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Projeto Inicial

BIODIVERSIDADE E FUNCIONAMENTO DE

UM ECOSSISTEMA COSTEIRO SUBTROPICAL:

SUBSÍDIOS PARA GESTÃO INTEGRADA – BIOTA/FAPESP-ARAÇÁ

A região costeira vem sofrendo pressões de diferentes origens, tipos e magnitudes que comprometem servi-
ços ambientais e levam a perda de qualidade de vida da população que depende direta ou indiretamente de 
seus recursos. O gerenciamento costeiro tem como meta integrar interesses econômicos, sociais e ambien-
tais e buscar a sustentabilidade desta região. Entretanto, a tomada de decisão recai sobre a necessidade de 
um entendimento amplo e ao mesmo tempo profundo do sistema a ser manejado, como preconiza a Agenda 
21, integração de conhecimento inexistente na costa brasileira. Neste sentido este projeto tem como objetivo 
realizar uma pesquisa efetivamente integrada e orientada por esta demanda para entender como uma região 
costeira funciona em termos sistêmicos, considerando processos físicos, biológicos e sociais, como circula-
ção, transporte de sedimentos, interações tróficas, fluxos de matéria e energia, produção e dinâmica pesquei-
ra, entre outros temas. Adicionalmente, este estudo irá caracterizar os serviços ambientais prestados por este 
ambiente, incluindo os econômicos e não econômicos bem como os diretos e indiretos, com destaque para 
aqueles derivados da biodiversidade marinha, e avaliar a importância socioeconômica da região. Por fim, pre-
tende elaborar, participativamente, propostas de ação visando a sustentabilidade da região. Como estratégia 
de execução este projeto considerará a baía do Araçá como modelo de estudo que poderá ser transposto 
para outras regiões. A obtenção e a análise desses dados de forma simultânea, por tipo de habitat, permitirá 
investigar essa região sob uma ótica integrada, ou seja, as questões relacionadas com o estado atual da área 
e sua importância ecológica, social, econômica e política, permitindo um diálogo entre ciência e tomadores de 
decisão. A complexidade do tema demanda, portanto, que o projeto seja estruturado em módulos de estudo: 
1- Sistema Planctônico; 2- Sistema Nectônico; 3- Sistema Bentônico; 4- Sistema Manguezal; 5- Hidrodinâ-
mica; 6- Dinâmica Sedimentar; 7- Interações Tróficas; 8- Diagnóstico Pesqueiro; 9- Identificação e Valoração 
dos Serviços Ecossistêmicos; 10- Gestão Integrada; 11- Modelagem Ecológica; e 12- Gerenciamento e Com-
partilhamento de Dados. Esta proposta constitui-se ainda em uma iniciativa de integração de diferentes áreas 
do conhecimento, pesquisadores e instituições de ensino e pesquisa, estratégica para formação de recursos 
humanos, produção de conhecimento e ampliação da competência do Estado de São Paulo para estudos em 
biodiversidade, conservação e gestão marinha.
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BAÍA DO ARAÇÁ

O Araçá, uma pequena enseada limitada por flancos rochosos, conhecido como Baía do Araçá, está locali-
zado na parte central do Canal de São Sebastião, Litoral Norte do Estado de São Paulo. Abriga um dos últi-
mos remanescentes de manguezal do trecho entre Bertioga e Ubatuba e está incluído na Área de Proteção 
Ambiental Estadual do Litoral Norte do Estado de São Paulo e na Área de Proteção Ambiental Municipal dos 
Alcatrazes. 

A Baía do Araçá apresenta grande complexidade, abrange praias, como a de Pernambuco, Germano e Topo, 
duas ilhas (Pernambuco e Pedroso), núcleos de bosques de mangue e uma planície onde deságua, na por-
ção norte, o Rio Mãe Isabel. A fisionomia resultante é composta por praias e uma ampla planície que con-
templa extensa região entremarés (de 50-300 m) e um sublitoral raso, ambos constituídos por sedimentos 
areno-lamosos, relativamente compactos, e cascalho. Assim, o Araçá pode ser classificado como uma baía 
muito protegida, com hidrodinâmica dominada pela maré, mas que também sofre a ação de ondas de peque-
na amplitude. Essa diversidade de ambientes ganha forma a partir de relações físicas, biológicas, geológicas 
e antrópicas que se estabelecem entre continente e oceano. Além de conter remanescentes de manguezal 
e de abrigar alta diversidade biológica, o Araçá é também importante reduto de pescadores artesanais que 
utilizam pequenas canoas caiçaras, uma tradição no Litoral Norte, para pesca e transporte.

Devido à proximidade da malha urbana, esse conjunto de diferentes biótopos está, há muitos anos, exposto a 
diferentes tipos de ação antrópica, como ocupações irregulares, efluentes domésticos, além da proximidade 
do Porto de São Sebastião e do Terminal Marítimo Almirante Barroso, da Petrobras.

Baía do Araçá e entorno
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P R O G R A M A

09:00 Credenciamento
09:20 Abertura
09:30 Apresentação do 3º Workshop Biota/FAPESP-Araçá
  Cecilia Amaral, Instituto de Biologia Universidade Estadual de Campinas (IB/Unicamp)
10:00 Hidrodinâmica da Baía do Araçá
  Eduardo Siegle, Instituto Oceanográfico (IO/USP)
10:30 Processos sedimentares na Baía do Araçá (SE Brasil)
  Javier Alcántara-Carrió, Instituto Oceanográfico (IO/USP)
11:00 Distribuição dos contaminantes orgânicos e inorgânicos no sedimento da Baía do Araçá
  Márcia Bicego, Instituto Oceanográfico (IO/USP)
11:30 Almoço (restaurantes próximos à FAPESP)

13:30 Variabilidade sazonal e episódica das comunidades de plâncton da Baía do Araçá
  Aurea Ciotti, Centro de Biologia Marinha (CEBIMar/USP)
14:00 O nécton da Baía do Araçá: estrutura e dinâmica
  Carmen Rossi-Wongtschowski, Instituto Oceanográfico (IO/USP)
14:30 Biodiversidade e habitats bentônicos da Baía do Araçá
  Cecilia Amaral, Instituto de Biologia Universidade Estadual de Campinas (IB/Unicamp)
15:00 Diversidade da biota bentônica de substrato consolidado da Baía do Araçá
  Gustavo Muniz Dias, Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal  
  do ABC (UFABC)
15:30 Intervalo 
 Lançamento do livro:  
 “Plano Local de Desenvolvimento Sustentável da Baía do Araçá” – Turra et al 2016
 Apresentação e discussão de pôsteres
17:00 Final do primeiro dia

16 de novembro de 2016 (quarta-feira) 
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17 de novembro de 2016 (quinta-feira) 

P R O G R A M A

08:30 Credenciamento
09:00 Sistema manguezal
  Yara Schaeffer-Novelli, Instituto Oceanográfico (IO/USP)
09:30 Interações tróficas na Baía do Araçá
  Lucy Soares, Instituto Oceanográfico (IO/USP)
10:00 Pesca artesanal na Baía de Araçá: importância e desafios
  Marcus Henrique Carneiro, Instituto de Pesca (Inst. Pesca)
10:30 Contribuição para o manejo integrado da Baía do Araçá: identificação e valoração dos  
 serviços ecossistêmicos e das redes sociais
  Paulo Sinisgalli, Escola de Arte, Ciências e Humanidades (EACH/USP-Leste)
11:00 Gestão integrada da Baía do Araçá
  Alexander Turra, Instituto Oceanográfico (IO/USP)
11:30 Almoço (restaurantes próximos à FAPESP)

13:30 Infraestrutura de dados espaciais do Projeto Biota Araçá
  Luis Américo Conti, Escola de Arte, Ciências e Humanidades (EACH/USP-Leste)
14:00 Modelagem da teia trófica da Baía do Araçá e simulação dos impactos da expansão  
 do Porto de São Sebastião
  Ronaldo Angelini, Centro de Tecnologia (CT/UFRN)
14:30 Intervalo
 Lançamento do livro:  
 “Desvendando os oceanos: um olhar sobre a Baía do Araçá” – Xavier et al 2016
 Apresentação e discussão dos pôsteres 
16:00 Mesa-Redonda: Ponderações sobre os resultados do Workshop: rumos, ideias,  
 sugestões, dificuldades e próximos passos
  Moderador: André Freitas, Instituto de Biologia Universidade Estadual de  
  Campinas (IB/Unicamp)
17:00 Final do workshop





MÓDULO 1
SISTEMA PLANCTÔNICO
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M1 – Sistema Planctônico

VARIABILIDADE SAZONAL E EPISÓDICA DAS COMUNIDADES DE  
PLÂNCTON DA BAÍA DO ARAÇÁ

Áurea M. Ciotti1; Amábile Ferreira1; Maria F. C. Giannini1,2; Rubens M. Lopes3; Maiá G. Medeiros2,3; Catarina 
R. Marcolin4; Camila N. Signori3; Vivian H, Pellizari3

1Laboratório Aquarela, Centro de Biologia Marinha (CEBIMar), Universidade de São Paulo – USP, 11600-000, São Sebastião, SP;  
2 Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – USP, 05508-120, São Paulo.  
3Departamento de Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – USP, 05508-120, São Paulo, SP;  
4 Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, Campus Sosígenes Costa, 45810-000, Porto Seguro, BA.  
E-mail: ciotti@usp.br; 

O Módulo Sistema Planctônico teve por objetivo determinar as variações sazonais e em curta escala de tem-
po em biomassa, composição em grandes grupos taxonômicos e atividades metabólicas do plâncton na Baía 
do Araçá (BA) e no Canal de São Sebastião (CSS). O desenho amostral contou observações aproximada-
mente mensais, com medidas repetidas por 3 dias consecutivos para incorporar a variabilidade guiada pelos 
ventos e marés. As condições físico-químicas mostram forte sazonalidade, refletidas nas biomassas e abun-
dâncias para as menores classes de tamanho do fitoplâncton e para a estrutura da comunidade bacteriana, 
aonde prevalecem grupos de metabolismo heterotrófico e fotoautotrófico. Já as maiores classes de tamanho 
do fitoplâncton, especialmente as diatomáceas, e o zooplâncton mostram variações de curto prazo (horas a 
poucos dias) na abundância, biomassa comparáveis às mudanças sazonais. Ventos de quadrante SW foram 
diretamente relacionados com a ocorrência de espécies diazotróficas. Padrões espaciais foram observados 
para concentrações de nutrientes, clorofila-a e abundâncias de fitoplâncton, maiores na BA do que no CSS 
independente do período amostrado, com destaques a pulsos de alta frequencia de amônia. A produção 
bacteriana heterotrófica e as taxas de quimiossíntese são baixas e não sugestivas de áreas eutrofizadas.  
A abundância, biomassa e espectros de tamanho por categorias taxonômicas do zooplâncton diferem entre a 
BA e o CSS, mas sem tendências espaciais claras.

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2013/06282-8  - Program BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5

Apoio Institucional: IB/UNICAMP; CEBIMar/USP; IO/USP
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M1 – Sistema Planctônico

TAXONOMY AND ITS RELATIONSHIP WITH LIGHT ABSORPTION FOR  
ULTRAPHYTOPLANKTON IN A SUBTROPICAL COASTAL ENVIRONMENT

Aurea Maria Ciotti1; Maria Coló Giannini1,2; Alexandre Castagna1

1 Laboratório Aquarela, Centro de Biologia Marinha (CEBIMar), Universidade de São Paulo – USP, 11600-000, São Sebastião, SP; 2 Programa de 
Pós-Graduação em Oceanografia, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – USP, 05508-120, São Paulo. 
E-mail: ciotti@usp.br

Bio-optical detection of phytoplankton communities has potential applications that ranges from environmental 
monitoring to input variables for development of global biogeochemical models. Several approaches use the 
light absorption spectrum to describe taxonomic groups or dominant cell size, but uncertainties remain when/
where intermediate sizes dominate the community. Usually, validations are challenging and depend on a com-
bination of methods. The goal here was to analyze spectral changes in the phytoplankton light absorption and 
in pigments composition from a subtropical coastal region, where ultra-phytoplankton chlorophyll (2 to 5μm) 
dominates year-round. Samples were taken approximately every six weeks between September/2013 and 
August/2014 and filtrated on a nylon mesh to exclude phytoplankton cells retained by a 5µm pore. The filtrates 
were then subsampled for HPLC analysis (pigments), particulate absorption (TR method) and flow cytometer 
estimations of cells abundance for the main groups present. Samplings were carried out in the morning and 
afternoon for 3 consecutive days to account for short time changes driven by winds and tides. Phytoplankton 
groups were quantified only by flow-cytometer. The efficiency of light absorption was dominated by changes 
in the relative abundance of Synechococcus, and two different spectral modes were observed. As expected, 
the impact of changes in the community on the absorption spectra were very small, and residual features were 
observed in bands associated with non-diagnostic photo-protective pigments and degradation products.

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2011/10130-3 - Program BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5

Apoio Institucional: IB/UNICAMP; CEBIMar/USP; IO/USP
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M1 – Sistema Planctônico

IMPORTANCE OF SHORT-TERM TEMPORAL CHANGES IN ZOOPLANKTON  
ABUNDANCE AND BIOMASS IN A SUBTROPICAL COASTAL ENVIRONMENT

Rubens M. Lopes1; Maiá G. Medeiros1,2; Catarina R. Marcolin3

1 Departamento de Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – USP, 05508-120, São Paulo, SP;  
2Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – USP, 05508-120, São Paulo, SP; 
3 Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB, Campus Sosígenes Costa, 45810-000, Porto Seguro, BA. 
E-mail: rubens@usp.br; maiamedeiros@usp.br; catmarcolin@ufsb.edu.br

Zooplankton temporal changes have significant impacts on the structure and dynamics of biological communi-
ties in coastal environments. Bottom-up processes such as continental drainage, tidal effects, sediment resus-
pension in shallow areas and intrusion of oceanic waters are among the main factors leading to zooplankton 
responses in terms of abundance, biomass, and size spectra. In this study, we aimed to investigate (i) the 
relevance of short-term variability in zooplankton abundance and biomass in the Araçá Bay in relation to the 
well-documented seasonal variability, and (ii) whether short-term changes are relevant to understand material 
exchange between the bay and the adjacent São Sebastião Channel. Zooplankton samples were collected 
twice a day over three consecutive days, at approximately monthly intervals, and preserved samples were an-
alyzed with a ZooScan. Short-term variations (hours to few days) in zooplankton abundance, biomass and size 
spectra by taxonomic categories were comparable to the observed seasonal changes in the same parameters 
and differed between the bay and the main channel, but with no clear spatial trends. These results indicate that 
zooplankton-related processes in the Araçá Bay vary in response to major bottom-up controls and emphasize 
the need to incorporate different sampling scales in coastal zooplankton investigations. 

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5; CNPq Proc. 400551/2014-4 e 311936/2013-0;  
CAPES AUXPE 2001/2014

Apoio Institucional: CEBIMar/USP; IO/USP; IB/UNICAMP
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M1 – Sistema Planctônico

METABOLIC BALANCE IN A SUBTROPICAL COASTAL UPWELLING SYSTEM

Aurore Regaudie-de-Gioux1,2; Alexandre Castagna1; Amábile Ferreira1; Medea Abbrecht3; Elisabete Braga4; 
Aurea Maria Ciotti1

1 Laboratório Aquarela, Centro de Biologia Marinha (CEBIMar), Universidade de São Paulo – USP, 11600-000, São Sebastião, SP; 2 Instituto Medi-
terranéo de Estudios Avanzados, 07190 Esporles Spain; 3 Universität Hohenheim, 70599 Stuttgart, Germany); 4 Laboratório de Biogeoquímica de 
Nutrientes, Micronutrientes e Traços nos Oceanos, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – USP, 05508-120, São Paulo, SP. 
E-mail: aurore.regaudie@imedea.uib-csic.es; ciotti@usp.br

Planktonic gross primary production (GPP), community respiration (CR) and net community production (NCP) 
were evaluated for the first time in the central part of the Southern Brazilian Bight (SBB), in the São Sebastião 
Channel (SSC) and their response to the South Atlantic Coastal Water (SACW) intrusion was investigated. 
Sampling and experiments took place during late spring 2015 and summer 2016 at a fixed station in the 
southern portion of SSC. Although both chlorophyll-a and nutrient concentrations were characteristic of oli-
gotrophic and low productive ecosystems, all volumetric planktonic metabolism experiments showed high net 
and gross primary productions rates. Depth-integrated NCP and GPP values had a global mean of 31 ± 10.5 
and 106.7 ± 11.5 mmol O2 m-2 d-1, respectively. The communities tended to be net heterotrophic (i.e. P/R < 1) 
at GPP less than 7.10 mmol O2 m-3 d-1. The intrusion of nutritive-mixed SACW observed during the summer 
experiments had a major impact on autotrophic planktonic communities enhancing their metabolism. Nutrient 
supply by terrestrial inputs through leaching and by upwelled SACW intrusion in SSC allows sustaining high 
primary production with a dominance of autotrophic communities. 

Financial support: Program BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5; CNPq (405133/2013-8), MMA-USP 
(761923/2011); NP-BioMar (http://npbiomar.cebimar.usp). 

Institutional support: CEBIMar/USP; IO/USP; IB/UNICAMP 
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M1 – Sistema Planctônico

MICROBIAL DIVERSITY AND COMMUNITY STRUCTURE IN A TROPICAL BAY 
 (ARAÇÁ BAY, SÃO SEBASTIÃO, BRAZIL)

Camila Negrão Signori1; Francielli Villela Peres1,2; Luana Agostini1,2; Natascha Menezes Bergo1; Diego Castillo 
Franco1,3; Vivian Helena Pellizari1

1Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP); 2Instituto Ciências Biológicas da USP (ICB); ³ Biotecnologia, Interunidades USP (ICB) 
E-mail: vivianp@usp.br

The tropical Araçá Bay (AB) and its adjacent São Sebastião channel (SSC) are influenced by the increasing 
anthropogenic impact, as well as the tidal regime and low amplitude waves, and the different water masses 
of the inner continental shelf, respectively, that might change the nutrients input and the physical-chemical 
characteristics of the bay. This environment can, in turn, influence the microbes, which are key components of 
aquatic ecosystems and play central roles in marine biogeochemical cycles. Despite its importance, there is no 
report about the microbial community structure and dynamic in the area. So, our main goals were to describe 
the microbial composition of the AB and the SSC, compare seasonally the microbial community structure, and 
analyze the influence of the environmental factors (temperature, salinity, inorganic nutrients and chlorophyll) 
on the microbial distribution. We used Illumina sequencing of 16S rRNA genes to assess the composition 
and diversity of the bacterial communities in surface waters at four stations (two in AB, and two in SSC). We 
sampled different time sets to represent seasonality (October/2013, January, April and June/2014). The results 
showed a similar taxonomic composition between the bacterial community of the AB and SSC. The number of 
OTUs varied from 355 to 709, and the alpha-diversity indices Shannon (6.17-6.84) and Simpson (0.94-0.98) 
did not vary much between sampling stations and time sets. The phyla Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacte-
ria, Cyanobacteria were found in all samples, although in different abundances and composition. No significant 
difference (p<0.005) was found between AB and SSC samples, whereas statistical difference (p=0.001) was 
found within the sampling months. A combination of environmental factors influence the microbial community 
composition. This study provides the first results of the bacterial diversity and community structure in this tro-
pical bay of the Southwestern Atlantic. 

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5.

Apoio institucional: IOUSP;  CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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SISTEMA NECTÔNICO
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M2 – Sistema Nectônico

CETÁCEOS NO CANAL DE SÃO SEBASTIÃO: DETECÇÕES POR MEIO DA ACÚSTICA

Diogo Destro Barcellos¹; Marcos César de Oliveira Santos¹
¹Laboratório de Biologia da Conservação de Mamíferos Aquáticos, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo 
E-mail: sotalia@gmail.com

Com o objetivo de avaliar a ocorrência de cetáceos no canal de São Sebastião, entre os meses de maio  
a novembro (inverno e primavera) de 2015, um equipamento de monitoramento acústico passivo (MAP) 
foi acoplado em um fundeio localizado nas proximidades da Baía do Araçá, ao lado da Laje dos Meninos  
(23º 49’ S; 45º 24’ O). As gravações acústicas foram efetuadas em intervalos de 2 minutos a cada 5 minutos. 
A inspeção manual dos espectrogramas revelou a detecção de quatro espécies de cetáceos em 1122 horas 
e 57 minutos de gravações acústicas realizadas em 124 dias. Em seis meses de monitoramento ocorreram 
dois eventos de detecções acústicas da baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae), uma detecção da orca 
(Orcinus orca) e de uma espécie não identificada de cetáceo (odontoceto). Todas ocorreram na primavera. 
Já no inverno houve uma detecção acústica do boto-cinza (Sotalia guianensis). Os dados obtidos por meio 
deste estudo são inéditos para a região e este monitoramento representará o primeiro passo para avaliar a 
paisagem acústica do Canal de São Sebastião ao longo do tempo. 

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5.

Apoio institucional: IOUSP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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M2 – Sistema Nectônico

ICTIOFAUNA EM POÇAS DE MARÉ ARENOSAS E ROCHOSAS E SEUS  
FATORES ESTRUTURADORES NA BAÍA DO ARAÇÁ

Marina R. Brenha-Nunes1; Riguel F. Contente1; Carmen L. D. B. Rossi-Wongtschowski1

1Departamento de Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – USP, 05508-120, São Paulo, SP. 
E-mail: marina.brenha@gmail.com

Poças de maré são depressões ou cavidades do substrato do entre-marés, formadas tanto em costões rocho-
sos quanto em planícies de maré durante maré baixa. Estudos comparando a ictiofauna de poças arenosas 
de planícies de maré e de poças rochosas são inexistentes, sendo este o primeiro a ser desenvolvido neste 
âmbito, a fim de colocar em pauta a relevância de poças arenosas para a ecologia e conservação de áreas 
costeiras. Nossos objetivos foram (I) realizar o levantamento das espécies de peixes presentes em poças de 
maré arenosas e rochosas na Baía do Araçá (São Paulo/Brasil); (II) comparar a composição e abundância da 
ictiofauna entre poças arenosas e rochosas; e (III) identificar quais e como os fatores ambientais estão rela-
cionados à composição e abundância da ictiofauna dessas poças. Verificamos que as poças arenosas eram 
maiores, mais rasas e mais distantes do canal de São Sebastião, sendo estes os fatores que mais distingui-
ram os dois tipos de poças. A composição e abundância de espécies diferiram entre os tipos de poças e, ao 
longo do ano, sendo que nas arenosas Gerreidae e Gobiidae as principais famílias e, nas rochosas Gobiidae 
e Blenniidae. Para cada tipo de poça, os fatores ambientais estruturadores da ictiofauna foram: nas arenosas, 
área, profundidade, cobertura algal e distância até o canal e, nas rochosas, temperatura, oxigênio dissolvido 
e distância do canal. Apesar do enfoque que vem sendo dado à ictiofauna de poças rochosas, enfatizamos 
a importância de estudar aquela de poças arenosas por sua elevada riqueza e abundância em espécies, in-
cluindo larvas de diversas famílias.

Apoio financeiro: CNPQ Proc. 162503/2013-0; Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5.

Apoio Institutcional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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COMPLEMENTARITY AMONG FISHING GEARS IMPROVES THE TAXONOMIC  
AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF THE ARAÇÁ BAY FISH FAUNA

Riguel F. Contente1; Carmen L. D. B Rossi-Wongtschowski1.
1 Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Praça do Oceanográfico, Cidade Universitária, CEP 05508-120, São Paulo – SP. 
E-mail: riguel.contente@gmail.com

The taxonomic and functional classifications of fish assemblages are essential for better understanding the 
relationship between ecological patterns and processes to support effective fish conservation efforts. To date, 
most assessments on the role of different fish-sampling nets (gears) to determine fish assemblage patterns 
have strongly focused on taxonomically defined assemblages; thus, understanding the effects of gear at the 
functional level in fish assemblages is limited. To our knowledge, this is the first study to assess the combined 
use of cast net (CA), otter trawl (OT), encircling gill net (EG), and beach seine (BS) hypothesizing that such 
combination would capture a wide range of fishes of different sizes and behaviors, and thus improve the 
representation of assemblage structure (composition, richness, and abundance of species, functional groups 
(FGs), and body sizes) in a subtropical bay (Southeast Brazil). Supporting our hypothesis for the subtidal 
habitat of the bay, CA, OT, and EG best sampled, respectively (I) small pelagic, demersal, and large fast-
swimming species; and (II) in terms of FGs, small planktivores, demersal benthivores, large pelagic piscivores 
and large detritivores. Unexpectedly, CA poorly complemented the structural attributes sampled by BS in the 
intertidal habitat, except the body size structure of the assemblage. The combined usage of all gears yielded the 
most accurate estimates of the species richness and body size structure of the ecologically and economically 
important fish populations of the bay. The among-gear complementarity for structural characterization was 
more striking when the assemblages were defined functionally than taxonomically. Our findings emphasize the 
importance of the experimental selection of gears (a previous, recurrently overlooked step of environmental 
studies in tropical areas) by discussing the benefits of fish sampling strategies based on the use of multiple 
gears to support monitoring related to port expansion.

Apoio financeiro: Proc. FAPESP: 2013/19435-7. Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5.

Apoio Institucional: IOUSP, CEBIMAR-USP; IB/UNICAMP
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THE STRUCTURE OF THE HIGH-TIDE FISH ASSEMBLAGE AND THE TOTAL  
FISH RICHNESS OF THE ARAÇÁ BAY

Riguel F. Contente1; Carmen L. D. B Rossi-Wongtschowski1.
1 Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Praça do Oceanográfico, Cidade Universitária, CEP 05508-120, São Paulo – SP. 
E-mail: riguel.contente@gmail.com

In this study, we (I) characterized the structure of the high-tide fish assemblage in the Araçá Bay by using 
nine different gears along five seasonal surveys, and (II) estimated the bay’s fish species richness combining 
these data with those from local tide pool fish surveys. The high tide fish assemblage was spatially structured; 
contained five threatened species; and was dominated by persistent and large populations of Eucinostomus 
argenteus and, the fisheries species Mugil curema and Diapterus rhombeus that intensively use the bay 
throughout their life cycles. Large, small-bodied fish populations support a regular use of the bay by piscivores. 
Seasonality structured significantly the fish assemblage through two principal and interactive processes: 
environmental changes, and shifts in the bay´s use in respect to sexual maturation and growth of the dominant 
species. The food availability in the water column of the bay is higher during the early autumn-winter than in the 
spring-summer, due to an apparently higher re-suspension of benthic invertebrates during the early autumn and 
winter. Such favorable food conditions may increase the attraction of juveniles of S. brasiliensis, M. curema, 
E. argenteus, H. corvinaeformis and D. rhombeus inside the bay, favoring the local recruitment. This fact 
may justify their higher abundance in the early autumn-winter as well as the presence of a massive juvenile 
sardine schools common in this season, according to local fishermen. Such fish fauna seasonality on the bay 
is consistent with the regional pattern (S-SE Brazil) of reproduction of these species that occurs from the late 
spring to the early autumn and whose subsequent recruitments on shallow waters start in the late-summer/
early-autumn. Our analyses revealed an occasional and strong depth-related change in the inner sublittoral 
and the intertidal assemblages structures caused by species’ response to momentary favorable conditions. 
In some daytime inspecting the bay when the tide was rising, we visualized a high concentration of foraging 
individuals of A. brasiliensis, E. argenteus and M. curema in the edge of the tidal wave in very shallow depth  
(< 0.3 m), thus being consistent with our night findings. Likely, these fishes at night were also taking advantage 
of the high density of invertebrates commonly present at the edge of the rising tidal wave. The estimated Araçá 
fish richness (of 174 species) revealed that (I) our combination of sampling methods was enough for sampling 
the bulk of the local richness; and (I) the bay may hold a surprisingly high richness compared to other costal 
ecosystem of the region. This faunal characterization will be critical to support the implementation of a future 
study to monitor the impacts on local fish biodiversity of an imminent port expansion over the tidal flat.

Apoio financeiro: Proc. FAPESP: 2013/19435-7. Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5.

Apoio Institucional: IOUSP, CEBIMAR-USP; IB/UNICAMP
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HÁBITOS ALIMENTARES DE HARENGULA CLUPEOLA (CUVIER, 1829)  
E SARDINELLA BRASILIENSIS (STEINDACHNER, 1879) NA BAÍA DO ARAÇÁ,  

SÃO SEBASTIÃO, ESTADO DE SÃO PAULO

Rafael Andrei Lamas1,2; Lucy Satiko Hashimoto Soares2; Carmen Lúcia Del Bianco Rossi-Wongts-
chowski2.
1Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo – IB/USP, São Paulo, SP; 2Departamento de Oceanografia Biológica – Instituto Oceanográfico 
da Universidade de São Paulo – IO/USP, São Paulo, SP.  
E-mail: rafaelandrei.lamas@gmail.com; lsoares@usp.br

Tendo em vista que, os recursos alimentares são fundamentais para a produção dos peixes, foi investigada 
a dieta de duas espécies de clupeídeos abundantes na baía do Araçá e, comercialmente importantes, 
Harengula clupeola e Sardinella brasiliensis. Os itens alimentares foram identificados, contados e pesados, 
e a contribuição de cada item para a dieta foi verificada por meio do Índice de Importância Relativa (IIR%). 
Foram feitas comparações intraespecíficas (tamanho e época do ano), e interespecíficas. Foram analisados 
31 estômagos de S. brasiliensis no inverno (julho de 2013) e 30 no verão (janeiro de 2014), e 52 de H. 
clupeola no inverno e 36 no verão. A dieta das duas espécies foi semelhante, sendo Copepoda o principal 
item alimentar (IIR% > 90). Não foram verificadas diferenças na dieta de S. brasiliensis entre classes de 
comprimento (comprimentos entre 43 e 115 mm) e épocas do ano, sendo os copépodes o principal item 
alimentar. Entre as classes de comprimento de H. clupeola (comprimentos entre 42 e 212 mm) constatamos 
dois grupos com dietas distintas, sendo que, um grupo ocorreu principalmente no verão e o outro no inverno. 
Assim, a diferença constatada foi principalmente entre épocas do ano, não classes de comprimento, sendo 
copépodes o principal item no inverno, e misidáceos no verão. A dieta das duas espécies na baía do Araçá 
foi concordante com aquela verificada em outras áreas. Foi constatada ocorrência de itens bentônicos, e alta 
ocorrência de grãos de areia, devido ao uso da área com pouca profundidade pelas espécies. A predominância 
de copépodes pode estar associada à elevada abundância deles no Araçá. A diferença verificada na dieta de 
H. clupeola entre as épocas do ano pode ser um indício de plasticidade na estratégia alimentar dessa espécie 
no local. Os resultados devem ser vistos com cautela uma vez que, mudanças temporais do zooplâncton 
na escala de dias a horas são tão ou mais intensas do que as mudanças sazonais. Limitações temporais e 
espaciais nas amostragens realizadas nesse estudo também devem ser consideradas.

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2015/13119-1; Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5

Apoio Institucional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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AVIFAUNA DE DUAS ÁREAS ADJACENTES AO  
PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, SÃO PAULO 

Patrícia Luciano Mancini1; Luciano Gomes Fischer2, Luís Fábio Silveira1

1 Seção de Aves, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. CP 42694, 04299-970, São Paulo, SP, Brasil.  
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av. São José do Barreto 764, 27965-045, Macaé, RJ, Brasil. 
E-mail: patmancinibr@yahoo.com.br

Informações sobre a composição, abundância e uso de hábitats pela avifauna em áreas costeiras marinhas 
são escassas, embora sejam extremamente importantes para estabelecer linhas de base, monitoramento 
e identificação de possíveis impactos nas comunidades, especialmente em locais sob intensa pressão 
antrópica. Esse é o caso da Baia do Araçá e do Mangue da Balsa, localizados em lados opostos do Porto de 
São Sebastião, SP. O levantamento da avifauna foi realizado nas duas áreas através de três amostragens 
mensais entre junho de 2014 e maio de 2015, por meio de contagem direta, durante a maré baixa, totalizando 
120h de observações. As amostragens iniciaram uma hora antes do pico da maré baixa, que variou entre -0,1 
a 0,4 m, ocorrendo entre as seis e doze horas da manhã. Foram realizados registros visuais com binóculos, 
câmeras fotográficas e gravadores. A área de amostragem na Baía do Araçá (115.700 m2) foi dividida em 
quatro subáreas similares ao Mangue da Balsa (26.700 m²), garantindo comparações estatísticas entre 
elas. A análise de variância permutacional PERMANOVA+ foi utilizada para analisar variações sazonais 
e espaciais (entre subáreas) na riqueza, diversidade, equitatividade e abundância média das espécies. A 
riqueza, diversidade, equitatividade foram analisadas separadamente para as aves Aquáticas e Terrestres. 
Na Baía do Araçá como um todo, foram registradas 78 espécies de 34 famílias e 15 ordens, sendo 68% de 
aves terrestres, 22% limícolas e 10% marinhas. Considerando todas as espécies, o verão (42 espécies) e o 
outono (45 espécies) apresentaram maiores riquezas, bem como as maiores abundâncias médias mensais, 
com 184 ± 57 e 165 ± 14 aves, respectivamente. No Mangue da Balsa foram registradas 52 espécies de 
24 famílias e 11 ordens, sendo 63% aves terrestres, 27% limícolas e 10% marinhas. Considerando todas 
as espécies, o verão (28 espécies) e primavera/inverno (27 espécies) apresentaram maiores riquezas e as 
maiores abundâncias médias mensais ocorreram no verão (103 ± 28 aves) e primavera (90 ± 13 aves). Para as 
aves Aquáticas, não foram encontradas diferenças significativas espaciais e sazonais na riqueza, abundância 
e diversidade. Para as aves Terrestres houve diferenças sazonais e espaciais na riqueza, abundância e 
diversidade. Não foram encontradas diferenças significativas sazonais ou espaciais na equitatividade de aves 
Aquáticas e Terrestres. As diferenças espaciais encontradas podem ser explicadas pela heterogeneidade 
de hábitats encontrados em cada subárea, pois as cinco são distintas em relação ao tamanho dos hábitats 
(costões rochosos, planícies de maré, núcleos de mangue, praia e vegetação do entorno) que as compõem. 
Dessa forma, cada subárea propicia diferentes usos pelas aves. O Mangue da Balsa, por exemplo, apresenta 
manguezal bem desenvolvido com árvores altas que servem de abrigo e local de nidificação para diversas 
espécies. As variações sazonais na abundância das aves Aquáticas ocorreram devido à chegada e partida de 
espécies migrantes do hemisfério norte, como os maçaricos e batuíras, bem como de algumas espécies de 
aves marinhas, como os trinta-réis.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP, Programa de pós-doutorado fluxo contínuo FAPESP. 
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RIQUEZA E USO DE HÁBITAT DA AVIFAUNA DA BAÍA DO ARAÇÁ, MANGUE  
DA BALSA E CANAL DE SÃO SEBASTIÃO, SP 

Patrícia Luciano Mancini1; Bianca Santos Matinata1; Luciano Gomes Fischer2; Luís Fábio Silveira1

1 Seção de Aves, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. CP 42694, 04299-970, São Paulo, SP, Brasil. 2Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Av. São José do Barreto 764, 27965-045, Macaé, RJ, Brasil. 
E-mail: patmancinibr@yahoo.com.br

Áreas costeiras são locais de grande importância para repouso e alimentação de muitas espécies de aves 
e informações sobre a riqueza e uso de hábitat ainda são escassas nessas áreas, embora sejam muito 
importantes para estabelecer linhas de base, monitoramento e identificação de possíveis impactos nas 
comunidades, especialmente em locais sob intensa pressão antrópica. Esse é o caso da Baia do Araçá 
e do Mangue da Balsa, localizados em lados opostos do Porto de São Sebastião, bem como o Canal de 
São Sebastião. O levantamento da avifauna foi realizado nas duas primeiras áreas efetuando amostragens 
mensais, entre junho de 2014 e maio de 2015, totalizando 120h de observações matutinas por meio de 
contagem direta das aves durante a maré baixa. No Canal de São Sebastião foi utilizado o método do Ponto 
Fixo, sendo um ponto em frente ao Mangue da Balsa e outro na Ponta do Araçá. Cada ponto foi amostrado 
durante 15 minutos, nos três dias de contagens por mês. Para avaliar a riqueza e abundância das aves que 
utilizam o Mangue da Balsa como dormitório, contagens por Ponto Fixo foram realizadas, uma hora antes 
do pôr do sol até o anoitecer. Durante as amostragens registrou-se o comportamento das aves (forrageio, 
repouso ou voo), que foram agrupadas em aves Aquáticas e Terrestres. Na Baía do Araçá foram registradas 
78 espécies (34 famílias de 15 ordens), sendo 68% terrestres, 22% limícolas e 10% marinhas. Cerca de 30% 
das espécies foram frequentes (observadas em >75% das contagens), 14% foram comuns (50 a 75%) e 56% 
foram ocasionais (<25%). Para as Aquáticas, o principal comportamento registrado foi o forrageio (74%), 
seguido pelo voo (14%), enquanto para as Terrestres 36% estavam repousando e 32% voando. No Mangue 
da Balsa 52 espécies (24 famílias de 11 ordens) foram registradas, sendo 63% terrestres, 27% limícolas e 
10% marinhas. Deste total, 35% das espécies foram frequentes, 20% comuns e 45% ocasionais. Para as 
Aquáticas o local foi utilizado sobretudo para repouso (62%) e forrageio (21%), enquanto para as Terrestres 
foi o voo (42%) e repouso (33%). Cerca de 70 ninhos no alto da vegetação de mangue foram observados 
no verão. No Canal de São Sebastião foram observadas 24 espécies (16 famílias de 8 ordens), sendo 46% 
de aves limícolas, 33% marinhas e 21% terrestres, e 29% das espécies foram frequentes, 25% comuns e 
46% ocasionais. Para as Aquáticas e Terrestres, o Canal é utilizado como passagem, visto que a maioria 
das espécies observadas estava voando (65% e 74% respectivamente). Em relação às contagens antes do 
pôr do sol no Mangue da Balsa, foram registradas 20 espécies que utilizam a área como dormitório, sendo 
55% limícolas e 45% terrestres. Conclui-se que as áreas são utilizadas de forma distinta pelas aves: a Baía 
do Araçá é um local de alimentação para a maioria das espécies Aquáticas, provavelmente devido a maior 
área e heterogeneidade de ambientes, enquanto o Mangue da Balsa, que tem manguezais extensos e altos, 
é um local de repouso, dormitório e área de nidificação para várias espécies de garças. Já o Canal de São 
Sebastião é um local de passagem para as aves Aquáticas e Terrestres. Cinco espécies dessas áreas estão 
ameaçadas: trinta-réis-real (Thalasseus maximus) e trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea) na 
Lista Nacional; savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea), papagaio-moleiro (Amazona farinosa) e guará (Eu-
docimus ruber) na Lista Estadual.
Apoio financeiro: Bolsa de pós-doutorado FAPESP; BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5. 
Apoio Institucional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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O NÉCTON DA BAÍA DO ARAÇÁ: ESTRUTURA E DINÂMICA

Carmen L.D.B. Rossi-Wongtschowski1; Riguel Feltrim Contente1; Lucy Satiko Hashimoto Soares1; Patricia 
Luciano Mancini2; Andre M. Vaz-dos-Santos3; Diogo Destro Barcellos1, Ligia M. Salvo4; Amanda Fernandes5

1 Departamento de Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – USP, 05508-120, São Paulo, SP;  
2 Seção de Aves, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. CP 42694, 04299-970, São Paulo, SP; 3 Universidade Federal do Paraná – 
UFPR, Laboratório de Esclerocronologia, Palotina, PR; 4 Departamento de Biologia Célular e do Desenvolvimento, Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 5Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA. 
E-mail: cwongski@usp.br

Para entender a estrutura e a dinâmica dos componentes do nécton (peixes, aves, tartarugas e mamíferos) 
na Baía do Araçá, os estudos deste Módulo fundamentaram-se em duas perguntas: 1- Qual é a estrutura do 
nécton, i.e., a composição e abundância de espécies e suas variações espaciais e sazonais? 2 - Quais os pro-
cessos que determinam essa estrutura? As conclusões obtidas são as seguintes: o fator central que estrutura 
o nécton é a variação diária de maré. Na maré baixa, ao longo de um ciclo sazonal, 41 espécies de peixes ha-
bitam as poças de maré, que são dominadas por Gobiidae e Gerreidae. Há uma estruturação espacial distinta 
dessa ictiofauna em função do substrato das poças, resultando em uma assembleia em poças arenosas e 
outra em rochosas, sendo ambas sazonalmente persistentes. Suas composições e abundâncias são determi-
nadas pela cobertura de algas, tamanho das poças, profundidade e, distância até o Canal de São Sebastião. 
Anualmente, um total de 78 espécies de aves, incluindo aves migratórias, utiliza a baía durante a maré baixa. 
Na maré alta: 1. Em um ciclo sazonal, 106 espécies de peixes estão distribuídas em três assembleias, com-
postas predominantemente por juvenis, espacialmente distintas e estruturadas em relação da profundidade 
- as assembleias do entre marés, sublitoral interno e sublitoral externo. 2. as aves são pouco abundantes; 3. 
juvenis da tartaruga-verde (Chelonia mydas) utilizam extensivamente toda a baía para alimentação; 4. não 
houve registrados de cetáceos na baía, mas ocorreu ao seu largo.  A variação sazonal da ictiofauna é deter-
minada principalmente pela entrada de recrutas do verão ao outono, acompanhada pelo aumento de piscívo-
ros na baía. Para o nécton a Baía do Araçá (I) funciona como um ecossistema para maturação, crescimento, 
recrutamento e alimentação de peixes e para forrageio e descanso de aves e tartarugas; e (II) apresenta forte 
heterogeneidade de hábitats, gerando alta diversidade na ictiofauna e na avifauna. Os Cetáceos não ocorre-
ram no Araçá, em razão da pequena profundidade e, sobretudo do elevado nível de ruído oriundo do porto 
e das embarcações. A baía contém espécies de peixes, tartaruga e aves ameaçadas, espécies invasoras e 
espécies de valor comercial importantes para a pesca local. Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAPs), 
oriundos dos vazamentos de óleo e seus derivados dos terminais portuários e petrolíferos adjacentes, vem 
causando efeitos mutagênicos e genotóxicos em pelo menos três espécies de peixes, incluindo importantes 
recursos pesqueiros (garoupa Epinephelus marginatus, Parati Mugil curema, corcoroca Haemulopsis stein-
dachineri). Como medidas de conservação e monitoramento frente à ampliação portuária, sugerimos como 
indicadores a serem monitorados:  a riqueza e abundância dos peixes (em ambas as marés), das tartarugas e 
das aves (maré baixa); a teia trófica; a integridade dos hábitats bentônicos; a profundidade; o nível de ruídos 
e a poluição aquática, através da avaliação nos peixes de contaminantes por hidrocarbonetos. 

Apoio financeiro: FAPESP - Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5.

Apoio Institucional: IOUSP, CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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CONTAMINANT EFFECTS ON FISH COMMUNITIES AT ARAÇA BAY

Lígia M. Salvo1,2; Andrews K. Emerenciano1; José Roberto M.C. da Silva1
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Environmental quality at Araçá Bay has significantly degraded over the last decades due to anthropic action. 
The impacts of environmental pollutants are increasingly evident, especially on aquatic organisms that are 
an important part of the food chain, such as fish. This study aimed at evaluating direct and indirect effects 
through chemical, biochemical and cellular environmental contamination biomarkers on fish tissue and organs. 
This study was conducted on specimens of Mugil curema (parati); Epinephelus marginatus (garoupa) and  
Haemulon steindachneri (corcoroca) collected at Araça Bay at different times of the year. The results showed 
that fish were exposed to contamination by polyaromatic hydrocarbons (PAHs) and that the interaction of these 
compounds with other potential contaminants and abiotic factor likely produced the genotoxic and mutagenic 
effects. Analysis of multiple biomarkers on different levels of biological organization has demonstrated to be a 
consistent and effective method that can be applied for monitoring areas susceptible to or already impacted by 
contamination by PAHs, such as Araçá Bay.

Apoio financeiro: Proc. FAPESP: 10/50547-8/BIOTA/FAPESP Proc.11/50317-5.

Apoio Institucional: IO/USP; Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo; IFSP; CEBIMar/USP; 
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FISH MORPHOLOGICAL VARIABILITY AS A TOOL FOR THE BIODIVERSITY  
CONSERVATION OF THE ARAÇÁ BAY

Carolina C. Siliprandi1,2; Carmen L. D. B. Rossi-Wongtschowski2

1Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – USP, 05508-120, São Paulo, SP;  
2Departamento de Oceanografia Biológica, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo – USP, 05508-120, São Paulo, SP.  
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Biodiversity is declining around the world due to anthropogenic impacts from local to global scales, leading 
to trophic cascades and modifying ecosystems. Changes in marine coastal communities are directly caused 
by the overexploitation for consumption or ornaments use, pollution, habitat degradation and the introduction 
of alien species. By existing a strong interaction between endogenous factors and environmental pressures 
where the organism lives, morphologic characters are essential to evaluate the functional structure of the as-
semblages. Here, the morphological variability of the ichthyofauna was quantified through geometric morpho-
metric method considering 27 landmarks and semilandmarks. A relative warp analysis was applied to visualize 
changes in shapes, plotted in a morphospace. Within convex hull, we found two major groups: one formed 
by benthic species such as grunts, mojarras and croakers, and other composed by active swimmers such as 
clupeids, engraulids and neotropical silversides; however, the fish assemblage of Araçá bay revealed a wide 
variety of fish shapes, i.e., anguilliform, fusiform, elongated, oblong, oval, asymmetrical flatfish and horse. 
Morphological diversity indices reflected the high variety of bodies, being the morphological richness high  
(MR = 11.68), very diverse (MD = 0.052) and presenting a high redundancy of fish shapes (EMI = 0.112). 
Overall, our results suggest that the morphological variability of fishes reflects the heterogeneity of the habi-
tats constituting the Araçá intertidal flat, with species performing distinct roles in the ecological processes that 
sustain the ecosystem. In the future, the configurations of the morphospace will be a useful tool to analyze the 
evolution of the fish assemblage actually inhabiting the Araçá bay.

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2014/20323-1, 2014/26417-8 - Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5.
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VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL NA DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DO  
ENTREMARÉS MARGINAL DA BAÍA DO ARAÇÁ, SÃO SEBASTIÃO – SP

Débora S. de Souza1; Riguel F. Contente1

1Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Praça do Oceanográfico, Cidade Universitária, CEP 05508-120, São Paulo – SP. 
E-mail: dessouzaa@gmail.com; riguel.contente@gmail.com

O objetivo do presente estudo foi investigar a variação espaço-temporal da ictiofauna do entremarés, para 
determinar a estrutura das assembleias de peixes deste habitat. Investigou-se, assim, as variações espaciais 
e temporais da diversidade da ictiofauna, bem como suas relações com o gradiente ambiental (definido 
principalmente pela variação hidrodinâmica, do canal ao interior da baía) utilizando índices ecológicos, 
análises de regressões lineares e multivariadas. A baía foi subdividida em entremarés interno e externo para 
a amostragem da ictiofauna. Durante o estudo, o entremarés apresentou salinidade média de 33,8 (± 1,8), 
temperatura média de 26,2°C (± 3,6), e profundidade média de 0,4 m (± 0,2). Um total de 52 espécies foi 
registrado nesse habitat, sendo as espécies mais abundantes Harengula clupeola (80,9% da densidade 
total), Sardinella brasiliensis (14,2%), Atherinella brasiliensis (1,9%), e Eucinostomus argenteus (1,4%). A 
diversidade de Shannon-Wiener (H’) e a equabilidade de Pielou (J’) da área interna atingiram valores máximos 
na primavera de 2012 (H’ = 1,88; J’ = 0,9) e mínimos na área externa (H’ = 0,35; J’ = 0,1) na primavera de 2013. 
Similarmente, a diversidade de Simpson (D) teve maior valor (0,86) na área externa, na primavera de 2012 e, 
menor valor (0,26) na área interna, no inverno. A maior diversidade durante a primavera deve-se a redução 
da dominância das espécies mais abundantes, provavelmente pela migração dos subadultos para outros 
habitats do canal. Não houve uma relação significativa entre o gradiente ambiental e os índices ecológicos, 
sugerindo que a diversidade da ictiofauna do entremarés da baía do Araçá não varia consistentemente com o 
gradiente ambiental desse habitat.

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2015/06623-5 - Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5.

Apoio Institucional: IOUSP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP

 



3º Workshop do Projeto BIOTA/FAPESP–ARAÇÁ
16 e 17 de novembro de 2016

32

M2 – Sistema Nectônico

ECOLOGIA POPULACIONAL DA ICTIOFAUNA DA BAÍA DO ARAÇÁ:  
SÍNTESE DE RESULTADOS E DIAGNÓSTICO

André M. Vaz-dos-Santos1; Elizabeth Romagosa2

1Universidade Federal do Paraná – UFPR, Laboratório de Esclerocronologia, Rua Pioneiro, 2153 Jardim Dallas, 85.950-000 - Palotina, PR;  
2Instituto de Pesca, SAA/APTA. 
E-mail: andrevaz@ufpr.br; labesc.ufpr@gmail.com 

Os estudos de ecologia populacional da ictiofauna da baía do Araçá, coletada com múltiplas técnicas em 
cinco amostragens (Out-2012, Mar-2013, Jul-2013, Out-2013, Jan-2014) focaram-se em analisar (1) o uso do 
ambiente pelos peixes e (2) subsidiar estimativas de biomassa e modelagem. Para o objetivo 1, foram analisadas 
a estrutura em comprimentos, a idade e a fase reprodutiva das espécies mais frequentes, abundantes e com 
representatividade ontogenética. Em ordem decrescente, foram elas Eucinostomus argenteus, Atherinella 
brasiliensis, Haemulopsis corvinaeformis, Mugil curema, Diapterus rhombeus e Harengula clupeola. 
Numericamente também se destacaram Sardinella brasiliensis, Etropus crossotus, Orthopristis ruber e 
Oligoplites saurus. A partir de distribuições de frequências, de leituras de otólitos e de dados de literatura, 
foram obtidos os parâmetros de crescimento de von Bertalanffy, sendo diagnosticado que a estrutura etária 
no Araçá foi constituída principalmente por jovens do ano (idade zero) e indivíduos com um ano, exceto para 
H. corvinaeformis e E. crossotus, esta última residente da área, juntamente com os gobiídeos. A histologia 
de gônadas confirmou o predomínio de jovens (imaturos). Após a desova em áreas adjacentes (Canal de 
São Sebastião e plataforma continental), os indivíduos ingressam no Araçá para se alimentar e crescer. A 
ocorrência das outras espécies está relacionada aos distintos ambientes marinhos da baía e adjacências e ao 
hábito das mesmas. Para o objetivo 2, foram ajustadas as relações comprimento-peso de 39 espécies, sendo 
inéditos no Brasil os modelos de Albula vulpes, Trachinotus carolinus, T. falcatus, Archosargus rhomboidalis 
e Kyphosus sectatrix. A partir do presente diagnóstico, ficou evidente a necessidade de monitorar a ecologia 
populacional das principais espécies com amostragens mensais, estudando sua conectividade com áreas 
adjacentes, para que seja possível prever o efeito da permanência e/ou de novos impactos antrópicos sobre 
a baía do Araçá e sua ictiofauna.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5
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AN INTERACTIVE IDENTIFICATION KEY FOR OPHIUROIDEA (ECHINODERMATA)

Renata A. S. Alitto1; Maristela de Lima Bueno2; Pablo D. B. Guilherme3; Maikon Di Domenico4,5; Michela Borges5
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We built an interactive identification key to provide a user-friendly tool for the Ophiuroidea (brittle stars) 
species using Xper³ (www.xper3.fr) which is a knowledge platform dedicated to taxonomic description and 
identification. After the observation of 745 specimens, representing 16 species, a total of 37 qualitative 
characters were described and partitioned into ten morpho-categories: disc coverage (6 characters), radial 
shields shape (7), bursal slits (2), apical papilla (3), oral papilla (4), shape of the distal oral papilla (5), dorsal 
arm plates (2), tentacle scale (3), number of arm spines (2) and surface arm spine (3). To illustrate and 
optimize the identification we included 79 photos of the morpho-categories, characters, and species. The key 
can be accessed by link goo.gl/VfQgDN. Our key fit the requirements of modern taxonomy providing: i) the 
possibility of using any characters in any order; ii) revising trait attribution during the process of identification; 
iii) use illustrations, on-line glossaries, and terms for guidance in interpreting characters and; iv) easy updating 
and facilitated diffusion through electronic media. This identification tool may turn Ophiuroidea identification 
available for a broad range of researchers involved in the census of biodiversity, including non-taxonomists 
and stimulating citizen science.

Apoio financeiro: CAPES; Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5
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CAN MORPHOLOGICAL TRAITS DEFINE THE DISTRIBUTION OF OPHIUROIDS?

Renata A. S. Alitto1; Maristela L. Bueno2; Pablo D. B. Guilherme3; Maikon Di Domenico4,5; Michela Borges5
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Species distribution in their habitat may be heterogeneous due to the tolerance to environmental features. 
Such features may be abiotic factors, biotic relations or the incompatibility of morphological characters with 
the habitat characteristics. To identify whether the morphological traits can determine the distribution of the 
ophiuroids inhabiting in the Araçá bay, matrices of abundances and functional diversity were ordered through 
a redundancy analysis (RDA). We used 31 morphological variables to explain the distribution of 16 species 
of ophiuroids in 34 sampling points. The most parsimonious ordered model selected nine morphological 
characteristics, with R2

adj 0.87. Four groups of sampling points were interpreted by the k-means algorithm 
using  under the RDA scores. The first group, formed by Amphipholis squamata and Ophiactis savignyi, was 
collected mainly west of the bay and on rocky shores, and was related to disc covered with 11 to 20 scales and/
or spines on the disc surface. It is noteworthy that these species are small and commonly found in biological 
substrates. The second group refers to Microphiopholis subtilis, collected mainly in intertidal and shallow 
subtidal, characterized by the presence of a hole on the vertebra ventral surface and more than 30 scales 
on the disc surface. M. subtilis is an infaunal species with long and delicate arms. The third group formed 
by Microphiopholis atra was characterized by 20 to 30 scales on the disc surface, but this species is slightly 
larger than M. subtilis. The fourth group consists of all other species. The distribution of sample points from the 
last group didn’t show a clear pattern. Our results suggest that the use of morphological analysis in functional 
diversity can enhance the accuracy of the partitioned models.

Apoio financeiro: CAPES; Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5
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BIODIVERSIDADE E HABITATS BENTÔNICOS DA BAÍA DO ARAÇÁ

A. Cecília Z. Amaral1; Gustavo Fonseca2; Danilo Vieira2,3; Helio H. Checon1; Guilherme N. Corte1
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A Baía do Araçá apresenta uma grande variação em suas características ambientais, ao longo da região 
entremarés, sublitoral interno (baía) e externo (Canal de São Sebastião), como tipo de sedimento, teor de 
carbono orgânico e salinidade. O gradiente de profundidade entre o sublitoral interno e externo (canal até 30 
m) também é responsável por aumentar a diversidade de ambientes. O presente trabalho teve como obje-
tivo caracterizar a dinâmica dos habitats bentônicos e potenciais espécies indicadoras para monitoramento 
da Baia do Araçá.  As amostragens foram realizadas em outubro de 2012, Fevereiro, Junho e Setembro de 
2013. Sedimento de 37 pontos amostrais dispostos em forma de grid irregular foi coletado e processado em 
laboratório para obtenção dos parâmetros da fauna e do ambiente. As amostras da macrofauna, quatro por 
ponto, foram obtidas com o uso de um cilindro de 10 cm de diâmetro enterrado a 20 de profundidade. Já as 
amostras da meiofauna, uma por ponto, foram coletadas com um cilindro de 2,5 cm de diâmetro e 5 cm  de 
profundidade. No sublitoral externo (canal), a amostragem foi realizada com o aparelho multicorer, equipado 
em embarcação. Foram registrados um total de 195 espécies de nematoides e 157 espécies da macrofauna. 
Por meio de análise de redundância (RDA), que considera as respostas da fauna às variáveis ambientais, 
foram definidos três habitats: Habitat 1, localizado na parte mais rasa da baia, foi caracterizado pela espécie 
Capitella sp. C e grãos de sedimento mal selecionados variando entre areia muito grossa a fina; Habitat 2, lo-
calizado no entremarés e no sublitoral interno, foi caracterizado pelas espécies  Monokalliapseudes schubarti, 
Armandia hossfeldi e Gomphionema sp.1 e grãos de sedimento com predomínio de areia muito fina; e Habitat 
3, no sublitoral externo, caracterizado pela espécie Terschellingia sp.5 e maiores teores de Carbono Orgânico 
Total. Visto que, esse padrão foi constante ao longo do tempo, o resultado sugere que esses habitats são 
importantes para caracterizar a alta diversidade do Araçá. Além disso, sugere que as espécies selecionadas 
possam ser utilizadas para fins de monitoramento, uma vez que dada a relação dessas com as variáveis 
características de cada ambiente, as alterações nas características da baía em decorrência de processos e 
eventos naturais ou antrópicos, devem ser acompanhadas por uma alteração na dinâmica dessas espécies.

Apoio financeiro: CAPES; Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5
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EXPERIMENTAL EFFECTS OF NUTRIENT ENRICHMENT AND SHADING ON THE  
MICROPHYTOBENTHOS OF ARAÇÁ BAY, SÃO SEBASTIÃO (SP) – BRAZIL
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Microphytobenthos (MPB) represent a highly productive component of estuarine primary productivity but is 
susceptible to variations in light and nutrient availability. Coastal development can decrease light availability 
(e.g., shading by artificial structures and/or changes to water clarity) and increase land-to-sea nutrient fluxes 
(e.g., through agricultural runoff and sewage inputs) which can effect MPB abundance and have dramatic 
consequences for the provision of ecosystem services (e.g., primary production, nutrient transfer and sediment 
stabilization). This project used in situ field experiments to investigate the individual and synergistic effects of 
shading and the addition of inorganic nutrients on the biomass and productivity of MPB communities in Araçá 
Bay. Results showed no significant difference in electron transport rate (ETR), effective quantum yield or 
Chlorophyll-a concentration for treatments either individually or in combination. Pheopigment concentration 
however, was significantly higher in shaded plots. Plots in which nutrient enrichment was present, pheopigment 
concentration showed intermediate values. Increases in pheopigment concentration may be a result of: (a) 
increased production of pheopigments through Chlorophyll-a degradation; and/or (b) decreased photooxidation. 
This study provides further confirmation that shading and nutrient enrichment can affect MPB assemblages, 
even though further studies are essential to understand the exact mechanisms.  

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2013/07576-5 e Proc. 2011/50317-5
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DISTRIBUTION OF ORGANIC AND INORGANIC CONTAMINANTS  
IN SEDIMENTS FROM ARAÇA BAY

Márcia Caruso Bícego1; Rubens Cesar Lopes Figueira1; Satie Taniguchi1; Bianca Sung Mi Kim1; 
Eduardo Siegle1.  
1Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo  
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The assessment of different organic and inorganic pollutants in sediment is very useful to identify the extension 
and the main sources of the anthropic inputs in a particular environment. Among the compounds that may have 
significant impact on the marine life, hydrocarbons, metals and faecal sterols can be cited. The Araça Bay is 
located in São Sebastião Channel, where frequent oil spills or discharges resulting from the presence of the 
largest oil terminal in Brazil take place. Some investigations along the São Sebastião Channel indicated that 
the area near the Araça Bay is one of the most contaminated by petroleum hydrocarbons and sewage. The 
purpose of this study was the investigation of the anthropic processes controlling sedimentary contaminants 
of Araça Bay through the spatial distribution of trace metals, aliphatic hydrocarbons, polycyclic aromatic 
hydrocarbons and faecal sterols. Organic contaminants were analysed by GC-FID and GC/MS, and trace 
metals by ICP-OES. The results were compared with grain size and organic carbon content. The highest 
concentrations for all parameters were recorded in samples collected in the São Sebastião Channel with finest 
grain size and higher OC content. Low levels of heavy metals were observed in all area.  It was observed 
an introduction of PAHs from combustion process, mainly in the samples collected in the channel area. The 
introduction of petroleum hydrocarbons occurred in the channel and in the intertidal samples, mainly near of 
the mouth of Mãe Isabel Stream, where there was also an influence of domestic sewage. 
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INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO DE MANGUEZAL SOBRE A ASSEMBLEIA  
DE POLIQUETAS NA BAÍA DO ARAÇÁ
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A influência positiva do mangue sobre a fauna epibêntica é amplamente conhecida, uma vez que a vegetação 
modifica o ambiente, promovendo um aumento da complexidade estrutural que favorece o estabelecimento 
da epifauna. No entanto, a influência sobre a infauna é pouco estudada. O objetivo desse trabalho foi o 
de investigar mudanças na estrutura de uma assembleia (descritores de comunidades e composição) de 
poliquetas infaunais na presença da vegetação, em núcleos de manguezal na Baía do Araçá, no litoral Norte 
do Estado de São Paulo. Dois períodos de coleta foram realizados para amostragem da fauna. O desenho 
amostral consistiu na delimitação de três transectos em cada núcleo de mangue, sendo realizadas três 
amostragens no manguezal e três no substrato entremarés adjacente, em cada um deles, com cilindro de 
10 cm de diâmetro. Amostras foram retiradas em um dos transectos para caracterização granulométrica da 
área de manguezal e adjacente. Esse procedimento foi realizado em três núcleos de manguezal na área 
entremarés da Baía do Araçá, sendo dois (Núcleos N1 e N2) localizados na zona superior e um (Núcleo IP), 
na zona inferior. Nossos resultados mostram que o manguezal tem uma densidade menor de indivíduos do 
que o substrato adjacente. A densidade foi negativamente relacionada à biomassa (peso seco) de raízes no 
sedimento. Entretanto, a queda na densidade não foi registrada em todos os núcleos ao longo dos períodos 
amostrais, sendo mais facilmente observada no núcleo IP e N2. Isso significa que características intrínsecas 
aos núcleos de mangue são importantes no resultado observado. A composição granulométrica do sedimento 
pode ser um dos fatores para tais mudanças, uma vez que nos núcleos citados, o sedimento do manguezal 
teve grãos mais grossos em relação ao sedimento da área adjacente. A interação entre fatores hidrodinâmicos 
(circulação e transporte sedimentar) e a capacidade dos pneumatóforos de reter sedimentos é uma possível 
explicação para essa alteração granulométrica. Não foram observadas diferenças na riqueza e diversidade 
de poliquetas entre manguezal e adjacência. A estrutura trófica também se manteve estável, com domínio 
de comedores de subsuperíficie em ambas as áreas. A composição, no entanto, teve variação devida mais 
às flutuações na densidade do que no turnover de espécies. Conclui-se que as comunidades infaunais não 
respondem à presença de manguezais de forma similar às comunidades epifaunais, e generalizações quanto 
aos padrões entre as duas assembleias não são apropriadas. 

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5; Bolsa CAPES
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CONCORDÂNCIA ENTRE MACRO E MEIOFAUNA BENTÔNICA: INFORMAÇÕES  
PARA ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO E MANEJO
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Com o propósito de avaliar se diferentes grupos da fauna bentônica (macro e meiofauna) da Baía do Araçá 
são concordantes, i.e., possuem padrões de ordenação semelhantes, e possuem padrões semelhantes 
de riqueza e abundância, nós combinamos a abordagem Procrustes (análise Procrustes + Protest) com 
Modelos Aditivos Generalizados (GAM).  Os resultados mostram que a macro e a meiofauna da Baía do 
Araçá apresentam padrões concordantes ao longo de todo ano e são estruturadas pelas mesmas variáveis 
ambientais, sobretudo tipo de sedimento e profundidade. Entretanto, esses grupos possuem padrões diferentes 
de riqueza de espécies e abundância. Enquanto maiores números de espécies e indivíduos da meiofauna 
foram observados entre 15-20 m de profundidade, o oposto foi encontrado para a macrofauna. Cross-taxon 
concordância baseada na abordagem Procrustes tem sido sugerido como um método eficiente em projetos 
de conservação e manejo.  Frequentemente, quando dois grupos são concordantes, essa informação é um 
indicativo de que um grupo pode ser usado como substituto para o outro. Entretanto, essa abordagem não 
mostra se diferentes grupos possuem padrões similares de riqueza de espécies e número de indivíduos, o 
que pode levar a conclusões inadequadas. Nossos resultados demonstram que forte concordância pode 
surgir mesmo quando diferentes grupos possuem respostas opostas ao gradiente ambiental, e destacam que 
é preciso cautela na utilização da abordagem Procrustes como única ferramenta em projetos de conservação 
e manejo. 
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DIFERENÇAS NO TIPO DE SUBSTRATO ROCHOSO AO LONGO DA BAÍA DO ARÁÇÁ
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Comunidades incrustantes marinhas são formadas principalmente por organismos sésseis filtradores. 
Para esses organismos a alta heterogeneidade espacial em pequena escala faz com que mesmo locais 
relativamente próximos estejam sujeitos a diferentes pressões seletivas. Desta forma, pequenas diferenças 
no local de assentamento larval podem sujeitar o adulto a grandes variações de características físicas, como 
pH e temperatura da água, tipo de rocha disponível; e biológicas, como: disponibilidade de alimento e risco 
de predação. Essa variação das condições em pequena escala diminui a chance de monopolização de 
recursos por uma ou poucas espécies, sendo desta forma fundamental para a manutenção da diversidade de 
organismos incrustantes. No litoral de São Sebastião SP, a Baía do Araçá forma um gradiente de condições 
ambientais da entrada da baía até o seu interior. Neste contexto, este projeto teve como objetivo avaliar as 
diferenças na disponibilidade, tamanho e tipo de rocha ao longo do gradiente entrada/interior da baía e como 
essas diferenças influenciam a riqueza e composição de espécies da comunidade incrustante. Para isso, 
foram coletados dados de abundância, tamanho e tipo de rocha (basalto ou granito) na entrada e no interior 
do canal, e a riqueza de espécies encontrada em cada rocha. Com base nas análises preliminares, podemos 
concluir que a área total de substrato disponível e a proporção de basalto e granito é igual nas duas regiões da 
baía, porém na entrada as rochas são menos numerosas e maiores, provavelmente resultado da redução do 
hidrodinamismo ao longo do gradiente. Essas diferenças no substrato disponível podem estar relacionadas 
às diferenças na identidade das espécies recrutadas em cada local, fazendo com que as duas regiões sejam 
compostas por comunidades distintas, hipótese que será explorada nas próximas etapas desse projeto.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5, Bolsa PIC/UFABC
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DIVERSIDADE DA BIOTA BENTÔNICA DE SUBSTRATO CONSOLIDADO  
DA BAÍA DO ARAÇÁ

Gustavo Muniz Dias1; Marcelo Veronesi Fukuda2; Maikon di Domenico3; Karina Kitazawa1; Ronaldo Adriano 
Christofoletti4

1 Universidade Federal do ABC; 2 Universidade Federal de Juiz de Fora; 3 Universidade Federal do Paraná; 4 Universidade Federal de São Paulo 
E-mail: gmdias@ufabc.edu.br

Através do conhecimento da diversidade de organismos podemos  estabelecer as prioridades de conservação 
e as estratégias de manejo para áreas naturais. Neste estudo descrevemos riqueza da comunidade bentônica 
de substrato consolidado da Baía do Araçá, uma região ameaçada pela eminente expansão do Porto de São 
Sebastião. Para isso, utilizamos três metodologias de amostragem: 1) Busca ativa: realizada a cada 4 meses 
(10/2012 a 06/2014), durante a qual caracterizamos os organismos da Baía; 2) Estrutura da comunidade 
séssil: estimamos a cobertura dos organismos nos costões rochosos a partir de 20 parcelas de 10x10 cm 
dispostas aleatoriamente em três alturas dos costões: franja do supralitoral (FS), mediolitoral (FM) e franja do 
infralitoral (FI). Cada parcela foi fotografada para quantificação do percentual de cobertura de cada espécie 
incrustante; 3) Biomassa e carbono armazenado: nos mesmo períodos foram feitas raspagens de áreas de 
100m2 e medidas das extensões das três faixas dos costões rochosos em toda a Baía. Foram identificadas 
307 morfoespécies de organismos bentônicos, sendo Nematoda o filo com maior número de espécies. Grupos 
como Mollusca, Annelida e Crustacea foram representados respectivamente por 39, 47 e 27 espécies. Os 
costões rochosos na Baía do Araçá são caracterizados por uma zonação bem definida com o FS dominado 
por cracas do gênero Chthamalus. Já composição no FM é mais variável entre locais e ao longo dos anos, 
sendo, caracterizada pela ocorrência da craca Tetraclita sp. e de um bivalve ostreídeo. Já a FI foi homogênea 
e dominada por macroalgas, mas diferiu entre as amostragens temporais, devido ao crescimento da alga Ulva 
lactucta no ano de 2013 diminuindo a dominância do substrato pelo “turffing” de algas. Os dados de biomassa 
estão em fase final de análise. Embora ocupe uma pequena área da Baía do Araçá, o substrato consolidado 
apresenta uma biota diversa quando comparada a outras áreas semelhantes no litoral brasileiro, fazendo com 
que a conservação dessa região seja de fundamental importância.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5
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DIVERSIDADE DE FUNGOS NA ÁGUA E SEDIMENTO DA BAÍA DO ARAÇÁ,  
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Os fungos presentes nos sedimentos marinhos e estuarinos têm um importante papel na dinâmica da cadeia 
alimentar, na ciclagem de materiais e, também, na decomposição da matéria orgânica produzida pelos 
produtores primários ali presentes. Este trabalho teve como objetivo conhecer a diversidade de fungos (bolores 
e leveduras), nas águas e nos sedimentos da Baía do Araçá. As amostras foram coletadas em duas campanhas 
(verão e inverno), em 10 pontos na região do entremarés. Para o crescimento e isolamento das espécies de 
Candida, foi utilizada a técnica de membrana filtrante (MF) e o meio de cultura Candida “HiChrome” enquanto 
que os bolores foram isolados através da técnica  “Spread Plate” em meio de cultura Agar Dextrose Batata. 
As colônias isoladas  foram analisadas quanto as suas característica morfológicas e agrupadas. Através 
das estruturas morfológicas observadas microscopicamente foi possível agrupar as colônias em Famílias 
como Trichocomaceae. Foram isoladas e identificadas por métodos moleculares, 10 colônias de leveduras 
e 11 de bolores. Dentre os bolores identificou-se Penicillium chrysogenum, P. citrinum, Talaromyces flavus, 
Aspergillus fumigatus, A. protuberus, A. terreus. As leveduras identificadas foram Cryptococcus liquefaciens, 
Exophiala dermatitidis, Lecythophora mutabilis, Meyerozyma guilliermondii, Candida pseudolambica, Candida 
albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei e Rhodotorula mucilaginosa. A diversidade de fungos observada 
na Baía do Araçá pode estar relacionada às concentrações de matéria orgânica presente no ambiente e deve 
ser estudada quanto à sua relação com a saúde pública e ambiental e quanto ao seu potencial biotecnológico. 

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5; CNPq
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Devido à sua proximidade a cidade e ao Porto Marítimo, a região da Baía do Araçá, apesar de ser classificada 
como protegida, está exposta a diferentes tipos de ações antrópicas. Tendo em vista que entre estas ações 
antrópica está o despejo de esgotos domésticos, é extremamente importante, tanto para saúde ambiental, 
quanto para saúde humana, o monitoramento da qualidade  microbiológica da  água e a contaminação 
dos sedimentos da Baía. Com estes objetivos, amostras de água e de sedimento foram coletadas, no 
verão e no inverno, determinadas as densidades por dois anos, em dez pontos da região entremarés.  
A qualidade microbiológica da água e do sedimento foi avaliada através da determinação das densidades 
de Escherichia coli (E. coli), Enterococcus sp e  Candida sp,  utilizando a Técnica de Membrana Filtrante.  
A concentração de oxigênio dissolvido, a temperatura, salinidade e o pH foram mensurados in situ, com uma 
sonda  multiparâmetros HORIBA. Os resultados obtidos mostraram que as densidades microbianas foram 
maiores nos sedimentos, comparativamente as da água. As maiores densidades de E. coli e de Enterococcus 
sp foram obtidas no verão ao contrário das espécies de Candida que apresentaram elevadas densidades 
no inverno. As espécies de Candida predominantes foram C. tropicalis e C. albicans tanto na água como no 
sedimento.  Apesar da temperatura no inverno ter sido menor esta não mostrou correlação com as densidades 
microbianas. A presença de bactérias e de leveduras indicadoras de contaminação de origem fecal na Baía 
do Araçá é preocupante sendo necessário estabelecer programas de monitoramento local e a adoção de 
medidas mitigadoras desta contaminação.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5; CNPq
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COMO O TIPO DE SUBSTRATO AFETA A ESTRUTURA DA COMUNIDADE FITAL?
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Em regiões de costões rochosos, a franja do infralitoral é normalmente dominada por uma grande diversidade 
de macroalgas, as quais servem de abrigo e substrato para uma comunidade de animais, o fital. Desta 
forma, algas diferentes ocorrendo em uma mesma área podem suportar comunidades diversas e com isso 
aumentar a riqueza da comunidade fital em uma escala mais ampla. Neste trabalho descrevemos a fauna dos 
animais associados a três espécies de algas na Baía do araçá e avaliamos a importância dessa diversidade 
de algas para os animais que vivem associados a esses substratos. Para a descrição das comunidades, 
foram coletadas 10 amostras de Bostrychia sp., Ulva lactuca e do turffing de algas em um mesmo nível do 
entremarés. Essas foram triadas e os animais presentes foram identificados em grandes grupos taxonômicos. 
O grupo mais abundante foi Gammaridae, seguido por Bivalvia e Acari. A espécie de alga não afetou a riqueza 
de morfoespécies, entretanto a densidade de indivíduos foi maior em Bostrychia sp. e turffing do que em Ulva 
lactuca. As diferenças entre as algas são causadas principalmente pela variação na abundância de indivíduos 
por grupo taxonômico. Gammaridea, Tanaidacea e Poychaeta foram mais abundantes no turffing do que 
em Ulva lactuca e Bostrychia sp. Bivalves foram mais abundantes no turffing do que em Ulva lactuca, Acari 
e Díptera foram mais abundante em Bostrychia sp. do que no turffing e em Ulva lactuca, enquanto Isopoda 
foi mais abundante em Ulva lactua do que em Bostrychia sp. e no turffing. Desta forma, a espécie de alga 
afetou a organização da comunidade fital com cada espécie favorecendo a ocorrência de grupos taxonômicos 
distintos. Apesar da pequena área de costão na Baía do Araçá, a diversidade de algas parece contribuir para a 
ocorrência de um grande número de grupos taxonômicos animais, de forma que é fundamental a preservação 
desses substratos biológicos.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5, Bolsa PNPD/UFABC
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FAUNA ASSOCIADA A SUBSTRATOS SECUNDÁRIOS DA BAÍA DO ARAÇÁ: PAPEL  
DA HETEROGENEIDADE DE HABITATS PARA A MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE
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No ambiente marinho, os substratos consolidados abrigam diversas espécies de macroalgas e invertebrados 
sésseis que, uma vez estabelecidos, tornam-se substrato para estabelecimento de outros organismos. 
A diversidade morfológica destes substratos secundários adiciona complexidade estrutural aos fundos 
consolidados, proporcionando o aumento e diversificação de microambientes e recursos que são utilizados 
para alimentação, crescimento e reprodução de um grande número de espécies de pequenos invertebrados. 
A densidade e composição desta fauna associada dependerão muito provavelmente das características 
intrínsecas destes substratos como textura, arquitetura e natureza química, bem como de outros fatores 
associados como o acúmulo de detritos e sedimentos e a formação de biofilmes de bactéria, diatomáceas 
e protozoárias em suas superfícies. Deste modo, espera-se que diferentes substratos biológicos abriguem 
comunidades distintas formando um mosaico que contribuirá para uma alta diversidade local destes 
ecossistemas marinhos. Do mesmo modo, a diversidade de ambientes onde se desenvolvem um mesmo tipo 
de substrato também oferece um aumento e diversificação de habitat e recursos para o desenvolvimento da 
fauna associada, porém em uma escala espacial maior. Para avaliar a importância da natureza e complexidade 
do substrato e do ambiente em que este substrato esta inserido sobre a estrutura da comunidade de animais 
da macro e da meiofauna associada na Baía do Araçá foram realizadas duas amostragens distintas. Na 
primeira foi amostrada a fauna associada a substratos secundários que variaram na natureza do organismo 
dominante e que apresentavam três níveis de complexidade distintos. Do mais simples para o mais complexo, 
foram tomadas amostras contendo apenas o “turfing” de algas, amostras com o “turfing” de algas mais a 
macroalga Caulerpa racemosa e por último, amostras com o “turfing” de algas, C. racemosa e a esponja 
Hymeniacidon heliophila. Em outra amostragem, a fauna de um mesmo substrato, a alga Bostrychietum 
sp., foi amostrada em dois locais próximos mas estruturalmente diferentes: (1) O costão rochoso da Ilha 
de Pernambuco e (2) Pneumatóforos da árvore Laguncularia racemosa na mancha de mangue também na 
Ilha de Pernambuco. Os resultados revelaram uma maior especificidade da meiofauna ao substrato onde 
ocorrem enquanto a macrofauna foi mais influenciada pela natureza do ambiente onde esses substratos 
estão inseridos. Estes resultados sugerem que a macrofauna, que além de maior é também mais móvel em 
relação à meiofauna, acaba por explorar o ambiente em uma escala espacial maior do que a meiofauna, que é 
menor e relativamente mais sedentária (restrita a um menor espaço). A mudança na composição de espécies 
entre os ambientes (macro) e entre os substratos (meio) mostra a importância da diversidade de habitats em 
diferentes escalas espaciais para a manutenção da diversidade da fauna associada. Ainda, as especificidades 
da meiofauna ao substrato e da macrofauna ao ambiente foram observadas principalmente para espécies 
menos abundantes (i.e.raras). Os grupos dominantes apresentaram pouca ou nenhuma diferença entre 
ambientes e/ou substratos. Estes resultados mostram a importância de se considerar os grupos mais raros 
em estudos ecológicos e/ou análises de impacto que tenham como objeto de estudo a diversidade local.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5

Apoio institucional: IMar/UNIFESP; UFABC; IB/UNICAMP; CEBIMar/USP; IO/USP



3º Workshop do Projeto BIOTA/FAPESP–ARAÇÁ
16 e 17 de novembro de 2016

48

M3 – Sistema Bentônico

PADRÕES DE DIVERSIDADE DE GASTROTRICHA MARINHOS DA COSTA SUDESTE  
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Vários organismos microscópicos intersticiais apresentam distribuição geográfica sampla, mesmo que sua 
história de vida seja caracterizada por poucos descendentes, um ciclo de vida curto, ausência de larvas e 
capacidade de natação limitada. Esta suposição está sendo revisada, já que novas informações a respeito 
da biogoegrafia e macroecologia estão sendo disponibilizadas. O presente estudo analisou a variabilidade 
da diversidade de Gastrotricha marinhos entre diferentes habitats  e localidades bentônicos ao longo da 
costa sudeste brasileira por meio de coleta (Baia do Araça - São Sebastião-SP; Praia da Fome – Ilha de São 
Sebastião-SP) e dados bibliográficos (Parati-RJ, Ubatuba-SP, Caraguatatuba-SP e São Sebastião-SP). Foram 
analisadas as diferenças na diversidade dos gastrótricos em escala local (<106 m2) e regional (106-1010 m2) 
e testada a hipótese de que texturas sedimentares, localização, zonas de entremrés e suas interações são 
potencialmente variáveis explicativas que afetam a diversidade de Gastrotricha. Análises de autocorrelação 
espacial para variáveis de resposta, variáveis explanatórias e resíduos com modelos auto-regressivos 
simultâneos (SAR), também foram realizadas. Estimativas de riqueza, composição de espécies e diversidade 
beta foram utilizadas como variáveis resposta da biodiversidade. O número de gastrótricos, macrodasidas  
e espécies de chaetonotidas foi explicado principalmente pela classificação de sedimentos e a maior riqueza 
foi detectada em sedimentos pobremente seleciondos. A composição da espécie e a beta diversidade foram 
correlacionadas com a zona entremarés, localização e tamanho médio dos grãos. Espera-se que este mesmo 
padrão seja observado em outros locais, sendo os processos de transporte e deposição de sedimento 
igualmente importantes para a estrutação das comunididades deste grupo meiofaunal.

Apoio financeiro: Biota/Fapesp-Araçá 2011/50317-5; CNPq 306558/2010-6, 478825/2013-7
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* Artigo completo publicado na Hydrobiologia, doi: 10.1007/s10750-016-2682-1



3º Workshop do Projeto BIOTA/FAPESP–ARAÇÁ
16 e 17 de novembro de 2016

49

M3 - Sistema Bentônico

ECOLOGIA POPULACIONAL DE INVERTEBRADOS BENTÔNICOS NA BAÍA DO ARAÇÁ,  
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Daniel Gorman1; Alexander Turra1
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The original aim of the postdoctoral scholarship working plan was to investigate different aspects of the 
population ecology of invertebrates in Araçá Bay. This relatively simple objective has been successfully 
expanded since 2012 to provide a broad and integrated assessment of the biodiversity and functioning of 
the coastal ecosystems characterised within the study area and surrounding region. A large body of work has 
been done with the overall aims of:  i) improving our knowledge of the distribution, function and resilience of 
keystone habitats (e.g., seagrass meadows and mangrove forests); ii) testing relevant hypothesis related 
to animal physiology, behavior and predation risk; and iii) addressing issues related to the management of 
sensitive habitats and their associated biota (i.e., spatial management and habitat restoration). To date, the 
project has resulted in 9 published journal articles; 3 submitted papers currently under review; 6 papers in 
preparation and 3 conference presentations (one international). In addition, much of the experimental and 
monitoring work has involved the development and application of novel approaches that can be extended to 
other systems and coastal regions of Brazil and elsewhere. Overall, the project provides a clear example of the 
outcomes that can be achieved using an integrated approach to foster a better understanding and appreciation 
of coastal ecosystems that are under increasing pressure from human activities. 

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2011/50317-5 e Proc. 2013/07576-5

Apoio institucional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP 
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SMALL SCALE VARIATION OF POPULATION DYNAMICS OF BENTHIC INVERTEBRATES

Stuart Jenkins1; Ronaldo Christofoletti2; Karina Kitazawa3; Gustavo Muniz Dias3

1 School of Ocean Sciences, Bangor University (UK); 2  Instituto do Mar, Universidade Federal de São Paulo (IMar/UNIFESP); 3 Centro de Ciências 
Naturais e Humanas, Universidade Federal do ABC (CCNH/UFABC). 
E-mail: s.jenkins@bangor.ac.uk, christofoletti@unifesp.br, karina.kitazawa@ufabc.edu.br, gmdias@ufabc.edu.br

Over the past two decades there has been increasing interest in linking benthic processes in near-shore systems 
to large scale oceanographic patterns. Such bottom up forcing by variation in temperature, productivity and 
supply of propagules has proved to be a major factor determining the large scale dynamics of benthic systems. 
Small scale variation in local hydrodynamics can also have a significant role; for example high flow regimes 
may be characterised by enhanced growth rates and biodiversity. However subtle variations in flow regime 
and food supply at a local scale may have important unrecognised effects. Here we describe the variation 
in barnacle density and growth rates over scales of 100s of meters in a sheltered bay. Rates of recruitment, 
growth and mortality of the intertidal barnacle Chthamalus bisinuatus at two tidal heights were investigated at 
three rocky reefs within Araçá Bay through monthly deployment of recruitment plates and digital photography 
of replicate cleared areas. We also assessed the differences in barnacle growth rates from the inner and outer 
rocky shores within the Araçá Bay thorough a manipulative transplant experiment. There was a variation in 
recruitment and growth within the Araçá Bay. The outer rocky shores, close to the São Sebastião Channel, 
presented higher recruitment but lower growth rates than the inner rocky shore, next the Harbour. Changes in 
growth rate and recruitment are most likely to be linked to changes in the hydrodynamics and food supply in 
this Bay. 

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP; APV FAPESP (2013/11594-9)

Apoio institucional: IMar/UNIFESP; UFABC; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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VARIAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DA DISPONIBILIDADE LARVAL NO PLÂNCTON  
E SUA INFLUÊNCIA SOBRE O ASSENTAMENTO DE ORGANISMOS INCRUSTANTES  

DA BAIA DO ARAÇÁ, SÃO SEBASTIÃO – SP

Karina Kitazawa1; María S. López2; Gustavo M. Dias1

1 Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas, Rua Santa Adélia, 166 - Bairro Bangu, Santo André-SP CEP 09210-170. 
2 Centro de Biologia Marinha, Centro de Biologia Marinha, Rod. Manoel Hipólito do Rego km 131,5 - Praia do Cabelo Gordo São Sebastião-SP 
11600000.  
E-mail: kkitazawa1@gmail.com; gmdias@ufabc.edu.br

Durante análises da comunidade do entremarés observamos que há grande variação no recrutamento de 
cracas do gênero Chthamalus ao longo do gradiente de condições ambientais criado da entrada até o interior 
da Baía do Araçá. Neste contexto é esperado que os impactos da expansão do Porto sejam diferentes entre as 
regiões da Baía do Araçá, uma vez que estão sujeitos a dinâmicas de recrutamento distintas. Desta forma, este 
trabalho teve como objetivo avaliar se essas diferenças observadas no entremarés também ocorrem na franja 
do infralitoral, onde se encontra a maior diversidade de organismos incrustantes. Para isso, a comunidade 
incrustante foi amostrada ao longo de diferentes estágios de vida dos organismos. A fase larval foi amostrada 
utilizando redes de plâncton, enquanto as comunidades de assentados e recrutas foram amostradas 
utilizando substrato artificial, o qual simulou o ambiente críptico em que essa comunidade se desenvolve.  
O número e diversidade de larvas, assentados e recrutas foram então comparados entre as regiões da 
entrada e do fundo da Baía do Araçá. O suprimento larval, não diferiu entre os dois locais (entrada e fundo), 
sendo caracterizado pela alta disponibilidade de larvas de poliquetos, bivalves e cracas. Entretanto as 
comunidades de 4 e 30 dias foram extremamente distintas entre os dois locais sendo que essa diferença 
se deu principalmente pela maior abundância de serpulídeos no fundo da Baía e da ascídia Didemnum 
psammatodes e do briozoário Watersipora subtorquata na entrada da Baía. Os resultados sugerem que a 
Baia do Araçá é uma região com diferentes pressões ao longo do gradiente entrada-fundo, o que favorece 
a alta diversidade típica da Baía. Como não foram encontradas diferenças na disponibilidade larval, mas 
já após 4 dias de assentamento, essas diferenças podem ser o resultado da seletividade das larvas, ou da 
mortalidade diferencial nos estágios iniciais da vida bentônica.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5
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OS ENIGMÁTICOS BIVALVES DO ARAÇÁ:  
UMA FAUNA CONHECIDA, MAS POUCO ESTUDADA

Fabrizio Marcondes Machado1,2; Flávio Dias Passos2

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP);  
2 Instituto de Biologia- Departamento de Biologia Animal, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
E-mail: fabriziomarcondes@yahoo.com.br; flaviodp@unicamp.br 

Desde a década de 60, muitos foram os levantamentos faunísticos feitos no Canal de São Sebastião e 
consequentemente na Baía do Araçá. Em relação aos Bivalvia, especificamente, até a década de 90 cerca 
de 87 espécies já haviam sido registradas para a região sendo 45 destas para o Araçá. Já nos anos 2000, 
após maiores esforços de coleta, apenas a Baía do Araçá já registrava mais 90 espécies de bivalves, ou 
seja, quase o dobro da diversidade anterior. No entanto, poucas foram as espécies estudadas quanto à sua 
morfologia funcional, fato este que vem ao longo das décadas mascarando a real importância do Araçá quanto 
ao conhecimento dos bivalves brasileiros. Nesse contexto, o presente trabalho teve como principal objetivo 
ampliar o conhecimento dessa importante fauna através de (i) um levantamento faunístico associado a uma 
revisão taxonômica e (ii) por meio de um estudo morfológico-anatômico de algumas espécies de bivalves, 
principalmente aquelas pertencentes à ordem Anomalodesmata Dall, 1889. Conhecida por abrigar as mais raras  
e especializadas espécies de bivalves, os Anomalodesmata possuem os mais variados modos de vida como, 
por exemplo, bivalves construtores de tubo, cimentantes, bissados, necrófagos e em particular os carnívoros 
dotados de septo muscular, exclusivos deste grupo. Por meio de uma publicação recente, o presente trabalho 
demonstrou a importância dessa fauna através da descrição anatômica do bivalve carnívoro Cardiomya 
cleryana (d’Orbigny, 1842), apresentando resultados inéditos sobre sua anatomia e comportamento, assim 
como novas ideias sobre o hábito carnívoro para esse grupo. Ainda em processo de finalização, um trabalho 
adicional sobre o levantamento faunístico dos bivalves do Araçá mostrará também um número expressivo 
de espécies, assim como novas ocorrências para a região; parte desses resultados serão apresentados no 
presente Workshop.

Apoio financeiro: CAPES e Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5

Apoio institucional: IB/UNICAMP; CEBIMar/USP; IO/USP
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SHADING IMPACTS BY COASTAL INFRASTRUCTURE ON BIOLOGICAL  
COMMUNITIES FROM SUBTROPICAL ROCKY SHORES

André L. Pardal-Souza1; Gustavo M. Dias1; Stuart R. Jenkins2; Áurea M. Ciotti3; Ronaldo A. Christofoletti4
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sity, Menai Bridge, Anglesey, UK; 3 Center of Marine Biology, University of São Paulo (CEBIMar/USP), São Sebastião/SP;. 4 Marine Institute, Federal 
University of São Paulo (IMar/UNIFESP), Santos/SP. 
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Artificial shading is an important human disturbance, affecting both productivity and community organisation. 
However, studies of shading have been poorly explored from an environmental impact perspective. We 
compared community structure on subtropical rocky shores in areas shaded by human constructions with 
those in unshaded areas. We then implemented a manipulative field experiment to determine the effects 
of shading on the macrobenthic community, biofilm biomass and larval recruitment. Shading consistently 
affected the biological community of rocky shores. The biomass and cover of macroalgae and the size of most 
sedentary grazers were smaller in shaded habitat. In the infralittoral fringe, we recorded a shift in dominance 
from macroalgae in unshaded habitats to invertebrate filter-feeders in shaded ones. Experimental manipulation 
of shading led to a total loss of macroalgae from the infralittoral fringe and no community replacement over a 
period of 220 days. In the mesolittoral, oysters became more abundant in shaded conditions, while barnacles 
decreased in abundance. Larval recruitment was also affected, with oysters and barnacles recruiting more in 
shaded habitats. We demonstrate a clear impact of shading by artificial man-made structures on patterns and 
processes regulating biodiversity on rocky shores and thus consequences for coastal ecosystem functioning. 
Shading by artificial structures, such as those proposed in the port expansion in SE Brazil, are potentially under-
estimated. We emphasises the importance of careful evaluations of artificial structures in order to promote 
sustainable coastal development. As a result, we do not recommend the proposed expansion by suspended 
structures of the port of São Sebastião, as the consequent shading will negatively affect the biodiversity and 
ecosystem functioning of the Araçá Bay and surrounding areas.

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2013/19122-9 - Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5
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EFEITOS DA ACIDIFICAÇÃO OCEÂNICA E SOMBREAMENTO EM ERMITÕES

Marilia Nagata Ragagnin¹; Alexander Turra¹
1 Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP) 
E-mail: m.nagata@usp.br; turra@usp.br

Ecossistemas marinhos estão sujeitos a impactos causados por atividades antrópicas combinadas. O processo 
de acidificação oceânica (AO) ocorre como consequência de atividades que liberam CO2 na atmosfera e seus 
efeitos na biota marinha tem sido amplamente estudados. Tal processo está ocorrendo simultaneamente 
com outros impactos ambientais, como sombreamento causado pela instalação de infraestruturas costeiras 
(portos, marinas e sistemas de aquicultura, por exemplo). Ambos os estressores têm potencial em afetar 
sinergicamente populações de crustáceos nas áreas costeiras. O objetivo do presente estudo foi avaliar os 
efeitos combinados do pH reduzido e sombreamento no crescimento, mortalidade, calcificação e comportamento 
de ermitões, usando juvenis de Pagurus criniticornis coletados na Baía do Araçá, área ameaçada pelo projeto 
de ampliação do Porto de São Sebastião que prevê a instalação de uma laje de concreto sobre 35% da 
baía. O experimento durou 14 semanas sob a combinação de condições de pH reduzido (7,6) e controle 
(8,1) e condições de sombreamento (24h de escuridão) e fotoperíodo controle (12:12h). Como esperado, 
ambos os estressores afetaram o crescimento e a mortalidade, sendo que indivíduos mantidos em pH baixo 
e sombreamento tiveram a menor média de crescimento e a maior mortalidade. Entretanto, só a mortalidade 
foi afetada de forma sinérgica pelos fatores testados. Observações comportamentais indicaram que, quando 
expostos a odor de predadores vivos, o deslocamento dos ermitões foi afetado somente pelo fotoperíodo, 
com indivíduos mantidos no escuro mostrando menor locomoção. No entanto, efeito sinérgico foi observado 
quando os indivíduos foram expostos ao odor de gastrópodes mortos. Nessa situação, ermitões mantidos 
em condições de pH baixo e sombreamento apresentaram menor deslocamento. Resultados de possíveis 
diferenças na calcificação de indivíduos expostos a diferentes tratamentos ainda não foram obtidos e serão 
avaliados por meio de análise de cálcio por MEV-EDS. Esse estudo mostra os potenciais efeitos em aspectos 
ecológicos que estressores múltiplos podem causar em uma espécie de crustáceo na região costeira, 
exemplificando como a biota local pode ser afetada pela combinação de impactos locais e globais. 

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2015/02727-0 e Proc. 2011/50317-5
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TAXONOMIA E BIOLOGIA POPULACIONAL DO GÊNERO LAEONEREIS (PHYLLODOCIDA: 
NEREIDIDAE) NA PLANÍCIE DE MARÉ DA BAÍA DO ARAÇÁ (SÃO SEBASTIÃO-SP) 

Bruno R. Sampieri1; Priscila C. Baroni2; Tatiana M. Steiner3; A. Cecília Z. Amaral2,3

1 Museu de Zoologia “Adão José Cardoso” - ZUEC, Instituto de Biologia, CP 6109 – UNICAMP, 13.083-970, Campinas, SP; 2 Programa de Pós-Gra-
duação em Biologia Animal, Instituto de Biologia – UNICAMP, Campinas, SP; 3 Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, CP 6109 
– UNICAMP, 13.083-970, Campinas, SP.  
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O presente trabalho é a associação de dois projetos que envolvem o estudo taxonômico, filogenia, biogeografia 
e biologia populacional de Laeonereis, tendo como objetivos principais revisar seu status taxonômico, a 
ocorrência e o potencial como bioindicador, bem como o seu monitoramento na planície de maré da Baía 
do Araçá. Para tanto, foi realizada uma coleta piloto com amostrador cilíndrico de 10 cm de diâmetro em 
três transectos perpendiculares à linha d’água com quatro estações cada, sendo o sedimento triado em 
peneiras com malha de abertura de 1,0 e 0,3 mm. Parte dos indivíduos foram fixados e preparados para 
análises morfohistológicas. Além disso, em etapas a serem realizadas posteriormente, os indivíduos terão a 
área e volume do 6o setígero medidos como estimativa de tamanho para obtenção de curva de crescimento. 
Nesta coleta piloto, foram identificados 153 indivíduos, com alta abundância por estação amostral. Na análise 
morfohistológica foram observados ovócitos nas fases de pré-vitelogênese e vitelogênese, livres na cavidade 
celômica ou na luz dos parapódios, envoltos por uma bainha de células foliculares. Ficou evidente a ausência 
de um sistema reprodutor completo com órgãos de função específica (e.g. ovários, ovidutos), caracterizando 
uma oogênese extraovariana. Ovócitos imaturos (I) mostram-se conectados entre si por pontes citoplasmáticas. 
Entre os estágios II e VI observa-se a vitelogênese em processo, quando os ovócitos se apresentam isolados 
uns dos outros, porém com células foliculares ainda aderidas à sua periferia. A gametogênese em Laeonereis 
e espécies relacionadas tem sido pouco estudada, porém sabe-se que as características observadas até 
aqui são comuns entre alguns nereidideos já estudados e entre representantes de outras famílias, como 
Sabellidae e Terebellidae, sinalizando que relações filogenéticas entre poliquetas podem ser estabelecidas 
por meio de investigações desta natureza.

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2015/25623-6; Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5. 
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EVALUATION OF THE CONNECTIVITY OF MANGROVES BY BIOLOGICAL MODELS  
WITH DIFFERENT LARVAL DISPERSAL: THE ROLE OF THE ARAÇÁ BAY
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Understanding patterns of distribution, which guarantee connectivity among places focus to protection and 
those not protected is essential to management and conservation of the biodiversity. The role of marine 
currents is fundamental to connect marine areas. Connectivity is quantified by the frequency of gene flow 
among populations among these areas. It is expected that the connectivity is higher between closer places, 
and for species that remain more time in water column, being susceptible to the action of currents. Therefore, 
planktotrophic larvae would have higher dispersal rates than those with direct development. Knowing that 
mangroves have great ecological importance, but suffer human pressures, they are priority to conservation 
actions. This specially applies to the Araçá Bay, for its importance to the Northern Coast of São Paulo state. 
Considering the 11th Target of the AICHI Targets and the need of creating new Marine Protected Areas, knowing 
the connectivity processes in Brazilian coast is essential. Thus, how is the connectivity among Brazilian 
mangroves, and what would happen if some were eliminated? Would be the Araçá mangrove a “stepping-
stone”? This project has as goal to answer these questions and if there are differences in the mangrove 
connectivity, considering planktotrophic species and species with direct development. In this way, the gene 
flow among two crustacean populations (Clibanarius vittatus - a planktotrophic species and Monokalliapseudes 
schubarti – a species with direct development) will be analyzed using the diversity of nucleotide and haplotypes 
quantified by the differences in Single Nucleotide Polymorphism (SNPs), genetic spatial distribution variation 
(AMOVA - with F statistics), population demographic patterns (Mismatch distribution) and neutrality tests, 
and genetic isolation. To verify the direction of connectivity and the possible stepping-stones, a dispersive 
probabilistic model of marine currents will be run, considering all mangroves of the Brazilian coast, with an 
oceanographic model as baseline. In the model larvae duration time in water column will be changed to verify 
differences in dispersion the “hypothetical” removal of a given mangrove will have and to verify changes in the 
probability of connectivity. Our final goal is to provide a guideline to the Brazilian Ministry of Environment on 
how connectivity should be considering while selecting and creating new MPAs. 

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2011/50317-5 e Proc. 2011/50242-5
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USE OF DNA BARCODING AND METABARCODING FOR MOLECULAR IDENTIFICATION  
OF POLYCHAETES (ANNELIDA) FROM ARAÇÁ BAY (SÃO PAULO, BRAZIL)
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Biomonitoring practices are increasingly important. However, such practices, traditionally, depend on the 
morphological identification of species, which have been suffering from taxonomic impediment and may be very 
time consuming. In order to overcome such difficulties molecular identification of species is being implemented 
via the use of short nucleotide sequences of cytochrome oxidase I (COI) or 16S rDNA (DNA barcoding) 
and analysis of various specimens in a single sequencing event through next generation sequencing (DNA 
metabarcoding).  The aim of this study is to build a DNA barcoding database for polychaete species from the 
Araçá Bay and to evaluate the efficiency of both DNA barcoding and metabarcoding methods (amplicon and 
de novo sequencing) for biomonitoring of the region. Among the twenty species, we had samples available for 
molecular analyses, we have included in the DNA barcode databases of COI and 16S rDNA, respectively, 14 
and 11 species. Establishing this database was essential for the molecular identification of these species since 
there are no sequences belonging to them in public databases (GeneBank, BOLD Systems). The number 
of molecular taxonomic units (MOTUs) coincided with that of morphologically identified. A clear barcode gap 
is present for both molecular markers, whereas there is no overlap between intra and interspecific genetic 
distances. Our preliminary results showed that DNA barcoding analyses could be a useful tool in identifying 
polychaete species from the Araçá Bay. DNA metabarcoding data has just been generated .It is currently 
being analyzed. Given the numbers and quality of the reads per sample, we expect it will give a representative 
picture of the biodiversity. 

Apoio financeiro: BIOTA/FAPESP-Araçá, Processo No 2011/50317-5
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A NEW SPECIES OF HETEROMASTUS EISIG, 1887 (ANNELIDA: CAPITELLIDAE)  
FROM THE SOUTHEAST BRAZIL

Camila Fernanda da Silva1; Antônia Cecília Zacagnini Amaral1,2

1 Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Instituto de Biologia (IB/UNICAMP); 2 Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas  
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Heteromastus it’s a cosmopolitan genus commonly found in a variety of habitats. However, only two species 
have been recorded from Brazil: H. filiformis and H. similis. The state of knowledge of the capitellid fauna 
occurring on the Brazilian coast is still poor, considering the great extension of the coast. Aiming to upgrade the 
taxonomic status of the family Capitellidae in Brazil, studies regarding morphological and molecular analyses 
are being made. A new species of Heteromastus is formally described on the basis of morphological and 
molecular (COI) data. The specimens were collected at different habitats of the northern coast of São Paulo 
State, which comprehends a mangrove and a tidal flat (Araçá Bay) and mussel beds (Caraguatatuba Bay). 
The main characteristics of this species is prostomium conical and small; a pair of black subdermal eyespot; 
lateral organs and four pairs of intersegmental genital pores present along the entire thorax; thoracic hooded 
hooks with short main fang, surmounted by 2 apical teeth arranged in one row, indistinct shoulder, node and 
constriction poorly developed, long and straight posterior shaft, long hood; abdominal notopodial lobes as semi-
triangular expansions; abdominal hooded hooks quite smaller than thoracic ones; large main fang, surmounted 
by several teeth arranged in three rows, short curved shoulder, well developed node and constriction, long and 
curved posterior shaft, short hood. The intra-specific genetic distance varied from 0.3%–0.6% and the inter-
specific between H. filiformis and the new species was of 36.7%–37.4% (p-distance - K2P). 

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5; Bolsa CAPES
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COMPLEMENTARY APPROACHES RESOLVE THE CAPITELLA  
(ANNELIDA, CAPITELLIDAE) SPECIES COMPLEX ALONG THE  

BRAZILIAN COAST, WITH DESCRIPTIONS OF THREE NEW SPECIES
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Capitella capitata was originally described from Greenland, but its records were expanded to Mediterranean 
Sea and Atlantic Ocean, leading to the cosmopolitan status of this species. However, a recent re-description 
and reproductive biology study of this species suggested that it’s not widespread but restricted to the Artic 
and subartic localities. We conducted morphological (~17.000 inds) and phylogenetic analyses, based on a 
combined dataset of mtDNA sequences (134 of 16S and 106 of COI), from populations of 13 different sites 
of Brazil, from a specimen of the type locality and four additional sequences from GenBank belonging to C. 
capitata and C. teleta. Our morphological and molecular data were congruent and supported the existence 
of four different species and all distinct from Capitella capitata, pointing out the biodiversity and distribution 
of this genus along the Brazilian coast. Genetic distance among the species ranged from 21.3% to 34.2% in 
16S and from 14.1% to 21.8% in COI. At the moment, there are four species at the Brazilin coast, three new 
species and a new record to the South Atlantic, C. aciculata. One of these species occurs on just one sampling 
site (Araçá Bay, São Paulo State), while the others species are sympatrically distributed along the cost. The 
main differences between these species are the shape of prostomium, characteristic of peristomium (complete 
or incomplete ring), number of thoracic setiger bearing capillary chaeta, shape and number of thoracic and 
abdominal hooded hooks and shape and size of pigidium. 
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FAUNA DE PERACARIDA (CRUSTACEA) ASSOCIADA A SUBSTRATO  
NÃO CONSOLIDADO DA BAÍA DO ARAÇÁ, SÃO SEBASTIÃO, SÃO PAULO
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Os crustáceos peracarídos se destacam no ambiente bentônico pela abundância, diversidade e ampla 
variação batimétrica. São encontrados associados a substratos consolidados, não consolidados e biológicos 
(algas, esponjas, ascídias entre outros), podendo representar cerca de 60% da fauna. Este trabalho teve 
como objetivo conhecer a fauna de Peracarida do substrato não consolidado da Baía do Araçá, coletada na 
zona entremarés até a profundidade de 20m, nos meses de outubro de 2012, fevereiro, junho, setembro de 
2013 e março de 2014. A zona entremarés foi dominada pelo tanaidáceo Monokalliapseudes schubartii que 
representou 99,95% da fauna de peracáridos, com um total de 4.910 indivíduos somando-se todos os meses 
coletados. No sublitoral (20 cm – 20 m de profundidade), observou-se uma maior riqueza de espécies em 
comparação com a zona entremarés, contundo a abundância foi menor, totalizando 201 indivíduos durante o 
estudo. Neste ambiente foram identificadas 18 espécies de Peracarida, sendo 15 delas da ordem Amphipoda, 
2 de Isopoda e 3 de Tanaidacea. Dentre as espécies de anfípodes se destacam Eudevenopus capuciatus 
e Melita cf. lagunae que representam os primeiros registros das espécies para o Estado de São Paulo. A 
fauna de Peracarida do substrato não consolidado da Baía do Araçá possui características que a diferencia 
das regiões adjacentes, constituindo uma informação importante para o conhecimento da biodiversidade 
bentônica da baía.
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A MULTISTEP ANALYTICAL FRAMEWORK TO EXPLORE THE CONTRIBUTION OF  
NICHE AND NEUTRAL PROCESSES IN STRUCTURING ECOLOGICAL COMMUNITIES

Danilo Cândido Vieira1,2; Gustavo Fonseca2
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Current theories of community ecology claim that patterns of species coexistence are a consequence of both 
niche and neutral processes. However, given the difficulty to integrate simulated and empirical observations, 
the relative importance of these models remains largely speculative. Here, we introduce a multistep analytical 
framework to identify the relative importance of niche and neutral based processes. Using an empirical dataset, 
this framework consists of three steps: (1) simulating niche and neutral communities under the observed 
habitat heterogeneity, (2) performing the OMI analysis (Dolédec et al. 2000) to obtain the niche breadth (NB) 
and environmental range (ER) of each species (observed and simulated), and (3) combining the NB and 
ER of simulated and observed communities into a single NB-ER plot. As empirical example, we used free-
living marine nematodes assemblages inhabiting intertidal soft-sediments of Araçá Bay, a sheltered tidal flat 
in Southeast Brazil. Simulated neutral communities were characterized by species having a large range and 
no clear niche breadth, whilst niche based communities showed species with a narrower niche breadth and 
varying degree of environmental range, depending on the level of dispersion. This analysis encompassed 
94% of the 194 species of nematodes observed in the bay. The results suggested that habitat heterogeneity 
was the major structuring factor, encompassing 70.2% of the species. Neutral processes were also important 
counting 15.4% of the species. The overlapping zone between both model encompassed 8.2% of the species 
and 6.1% remained unexplained. While most of the methods have focused on disentangling the environmental 
and spatial component, our method access niche and neutrality based processes by analyzing the distribution 
pattern around the environmental optimum, if this is detectable.  
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DIVERSIDADE GENÉTICA DO MANGUE EM SÃO SEBASTIÃO

Catarina Fonseca Lira-Medeiros1; Luiza Callado Pinto Neta1; Yara Schaeffer-Novelli2
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Dentro do módulo responsável pelo Sistema Manguezal, cujo objetivo é “compreender e caracterizar o grau de 
importância desse ecossistema para a baía e áreas adjacentes”, foi feita análise da diversidade genética das 
espécies vegetais de mangue de São Sebastião. O estudo da diversidade genética de uma espécie e de suas 
populações é importante fonte de conhecimento sobre o isolamento populacional ocasionado por degradação 
ou fragmentação do hábitat, e também sobre a necessidade de conservar núcleos remanescentes com altos 
níveis de diversidade genética como áreas importantes para a manutenção da variabilidade genética da 
espécie como um todo evitando perdas causadas pela deriva gênica e pelo efeito gargalo como consequência 
da diminuição do número populacional e de fluxo gênico entre as populações. O projeto ainda está em 
andamento, porém dados robustos do mangue-branco (Laguncularia racemosa (L.) Gaertn.f.) mostram que  
a espécie possui alto índice de diversidade genética na área de São Sebastião apesar do número de indivíduos 
ser bastante reduzido. Os efeitos da degradação da área ainda não podem ser observados porque apenas 
árvores adultas foram analisadas. Porém ainda assim observamos um nível de endocruzamento bastante 
alto, que pode ser reflexo de um isolamento com outras populações do entorno. Com o objetivo de criar 
parâmetros comparativos com outras populações em diferentes estados de conservação, o estudo genético 
foi ampliado para outras populações e como resultado observamos que a população da Baía do Araçá possui 
uma diversidade genética exclusiva diferente de outras áreas estudadas, tornando-a de extrema importância 
para a conservação e manutenção dos níveis de diversidade genética dos manguezais ao longo da costa da 
região Sudeste. 
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ECOLOGIA HISTÓRICA DO MANGUEZAL DA BAÍA DO ARAÇÁ: GERANDO DADOS  
DE CONSERVAÇÃO PARA ENTENDER O PASSADO E ILUMINAR O PRESENTE

Armando Soares dos Reis Neto3; Yara Schaeffer-Novelli1,2,3; Guilherme M.O. Abuchahla4
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Em 1929, Hermann Luederwaldt reportou para a Ilha de São Sebastião a ocorrência de pequenos manguezais 
povoados por Avicennia sp., Laguncularia racemosa, Hibiscus, Acrostichum sp. e Spartina brasiliensis. Um 
dos primeiros registros fotográficos encontrados que evidenciam presença de manguezal na Baía do Araçá, 
data de 1940, mostrando que naquela época os bosques se apresentavam distribuídos tanto na porção 
praial quanto no terraço entremarés, interligados até a ilha Pernambuco. O objetivo deste projeto é analisar a 
ecologia histórica da paisagem (planície de maré, costão rochoso, praias e manguezal) da Baía do Araçá para 
gerar dados de conservação, enfocando no ecossistema manguezal e suas relações com o desenvolvimento 
humano nessa região, em um dado período histórico. Na Baía do Araçá são identificados atualmente 6 
núcleos de manguezal, representando característica marcante desse ecossistema: elevada resiliência. A 
capacidade de se adaptar a diferentes condições ambientais propiciou a sobrevivência do manguezal, cuja 
área relativa de 6% faz a diferença para a conservação de toda a baía, principalmente por tratar-se de Área 
de Preservação Ambiental perante a legislação nacional. A partir de 1939, dragagens e aterros realizados 
próximos à baía liberaram grandes quantidades de sedimento, afetaram árvores de mangue em pontos 
específicos, levando ao soterramento do sistema radicular e, consequentemente, obstruindo as vias de trocas 
gasosas de muitas árvores. Os remanescentes de Rhizophora mangle mostram padrões de adaptação que 
permitiram a sobrevivência dos indivíduos, mesmo depois do soterramento parcial daquelas árvores. Por mais 
intenso impacto de tensores ambientais, a vegetação de mangue do núcleo 1 está em plena vitalidade, os 
dados comprovam se tratar de um bosque maduro. As árvores se mostraram resistentes ao longo dos anos, 
e visualmente foi notado um incremento na densidade da vegetação (biomassa), com muitas plântulas nesse 
núcleo nos últimos 54 anos. Foi identificada a dispersão de propágulos (L. racemosa) e uma pequena área 
de expansão desse bosque sobre a faixa praial. Existem ainda vários outros fenômenos naturais e evidências 
históricas para serem investigados sobre os manguezais na Baía do Araçá, principalmente no que se refere 
às relações sociais e construções simbólicas em torno deste ecossistema. Os núcleos de manguezal da Baía 
do Araçá podem ser considerados emblemáticos devido à sua posição-chave na paisagem do litoral norte do 
estado de São Paulo e devem ser reconhecidos por sua biodiversidade, ademais da importância histórica, 
ecológica e social. 
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NÚCLEOS DE MANGUEZAL
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O objetivo principal do módulo responsável pelo Sistema Manguezal é “compreender e caracterizar o grau 
de importância desse ecossistema para a baía e áreas adjacentes”. Essa caracterização foi efetivada com a 
identificação das espécies vegetais típicas de mangue, acompanhada pela descrição estrutural e funcional 
dos núcleos de manguezal; com a análise genética da população das três espécies de mangue; descrição 
da ecologia histórica recente do ecossistema manguezal na baía (>1930) e, ainda, pela apresentação de 
propostas de ações proativas à conservação do ecossistema e da baía do Araçá. Nos seis núcleos de 
manguezal, as espécies vegetais típicas são o mangue-preto (Avicennia schaueriana Stapf. & Leechman), o 
mangue-branco (Laguncularia racemosa (L.) Gaertn.f.)) e o mangue-vermelho (Rhizophora mangle L.). A área 
total ocupada pelos bosques de mangue corresponde a 3644m2, com 463 indivíduos arbóreos adultos vivos.  
A caracterização estrutural dos bosques de mangue foi considerou indivíduos vivos e mortos, separadamente. 
O total em área basal (AB) dos 6 núcleos corresponde a 238m2 A soma das biomassas aérea (indivíduos vivos) 
e subterrânea, corresponde a valores estimados por equação alométrica, é de ca. de 34 ton. O estoque total 
de carbono (aéreo e subterrâneo), estimado a partir da multiplicação dos pesos secos das biomassas aérea 
e subterrânea (T) por 0,45, está na ordem de 14,3 T. A área total dos 6 núcleos de manguezal corresponde a 
6% da área da baía, mas se agranda diante das contribuições em biomassa e fixação de carbono, ademais 
das funções ecossistêmicas que presta graciosamente à região. No caso da ecologia histórica os estudos 
buscam estabelecer um diálogo entre 4 bases disciplinares: ecologia, história, geografia e geologia, visando 
compreender os fenômenos ecológicos e os componentes ambientais relacionados aos processos históricos, 
recentes, de transformação da paisagem da baía a partir da década de 1930. Dados da análise da diversidade 
genética do mangue-branco mostram valores que distinguem essa população como singular, em comparação 
com outras da Baía de Guanabara. O ambiente apresenta intensa dinâmica sedimentar com tendência a 
novas colonizações por parte das plantas de mangue em direção à porção praial. A última etapa do módulo 
inclui metas de conservação, como o plantio da espécie mangue-vermelho em trechos do enrocamento 
que delimita o aterro do porto com a baía, estabelecendo uma cortina verde no contexto da paisagem. Os 
resultados obtidos atestam a importância do manguezal para a baía e áreas adjacentes. 
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SISTEMA MANGUEZAL
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Ao longo das costas tropicais e subtropicais do globo, manguezais constituem ecossistema vital para a saúde 
desses ambientes e qualidade de vida das comunidades humanas. Embora reconhecida sua importância, 
esses habitats vêm sendo comprometidos ao longo das últimas décadas atendendo a interesses do 
crescimento econômico. Propriedades estruturais e funcionais desse ecossistema sustentam rica diversidade 
biológica ademais de abrigar formas jovens e adultas de vários grupos taxonômicos de invertebrados 
(anelídeos, crustáceos, moluscos) e vertebrados (peixes, aves, mamíferos). A produtividade dos manguezais 
contribui para formação de teias alimentares marinho-costeiras conectando diferentes ecossistemas, como 
sói ocorrer entre manguezais, marismas, pradarias marinhas e recifes de coral. O objetivo principal deste 
módulo é “compreender e caracterizar o grau de importância desse ecossistema para a Baía do Araçá e áreas 
adjacentes”. Embora espacialmente limitada, a área total de manguezal na baía demonstra resistência à 
extrema dinâmica dos sedimentos como da hidrodinâmica, em função da notória resiliência desse ecossistema. 
A caracterização dos núcleos de manguezal foi efetivada com a identificação das espécies vegetais típicas 
de mangue (mangue-preto (Avicennia schaueriana Stapf. & Leechman), o mangue-branco (Laguncularia 
racemosa (L.) Gaertn.f.) e o mangue-vermelho (Rhizophora mangle L.), acompanhados pela descrição 
estrutural e funcional dos 6 núcleos de manguezal (área total de manguezal = 3.644m2) correspondendo a 
238m2 em área basal; estimativa dos valores de biomassa vegetal (aérea e subterrânea) e dos valores de 
estoque de carbono (aéreo e subterrâneo), ademais da análise da estrutura da diversidade genética das 
populações das três espécies de mangue; descrição da ecologia histórica recente do ecossistema manguezal 
na baía (>1930) e, ainda, pela apresentação de ações proativas à conservação da baía e áreas adjacentes, 
como a proposição da Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Baía do Araçá.
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HYDRODYNAMICS OF THE ARAÇÁ BAY
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Tidal flats are nearly flat coastal areas which emerge during low tide and submerge during high tide, being 
unique environments that host a large marine biodiversity. The hydrodynamics of tidal flats is controlled mainly 
by tides, causing rapid changes in water depths and generating currents that fill and empty the intertidal area. 
Based on a mooring at the entrance of the Araçá bay and the numerical modelling of the local hydrodynamics, 
the aim of the hydrodynamic component (M5) of the project was to characterize the bay’s hydrodynamics 
and its main forcing conditions. The moored ADCP (acoustic Doppler current profiler) and CT’s (salinity and 
temperature) measured parameters almost continuously during over two years (~27 months). Results show 
that at the entrance of the bay, current and hydrographic properties are strongly influenced by the synoptic 
wind. Subinertial current variability, besides being the most energetic, shows high correlation with the wind 
stress. One interesting aspect observed in the data was the intrusion and surfacing of the colder and saltier 
South Atlantic Central Water (SACW) in austral summer of 2013/2014, due to anomalous wind conditions. 
Such changes in water properties form the boundary conditions for the bay, with water exchange controlled by 
tidal oscillations.
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SEDIMENTARY PROCESSES AT ARAÇÁ BAY (SE BRAZIL)
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Araçá Bay is located inside São Sebastião Channel, which determines that it be a sheltered tidal flat, with a 
low influence of waves. Therefore, the geomorphological framework and present hydrodynamics control its 
sedimentary processes. Cartography of grain size parameters (mean size, sorting and number of modes) 
allows to the identification of five sedimentary facies in the bottom surface of the study area, with small seasonal 
variations in their limits. Two intertidal flat silty sand facies are located at the inner bay: first one corresponds to 
the quietest environment, between the two small islands inside the bay, and the second one at the rest of the 
intertidal surface. Third, a subtidal flat silty sandy facies occupies the external sector of the bay. Outside the 
bay, the central and northern sector of São Sebastião Channel contain a silty facies, reaching up 40 m thick, 
while the southern sector is cover by a coarse sand facies, with many outcrops of the rocky basements. Low 
carbonate content of sediments from all the facies denotes a low sediment supply from the marine ecosystem. 
Therefore, siliciclastic mineralogy is predominant in the sediments. In fact, sediment sources for present 
sedimentary processes include: erosion of local relict deposits; inputs of sediments coming by tidal and wind-
driven currents, after their resuspension from the inner shelf by storm waves; and regional inputs due to 
intense rains in the region. This facies distribution has several environmental implications, for instance to the 
distribution of the benthic ecosystems. Moreover, the subtidal flat presents the better sorting values, probe of 
a more continuous hydrodynamics, which avoid the sedimentation of muddy fractions and consequently, this 
facies presents the lowest accumulation of pollutants of the study area. 

Financial support: BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5; 2015/00925-0 and 2015/16473-0..
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BAÍA DO ARAÇÁ: PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DO SEDIMENTO  
E SUAS RELAÇÕES COM PROCESSOS NATURAIS E ANTRÓPICOS 
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O projeto de iniciação científica propõe uma análise das propriedades magnéticas de amostras de sedimento 
da Baía do Araçá. As amostras são provenientes de testemunhos já coletados para um Projeto Temático da 
FAPESP, que visa gerar um entendimento sistêmico da região. Dentro desta iniciativa foram criados perfis de 
suscetibilidade magnética em três diferentes frequências de alguns destes testemunhos, nos quais é possível 
observar variações em diferentes profundidades.Propõe-se o estudo da relação entre estas variações de 
suscetibilidade e outras propriedades magnéticas, e com atividades antrópicas e processos naturais na 
área. Utilizando um Micromagnetômetro serão determinadas a intensidade de campo na saturação (Ms), 
remanência (Mr), coercividade (Hc) e coercividade remanente (Hcr); sem causar a deterioração das amostras. 
Um susceptibilímetro com unidade de controle de temperatura será utilizado na determinação da temperatura 
de Curie (Tc) das amostras. Por conseguinte, os resultados serão submetidos à uma análise, com base em 
precedentes estabelecidos na literatura, visando caracterizar a composição, granulometria e estrutura de 
domínios magnéticos do material responsável pelas variações de susceptibilidade. As informações obtidas 
serão, por sua vez, interpretadas considerando fatores humanos e históricos da região, para determinar 
a existência de uma relação entre a presença de tal material e os processos antrópicos e permitir um 
entendimento mais aprofundado da região.

Apoio financeiro: Iniciação Científica FAPESP Proc. 2015/18909-0 - Programa BIOTA/FAPESP Proc. 
2011/50317-5

Apoio institucional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA MEDIDA EM XRD DE TESTEMUNHOS  
E AMOSTRAS DE FUNDO DA BAÍA DO ARAÇÁ, SÃO SEBASTIÃO

Patricia Cedraz Padua1,2; Luigi Jovane2

1 Programa de Iniciação científica em Geofísica, Laboratório de Geoprocessamento (LabGEO), Instituto Oceanográfico da Universidade de São 
Paulo, Praça do Oceanográfico, 191 - São Paulo, SP 05508-120, Brasil; 2 Laboratório de Geoprocessamento (LabGEO), Instituto Oceanográfico da 
Universidade de São Paulo, Praça do Oceanográfico, 191 - São Paulo, SP 05508-120, Brasil.  
E-mail: patrícia.padua@usp.br; jovane@usp.br

O projeto de iniciação científica tinha como objetivo determinar a mineralogia sedimentar da Baía do 
Araçá de amostras de testemunhos e de fundo. Determinar qualitativamente os minerais que compõem o 
sedimento da baía, assim como uma estimativa quantitativa. Também tentou-se reconhecer se havia um 
padrão deposicional na baía e reconhecer impactos da atividade antrópica no local. A partir das análises dos 
difratogramas gerados em difrator de raios-x (XRD), foi identificado os minerais presentes nas amostras e 
mensuradas suas porcentagens. Os minerais encontrados foram: Quartzo, Halita, Calcita; Caulinita, Alum-K, 
Brucita, Franklinita, Cristobalita, Muscovita, Anorthoclase, Titanita, Flogopita, Diopside, Aragonita, Magnesita, 
Albita, Grafite, Gypsum, Spinel e Clinopyroxene. Não foi possível identificar padrões de deposição dos 
minerais, talvez requerendo maior amostragem e número de pontos de coleta. Outro objetivo não alcançado 
foi o de identificar a atividade antrópica no local através da análise mineralógica. Considerando que nenhuma 
pesquisa referente a parte mineralógica dessa região havia sido realizada previamente, este foi um projeto 
pioneiro. Com as informações obtidas através desse relatório uma gama de possibilidades de estudos da área 
se abre. Entretanto, para que se possa chegar a conclusões precisas, mais métodos devem ser aplicados às 
amostras para que possamos, por exemplo, inferir taxa de sedimentação local e área de origem dos minerais. 

Apoio financeiro: Bolsa IC (Pró-Pesq) CNPq Proc. 151211/2015-9 - Programa BIOTA/FAPESP Proc. 
2011/50317-5

Apoio institucional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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INTERAÇÕES TRÓFICAS DOS PEIXES DA BAÍA DO ARAÇÁ, SÃO SEBASTIÃO  
(SÃO PAULO, BRASIL): UMA ABORDAGEM COM O USO DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS

Marinella Coutinho Jacinto Pucci 1,2; Lucy Satiko Hashimoto Soares 2

1 Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Instituto Oceanográfico (IOUSP); 2 Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo (IOUSP). 
E-mail: mpucci@usp.br

As interações tróficas de 31 espécies de peixes da Baía do Araçá, São Sebastião (SP), foram investigadas 
por meio das razões dos isótopos estáveis de carbono (δ13C) e nitrogênio (δ15N). Foram descritas variações 
interespecíficas e temporais nos valores de δ13C e δ15N, estimadas as posições tróficas e identificadas 
as bases das teias alimentares dos peixes, e avaliadas as composições da dieta assimilada de espécies 
representativas do sistema. As médias de δ13C variaram entre –17,2‰ e –12,1‰, e as de δ15N, entre 10,0‰ 
e 14,5‰. As razões de δ13C dos produtores e consumidores analisados permitiram indicar que os peixes 
participam tanto da teia trófica pelágica como da bentônica. A base da teia alimentar das espécies bentófagas, 
bentófagas/piscívoras e planctófagas é composta por fitoplâncton, microfitobentos e matéria orgânica dos 
sedimentos; das espécies herbívoras, por macroalgas do manguezal e turf. Maiores valores de δ13C nos 
peixes foram registrados no verão, possivelmente associados aos valores mais altos de δ13C do fitoplâncton e 
microfitobentos na base da teia alimentar e que se propagaram nos níveis tróficos superiores. Maiores valores 
de δ15N nesses consumidores foram observados no inverno, possivelmente relacionados a mudanças na dieta 
ou a variações remotas nas razões isotópicas da base. As posições tróficas (entre 3,18 e 4,72) indicaram que 
os peixes atuam como consumidores secundários e terciários-quaternários no sistema. As dietas assimiladas 
pelas espécies Diapterus rhombeus, Diplectrum radiale, Etropus crossotus, Haemulopsis corvinaeformis e 
Prionotus punctatus, avaliadas pelo modelo de mistura isotópica SIAR (Stable Isotope Analysis in R), tiveram 
contribuição expressiva de presas como Polychaeta, Tanaidacea e Ophiuroidea, grupos com alta abundância 
na Baía do Araçá e no Canal de São Sebastião. A ingestão de presas disponíveis no interior da baía e no 
canal evidenciou a importância dessas espécies de peixes como carreadores de nutrientes, realizando tanto 
acoplamento pelágico-bentônico, como entre as regiões sublitoral e entremarés da Baía do Araçá. 

Apoio financeiro: Bolsista FAPESP (Proc. 2012/09937-2); Programa BIOTA/FAPESP (Proc. 2011/50317-5)

Apoio institucional: IOUSP; CEBIMAR/USP; IB/UNICAMP
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INTERAÇÕES TRÓFICAS NA BAÍA DO ARAÇÁ

Lucy S. H. Soares1; Marinella C. J. Pucci1, 2; Lídia P. L. Arantes1, 2

1 Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo (IOUSP);  
2 Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Instituto Oceanográfico (IOUSP) 
E-mail: lsoares@usp.br; mpucci@usp.br

As teias alimentares são representações da transformação de material orgânico de um ecossistema, 
permitindo o entendimento de seu funcionamento. Com essa concepção este módulo foi desenvolvido, tendo 
como objetivos (1) identificar as fontes primárias de matéria orgânica e (2) desenhar as interações tróficas 
dos componentes da teia. Foi projetado para consolidar os dados dos hábitos alimentares dos consumidores, 
gerados no projeto ou oriundos de referências pretéritas, assim como gerar informações das interações por 
meio de análises de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio de produtores e consumidores. A amostragem 
foi realizada em janeiro-março/2013 (verão) e junho-julho/2013 (inverno), nas regiões continental, entremarés 
e sublitoral da baía. Os componentes do sistema nectônico foram classificados em grupos tróficos. Com 
relação à análise de isótopos estáveis, foram consideradas 192 amostras de 16 fontes primárias de carbono 
(plantas C3 e C4; macroalgas; microfitobentos-MFB; matéria orgânica do sedimento-MOS; matéria particulada 
suspensa–MPS) e 892 de consumidores de 95 espécies/gêneros/táxons superiores e de 4 frações de tamanho 
de zooplâncton. Dados descritivos de δ13C (13C/12C) e δ15N (15N/14N) dos produtores foram calculados por 
época do ano e região. Houve padrões variados de variabilidade espaço-temporal (testes estatísticos Anova; 
Two-way-Anova; Mann-Whitney; Kruskall-Wallis) para esses produtores, sendo alguns relevantes: entre 
épocas, δ13C de MFB e MPS foram maiores no verão, mas os de δ15N não apresentaram diferenças; entre 
regiões, δ13C de MFB e MOS foram maiores no entremarés e δ15N de MPS, no sublitoral; as plantas C3 e 
C4 não apresentaram diferenças. Essa variabilidade está relacionada à sazonalidade da hidrodinâmica, ao 
run-off continental, ao pool de carbono inorgânico dissolvido, à dinâmica das formas de N, principalmente da 
estabilidade da amônia na baía. Dados descritivos de δ13C e δ15N dos consumidores foram calculados. A partir 
da análise dos valores de representantes dos crustáceos (n=9), moluscos (n=10) e de poliquetas (n=5) de 
diversos hábitos alimentares, verificou-se que: MFB e MOS são as fontes primárias dos organismos da região 
entremarés, seguidos pelas macroalgas e turf; e MPS, MOS e MFB do sublitoral. Resultados de peixes estão 
apresentados em um resumo específico.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5; FAPESP Proc. 2012/09937-2; Capes- Bolsa 
de Mestrado 2012-2014

Apoio institucional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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PESCA ARTESANAL NA BAÍA DE ARAÇÁ: IMPORTÂNCIA E DESAFIOS

Marcus Henrique Carneiro1,2; Antônio Olinto Ávila-da-Silva1

1 Unidade Laboratorial de Referência em Controle Estatístico da Produção Pesqueira Marinha, Instituto de Pesca – IP, 11.030-906, Santos, SP;  
2 Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Litoral Norte, Instituto de Pesca – IP, 11.680-000, Ubatuba, SP. 
E-mail: mcarneiro@pesca.sp.gov.br; aolinto@pesca.sp.gov.br

O reconhecimento da importância da atividade pesqueira associada ao de outros aspectos sociais, culturais 
e ambientais permitirá a construção de modelos econômicos e ecológicos e de medidas de gestão para a 
Baía do Araçá e território pesqueiro na qual está inserida. Neste sentido, foram consideradas as espécies 
de pescado e os métodos de pesca utilizados em suas capturas; e também foi identificado o quantitativo e 
a proveniência das embarcações e pescadores em atividade, suas capturas, a valoração econômica e local 
de descarga das pescarias realizadas no território. Para tanto, utilizou-se uma base consolidada entre 2012 
e 2015, disponibilizada pelo Sistema “ProPesqWEB”, obtidos pelo Programa de Monitoramento da Atividade 
Pesqueira Marinha e Estuarina - PMAP do Instituto de Pesca e foram aplicadas entrevistas estruturadas 
visando a caracterização e a dinâmica da atividade e o perfil socioeconômico do pescador. Foram registradas 
56 categorias de pescado, sendo 80% do volume descarregado obtidos pela captura de 05 espécies, o 
berbigão Anomalocardia brasiliana, o camarão-sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri, a lula Doryteuthis spp, a 
garoupa Epinephelus marginatus e o espada Trichiurus lepturus. Somente o berbigão respondeu por 38% do 
peso descarregado, advindo do principal método de pesca registrado no interior da Baía a “catação manual”, 
sendo também o principal alvo da pesca de subsistência. As análises revelaram uma atividade pesqueira de 
clara vocação artesanal, muito embora concorrente no interior da Baía com a pesca de subsistência e amadora 
e, na região adjacente, com a empresarial/industrial. A abrangência de usos registrados e das características 
comunitárias de servir de apoio à atividade pesqueira tradicional enquadra a Baía do Araçá como altamente 
suscetível às interferências causadas por outras atividades antrópicas, pois devido à sua baixa mobilidade, 
possui alternativas muito restritas de mudanças nas áreas de captura e na estrutura de apoio.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5; Programa de Monitoramento da Atividade 
Pesqueira-PMAP/FUNDEPAG

Apoio institucional: Centro APTA do Pescado Marinho/IP; IB/UNICAMP
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MODELO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS PESQUEIROS DA BAÍA DO ARAÇÁ,  
SÃO SEBASTIÃO – SP: O USO DO MIMES COMO FERRAMENTA  

PARA A GESTÃO INTEGRADA

Luana A. Almeida1; Paulo A. de A. Sinisgalli2

1 Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo (IOUSP); 2 Escola de Artes, Ciências e Humanidade, Universidade de São Paulo (EACH/USP) 
E-mail: psinisgalli@usp.br

O conceito de serviços ecossistêmicos é utilizado em diversos estudos de gestão ambiental, com o propósito 
de subsidiar melhor as tomadas de decisão e na elaboração de planos de manejo visando a preservação e 
conservação de ecossistemas. Uma das principais ferramentas  para o reconhecimento da importância desses 
serviços para o bem-estar humano pode ser realizada através de modelos integrados. Através de modelos, 
torna-se possível a identificação de “trade-offs” entre os diversos setores, como perda de ecossistema e 
ganho econômico, ou vice-versa. Estes modelos são úteis para avaliação de decisões na gestão e uso de 
sistemas sócio-ecológicos. Com modelos, pode-se realizar simulações para diferentes cenários possíveis e 
compará-los, avaliando onde os serviços ecossistêmicos são modificados por alterações antrópicas. Uma das 
ferramentas para realização de estudos pela abordagem sistêmica é o MIMES (Multi-scale Integrated Models 
of Ecosystem Services). A região de São Sebastião - SP, em especial a baía do Araçá, vem sofrendo forte 
pressão sobre diferentes aspectos, especialmente com a possibilidade de ampliação do porto de São Sebastião. 
Este trabalho tem por objetivo a modelagem das relações biofísicas que geram o serviço ecossistêmico de 
fornecimento de recursos pesqueiros na baía do Araçá, baseando-se na modelagem dinâmica MIMES. Essa 
modelagem permite estudar a evolução dinâmica dos serviços ecossistêmicos para possíveis cenários futuros. 
Os resultados deste trabalho poderão dar subsídios às tomadas de decisão e à políticas públicas sobre o 
uso e conservação da baía do Araçá. Este trabalho foi concebido para se entender melhor a importância da 
baía do Araçá como fornecedora de serviços ecossistêmicos de caráter sócio-ecológico e colaborou com o 
módulo 9 (Identificação e Valoração dos Serviços Ecossistêmicos) do projeto temático BIOTA/FAPESP - Araçá 
“Biodiversidade e funcionamento de um ecossistema costeiro subtropical: subsídios para gestão integrada”.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP (Proc. 2011/50317-5)

Apoio institucional: EACH/USP; IOUSP; CEBIMAR/USP; IB/UNICAMP
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IDENTIFICAÇÃO E VALORAÇÃO ECONÔMICA E SOCIOCULTURAL DOS SERVIÇOS  
ECOSSISTÊMICOS DA BAÍA DO ARAÇÁ – SÃO SEBASTIÃO, SP, BRASIL

Cauê Dias Carrilho1; Paulo A. de A. Sinisgalli2

1 Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Instituto de Energia e Ambiente (PROCAM/USP); 2 Escola de Artes, Ciências e Humanidade, 
Universidade de São Paulo (EACH/USP) 
E-mail: psinisgalli@usp.br

Os ecossistemas são responsáveis por sustentar a vida humana e suas diversas atividades através da 
provisão de serviços ecossistêmicos. Apesar disso, estão sendo seriamente prejudicados por uma ampla 
variedade de atividades humanas. Neste contexto, destacamos a Baía do Araçá (São Sebastião, SP), que 
vem sofrendo fortes pressões e transformações ao longo dos anos. A Baía ganha destaque, atualmente, 
por ser impactada pela possível expansão do Porto de São Sebastião. Há um relativo consenso na ciência 
em relação à necessidade de valoração econômica dos serviços ecossistêmicos, destacando-se, aqui, sua 
contribuição para tomadas de decisão. Porém, outros valores devem ser considerados além do econômico, 
como ecológicos e socioculturais. A valoração dos serviços ecossistêmicos contribui, dentre outras questões, 
por ressaltar valores que, normalmente, não são reconhecidos em tomadas de decisão. Apesar de existir uma 
extensa produção científica a respeito da Baía do Araçá, nenhum dos estudos publicados tratou da temática 
dos seus serviços ecossistêmicos. Tendo em vista o potencial da valoração destes serviços de contribuir para 
tomadas de decisões envolvendo seus ambientes, este estudo se propôs a identificar e valorar os serviços 
ecossistêmicos fornecidos pela Baía do Araçá sob as perspectivas econômica e sociocultural. Os serviços 
foram identificados através de três etapas principais: revisão bibliográfica, consulta a especialistas e consulta 
à comunidade local. Para parte dos serviços não foi identificado método de valoração econômica adequado. 
Outra parte teve sua valoração econômica a cargo de outros estudos associados a este. Foram valorados 
economicamente cinco serviços ecossistêmicos através dos métodos preços de mercado, valoração de projetos 
e custos de reposição. Foi feita uma extrapolação de valor econômico para cinquenta anos, trazida ao valor 
presente pela aplicação de três taxas de desconto. Para a valoração sociocultural, foram feitas entrevistas 
com 68 moradores do bairro mais próximo da Baía do Araçá. As entrevistas continham três perguntas abertas 
voltadas à importância geral e pessoal e ao uso do ambiente. Com base na técnica free-listing, os itens 
das respostas foram categorizados em serviços ecossistêmicos quando possível. Foi calculado o Índice de 
Saliência de Smith para cada serviço identificado e, para a valoração, foi feito um ordenamento dos serviços 
com base no resultado do índice. Foram identificados treze serviços ecossistêmicos prestados pela Baía do 
Araçá. O valor econômico dos cinco valorados, para 2014, foi estimado em R$ 749.342,70. No ordenamento 
sociocultural, o serviço de fornecimento de alimento foi o mais bem valorado, seguido por lazer e recreação, 
patrimônio e identidade cultural e sentido de lugar, satisfação pela conservação do ambiente, beleza cênica 
e conservação da paisagem, desenvolvimento de atividades científicas e educacionais, acesso ao mar, 
depuração de efluentes, benefícios futuros e abrigo para embarcações. Este estudo contribui, principalmente, 
por expor os serviços e seus valores econômicos e socioculturais associados ao cenário atual da Baía do 
Araçá, o que pode contribuir para tomadas de decisões envolvendo este ambiente. Aponta para caminhos 
futuros de pesquisa, como a análise de cenários. Contribui também metodologicamente, em especial, por ter 
criado novos métodos de valoração econômica que podem ser adotados em outros estudos. 

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP (Proc. 2011/50317-5)

Apoio institucional: EACH/USP; CEBIMAR/USP; IB/UNICAMP
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AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DA BAÍA DO ARAÇÁ  
(SÃO SEBASTIÃO – SP – BRASIL) ATRAVÉS DA ANÁLISE EMERGÉTICA.

Bruno de O. Meirelles1; Paulo A. de A Sinisgalli2

1 Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Instituto de Energia e Ambiente (PROCAM/USP); 2 Escola de Artes, Ciências e Humanidade, 
Universidade de São Paulo (EACH/USP) 
E-mail: bruno.meirelles@usp.br

As áreas costeiras vem sofrendo impactos crescentes em sua estrutura e capacidade de provisão de serviços 
ecossistêmicos, especialmente nas últimas décadas. A sociedade depende diretamente da provisão desses 
recursos, portanto seu gerenciamento se faz necessário. A baía do Araçá é uma pequena porção da zona 
costeira do litoral norte do estado de São Paulo que compartilha dessas pressões sobre a manutenção 
de sua capacidade de fornecer serviços ecossistêmicos. Dentre as diversas pressões a que a região está 
sujeita, destaca-se a possibilidade de expansão do porto de São Sebastião. A análise emergética faz parte 
de um conjunto metodológico que busca analisar os serviços ecossistêmicos, de forma distinta da valoração 
econômica. Essa metodologia parte do enraizamento na energia solar como a origem de toda a riqueza. E usa 
como premissa que todos os produtos ou serviços são em alguma instância derivados desta fonte primária de 
energia – energia solar sobre a geobiosfera. A análise emergética busca medir essas contribuições solares 
sobre cada produto ou serviço através dois componentes: emergia e Transformidade. Esta pesquisa se 
insere dentro do Projeto Temático Biota Araçá no módulo relativo à identificação e valoração dos serviços 
ecossistêmicos. E teve por objetivos realizar a análise emergética do local e testar a influência da expansão 
do Porto sobre seus indicadores. Os resultados mostram índices emergéticos melhores para a baía quando 
comparados ao seu entorno e especialmente quando comparados com a possível expansão do porto de 
São Sebastião. Em todos os índices analisados a expansão do porto é deletéria. As taxas de Investimento 
Emergético e de Retorno Emergético para o Araçá são maiores que em qualquer análise que considere 
o porto. A taxa de Renovabilidade do Araçá é bem maior quando comparado à região e também é maior 
quando comparada à expansão do porto. A Sustentabilidade da baía é maior quando comparada à região hoje  
e também com o cenário do porto. 

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP (Proc. 2011/50317-5)

Apoio institucional: EACH/USP; CEBIMAR/USP; IB/UNICAMP
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ANÁLISE DE REDES SOCIAIS COMO SUBSÍDIO PARA GESTÃO AMBIENTAL:  
UM ESTUDO DE CASO

Felipe O. Nunes1; Paulo A. de A. Sinisgalli2

1 Programa de Pós-Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos, Escola de Artes, Ciências e Humanidade (EACH/USP);  
2 Escola de Artes, Ciências e Humanidade, Universidade de São Paulo (EACH/USP) 
E-mail: felipeotavionunes@usp.br

A Análise de Redes Sociais (ARS) pode ser um bom instrumento para processos de gestão, uma vez que 
nos permite identificar os principais atores de um local. Assim, nosso objetivo foi compreender a dinâmica 
local e a importância da rede social no processo de tomadas de decisão em uma enseada subtropical, no 
intuito de apresentar subsídios para a gestão ambiental local. Para tal, reconhecemos os atores, identificamos 
suas conexões através de questionários e construímos um modelo das redes, aplicando algumas métricas 
de ARS. Isso nos permitiu identificar os atores mais centralizados, os mais influentes e os mais importantes 
para o fluxo de informações. Fizemos também uma analise qualitativa desses dados do ponto de vista da 
influência da rede com relação a seu capital social. Como resultados, observamos a presença de indivíduos 
centralizados e que estes são importantes para a liderança da comunidade. Observamos poucas conexões 
com as instituições atuantes, e certa fraqueza na rede, caracterizando baixo capital social. Isso nos indica 
que a rede apresenta pouca força nas tomadas de decisão, mas ainda assim, a mesma apresenta alguns 
indivíduos muito centrais, e que devem ser abordados em um processo de gestão e construção de políticas 
públicas. Concluímos que a ARS é de suma importância para a compreensão da dinâmica da rede nos 
processos de tomada de decisão, uma vez que nos permitiu identificar fraquezas na rede, de forma que 
possamos avaliar como fortalecê-la para apresentar maior influência nos processos de tomadas de decisão e 
construção de políticas públicas. 

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP (Proc. 2011/50317-5)

Apoio institucional: EACH/USP; CEBIMAR/USP; IB/UNICAMP



MÓDULO 10
GESTÃO INTEGRADA





3º Workshop do Projeto BIOTA/FAPESP–ARAÇÁ
16 e 17 de novembro de 2016

95

M10 – Gestão Integrada

MANEJO BASEADO EM ECOSSISTEMAS: UMA ANÁLISE DE SERVIÇOS  
ECOSSISTÊMICOS E PROCESSOS PARTICIPATIVOS NA BAÍA DO ARAÇÁ

Mariana Martins de Andrade1; Alexander Turra1

1 Instituto de Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO/USP)  
E-mail: m.andrade@usp.br; turra@usp.br 

As zonas costeiras são orientadas por uma complexa sinergia entre as perspectivas econômica, ecológica, 
política e social e vêm sofrendo uma série de transformações e alterações na provisão de seus recursos. 
Por esse motivo, há uma crescente demanda por alternativas de manejo que sejam integradas e eficientes 
para essas áreas. O manejo baseado em ecossistemas (ecosystem based-manegement – EBM) é uma 
abordagem holística que integra ações de manutenção da biodiversidade com o envolvimento da participação 
pública no processo de tomada de decisão, utilizando o conceito de processos e serviços ecossistêmicos 
(SE) para compreender os sistemas estudados. Os SE representam a percepção da sociedade acerca 
dos benefícios desempenhados pelos ecossistemas. Assim, entender como afetam e são afetados pelas 
populações residentes das zonas costeiras é essencial para o desenvolvimento de estratégias de manejo 
mais adequadas e sustentáveis para essas regiões. O objetivo deste o projeto é, portanto, explorar e analisar o 
entendimento do EBM no processo participativo de mapeamento de SE e problemas socioecológicos da Baía 
do Araçá. Para isso serão analisados dados secundários derivados desse processo e realizadas entrevistas 
semiestruturadas com atores-chave, com foco em dois temas: (1) a construção do Porto de São Sebastião, 
empreendimento que pode comprometer o território e os usos da Baía do Araçá e (2) a elaboração do Plano 
Local de Desenvolvimento Sustentável da Baía do Araçá, resultado do planejamento participativo realizado 
com a comunidade local. Com essa abordagem espera-se desenvolver uma análise qualitativa aplicável 
em outras regiões e produzir conteúdo inovador para a oceanografia socioambiental e para a avaliação de 
impacto ambiental em contextos de transformação da zona costeira. 

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2011/50317-5

Apoio institucional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP 
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QUE FALTA FAZ ESSE MANGUEZAL? A PERCEPÇÃO DOS PESCADORES  
ACERCA DA CONECTIVIDADE ENTRE ECOSSISTEMAS 

Marina R. Corrêa¹; Paola F. Sanches¹; Alexander Turra¹
¹ Instituto Oceanográfico. Universidade de São Paulo 
E-mail: marinaribeirocorrea@gmail.com; paolafsanches@gmail.com; turra@usp.br

A conectividade entre ambientes marinhos é intensificada por correntes marítimas que facilitam a dispersão 
de populações, conectando áreas e possibilitando o fluxo gênico, garantindo sua manutenção e a viabilidade 
e, portanto, equivalendo a um serviço ecossistêmico fundamental. A degradação dos manguezais, como 
acontece na Baía do Araçá, gera, portanto, consequências diretas para comunidades tradicionais que 
sobrevivem de seus recursos e pode comprometer manguezais adjacentes, quando funcionam como 
stepping-stones (pontos para conexão entre áreas), fato pouco considerado pela literatura. O conhecimento 
tradicional sobre essa importância reforça a visão sistêmica de sua conservação, que deveria incorporar a 
conectividade na definição de áreas de proteção que previnam a degradação dos manguezais. Assim, este 
trabalho investigou a percepção de comunidades tradicionais do litoral paulista, em especial a presente na 
Baía do Araçá, acerca da conectividade entre os manguezais em que pescam e possíveis outros, frente à 
possibilidade de esgotamento e recuperação de recursos locais. Foram feitas 49 entrevistas semiestruturadas, 
cujas respostas foram separadas em categorias analíticas e comparadas quanto à: faixa etária; tempo de 
interação com o ambiente; se antepassados já trabalhavam em manguezais; se também pescam em mar 
aberto; se o manguezal utilizado é isolado (composto por apenas um rio) ou complexo (composto por mais 
de um rio); se é impactado ou não impactado; e se houve a vivência do sumiço e retorno de algum recurso 
extraído do manguezal. Os resultados mostram que a experiência e o uso mais abrangente do ambiente, 
assim como a maneira que este ambiente é estruturado, influenciam na percepção da conexão, seja por meio 
da migração entre áreas ou por dispersão larval, identificando a área onde atua como fonte para outras ou 
como destino. A vivência do sumiço e retorno de algum recurso não alterou a percepção. Concluímos que 
a percepção sobre este processo e serviço ecossistêmico está presente no conhecimento tradicional e é 
relevante para ser considerada na conservação marinha, complementando estudos específicos de dispersão 
larval e conectividade genética.

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2011/50317-5.

Apoio institucional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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CIÊNCIA INTEGRADA PARA GESTÃO COSTEIRA: ANÁLISE DOS PROCESSOS  
INTEGRATIVOS DE UMA PESQUISA OCEANOGRÁFICA INTERDISCIPLINAR

Natalia de Miranda Grilli1; Pedro Roberto Jacobi3; Alexander Turra1

1 Instituto Oceanográfico/USP; 2Instituto de Energia e Ambiente/USP 
E-mail: natgrilli@usp.br

A gestão baseada em ecossistemas (GBE) é uma abordagem que cada vez mais vem se consolidando 
como estratégia de manejo de questões complexas, como é o caso da gestão costeira. A GBE demanda 
que o conhecimento científico seja integrado, o que pode ser entendido de duas formas: integração entre as 
ciências ou disciplinas (interdisciplinaridade), ou integração da ciência com a sociedade e a política  (Ciência 
Pós-Normal). O contexto de conflitos socioambientais e políticos, juntamente às incertezas a respeito do futuro 
da Baía do Araçá configura uma problemática complexa que pode ser analisada a partir dessas perspectivas. 
Este projeto apresenta caráter instrumental e metodológico para aprimorar o conhecimento oceanográfico 
dedicado à gestão integrada de ecossistemas costeiros. O objetivo geral foi analisar os processos integrativos 
que visam a troca de conhecimentos entre os diferentes módulos de pesquisa do Projeto Biota Araçá (PBA), e 
como isso pode facilitar o desenvolvimento da abordagem ecossistêmica na ciência, auxiliando, portanto, na 
gestão costeira. Foram realizadas análises dos documentos oficiais do PBA e entrevistas com os pesquisadores 
e coordenadores de módulos do projeto. Os dados obtidos das entrevistas e análise documental foram 
traduzidos em três redes, através do software NodeXL, as quais revelaram diferentes padrões de interação 
entre os módulos, e entre os módulos e a sociedade. Além disso, a partir das entrevistas foram construídas 
duas matrizes SWOT para identificação de fatores que auxiliam (Forças e Oportunidades) ou atrapalham 
(Fraquezas e Ameaças) o desenvolvimento da ciência de forma integrada. Esse estudo fornece subsídios 
para a organização e condução de outros projetos interdisciplinares que busquem construir ciência de forma 
mais integrada e participativa.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5; CAPES – demanda social.

Apoio institucional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO SOB UMA PERSPECTIVA  
ETNO-OCEANOGRÁFICA: O CONHECIMENTO TRADICIONAL NA BAÍA DO ARAÇÁ

Caiuá Mani Peres1; Fernanda Terra Stori1; Alexander Turra1

1 Instituto de Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO/USP)  
E-mail: caiua.mp@gmail.com; f.terra.stori@gmail.com; turra@usp.br

No âmbito da gestão integrada dos espaços e recursos naturais costeiro-marinhos, o conhecimento ecológico 
das populações tradicionais que vivem nesses/desses territórios pode ter grande relevância. Pautado numa 
abordagem etno-oceanográfica, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o conhecimento tradicional (CT) dos 
pescadores artesanais da Baía do Araçá sobre o ambiente local. Deste modo, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas e confeccionados mapas falados com 18 pescadores locais (caiçaras). Os dados registrados 
permitiram estabelecer, aproximadamente, o território pesqueiro desses pescadores, e observar que a 
utilização de diferentes métodos de pesca, varia conforme as condições do mar e do tempo, espécies-alvo, 
locais de pesca e segundo o conhecimento e a habilidade que cada um possui. Ao todo, foram citadas 53 
etnoespécies da fauna aquática que ocorrem nesse território, das quais 22 (16 peixes e 6 invertebrados) foram 
mencionadas como sendo as principais espécies-alvo e as mais capturadas. Para essas 22 etnoespécies foram 
identificados aspectos biológicos/ecológicos como o habitat preferencial e a sazonalidade. Características 
físico-oceanográficas (p. ex.: direção das correntes e altura das marés) e sua influência na pesca também 
foram investigadas. Outras questões abordadas sobre a região do Araçá foram: importâncias, problemas, 
potencialidades, vulnerabilidades e expectativas futuras. Os resultados obtidos demonstram que o CT dos 
pescadores do Araçá envolve uma ampla variedade de fatores (socioambientais e culturais) que são essenciais 
para o seu sucesso na pesca e para a reprodução de seu modo de vida. Do ponto de vista científico, esse 
CT pode contribuir para o entendimento de processos que ainda não foram “decifrados”, ou para a definição 
de novas hipóteses que não foram testadas. Na perspectiva da gestão integrada, as informações registradas 
são de grande importância pois, além de reconhecer o CT dos pescadores locais, consideram suas opiniões, 
valores e percepções. Assim, recomenda-se que o CT seja incorporado em processos de planejamento  
e tomada de decisão, visando a sustentabilidade e o uso racional dos espaços e recursos naturais costeiros  
e marinhos.

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2011/50317-5 e Proc. 2014/16004-8

Apoio institucional: IO/USP; CEBIMar/USP; IB/UNICAMP.
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CONSTRUINDO SUSTENTABILIDADE EM ECOSSISTEMAS MARINHO-COSTEIROS:  
UMA ANÁLISE DE INDICADORES DE RESILIÊNCIA SOCIOECOLÓGICA E CRITÉRIOS  

DE ORDENAMENTO NO LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Fernanda T. Stori1; Caiuá M. Peres1; Alexander Turra1

1Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, Laboratório de Manejo de Ecossistemas Costeiros e Marinhos. Praça do Oceanográfico, 191, 
São Paulo - SP, Brasil. CEP: 05508-120. 
E-mail: f.terra.stori@gmail.com; caiua.peres@usp.br; turra@usp.br

Políticas e instrumentos de ordenamento de ecossistemas costeiros-marinhos vem sendo implementados por 
meio de Áreas Marinhas Protegidas (AMPs), do Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI) ou do Planejamento 
Espacial Marinho (PEM). Esta pesquisa tem por objetivo analisar a aplicação de dados científicos e 
etnoecológicos durante o processo histórico e atual de formulação de duas políticas de ordenamento marinho-
costeiro no Litoral Norte (LN) do Estado de São Paulo (GERCO-LN e APAMLN) e obter como produto final 
um quadro de indicadores de resiliência socioecológica em ambientes marinho-costeiros fundamentado nos 
bens e serviços ecossistêmicos analisados pelo Projeto Biota Araçá – FAPESP, em critérios e atributos de 
ordenamento e planejamento marinho-costeiro emergentes do conhecimento tradicional, bem como, naqueles 
registrados nas políticas incidentes no LN e na literatura internacional. Até o momento, foi concluído o histórico 
do processo de implementação das políticas de ordenamento vigentes no LN. Foram entrevistados através de 
questionário semiestruturado de cunho etno-oceanográfico 18 pescadores (idades entre 27 a 72 anos) que 
possuem relação direta com a pesca na área de estudo. Também foram realizadas 3 entrevistas com gestores 
da política de GCI e frequentadas reuniões do grupo setorial do GERCO-LN e da APAMLN, no entanto, esta 
fase ainda encontra-se em andamento. Como resultados preliminares, constatou-se a falta de informação dos 
pescadores da Baía do Araçá a respeito do processo de elaboração das políticas de ordenamento estudadas, 
o que compromete a legitimidade dos processos participativos que supostamente deveriam ser estimulados 
por estas políticas. Dos 18 entrevistados, 9 já ouviram falar da política do GERCO-LN e 11 da APAMLN, no 
entanto estes não sabem definir ao certo do que estas tratam. A respeito das práticas tradicionais de manejo 
e uso do espaço marinho-costeiro, treze pescadores citaram como sendo a Baía do Araçá inteira importante 
para a produção de pescado, sendo as áreas mais citadas o Costão e Ponta do Araçá (10), Ilhotas e lajes 
(10), Fundo arenoso/parte central (9), Canal de São Sebastião e parcéis (6), Píer e lateral do aterro do porto 
(5), Pequeno canal longitudinal à praia (3), Mangue (3), entre outros seis locais foram citados com menos 
de duas citações cada um. Treze pescadores sugeriram restrições à pesca como um todo, sendo que quatro 
pescadores sugeriram fechar toda a Baía  para a recuperação e um sugeriu fechar a Ponta do Araçá, no 
entanto oito não concordam que sejam criadas áreas fechadas para pesca e três acreditam que deve-se 
manter como está. Como estratégias de ordenamento marinho sete pescadores sugeriram a implantação 
de políticas de defeso (camarão, siri, manjuba), dois sugeriram a proibição de tipos de pesca (arrastão e 
arpão), dois sugeriram mais fiscalização, e houve uma sugestão de exclusão de pescadores que não são 
do Araçá e uma indicação de proteção de espécie ameaçada (tartaruga). Quinze entrevistados declararam 
possuir embarcação própria, sendo que 11 as guardam em sua própria residência (geralmente defronte à 
Baía), apenas dois guardam na praia e dois em ranchos de pesca. Dezesseis entrevistados declararam 
praticar atividades de lazer na área da Baía do Araçá, três entrevistados praticam lazer no costão até Ponta 
do Araçá. As atividades estão relacionadas à remada (canoa, caiaque e stand up paddle), natação, pesca 
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e mergulho. Quanto às áreas importantes para pesca e que não podem ser eliminadas, 13 entrevistados 
declararam que toda a Baía deve ser conservada, dois declararam que deve ser conservada da área das 
ilhotas até o costão, dois entrevistados indicaram a parte central e um mencionou especificamente a área 
de mangue. Verifica-se um grande conhecimento dos pescadores em relação às diversas zonas que Baía 
do Araçá possui e tais resultados podem contribuir no processo de formulação de políticas de ordenamento 
e auxiliar no debate sobre formas de ordenamento marinho-costeiro com vistas à promoção de resiliência e 
sustentabilidade nestes sistemas socioecológicos. É recomendável que processos de planejamento e gestão 
do espaço marinho sejam realizados de forma compartilhada com os usuários dos recursos, levando em 
consideração o conhecimento tradicional para o ordenamento das áreas marinhas com vistas à promoção de 
resiliência e sustentabilidade nos sistemas socioecológicos.

Apoio financeiro: FAPESP Proc. 2014/16004-8- Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5

Apoio institucional: IO/USP; IB/UNICAMP; CEBIMar/USP; 
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GESTÃO INTEGRADA DA BAÍA DO ARAÇÁ

Alexander Turra1
; Cláudia R. dos Santos1; Luciana Y. Xavier1; Caiuá M. Peres1; Fernanda T. Stori1; Natália de 

M. Grilli1; Deborah C. Shinoda1; Mariana Andrade1; Melissa Vivacqua2; Thiago Z. Serafini2; Pedro R. Jacobi3; 
Cristiana S. Seixas4.
1 Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha, Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo - USP, 05508-120, São Paulo, SP; 
2 Departamento de Ciências do Mar, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Av. Alm. Saldanha da Gama, 89 - Ponta da Praia,11030-400, 
Santos, SP; 3 Faculdade de Educação e Laboratório de Educação Ambiental, Universidade de São Paulo - USP, 05508-120, São Paulo, SP;  
4 Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, Universidade de Campinas – UNICAMP, Rua dos Flamboyant, 155 – Cidade Universitária Zeferino 
Vaz, 13083-867, Campinas, SP 

E-mail: turra@usp.br

Para integrar ciência e manejo, sob a ótica da gestão costeira integrada e da aprendizagem social, realizou-se 
a análise integrada das diferentes políticas existentes na região e a elaboração de propostas de ação visando 
a sustentabilidade da região. Esses objetivos foram desenvolvidos nos últimos dois anos, finalizando assim 
as atividades previstas para o módulo.  A análise integrada das diferentes políticas foi realizada através da 
identificação e analise da legislação federal, estadual e municipal relacionada a gestão costeira e à gestão 
territorial incidente na área. Esta análise foi consolidada em 5 mapas, de conflitos e sinergias identificados 
na sobreposição de políticas ambientais e de crescimento. Ao final constatou-se que políticas de natureza 
contrária estão se sobrepondo no espaço e políticas de diferentes níveis governamentais de mesma temática 
não estão demarcando os mesmos espaços. As propostas de ação visando a sustentabilidade da região 
foram desenvolvidas através de um processo participativo que culminou no Plano Local de Desenvolvimento 
Sustentável da Baía do Araçá que contou com sete oficinas participativas intituladas “Encontros Abertos do 
Projeto Biota Araçá”. Nas três primeiras oficinas, buscou-se entender o que é o Araçá, qual sua importância 
e quais problemas existiam. Nas quatro últimas oficinas foram realizadas discussões para a proposição 
de caminhos para a solução dos problemas identificados. Participaram dos encontros 141 pessoas da 
comunidade da Baía do Araçá, entorno e do município de São Sebastião, representantes de instituições de 
ensino e pesquisa, entre outros. As contribuições dos participantes foram consolidadas em um documento fiel 
às informações trazidas e valorizando a diversidade de visões.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5 e Proc. 2013/02441-4

Apoio institucional: CEBIMar/USP; IOUSP; IB/UNICAMP
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APRENDIZAGEM SOCIAL NA GESTÃO DA BAÍA DO ARAÇÁ

Luciana Yokoyama Xavier1,2; Pedro Roberto Jacobi3; Alexander Turra2

1 Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, Praça do Oceanográfico 191, Cidade 
Universitária, 05.508-120, São Paulo, SP; 2 Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha, Instituto Oceanográfico da USP, Praça do 
Oceanográfico 191, Cidade Universitária, 05.508-120, São Paulo, SP; 3 Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental, Instituto de Energia e 
Ambienta da USP, Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289, Cidade Universitária, 05.508-120, São Paulo, SP 
E-mail: lyxavier@usp.br, prjacobi@usp.br, turra@usp.br

A Aprendizagem Social (AS) é a aprendizagem conjunta e colaborativa que ocorre através da interação de 
stakeholders em um processo de discussão coletiva em busca de soluções para os problemas ambientais. 
Compreender os processos de AS contribui para aprimorar processos de gestão participativa. Por meio 
de observação participante e aplicação de questionários, o processos de construção do Plano Local de 
Desenvolvimento Sustentável (PLDS) da Região Araçá foi avaliado visando identificar indicativos de AS: 1) 
mudança de conhecimento /habilidades; 2) mudança cognitiva e de atitude; 3) mudança no entendimento 
da complexidade; 4) mudança no contexto social. A troca de informações entre membros da comunidade, 
pesquisadores e outros stakeholders do Araçá foi a base da mudança do conhecimento sobre o local, 
suas importâncias e problemas. A partir da integração entre os diferentes segmentos os problemas foram 
caracterizados e foram formuladas propostas de solução. Em média, as características e as propostas 
de soluções coletivas apresentaram 7 itens a mais do que as apontadas por cada indivíduo, agregando e 
complementando as propostas individuais. Tal mudança levou à uma nova percepção sobre os problemas 
e também indica um maior entendimento da complexidade das questões discutidas, afetando, inclusive, a 
priorização dos problemas, como no caso do participação social na gestão, inicialmente considerada de 
pouca importância, e ressaltada como o maior problema local ao fim do processo. Quanto às mudanças no 
contexto social, além da criação de um grupo local de “Guardiãos do PLDS”, também foi possível identificar 
uma maior participação da comunidade nos fóruns regionais, como na gestão da APAMLN.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5, CAPES – demanda social

Apoio institucional: IOUSP, CEBIMar/USP; IB/UNICAMP
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MODELAGEM DA TEIA TRÓFICA DA BAÍA DO ARAÇÁ E SIMULAÇÃO DOS 
 IMPACTOS DA EXPANSÃO DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

Ronaldo Angelini1

1 Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
E-mail: ronangelini@gmail.com

Baías são locais estrategicamente importantes pois facilitam a instalação de portos e docas. Porém são 
também ambientes ricos em espécies que podem ser divididas em dois grandes grupos: as residentes e as 
transitórias que adentram a Baía durante a maré alta e em alguns períodos do ano. Em baías de pequeno 
porte (menores que 1 km2) este “pulso” entre marés, pode ser diário e bastante acentuado, transformando 
radicalmente a troca de energia entre os componentes bióticos nos dois momentos: o primeiro na maré 
baixa, com as espécies do sedimento e predadores não aquáticos, como aves e o segundo na maré alta, 
com a entrada da porção “móvel” da teia trófica representada principalmente por peixes. Para tentar entender 
estas diferenças e sua dinâmica temporal, bem como prever possíveis impactos da expansão de um porto, 
neste trabalho foram desenvolvidos dois modelos de teia trófica no software Ecopath with Ecosim (EwE) 
para a Baía do Araçá (Atlântico Sul, Brasil): um para a maré baixa que tem 18 compartimentos, sendo 11 
componentes bentônicos e outro para a maré alta, que além dos 18 conta com mais 14 grupos, especialmente 
peixes, mas também um compartimento representando as tartarugas que usam a baía para se alimentar.  
As métricas clássicas de teia trófica mostraram que ambas são bastante estáveis com alta ciclagem de 
nutrientes essencialmente por causa da grande variedade de organismos bentônicos. Apesar da alta 
resiliência mostrada na versão estática do modelo Ecopath, quando o primeiro impacto da expansão do 
porto, que é a redução da produção primária total (algas e mangue) na Baía,  foi simulado temporalmente, 
isto causou a diminuição da biomassa total dos organismos consumidores em mais de 70%, o que inviabiliza 
a sustentabilidade da teia trófica, levando a um desaparecimento do ecossistema, como o conhecemos hoje, 
em menos de 20 anos.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5
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M12 – Gerenciamento e Compartilhamento de Dados

INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS DO PROJETO “ARAÇÁ” (BIODIVERSIDADE 
E FUNCIONAMENTO DE UM ECOSSISTEMA COSTEIRO SUBTROPICAL:  

SUBSÍDIOS PARA GESTÃO INTEGRADA)

Luis A. Conti1,2; CyntiaVirolli1; Luciana Yokoyama Xavier3; Homero Fonseca Filho1

1 Escola de Artes Ciências e Humanidades - EACH Universidade de São Paulo. Av Arlindo Bettio 1000 - São Paulo; 2.Núcleo de Biodiversidade 
Marinha - Universidade de São Paulo; 3 Instituto Oceanográfico - Universidade de São Paulo.  
E-mail: lconti@usp.br; cid.virolli@gmail.com; lucianayx@gmail.com; homeroff@usp.br

O Projeto “Biodiversidade e funcionamento de um ecossistema costeiro subtropical: subsídios para 
gestão integrada” teve como foco primordial, a integração do conhecimento em diferentes áreas temáticas 
relacionadas à processos físicos, biológicos e sociais, envolvendo aspectos como circulação, transporte de 
sedimentos, interações tróficas, fluxos de matéria e energia, produção e dinâmica pesqueira, biodiversidade, 
gestão, dinâmica ambiental, pesca, etc. Neste sentido a gestão da informação geográfica é um componente 
fundamental no que se refere ao gerenciamento da aquisição, organização e distribuição do conhecimento 
gerado pelos diferentes módulos temáticos do projeto. Para tal foi necessária a criação de uma série de 
processos e de condições (tecnologias, padrões, recursos) de modo a tornar possível o uso e compartilhamento 
da informação geográfica, o que é sintetizado pelo conceito de “Infraestrutura de dados espaciais (IDE)”. A 
criação de uma IDE específica para o projeto de pesquisa englobou diversas etapas: 1- Criação e organização 
de um catalogo de metadados, visando facilitar a organização e gerenciamento da informação a padronização 
de linguagens e ontologias. 2- Padronização e codificação de dados, em que todas as informações assumem os 
mesmos padrões e são organizados em uma mesma base. Tal padronização engloba aspectos formais (como 
nomenclaturas, conceitos e formatação, sistema geodesicos de referência) quanto computacionais (como 
tipos de arquivos, formulas e formatos além de meios de armazenamento, acesso e recuperação). No caso do 
presente projeto, os dados foram organizados em um modelo de dados chamado “ ArcMarine Data Model” em 
que cada nivel de informação (layer) foi organizado segundo um padrão desenvolvido especificamente para 
análise de áreas costeiras. 3- Ineroperabilidade e compartilhamento, de modo a possibilitar a comunicação 
de todos os dados dentro de uma mesma plataforma e possibilitando sua intercomunicação com outras 
plataformas internas, seja possibilitando a entrada (input) quanto a saída (output)de dados. Para tal foi criada 
uma plataforma via internet (Geoportal) baseado em um sistema “Arcgis for Server” dentro da infraestrutura 
de serviodor “Internuvem” da Universidade de São Paulo. O Geoportal (disponível no site http://geoserver.
each.usp.br/araca), também disponibiliza ao usuário ferramentas básicas de geoprocessamento como cálculo 
de distância, filtragens, interpolações e consultas. Esforços envolvendo integração de diferentes dados em 
caráter local (em uma área comum) ou distribuído (metodologias comuns para áreas diversas) é ainda um 
desafio a ser atingido ao longo dos próximos anos. Os métodos de integração de dados e informações 
dentro do âmbito do projeto Araçá visou a harmonização de informações e dados para uso de pesquisadores, 
tomadores de decisão e publico em geral, a partir da implementação de uma IDE específica.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5
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M12 – Gerenciamento de dados

IMPLEMENTAÇÃO DE UM “GEOPORTAL” COSTEIRO COMO BASE  
PARA O GERENCIAMENTO COSTEIRO

Cyntia Virolli1; Luis A. Conti1,2; Luciana Yokoyama Xavier 3; Homero Fonseca Filho1.
1 Escola de Artes Ciências e Humanidades - EACH Universidade de São Paulo. Av Arlindo Bettio 1000 - São Paulo ; 2 Núcleo de Biodiversidade 
Marinha - Universidade de São Paulo; 3 Instituto Oceanográfico - Universidade de São Paulo.  
E-mail: cid.virolli@gmail.com; lconti@usp.br; lucianayx@gmail.com; homeroff@usp.br; deborahshinoda@gmail.com 

A implementação de uma ferramenta de disponibilização de dados geográficos via Internet (ou chamado 
de “Geoportal”), tem como objetivo central facilitar o acesso aos dados espaciais e disseminar o uso da 
informação, principalmente no que se refere a aspectos como a busca de critérios de distribuição de variáveis, 
serviços de mapeamento interativo e estabelecimento de demandas e de lacunas nas informações visando 
incrementar a acessibilidade dos dados do projeto pelos pesquisadores e público por não-especialistas. 
Complementarmente, ferramentas de análise e geoprocessamento podem complementar os as plataformas tipo 
“Geoportal” oferecendo a possibilidade de processamento de dados “Online”, ou o que se chama de “WebGIS” 
(Web Geographical Information System, em oposição às plataformas GIS para “Desktop”).As plataformas 
WebGIS tendem a ser mais acessível, pois facilitam a manipulação de dados espaciais de forma mais direta 
e permitem a utilização em grupos com níveis de acesso controlado, já os  sistemas “Desktop” exigem maior 
conhecimento da ferramenta pelo usuário e os dados muitas vezes ficam restritos a especialistas. O WebGIS, 
implementado no projeto “ Biodiversidade e Funcionamento de um Ecossistema Costeiro Subtropical: 
Subsídios para Gestão Integrada” foi implementado em um sistema “Arcgis For Server, hospedado no sistema 
de servidores “Internuvem” da Universidade de São Paulo, com 74 níveis de informação (eté o momento) 
gerados pelos módulos temáticos gerenciado por um Banco de dados PostgreSQL através da ferramenta 
de consulta de dados espaciais “PostGIS”. O sistema possui uma interface mais simples de ser usada com 
botões de controle (zoom, pan, localização, impressão de mapas) e de ferramentas de geoprocessamento 
(medição, consultas, filtro de dados, análises espaciais como “buffer”, interpolação e geoetatistica). A partir do 
acesso dos dados e das ferramentas implementadas, é possível, aos pesquisadores, tomadores de decisão 
e publico em geral, a manipulação e análise dos dados espaciais (formatados e normatizados segundo uma 
infraestrutura de dados específica) facilitando o acesso ao conhecimento e subsidiando ações de gestão e 
governança.

Apoio financeiro: Programa BIOTA/FAPESP Proc. 2011/50317-5
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