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PREFÁCIO

A transformação, pelo homem, da ilha de São Francisco do Sul (Estado de Santa Catarina) numa península criou um dos mais
importantes desastres ecológicos de nosso país. Tendo em vista a situação atual da região, o Ministério Público Federal viu-se forçado
a mover uma ação judicial para restabelecer o equilíbrio no sistema estuarino da Baía da Babitonga, seriamente prejudicado pela
construção de um aterro sobre o Canal do Linguado, que eliminou a circulação da água, segregando as partes norte e sul da baía.

Os estudos ambientais do sistema Baía da Babitonga/Canal do Linguado são a resposta à ação civil pública impetrada pelo
Ministério Público Federal, que solicitou à União Federal que promovesse e custeasse a elaboração de um estudo de impacto
ambiental (EIA) da área da Baía da Babitonga e do Canal do Linguado, procurando analisar os efeitos causados pelo fechamento
do canal e pela sua eventual reabertura.

Esses trabalhos são parte integrante de um convênio firmado entre o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes
(DNIT) e o Instituto Militar de Engenharia (IME), objetivando elaborar um estudo de impacto ambiental (EIA) e respectivo
relatório de impacto ambiental (RIMA) referentes às obras de adequação da capacidade e melhorias operacionais da rodovia
federal BR-280, trecho São Francisco do Sul–Jaraguá do Sul.

Além do Instituto Militar de Engenharia, participaram dos estudos outras instituições parceiras:

· Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE;

· Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI;

· Instituto de Pesquisas Hidroviárias – INPH;

· Danish Hydraulic Institute – DHI.

Para compreender a origem de todo o transtorno ambiental com o fechamento do Canal do Linguado, faz-se necessária a
discriminação da seguinte cronologia:

· Em 1907, houve o fechamento do canal norte (localizado entre a Ilha do Linguado e a Ilha de São Francisco), de maior
largura (600 metros), para a construção do ramal ferroviário de ligação ao porto de São Francisco do Sul;

· Posteriormente foi efetuado o fechamento parcial do canal sul (entre o continente e a Ilha do Linguado), com
400 metros de largura, restando uma abertura de 120 metros, sobre a qual foi construída uma ponte metálica com uma parte central
móvel de 40 metros;

· Em função da intensificação das correntes no local, iniciou-se um processo erosivo que passou a comprometer a fundação
dos pilares, ao mesmo tempo em que se observou um aumento da profundidade local;

· Houve assoreamento na região de Barra do Sul, causando a obstrução da boca da barra;

· Em 1935, concluiu-se o fechamento total do Canal do Linguado;

· A construção desse aterro transformou a ilha de São Francisco numa península, fechando permanentemente a circulação
das águas na área, o que resultou em diversas alterações ambientais no sistema hídrico da Baía da Babitonga e, conseqüentemente,
na sua biota. Dessa forma, o complexo estuarino da Baía da Babitonga passou a apresentar uma única conexão com o oceano,
localizada em sua porção norte, havendo a formação de dois estuários: o da Baía da Babitonga, propriamente dito, e o de Barra do
Sul.

Foram efetuados diversos estudos anteriores:

· Em 1983, o Instituto de Pesquisas Hidroviárias (INPH) e a Empresa de Portos do Brasil S.A. (PORTOBRÁS) realizaram um
trabalho intitulado “Canal do Linguado – SC: Estudo da reabertura dos aterros”, no qual são apresentadas as repercussões sobre a barra
e regiões adjacentes e as evoluções sofridas pela barra após a construção parcial dos molhes projetados pelo INPH;



· Em 1984 o INPH elaborou um plano de trabalho, com especificações técnicas e valores de custeio referentes à execução
dos serviços de campo propostos para subsidiar a execução do projeto de reabertura do Canal do Linguado e fixação de sua barra;

· Em 1985 o INPH apresentou o documento “Relatório de análise das alternativas de reabertura do Canal do Linguado
conjugado com melhorias de sua barra”, realizando 18 simulações a partir de diferentes alternativas de abertura, buscando identificar
aquela que apresentasse os menores valores de velocidade média na barra e um menor número de casas inundadas;

· Também em 1985 o INPH apresentou o documento “Estudos de reabertura do Canal do Linguado – Relatório de
levantamentos topoidrográficos, cadastramento e sondagens”, buscando subsidiar a indicação de alternativas para a reabertura do
Canal do Linguado, para a fixação de Barra Sul e para a análise das conseqüências advindas da reabertura pretendida;

· Em 1986 a Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente de Santa Catarina (APREMA) apresentou o
documento “Relatório sobre os impactos ambientais no ecossistema estuarino do Canal do Linguado”, como contribuição à proposta
de reabertura da SETENGE, empresa contratada pela Secretaria de Transportes e Obras de SC que propunha a abertura de um
canal escavado na rocha da Ilha do Linguado.

Os trabalhos realizados até então corroboraram os indícios de que o efeito do fechamento do Canal do Linguado resultou num
impacto negativo para toda a região.

O diagnóstico ambiental detalhado, parte integrante dos estudos, foi elaborado a partir de dados primários e secundários e
compreende as seguintes áreas:

· meio físico – integrado por estudos da circulação hidrodinâmica, dos recursos hídricos da bacia contribuinte à Baía da
Babitonga e da qualidade da água e química ambiental do sistema Baía da Babitonga/Canal do Linguado;

· meio biótico – consiste nos estudos sobre os diversos compartimentos da biota marinha local;

· meio antrópico – compreende os levantamentos sobre os aspectos socioeconômicos dos municípios do entorno, uso e
ocupação do solo, aspectos turísticos e atividade pesqueira local.

Para a elaboração dos diagnósticos sobre hidrodinâmica, foram coletados dados batimétricos, meteorológicos e oceanográficos
no campo. Os estudos sobre qualidade da água, biota marinha e atividade pesqueira contaram com a coleta de dados primários em
quatro campanhas de campo trimestrais, abrangendo um ciclo anual. Para as demais áreas, foram utilizados dados secundários.

Os estudos de qualidade da água consideraram a sua caracterização físico-química, os metais pesados e a colimetria. Os
estudos de biota abrangeram o plâncton, a macrofauna bentônica, a ictiofauna, os manguezais, os estudos de sedimentação e os
bioensaios. Foram avaliados aspectos referentes à pesca profissional de pequena escala e à maricultura nos estudos sobre a atividade
pesqueira.

Foram feitas simulações, por intermédio de modelos hidrodinâmicos, dos padrões de circulação das águas da baía para quatro
cenários possíveis. Os cenários estudados vão desde a manutenção da situação atual, com a não-retirada do aterro, até as diferentes
possibilidades analisadas para a reabertura do Canal do Linguado.

Os cenários considerados são:

Cenário 1 – Corresponde à situação atual. Não-remoção do aterro;

Cenário 2 – Remoção total do aterro e dragagem de um canal de 4 metros de profundidade na área próxima, sem intervenções
(dragagens etc.) em Barra do Sul;

Cenário 3 – Remoção total do aterro, com dragagem de um canal de 4 metros de profundidade na área próxima e com
dragagem de um canal de 2,5 metros de profundidade próximo à boca de Barra do Sul;

Cenário 4 – Remoção parcial do aterro (lado próximo ao continente), com dragagem de um canal de 4 metros de profundidade
na área próxima e com dragagem de um canal de 2,5 metros de profundidade próximo à boca de Barra do Sul.



Os estudos realizados indicaram que os danos ambientais da Baía da Babitonga e do Canal do Linguado foram e continuam
sendo causados principalmente:

· pelo fechamento do Canal do Linguado;

· pela poluição industrial e respectivo lançamento de efluentes sem tratamento na Baía da Babitonga;

· pela falta de saneamento básico e conseqüente lançamento de efluentes domésticos sem tratamento na Baía da Babitonga;

· pela ocupação desordenada do entorno da Baía da Babitonga e bacia contribuinte;

· pela remoção da cobertura vegetal e conseqüente exposição dos solos à ação da natureza;

· pelo aumento no esforço de pesca e no número de pescadores (sobrepesca).

Não foi possível determinar a importância relativa de cada agente causador de impactos, por causa da ausência de dados
anteriores e da complexidade do sistema.

O fechamento do Canal do Linguado constitui impacto importante à qualidade ambiental do sistema Baía da Babitonga/
Canal do Linguado. Os processos de degradação de origem antrópica (falta de saneamento, poluição industrial, ocupação desordenada
do entorno da baía e da bacia de drenagem, assoreamento etc.) associados ao fechamento do Canal do Linguado intensificaram as
alterações ambientais detectadas nos levantamentos efetuados neste estudo.

O diagnóstico ambiental destaca os principais impactos relacionados ao fechamento do canal:

· danos à fauna e à flora causados pela concentração de poluentes na Baía da Babitonga;

· significativo processo de assoreamento, principalmente na região próxima ao Canal do Linguado, na sua face voltada para
a baía;

· assoreamento da boca de Barra do Sul;

· ocupação às margens do Canal do Linguado, na região de Barra do Sul, em áreas de baixas cotas, sujeitas a alagamentos em
situações normais de maré;

· degradação dos manguezais na região do Canal do Linguado entre o aterro e Barra do Sul;

· migração dos bosques de mangues de suas áreas originais para áreas de sedimentação de finos, com substituição por espécies
vegetais terrestres, na área da Baía da Babitonga próxima ao aterro;

· alteração do bem-estar da comunidade, quer seja na utilização da Baía da Babitonga como área de lazer e turismo, quer seja
naquele segmento que utiliza seus recursos naturais para sobrevivência (pesca profissional e maricultura).

Não foi possível determinar – pela inexistência de dados anteriores – a velocidade e a intensidade desses processos de
degradação ambiental.

A abertura do canal resultará em uma melhora na qualidade ambiental do sistema Baía da Babitonga/Canal do Linguado a
longo prazo, apesar de desencadear uma fase de perda de qualidade ambiental aguda, a curto prazo, relacionada à ressuspensão dos
sedimentos e à disponibilização de contaminantes.

Independentemente da manutenção e/ou retirada do aterro do Canal do Linguado, devem ser tomadas as seguintes medidas
para minimizar os problemas ambientais detectados na região:

· implementação e melhoria do sistema de esgotamento sanitário da bacia de drenagem, com implantação de estações de
tratamento de esgotos (ETE);

· implementação e melhoria do sistema de controle ambiental das indústrias existentes na bacia de drenagem, com especial
atenção para as grandes indústrias (setores metalmecânico, plástico e têxtil);

· implementação de sistema de fiscalização ambiental para as diversas ações (controle industrial, controle de pesca, de
desmatamento etc.) mediante o fortalecimento institucional dos vários órgãos ambientais na região;



· criação de um Sistema de Gerenciamento da Baía da Babitonga (SGBB), que seria constituído por instituições de governo em
todas as esferas e por empresas e instituições privadas de uma maneira geral.

Caso o Canal do Linguado seja reaberto, alguns estudos devem ser efetuados para o detalhamento das ações, como por exemplo
determinação da concentração de metais pesados no sedimento profundo próximo ao aterro do Canal do Linguado, levantamento
topográfico em Barra do Sul e cadastramento das residências e infra-estrutura urbana suscetíveis de inundação.

Entre os cenários estudados, o mais indicado é o que prevê a remoção parcial do aterro do Canal do Linguado (lado sul),
dragagem no aterro e dragagem em Barra do Sul (cenário 4). A escolha desse cenário justifica-se por apresentar:

· Do ponto de vista ambiental: menor volume de dragagem, e como conseqüência menor deposição de material dragado e
menor possibilidade de ressuspensão de poluentes;

· Do ponto de vista econômico: menor custo comparativo pelo menor volume dragado e menor trecho removido de aterro, e
custos mais baixos para obras-de-arte (pontes ferroviária e rodoviária).

Adicionalmente, se adotada a recomendação de colocar o material dragado no aterro norte, os custos serão ainda menores, bem
como o risco do transporte e de contaminação com esse material em outras áreas.

Ressalta-se, entretanto, que qualquer dos cenários estudados e das alternativas adotadas não trará de volta a situação existente
na época em que se deu o fechamento do Canal do Linguado.

Durante o desenvolvimento do estudo da Baía da Babitonga, ficou muito bem caracterizada a falta de dados históricos sobre a
baía e a bacia hidrográfica contribuinte, dificultando a montagem de cenários no aspecto de evolução de impactos ao longo do tempo.
Este trabalho pode ser o elemento incitador de uma nova postura da comunidade local e parcerias institucionais que, ao criarem uma
rede virtual de trabalho conjunto, poderão fazer um gerenciamento contínuo ao longo do tempo, monitorando todos os parâmetros
físicos, químicos, antrópicos, bióticos etc., dentro uma visão sistêmica, harmônica e integrada.

A presença de importantes universidades na região possibilitará estudos mais aprofundados na baía, e os cursos de graduação e
pós-graduação dessas instituições poderão desenvolver monografias, trabalhos de conclusão de curso, teses de mestrado e doutorado,
além de promover seminários, congressos e outros diversos encontros nos quais a comunidade, a universidade, o governo e as empresas
discutirão sobre o futuro desse importante ecossistema.

Além disso, o SGBB poderá, por intermédio de um Sistema de Gestão Ambiental específico, amplo e abrangente, estabelecer os
parâmetros de controle da qualidade ambiental por meio de índices de desempenho obtidos pela identificação dos indicadores de
controle discutidos e aprovados pelo SGBB em reuniões periódicas desse sistema. Com essa medida os moradores da baía e os
interessados pelo local sentir-se-ão comprometidos e engajados no processo de manutenção de uma qualidade de vida desejada por
todos. E, com a participação mais efetiva no sistema, seus integrantes passarão, com o tempo, a ter um sentimento de cumplicidade e
responsabilidade na busca das melhores soluções para a região.

A implantação pura e simples das recomendações ora feitas neste trabalho de forma estanque, sem contextualizá-las em um
sistema de gerenciamento, gera o risco de que as ações percam força ao longo do tempo, pela falta de sinergia e responsabilidade mútua
que só uma rede de trabalho pode possibilitar, como é o caso do SGBB sugerido nesta obra.

O trabalho foi elaborado no contexto do Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (Portaria Interministerial nº 230, de
26 de março de 2003), buscando o máximo de integração do binômio Universidade X Empresa e enquadrado no Plano Básico de
Ciência e Tecnologia (PBCT) da Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCT) do Exército Brasileiro no Núcleo de Transportes e
Logística (Meio Ambiente).

Foi criado um Centro de Comando e Controle (C3) dentro do núcleo mencionado, constituído por professores e pesquisadores do
Instituto Militar de Engenharia (IME), incluindo alunos. Teve como respaldo e âncora o Programa de Pós-Graduação em Transportes,
a graduação em Fortificação e Construção e o engajamento de todas as outras áreas do conhecimento necessárias para a elaboração
dos estudos, destacando-se: Cartografia, Química, Sistemas (Sistema de Gestão Ambiental), entre outras.



O C3 efetuou toda a liderança gerencial do processo, estabelecendo os fatores e os parâmetros necessários para um trabalho
completo e de qualidade. Com base nesses critérios, alocou todos os parceiros, principalmente aqueles da própria região do estudo,
necessários em cada área do conhecimento e com capacidade para desenvolver a estrutura de trabalho desejada.

 A experiência e a orientação metodológica e técnica foram repassadas pelas equipe do convênio DNIT/IME, que há quase
10 anos elabora trabalhos similares em cumprimento ao convênio do corredor Mercosul (BR-101), como foi o caso do estudo feito
no complexo lagunar sul, compreendendo as lagoas de Imaruí e Santo Antônio, onde foi empregada a mesma modelagem
hidrodinâmica utilizada nesta pesquisa.

O ponto alto e forte do trabalho foi a participação dos parceiros institucionais. A UNIVILLE ficou encarregada do diagnóstico
da biota marinha e da qualidade da água, destacando-se pela elevada competência profissional, dedicação e extrema cumplicidade
com toda a equipe, além de deter um conhecimento da área da baía e suas características e peculiaridades. Esses foram fatores
decisivos para um diagnóstico profundo, abrangente e tecnicamente muito bem respaldado. A UNIVALI, na coleta de dados
batimétricos, meteorológicos e oceanográficos no campo, demonstrou invejável profissionalismo e conhecimento profundo dos
fenômenos oceanográficos, o que muito contribuiu para a elaboração dos cenários dentro do modelo hidrodinâmico, do qual
também participou na definição das variáveis de contorno do sistema. O INPH, por já ter elaborado um trabalho anterior na própria
Baía da Babitonga, colaborou de maneira positiva tanto no levantamento batimétrico como no balizamento da escolha das variáveis
e cenários para o modelo hidrodinâmico. Favoreceu ainda a participação do DHI, instituto que mantém uma longa parceria com
o INPH em estudos similares em diversos sistemas estuarinos no país e que tem um renome internacional e um potencial de trabalho
nesse tipo de pesquisa, pois possui o software MIKE 21. Essa foi a ferramenta principal que possibilitou não só a montagem de todos
os cenários, mas principalmente a tão necessária e importante análise de sensibilidade nas diversas simulações que o sistema permite
dentro dos diversos cenários escolhidos.

O DNIT, por intermédio da 16ª UNIT de Florianópolis e da respectiva Residência de Joinville, em total integração e harmonia
com a coordenação de meio ambiente do órgão, também foi um destaque no trabalho, em virtude da intensa participação nas
reuniões, contribuindo por meio de seus valorosos técnicos com sugestões e/ou recomendações que muito o enriqueceram. Na
coordenação e gerência de tão importante trabalho o Instituto Militar de Engenharia (IME) conduziu a sua equipe interna de
maneira fortemente integrada com os parceiros externos anteriormente mencionados, criando uma plataforma cujo resultado
enaltece e orgulha a Engenharia Militar e o Exército brasileiro como um todo.

Por fim, esperamos que este trabalho constitua um marco paradigmático na tomada de uma nova postura ambiental por parte
de toda a comunidade, instituições, empresas e universidades da região com relação à Baía da Babitonga, e que todos unidos de
forma harmônica e sinérgica possam manter bem elevado o nível de manutenção das novas condições ambientais advindas da
retirada do aterro, para o bem das comunidades locais e da sociedade brasileira em geral, servindo como um exemplo para as futuras
gerações de nosso país.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2004.

Paulo Roberto Dias Morales – Coronel

Chefe da Divisão de Ensino e Pesquisa do IME
Coordenador do convênio DNIT/IME





Marta J. Cremer – UNIVILLE

INTRODUÇÃO

Segundo Odum (1983), “um estuário é uma massa
de água costeira semifechada que possui uma ligação livre
com o mar aberto”. Dessa forma, constitui uma zona de
encontro das águas doces continentais com as águas
oceânicas. Por se situarem em zonas de transição, entre o
hábitat de água doce e o marinho, os estuários podem ser
caracterizados como ecótonos. Contudo apresentam
características exclusivas e não apenas transicionais,
sendo habitados por flora e fauna ecofisiologicamente bem
adaptadas e distintas (KOLASA e ZALEWSKI, 1995).
Suas águas meso-halinas protegidas interconectam-se e
interagem por meio dos canais estuarinos. São
considerados os “berçários da vida marinha”,
caracterizando-se por abrigar diversas espécies em estágio
inicial de desenvolvimento, devido a sua reduzida
salinidade, disponibilidade de alimento e
heterogeneidade do hábitat (AVELINE, 1980; ODUM,
1983).

A produtividade primária dos estuários está baseada
em fitoplânctons, diatomáceas bentônicas, gramíneas e
angiospermas, associadas aos bosques de manguezal.
Estima-se que 70% das espécies relacionadas à pesca
costeira comercial ou recreativa são dependentes do
manguezal em alguma etapa de seu ciclo de vida.
Evidencia-se, dessa forma, a necessidade de preservação
do manguezal nos estuários para a manutenção dos
benefícios gerados por meio das pescas artesanal e
industrial (DIEGUES, 1996), além de sua importância para
o equilíbrio dos ecossistemas associados.

No Brasil, os estuários que ocorrem do Amapá a Santa
Catarina são formados principalmente por manguezais
(SCHAEFFER NOVELLI et al., 1990). Estes constituem
uma associação de plantas caracteristicamente adaptadas
a pressões de salinidade e alterações no fluxo da água,
sustentadas por um solo inconsolidado (MITSCH e
GOSSELINK, 1993). Os manguezais apresentam
importantes funções ecológicas: na atuação como
exportadores de matéria orgânica para as cadeias
alimentares costeiras adjacentes; na ciclagem e
armazenamento de nutrientes; no equilíbrio do fluxo das
águas, promovendo a estabilidade da linha costeira; como

hábitat propício para muitas espécies (MITSCH e
GOSSELINK, 1993; KOLASA e ZALEWSKI, 1995). Além
disso, são responsáveis pela manutenção da diversidade
biológica dos oceanos (FARNSWORTH e ELLISON, 1997).
São considerados um dos sistemas ecológicos mais
importantes, pelas funções que desempenham e pelas
inúmeras espécies que abrigam, o que os torna
naturalmente férteis e ricos, com grande valor econômico
(AVELINE, 1980). No Brasil, uma extensa legislação
promove a conservação desse ecossistema por causa da
sua importância como fonte energética natural. Contudo
a intensa pressão antrópica na zona costeira vem
ameaçando consideravelmente a conservação dele
(SANTOS, 1997).

O estuário da Baía da Babitonga localiza-se na porção
norte do litoral catarinense (26002’-26028’ S e 48028’-
48050’ W) (figura 1). A baía é contornada em sua porção
noroeste pela unidade geomorfológica da Serra do Mar,
segundo o mapa geomorfológico do atlas de Santa
Catarina, e a sudeste pela ilha de São Francisco. A baía
apresenta, dessa forma, um complexo que pode ser
dividido em três grandes segmentos: a região do Canal
do Linguado, que contorna a ilha na sua porção sul; a
região do Rio Palmital, ao norte, com características
estuarinas em boa parte de sua extensão; o corpo central
da baía propriamente dita. A proximidade da Serra do
Mar propicia o aparecimento de uma rede hidrográfica
extensa, com características particulares, e as nascentes
dos rios que deságuam na baía são originadas dentro dos
próprios municípios do entorno (SILVA, 1995).

1. O ESTUÁRIO DA BAÍA DA BABITONGA

Figura 1 – Localização do estuário da Baía da Babitonga
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Sua área compreende aproximadamente 160 km2,
com um comprimento máximo de 20 km e até 5 km de
largura. Seu entorno limita-se com os municípios de São
Francisco do Sul, Araquari, Barra do Sul, Itapoá, Garuva
e Joinville. A comunicação da baía com o Oceano
Atlântico ocorre por meio de um profundo canal, com
cerca de 1,7 km de largura, situado a nordeste. Até
meados da década de 1930, havia outra comunicação
da baía com o mar, situada na sua porção sudeste,
formada pelo Canal do Linguado. Nessa época, houve a
construção da SC-280, e um aterro artificial fechou
definitivamente a comunicação e formou dois estuários:
um ao sul (Barra do Sul) e outro ao norte (Baía da
Babitonga).

A Baía da Babitonga comporta a última grande
formação de manguezal do hemisfério sul,
constituindo o mais importante estuário do Estado.
Levantamentos realizados com base em fotografias
aéreas de 1978/1979 estimaram uma área de 6.201,54 ha
coberta por bosques de mangue (IBAMA, 1998). Além
dos manguezais, suas margens são formadas também
por praias arenosas e margens rochosas,
apresentando-se em seu interior cerca de 24 ilhas, lajes
e planícies de maré. No Canal do Linguado, constam
registradas 57 ilhas, e no Rio Palmital registram-se 37
(FATMA, 1984). A baía recebe o aporte de vários rios,
sendo considerada, contudo, um estuário homogêneo,
ou seja, sem a ocorrência de gradientes verticais físico-
químicos significativos (IBAMA, 1998). A
profundidade atinge um máximo de 28 metros no
canal principal de acesso ao porto de cargas de São
Francisco do Sul, com uma média de 6 metros, e áreas
extremamente rasas que ficam expostas na maré baixa,
chamadas coroas ou bancos. A região do Canal do
Linguado vem sofrendo um intenso processo de
assoreamento ao longo dos anos, decorrente de seu
fechamento, ocasionando uma redução acentuada na
profundidade em toda sua extensão. A variação da
maré atinge uma amplitude de 2,3 metros, com duração
máxima aproximada de 6 horas, segundo a tábua de
marés publicada pela Capitania dos Portos para o
Porto de São Francisco do Sul.

O clima da região é fortemente influenciado pela
umidade marítima, ocasionando elevados índices
pluviométricos. A precipitação média anual é de
1.874 mm, com cerca de 180 dias de chuva por ano

(GAPLAN, 1986). A temperatura apresenta uma média
anual de 20,3oC, sendo o mês mais frio o de julho, com
temperatura média de 16,5ºC. O clima na região
caracteriza-se por ser mesotérmico e não apresentar
uma estação seca definida, com verões quentes (tipo
climático Cfa, segundo a classificação de Koeppen)
(GAPLAN, 1986).

Os ventos na região são um fator importante
devido à grande influência que exercem sobre a maré
observada (maré meteorológica) em relação à tábua de
maré (maré astronômica). Dessa forma, podem ocasionar
a elevação ou o abaixamento do nível da água e o atraso
ou o adiantamento dos instantes de ocorrência das
baixa-mares ou preamares. Os ventos predominantes
provêm do quadrante norte, e os mais intensos, do
quadrante sul (GAPLAN, 1986).

O município de São Francisco do Sul, onde está
inserida a maior parte da baía, tem no turismo sua
principal vocação, proporcionada pela diversidade de
seus ecossistemas, beleza cênica, praias e pelo seu
patrimônio histórico. É a terceira povoação mais antiga
do país, com seu centro histórico tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) em 1997.
O porto é atualmente a principal atividade econômica
do município, com a maior movimentação de carga do
Estado, sendo considerado o maior porto natural do
sul do país. Atividades ligadas ao transporte de
petróleo também são significativas, pela presença de
uma base da Petrobrás na ilha. A população de 32.301
habitantes (segundo o censo do IBGE de 2000) atua
principalmente no comércio local, na pesca e nas
inúmeras atividades atreladas ao funcionamento do
porto e da Petrobrás. O município abrange uma área de
470 km2, que compreende toda a ilha de São Francisco
e parte do continente na porção norte da baía. Além do
manguezal, apresenta outros importantes
remanescentes de ecossistemas de preservação
permanente, segundo o Código Florestal Brasileiro,
como a mata atlântica e a restinga. Entre os municípios
do entorno, merece destaque Joinville, a maior cidade
do Estado e seu principal pólo industrial, com uma
população de 429.604 habitantes (segundo o censo do
IBGE de 2000). Juntamente com os municípios de
Araquari (23.645 habitantes), Garuva (11.378
habitantes) e Itapoá (8.839 habitantes), totaliza-se uma
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população de 505.767 habitantes ocupando o entorno
da baía, o que representa uma expressiva pressão
antrópica sobre esse sistema, resultando em sérios
problemas de contaminação da água, desmatamento,
sobrepesca e ocupação ilegal das margens dos corpos
hídricos. O estuário formado na porção sul do sistema
tem no município de Balneário Barra do Sul sua
principal concentração demográfica diretamente
voltada a esse corpo hídrico, com uma população
estimada em 6.045 habitantes (segundo o censo do IBGE
de 2000).

Apesar de toda a sua importância  ecológica,
somente a partir de meados da década de 1990 o
estuário da Baía da Babitonga passou a ser alvo de
pesquisas voltadas a conhecer os recursos naturais
desse ecossistema, com uma crescente preocupação
acerca de sua conservação. No entanto muito ainda
está por ser feito.

HISTÓRICO DO FECHAMENTO DO CANAL
DO LINGUADO

A história do fechamento do Canal do Linguado
remonta ao ano de 1907, quando o canal norte (que liga
a Ilha do Linguado à de São Francisco), de maior
largura (600 metros), foi fechado para a construção do
ramal ferroviário de ligação ao porto de São Francisco
do Sul. Logo a seguir, foi efetuado o fechamento parcial
do canal sul, com 400 metros de largura (que liga a Ilha
do Linguado ao continente), deixando uma abertura
de apenas 120 metros, sobre a qual foi construída uma
ponte metálica com uma parte central móvel. Contudo,
em decorrência do fechamento total do canal norte, as
correntes que escoavam entre os três vãos da ponte se
tornaram muito intensas, gerando um processo erosivo
que passou a comprometer a fundação dos pilares,
constituindo um grande risco à segurança do tráfego
rodoviário, ao mesmo tempo em que aumentou
significativamente a profundidade do local. Ao mesmo
tempo, Barra do Sul, que apresentava um canal de cerca
de 1,80 metro de profundidade e largura de 800 metros,
foi sofrendo um processo de assoreamento. A
diminuição no aporte de águas oriundo do Canal do
Linguado resultou numa maior dominância da ação das
ondas e conseqüente transporte litorâneo, iniciando um

processo de obstrução da referida barra. A erosão
provocada pela força das correntes no aterro do canal
sul tornou-se crítica em 1926. Em 1934, em virtude da
situação em que ele se encontrava, decidiu-se pelo
fechamento total do canal, procedimento esse que foi
concluído em 1935. Nesse período, em função do
progressivo estreitamento do canal, a erosão
ocasionada pelo aumento das correntes levou a área a
jusante do aterro a apresentar profundidades de até
18 metros.

A construção desse aterro transformou a ilha de
São Francisco numa península, fechando
permanentemente a circulação das águas nessa área, o
que resultou em diversas e profundas alterações
ambientais ao sistema hídrico da Baía da Babitonga e,
conseqüentemente, a toda sua biota. Dessa forma, o
complexo estuarino da Baía da Babitonga passou a
apresentar uma única conexão com o oceano, localizada
em sua porção nordeste.

A discussão acerca dos problemas decorrentes do
fechamento do Canal do Linguado iniciou-se poucos
anos depois de seu fechamento definitivo, em 1948,
quando passaram a veicular as notícias de que a
decisão do fechamento teria sido um grande erro. Desde
então, junto com o agravamento da situação de
assoreamento que envolvia as margens dos aterros e a
barra, foram crescendo também a discussão em torno
do assunto e as reivindicações, por parte da população,
para que o canal fosse reaberto, as quais geraram a
elaboração de diferentes projetos e estudos relacionados
à viabilidade e às alternativas de reabertura. Contudo,
por motivos diversos, nenhuma proposta foi levada a
cabo; um dos fatores é que nenhum trabalho até o
momento teve a abrangência necessária para uma
análise interdisciplinar temporal, espacial e sistêmica
que fizesse jus à complexidade de fatores envolvidos
nesse sistema estuarino.

Em 1983, o Instituto de Pesquisas Hidroviárias
(INPH) e a Empresa de Portos do Brasil S.A.
(PORTOBRÁS) realizaram um estudo intitulado Canal
do Linguado – SC: Estudo da reabertura dos aterros (INPH,
1983). Nesse trabalho, são apresentadas as repercussões
sobre a barra e regiões adjacentes e as evoluções sofridas
pela barra após a construção parcial dos molhes
projetados pelo INPH. Concluiu-se pela possibilidade
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da abertura do canal, recomendando-se alguns
estudos antes da elaboração de um projeto de
engenharia. O trabalho também apontou a retirada
dos aterros como uma medida que traria benefícios a
toda a região, tanto pelo aumento no aporte de água
no canal como pela diluição da poluição concentrada
às margens do aterro, embora o resultado também
indique a possibilidade de inundação em algumas
áreas, abordando aspectos hidrológicos e geológicos
da situação. Em 1984, o INPH elaborou um plano de
trabalho com especificações técnicas e valores de
custeio referentes à execução dos serviços de campo
propostos para subsidiar a execução do projeto de
reabertura do Canal do Linguado e fixação de sua
barra (INPH, 1984). Em 1985, o INPH apresentou o
documento Relatório de análise das alternativas de
reabertura do Canal do Linguado conjugado com melhorias
de sua barra, realizando 18 simulações a partir de
diferentes alternativas de abertura (INPH, 1985b). A
situação considerada mais indicada foi a obtida a
partir da simulação 6, que resultou em menores
valores de velocidade média na barra, além de
acarretar um menor número de casas inundadas.
Também em 1985, o INPH apresentou o documento
Estudos de reabertura do Canal do Linguado – Relatório
de levantamentos topoidrográficos, cadastramento e
sondagens ,  buscando subsidiar a indicação de
alternativas para a reabertura do Canal do Linguado,
para a fixação de Barra Sul e para a análise das
conseqüências advindas da reabertura pretendida,
apresentando os resultados de levantamentos
topoidrográficos, cadastramento de benfeitorias e
sondagens de reconhecimento necessárias
(INPH, 1985a).

Em 1986, a Associação de Preservação e
Equilíbrio do Meio Ambiente de Santa Catarina
(APREMA) apresentou o documento Relatório sobre
os impactos ambientais no ecossistema estuarino do Canal
do Linguado, como contribuição à proposta de
reabertura da SETENGE, empresa contratada pela
Secretaria de Transportes e Obras de SC, que
propunha a abertura de um canal escavado na rocha
da Ilha do Linguado (APREMA, 1986). Entre os

fatores bióticos que foram analisados estão:
zooplâncton, clorofila A, fitoplâncton (foram
encontrados 25 gêneros de algas diatomáceas),
peixes (17 gêneros), crustáceos (2 gêneros), moluscos
(3 gêneros) e outros organismos aquáticos (1 gênero
de equinodermos, 1 gênero de celenterado) e aves
(9 gêneros). Nesse estudo, também foram analisadas
6 hipóteses diferentes para a melhoria da região do
Linguado. Contudo os estudos de campo foram
realizados em apenas uma época do ano, num curto
período de tempo, evidenciando a necessidade de
análises sazonais. Ao final, a APREMA recomendou
um monitoramento como forma de conhecer mais
profundamente os fenômenos observados.

Todos os trabalhos efetuados até então
corroboraram os indícios de que o fechamento do
Canal do Linguado resultou num impacto
extremamente negativo para toda a região. A
obstrução do canal comprometeu a hidrodinâmica
de todo o sistema estuarino, reduzindo
consideravelmente a profundidade da área em função
de um intenso processo de assoreamento em todo o
corpo de água e na barra, afetando toda a biota.
Segundo o IBAMA (1998), o represamento da água
doce na área da Baía da Babitonga fez com que a
região a jusante do aterro (Barra do Sul) ficasse
isolada, alterando suas condições estuarinas e
estabelecendo nesse local uma situação que se
caracteriza mais como de uma lagoa costeira.
Membros da comunidade local que colaboraram
nesse mesmo estudo associam o fechamento do canal
a vários problemas ambientais vigentes na região,
como o agravamento do efeito de poluentes nas águas
da baía, o aumento das inundações em Joinville e a
periódica redução do calado no porto de São
Francisco do Sul.

Os artigos aqui apresentados resultam de um
trabalho de pesquisa de um ano na Baía da
Babitonga, abordando diferentes aspectos da biota,
assim como da qualidade ambiental de suas águas e
sua hidrodinâmica, constituindo uma referência
para os que se interessam pelos ambientes estuarinos
no Brasil.



19

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO E EQUILÍBRIO DO
MEIO AMBIENTE EM SANTA CATARINA – APREMA.
Relatório sobre os impactos ambientais no ecossistema
estuarino do Canal do Linguado. Joinville, 1986. 176 p.
Relatório técnico.

AVELINE, L. C. Fauna dos manguezais brasileiros. Revista
Brasileira de Geografia, v. 42, n. 4, p. 786-821, 1980.

DIEGUES, A. C. S. Ecologia humana e planejamento em
áreas costeiras. São Paulo: NUPAUB-USP, 1996. 191 p.

FARNSWORTH, E. J.; ELLISON, A. M. The global
conservation status of mangroves. Ambio, v. 26, n. 6,
p. 328-334, 1997.

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE
SANTA CATARINA – FATMA. A Baía da Babitonga.
Joinville, 1984. 35 p. Relatório técnico.

GAPLAN/SC. Atlas de Santa Catarina. Rio de Janeiro:
Aerofoto Cruzeiro, 1986. 173 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA.
Manguezal da Baía da Babitonga. Coleção  Meio Ambiente.
Série Estudos – Pesca, 25. Itajaí: IBAMA/CEPSUL, 1998.
145 p.

INSTITUTO DE PESQUISAS HIDROVIÁRIAS – INPH.
Canal do Linguado – SC: Estudo da reabertura dos aterros.
Rio de Janeiro, 1983. 34 p. Relatório técnico.

______. Estudos de reabertura do Canal do Linguado –

Relatório de levantamentos topoidrográficos,

cadastramentos e sondagens. Rio de Janeiro, 1985a.
32 p. Relatório técnico.

______. Plano de trabalho, especificações técnicas e

de preços referentes à execução dos serviços de

campo propostos para subsidiar o projeto de

reabertura do Canal do Linguado e fixação de sua

barra. Rio de Janeiro, 1984. 27 p. Relatório técnico.

______. Relatório de análise das alternativas de

reabertura do Canal do Linguado conjugado com

melhorias de sua barra. Rio de Janeiro, 1985b. 108 p.
Relatório técnico.

KOLASA, J.; ZALEWSKI, M. Notes on ecotone
attributes and functions. Hydrobiology, v. 303, p. 1-7,
1995.

MITSCH, W. J.; GOSSELINK, J. G. Wetlands. 2. ed. New
York: Van Nostrand Reinhold, 1993. 722 p.

ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara,
1983. 434 p.

SANTOS, A. S. R. Proteção jurídica dos manguezais,
os berçários da vida. In: CONGRESSO LATINO-
AMERICANO SOBRE CIÊNCIAS DO MAR, 7., 1997,
Santos. Resumos... Santos, 1997.

SCHAEFFER NOVELLI, Y. et al. Variability of
mangrove ecosystems along brazilian coast. Estuaries,
v. 13, n. 2, p. 204-218, 1990.

SILVA, F. J.  B. Unidades de conservação e

desenvolvimento regional: um estudo de caso sobre

a região da Baía de Babitonga – SC. Florianópolis,
1995. 146 p. Dissertação (Mestrado) – Departamento
de Geociências do Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina.



INTEGRIDADE AMBIENTAL DA BAÍA DA BABITONGA:
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E
ECOTOXICIDADE

zona litorânea, onde hoje se observa o impacto que
essa convivência está trazendo. É estimado para este
milênio que cerca de 75% da população humana
estará vivendo nas zonas costeiras, principalmente
na região compreendida entre os trópicos, onde há
uma intensa urbanização (UNITED NATIONS, 1985;
GOLDBERG, 1995).

O movimento de populações para as regiões
costeiras incrementou o uso das terras,
principalmente em função do desenvolvimento da
relação residência/trabalho/indústria/porto,
resultando na transferência de uma grande carga
poluidora para a interface terra/oceano (GESAMP,
1990).

As interconexões entre os ecossistemas aquáticos
e terrestres fazem com que certas perturbações atinjam
áreas por vezes longínquas em função da dinâmica
de seus sistemas (JORGENSEN et al., 1992). Esgotos
domésticos, metais pesados, pesticidas e os derivados
de hidrocarbonetos são os principais responsáveis
pelo impacto detectado em vários ambientes, sendo
esses agentes fontes de preocupação para as zonas
costeiras (UNESCO, 1983;  1992).

A Baía da Babitonga, tendo em seu entorno 6
municípios com atividades industriais, agrícolas,
portuárias e turísticas, sofre também impactos que
afligem os ecossistemas costeiros de um modo geral.
Nesse contexto, este trabalho apresenta a situação
atual da Baía da Babitonga em relação à qualidade
das águas, sedimentos e organismos.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Pontos de amostragem

Os pontos de amostragem na Baía da Babitonga
para este estudo foram estabelecidos considerando-se o
Termo de Referência do IBAMA, assim como a
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INTRODUÇÃO

Em muitas partes do mundo, as atividades
humanas, incluindo o desenvolvimento urbano e
industrial, a pesca, a maricultura, a agricultura e o
desflorestamento, estão alterando as propriedades
dos ecossistemas costeiros (GOUDIE, 1989).

Embora a relação entre o incremento da
população humana e as alterações ambientais tenha
sido estabelecida há bastante tempo, só recentemente
se têm efetuado tentativas para avaliar os impactos
dessas atividades na zona costeira. Para tanto,
necessita-se conhecer as tendências na qualidade da
água e do sedimento marinho/estuarino. Esses
conhecimentos gerados abrem possibilidades para
interpretações ecossistêmicas, sobretudo da saúde
ambiental. É igualmente importante a análise
econômica do grau de comprometimento dos
recursos naturais e da saúde humana, em relação à
qual é preciso justificar os custos das medidas de
controle (GESAMP, 1990).

A avaliação da poluição e/ou contaminação
potencial em ecossistemas estuarinos deve considerar
os efeitos sinérgicos e antagônicos que ocorrem no
meio ambiente natural, decorrentes das interações
entre os meios físico, químico e biológico.

A expansão comercial e a utilização dos oceanos
como via de transporte e comunicação têm
influenciado na forma de ocupação e exploração da

2.
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necessidade de priorizar uma análise mais detalhada nas
imediações do Canal do Linguado, tanto a montante como
a jusante do aterro. A fim de padronizar os locais de
amostragem, estabeleceu-se uma definição para as áreas
de coleta e os pontos de amostragem. Dessa forma,
consideraram-se:

- Baía da Babitonga – área BB: compreendendo a
região entre o aterro da BR-280 e o canal de acesso à Baía
da Babitonga;

- Barra do Sul – área BS: compreendendo a região entre
o aterro da BR-280 e o canal de acesso a Barra do Sul.

Tomando como base 14 pontos de coleta de
parâmetros físico-químicos, alguns componentes
seguiram a mesma definição, a fim de facilitar sua
descrição, identificação e caracterização. Os pontos de 1
a 11 situam-se na área BB, e os de 12 a 14, na área BS,
conforme descrito na tabela 1 e disposto na figura 1.

Tabela 1 – Localização dos pontos de coleta de parâmetros
físico-químicos na região da Baía da Babitonga e Barra do Sul

Figura 1 – Distribuição dos pontos de amostragem físico-química
definidos nas áreas da Baía da Babitonga e Barra do Sul

Ponto 1 – Canal de acesso da Baía da Babitonga:
com uma profundidade de cerca de 19 m, é o ponto
mais próximo da desembocadura da baía no Oceano
Atlântico, recebendo maior influência das águas
oceânicas e, conseqüentemente, com maior capacidade
de renovação. Trata-se de uma área distante de despejos
de efluentes domésticos e industriais.

Ponto 2 – Área de maricultura – próximo ao bairro
Iperoba: com uma profundidade de cerca de 6 m, situa-
se no corpo central da Baía da Babitonga, próximo a
uma importante área de cultivo de moluscos, nas
adjacências da Praia do Rosa – Capri.

Ponto 3 – Canal principal – próximo ao porto de
São Francisco do Sul: com uma profundidade de cerca
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de 13 m, é um ponto central da Baía da Babitonga, situado
no canal de acesso dos navios ao porto de São Francisco
do Sul. Sofre influência da intensa atividade portuária,
bem como dos efluentes domésticos do município de São
Francisco do Sul, haja vista a precariedade do
saneamento básico nessa cidade.

Ponto 4 – Em frente à Ilha do Ferreira – próximo à
Vila da Glória: com uma profundidade de cerca de 6 m,
situa-se próximo à área continental do município de São
Francisco do Sul.

Ponto 5 – Rio Palmital, na foz do Rio Cubatão: com
uma profundidade de cerca de 4 m, sofre forte influência
direta das atividades antrópicas do município de
Joinville, principalmente devido à presença do distrito
industrial na região. As indústrias são prioritariamente
do ramo metalmecânico, têxtil e de plásticos, recebendo
também contribuição de esgotos domésticos devido à
precariedade do sistema de saneamento básico no
município.

Ponto 6 – Rio Palmital, a montante do Rio Cubatão:
com uma profundidade de cerca de 7,5 m, recebe o aporte
de águas provenientes do município de Garuva. Este se
caracteriza pela importante atividade agrícola e pela
presença de alguma atividade industrial. Além disso,
os sistemas de tratamento de esgoto doméstico são
extremamente precários.

Ponto 7 – Lagoa do Saguaçu – em frente ao Joinville
Iate Clube: com uma profundidade de 4 m
aproximadamente, recebe todo o aporte de águas do Rio
Cachoeira. É o ponto considerado mais impactado, pois
o Rio Cachoeira atravessa a cidade de Joinville, recebendo
90% do esgoto doméstico da cidade sem tratamento, além
do despejo de efluentes de inúmeras indústrias, a grande
maioria com carências no sistema de tratamento de
efluentes.

Ponto 8 – Região central das ilhas, entre as ilhas do
Cação, do Corisco e das Flores: com uma profundidade
de cerca de 4 m, situa-se na parte central da Baía da
Babitonga. Recebe a influência antrópica das atividades
dos municípios de Joinville, São Francisco do Sul, Garuva
e Araquari.

Ponto 9 – Foz do Rio Parati – Canal do Linguado:
com uma profundidade de cerca de 1,5 m, situa-se nas
proximidades do Canal do Linguado e recebe influência

direta das atividades antrópicas dos municípios de
Araquari e Joinville.

Ponto 10 – Próximo à localidade de Caieiras – Canal
do Linguado: com uma profundidade média de 1 m,
situa-se próximo da comunidade Caieras, em São
Francisco do Sul, recebendo influência das atividades
antrópicas dos municípios de Araquari e Joinville.

Ponto 11 – Junto ao aterro do Canal do Linguado –
Baía da Babitonga: com uma profundidade média de
0,5 m, situa-se na porção interna da Baía da Babitonga.
Recebe a influência das atividades antrópicas dos
municípios de Joinville, São Francisco do Sul e Araquari.

Ponto 12 – Junto ao aterro do Canal do Linguado –
Barra do Sul: com uma profundidade média de 3 m, situa-
se na porção voltada à Barra do Sul. Sofre influência das
atividades antrópicas de comunidades pesqueiras
situadas próximo ao aterro, bem como das atividades
do município de Barra do Sul.

Ponto 13 – Em frente ao Porto do Rei – Barra do Sul:
com uma profundidade média de 4 m, situa-se num
ponto intermediário entre o aterro do Canal do Linguado
e o canal de acesso de Barra do Sul. Sofre influência das
atividades antrópicas do município de Barra do Sul, que
tem sua economia baseada na pesca, no turismo e em
alguma atividade industrial do setor químico.

Ponto 14 – Canal de acesso de Barra do Sul: com
uma profundidade média de 9 m, recebe influência das
atividades do município de Barra do Sul, porém, dadas
a sua distância e a proximidade com o oceano, tem boa
capacidade de renovação de água.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
DAS ÁGUAS

Coletas de campo

As análises dos parâmetros físico-químicos da água
foram efetuadas nas quatro estações do ano, possibilitando
o cruzamento com os dados de biota, enquanto as análises
de colimetria compreenderam duas estações (verão e
inverno). A descrição dos pontos de coletas de campo
realizadas é apresentada na tabela 1.
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Procedimentos de amostragem para
parâmetros físico-químicos na água

As coletas de água foram feitas em períodos de vazante
de maré de quarto. As coletas de superfície foram realizadas
a 0,30 m de profundidade, com a imersão dos frascos de
polipropileno com capacidade de 1 L diretamente nos corpos
de água. As coletas de meio e fundo foram efetuadas com o
auxílio de garrafa de coleta (modelo Wildco Alpha
Horizontal, com capacidade de 2,2 L). Depois de identificado,
transportou-se todo o material para o laboratório em caixa
de isopor com gelo. Os parâmetros temperatura, salinidade,
condutividade e oxigênio dissolvido foram medidos
diretamente em campo, utilizando-se o equipamento Multi
Probe System, marca YSY, modelo 556 MPS. Todas as
amostras de água para as determinações físico-químicas
foram coletadas segundo o Standard Methods, 19. ed.
(APHA, 1995). A velocidade da corrente foi medida por meio
de correntômetro marca Ott-kempten.

Procedimentos de análise em
laboratório de parâmetros físico-
químicos e nutrientes

pH

O pH foi medido em laboratório por intermédio de
peagômetro de bancada, modelo Digimed DM20.

DBO

Para determinar a demanda biológica de oxigênio,
utilizou-se o método de incubação em frasco de Biesel
(20°C/5dias).

Nitrito e nitrato

A determinação quantitativa de nitrito e nitrato foi
realizada nas amostras de superfície, meio e fundo dos
14 pontos de coleta. As amostras foram filtradas com
membrana 0,45 µm, e a estas foram adicionados reagentes
de cor para análise de nitrito e ácido clorídrico para
nitrato. Os ensaios foram feitos em triplicata no
espectrofotômetro SHIMADZU UV-160 A.

Fosfato

Com uma proveta graduada, coletaram-se 100 mL
de amostra homogeneizada para um béquer de 300 mL,
adicionaram-se 5 mL de ácido sulfúrico a 37% e 1,0 g de
persulfato de amônio. O béquer foi coberto com vidro
relógio, e a solução, levada à ebulição em chapa
aquecedora por 45 min. A solução foi transferida para um
balão volumétrico de 100 mL, e o volume, completado até a
marca com água deionizada. Fez-se uso do reagente 1-amino-
2-naftol-4-sulfônico e molibdato de amônio (ADAD, 1982).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização dos parâmetros físico-
químicos da água

Os resultados das análises para água foram
comparados com a Resolução CONAMA 20/86 do
Conselho Nacional de Meio Ambiente considerando o
período de realização do estudo. Esses parâmetros são
utilizados para que a saúde e o bem-estar humanos, bem
como o equilíbrio ecológico aquático, não sejam afetados
como conseqüência da deterioração da qualidade das
águas. A resolução estabelece classes, segundo seus usos
preponderantes, divididas em águas doces, salobras e
salinas do território nacional. As águas da Baía da
Babitonga enquadram-se na classe 7.

Cabe ressaltar que atualmente existe uma nova
legislação, CONAMA 357/05, que substitui a CONAMA
20/86, alterando a classificação das águas e alguns valores
de referência para os parâmetros.

Em função da baixa profundidade de alguns pontos,
não foi possível realizar algumas coletas de meio e fundo.

Velocidade da corrente

Os dados de velocidade da corrente foram medidos
em marés de quarto vazante nos 14 pontos de amostragem.
Na área da Baía da Babitonga os pontos que apresentaram
maiores valores médios de corrente estavam localizados
nas regiões de canal, como P9 = 2,22 pés/s; P3 = 2,05
pés/s; P4 = 1,89 pé/s; P1 = 1,61 pé/s. Na área de Barra do
Sul os pontos P13 = 1,61 pé/s e P14 = 2,03 pés/s
apresentaram as maiores médias (tabela 2).
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Temperatura da água

As médias dos valores de temperatura da água apresentaram-se de forma uniforme entre os 14 pontos avaliados
(figuras 2, 3 e 4). Os dados variaram de 17,82ºC até 32,13ºC ao longo das quatro campanhas, considerando as
diferentes estações do ano, com temperaturas superiores a 30oC no verão e abaixo de 20oC no inverno. As médias de
temperatura correspondem aos valores já identificados para a região (IBAMA, 1998).

Figura 2 – Evolução dos resultados de temperatura de superfície em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de
quatro campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Tabela 2 – Valores de corrente em pés/s coletados durante as quatro campanhas realizadas na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Pontos de coleta
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Figura 3 – Evolução dos resultados de temperatura de meia água em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de
quatro campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 4 – Evolução dos resultados de temperatura de fundo em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Salinidade

A salinidade da água para os 14 pontos avaliados apresentou um comportamento similar ao longo do
período de avaliação (figuras 5, 6 e 7). Os maiores valores de salinidade encontrados foram de 32,43 no P1,
situado na boca da barra, e 32,14 no P14, situado em Barra do Sul. Em direção à área mais interna da baía observa-se
um gradiente decrescente de salinidade ocasionado pela mistura com as águas provenientes da drenagem dos rios da

Pontos de coleta

Pontos de coleta
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região, caracterizando um ambiente estuarino (PRITCHARD, 1967, apud ODUM, 2001). No mês de junho ocorreu
uma diminuição dos valores de salinidade de uma forma geral, chegando a um valor mínimo de 11,48 no P5,
situado no Rio Palmital, junto à foz do Rio Cubatão. Isso se deve provavelmente aos altos índices pluviométricos
nos períodos que antecederam as coletas.

Figura 5 – Evolução dos resultados de salinidade de superfície em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de
quatro campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2= outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 6 – Evolução dos resultados de salinidade de meia água em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de
quatro campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

´

Pontos de coleta

Pontos de coleta
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 Figura 7 – Evolução dos resultados de salinidade de fundo em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 =  verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Oxigênio dissolvido – OD

Considerando que a Resolução CONAMA 20/86
preconiza um valor mínimo de 5 mg/L de OD para águas
classe 7, observa-se que a maioria dos pontos, ao longo
das campanhas e estações do ano, tem valores abaixo do
limite permitido. No entanto alguns pontos apresentaram
valores de concentração abaixo do limite, o que significa
uma ameaça para a baía, pois indicam um aumento do

Figura 8 – Evolução dos resultados de OD de superfície em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

consumo de oxigênio nesses pontos (P6 = 4,00 mg/L e
P13 = 4,43 mg/L), ocasionado por pressões de origem
antrópica (esgoto sanitário, cultivo de moluscos, carga
orgânica de um modo geral). Os baixos valores de OD
encontrados nas coletas de fundo podem ser considerados
normais (P13 = 3,90 mg/L), devendo-se à falta de atividade
fotossintética (MOTA, 1997). Durante o período avaliado,
a água apresentou valores de concentração de oxigênio
dissolvido entre 3,90 mg/L e 9,00 mg/L (figuras 8, 9 e 10).

´

Pontos de coleta

Pontos de coleta
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Figura 9 – Evolução dos resultados de OD de meia água em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 10 – Evolução dos resultados de OD de fundo em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Demanda bioquímica de oxigênio

A DBO (demanda bioquímica de oxigênio), uma
variável que quantifica a poluição orgânica e cujo efeito é
a depressão do oxigênio, demonstra que a Baía da
Babitonga, mesmo apresentando na sua maioria valores
dentro dos limites permitidos pela Resolução CONAMA
20/86, vem recebendo constantemente uma carga de

matéria orgânica (esgoto, lixo etc.), especialmente nos
pontos P11, P12, P13 e P14, que possuem os maiores
valores de DBO (figuras 11, 12 e 13). A emissão constante
de matéria orgânica na Baía da Babitonga é fundamentada
principalmente pela carência de sistemas de tratamento
de esgotos sanitários nos seis municípios de entorno,
associada à decomposição de matéria orgânica, comum
nos ambientes estuarinos.

cPontos de coleta

^

cPontos de coleta
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Figura 11 – Evolução dos resultados de DBO de superfície em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 12 – Evolução dos resultados de DBO de meia água em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)
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Figura 13 – Evolução dos resultados de DBO de fundo em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1= verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Potencial hidrogênio iônico – pH

Os valores de pH variaram entre 6,65 e 8,34 ao
longo do período de avaliação para os 14 pontos
amostrados (figuras 14, 15 e 16). Os valores

apresentados estão dentro dos limites aceitáveis para
a região. Observa-se uma pequena redução dos valores
de pH com a diminuição da salinidade, o que pode
estar relacionado aos processos de mistura das águas
de diferentes origens (IBAMA, 1998).

Figura 14 – Evolução dos resultados de pH de superfície em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)
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Pontos de coleta



31

Figura 15 – Evolução dos resultados de pH de meia água em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 16 – Evolução dos resultados de pH de fundo em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Condutividade

Os valores de condutividade variaram entre 17,26, no mês de junho, e 48,02 durante o mês de janeiro
(figuras 17, 18 e 19). De modo geral, a condutividade apresentou um comportamento similar durante as
campanhas e entre os pontos, com exceção de P5, P6 e P7. Cabe ressaltar que a condutividade é um importante
indicador de substâncias dissolvidas sob forma de íons.

Pontos de coleta

Pontos de coleta
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Figura 17 – Evolução dos resultados de condutividade de superfície em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo
de quatro campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 18 – Evolução dos resultados de condutividade de meia água em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo
de quatro campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)
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Turbidez

A turbidez da água apresentou valores entre 0,3 e
67 NTU ao longo das estações para os 14 pontos
amostrados (figuras 20, 21 e 22). Nos meses de verão,
com temperaturas mais altas, ocorreram os maiores
valores de turbidez da água. A temperatura elevada da

água aumenta a energia cinética das moléculas, o
que leva a uma maior quantidade de sólidos em
suspensão. Os maiores valores de turbidez foram
encontrados para o ponto P7, localizado junto à
Lagoa do Saguaçu, foz do Rio Cachoeira, que recebe
grande descarga de sedimentos contaminados e
esgotos sanitários.

Figura 20 – Evolução dos resultados de turbidez de superfície em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 19 – Evolução dos resultados de condutividade de fundo em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de 4
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)
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Figura 21 – Evolução dos resultados de turbidez de meia água em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 22 – Evolução dos resultados de turbidez de fundo em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Fosfato

Com relação a fosfatos, a Resolução CONAMA
20/86 não apresenta limites definidos para a classe 7. Porém
o órgão ambiental americano (EPA) a limita em 1,0 mg/L,

o que colocaria os pontos P4, P5, P7, P9 e P10 acima
desse valor na estação de verão, indicando poluição por
excesso de nutrientes, possivelmente oriundos de esgotos
sanitários e decomposição da matéria orgânica
(figuras 23, 24 e 25).
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Figura 23 – Evolução dos resultados de fosfato de superfície em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 24 – Evolução dos resultados de fosfato de meia água em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)
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Figura 25 – Evolução dos resultados de fosfato de fundo em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Nitrito e nitrato

O nitrogênio aparece na forma de amônia, nitrito,
nitrato e nitrogênio orgânico. O nitrogênio pode fornecer
indícios sobre o estado de eutrofização de um corpo
hídrico e também informações com relação ao tempo de
contaminação. A Resolução CONAMA 20/86 não
apresenta limites de concentração para as águas de classe
7 no que diz respeito a nitrito e nitrato. Utilizaram-se

para a discussão os limites da classe 5, que determina o
valor de 1 mg/L para nitrito e 10 mg/L para nitrato
como seu limite. Deve-se observar que a classe 5 tem
definidos para ela praticamente os mesmos usos da
classe 7. A classe 5, porém, trata de água salina e não
estuarina, em que é comum maior atividade de
decomposição da matéria orgânica, sendo usual a
ocorrência de maiores valores de nitrito e nitrato. Mesmo
assim, observa-se que tanto os valores de nitrito como de
nitrato se mantiveram abaixo do limite (figuras 26 a  31).

Figura 26 – Evolução dos resultados de nitrato de superfície em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)
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Figura 27 – Evolução dos resultados de nitrato de meia água em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 28 – Evolução dos resultados de nitrato de fundo em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)
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Figura 29 – Evolução dos resultados de nitrito de superfície em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)

Figura 30 – Evolução dos resultados de nitrito de meia água em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)
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maior, chegando a 50-100%. Considerando que não há
perdas significativas pelo organismo, os resíduos são
acumulados ao longo da vida do consumidor. Os metais
bioacumulam-se em plantas aquáticas, invertebrados,
peixes e mamíferos. Via de regra, proporcionalmente, a
concentração eleva-se quanto maior for o nível trófico
do organismo (AZEVEDO e CHASIN, 2003).

O comportamento desses elementos no meio
ambiente e seu poder de toxicidade podem variar em
função de diferentes condições ambientais e da presença
conjunta de diferentes contaminantes (MCLUSKY, 1981;
PEREIRA et al., 1998). No relatório técnico apresentado
pela FATMA (1982) estão indicados altos índices de
concentração do metal pesado cromo total e de zinco em
organismos coletados de bancos naturais da Baía da
Babitonga, próximos a Joinville. Entretanto um estudo
realizado por Roque e Kuroshima (2000), utilizando
mariscos cultivados durante 7 meses em área já definida
para cultivo num dos canais de acesso à baía, mostrou
concentrações na metade do máximo permitido pela
legislação brasileira para esses metais pesados. Esse
trabalho apresenta um estudo de importantes metais
pesados, considerando basicamente os processos
industriais existentes na região da Baía da Babitonga.

Elementos poluentes e toxicidade ambiental

Os metais pesados estão presentes na forma ubíqua
nos diversos compartimentos, bem como nos seres vivos
(AZEVEDO e CHASIN, 2003). As atividades antrópicas
têm levado a um desequilíbrio no ciclo desses elementos,
em virtude do grande aporte existente oriundo
principalmente dos efluentes industriais.

Com o despejo de metais pesados no ambiente,
organismos de diferentes formas estão suscetíveis a eles.
Dependendo do elemento, a ingestão pode ocorrer por
intermédio da água por:

- difusão – difusão passiva através de membranas
semipermeáveis, como nas guelras, trato intestinal ou
cavidade bucal;

- transporte especial – transporte ativo através de
gradientes de concentração;

- adsorção – ligação química a uma superfície por
meio de forças covalentes, eletrostáticas ou moleculares
(SPACIE e HAMELINK, apud RAND e PETROCELLI, 1985).

Enquanto a eficiência na transferência de energia
de um nível trófico para outro fica em torno de 10%, na
transferência de um contaminante químico ela é bem

Figura 31 – Evolução dos resultados de nitrito de fundo em 14 pontos da Baía da Babitonga e Barra do Sul ao longo de quatro
campanhas (campanha 1 = verão; campanha 2 = outono; campanha 3 = inverno; campanha 4 = primavera)
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Zinco

O zinco (Zn) é encontrado em águas superficiais e
em concentrações normalmente na faixa de < 0,001 a 0,10
ppm. A crosta terrestre contém cerca de 0,12% de zinco. A
concentração no solo varia entre 10 e 300 mg/kg.

O zinco existe na sua forma bivalente e nas suas
combinações. Esse metal pesado ocorre na natureza
apenas em estado de compostos, associado a chumbo e
cádmio. O zinco forma complexo com amoníaco, aminas,
cianetos e halogênios (FATMA/GTZ, 1999). É muito
utilizado na indústria e pode entrar no ambiente por
processos antropogênicos e naturais, principalmente na
produção de zinco primário, combustão de madeira,
incineração de resíduos, produção de ferro e aço e
efluentes domésticos.

A aparência da água com alta concentração de zinco
é leitosa, e seu sabor é metálico ou adstringente quando
aquecida. O elemento zinco está presente em todos os
organismos aquáticos já analisados, tanto nos de água
doce quanto nos marinhos. Os estudos relacionados à
distribuição de zinco surgiram do interesse sobre metais
pesados e radioisótopos em alimentos originados de
ambientes aquáticos. Já em organismos terrestres o
enfoque sempre foi relacionado às necessidades
nutricionais de animais domésticos, aves para abate e
humanos (AZEVEDO e CHASIN, 2003).

Cromo

O cromo (Cr) é um metal presente em águas
naturais na forma tri ou hexavalente, como sal
dissolvido ou como sólido não dissolvido em
suspensão. As concentrações de cromo na água
normalmente são baixas. É comumente utilizado em
aplicações industriais e domésticas, como na produção
de alumínio anodizado, aço inoxidável, tintas,
pigmentos, explosivos, papel e fotografia. O cromo é
essencial ao metabolismo humano na forma trivalente
e sua falta pode ocasionar doenças. Já na forma
hexavalente é considerado altamente tóxico e
cancerígeno (CETESB, 1993).

Cobre

O cobre (Cu) existe na forma mono e bivalente. A
crosta terrestre contém aproximadamente 0,007% de
cobre e os solos contêm em média de 2 a 100 mg de cobre
por peso seco. Em áreas agrícolas os teores de cobre são
maiores por causa da utilização de agrotóxicos contendo
esse componente (FATMA/GTZ, 1999). As concentrações
de cobre em águas superficiais são, normalmente,
menores do que 0,2 ppm. As fontes de cobre no meio
ambiente incluem a corrosão de tubulações de latão e
efluentes de esgoto doméstico. As principais fontes
industriais são as de mineração, fundição e refino
(CETESB, 1992). O cobre é muito utilizado na indústria
eletrotécnica e na produção de ligas metálicas. O óxido
de cobre é adicionado a tintas para cascos de navios
(antifouling) e vários compostos de cobre são empregados
como algicidas e fungicidas (FATMA/GTZ, 1999).

O cobre é um elemento-traço essencial para todos
os seres vivos. No homem é componente de muitas
enzimas e participa na formação de hemácias e
leucócitos. A deficiência de cobre pode acarretar anemias
e problemas no crescimento (FATMA/GTZ, 1999). A
intoxicação por cobre é rara, porém a ingestão de doses
excessivas pode acarretar vômito, irritação e corrosão
da mucosa, danos capilares generalizados, problemas
hepáticos, renais, irritação do sistema nervoso central e
depressão (CETESB, 1993).

Chumbo

O chumbo (Pb) é um metal pesado macio e muito
elástico e forma ligas tecnicamente importantes com uma
série de metais. Em águas superficiais naturais
normalmente é encontrado dissolvido em traços baixos.
Grande parte do chumbo extraído é utilizada para
produção de acumuladores. Em alguns países ainda se
utiliza o chumbo tetraetílico na gasolina como agente
antidetonante (FATMA/GTZ, 1999).

O chumbo, como todos os metais, acumula-se em
organismos aquáticos. Ele adsorve-se a sólidos em
suspensão, deposita-se em sedimentos aquáticos e deles
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pode ser remobilizado. A principal fonte para o meio
ambiente é a queima de combustíveis fósseis (CETESB,
1993). A exposição crônica ao chumbo afeta o sistema
nervoso central, gerando tontura, irritabilidade, dor de
cabeça, perda de memória, entre outros. Quando o efeito
ocorre sobre o sistema nervoso periférico o sintoma é a
deficiência nos músculos extensores. A toxicidade aguda
afeta o sistema gastrintestinal, provocando cólicas,
constipação, cãibras, náuseas, vômitos e anorexia
(AZEVEDO e CHASIN, 2003).

Arsênio

O arsênio é considerado um semimetal. A forma
metálica – o arsênio cinzento – é a mais estável. As formas
não metálicas são menos estáveis (arsênio preto e
amarelo). Em grande parte dos solos, dependendo da
constituição, o arsênio encontra-se em concentrações entre
5 e 10 mg/kg de peso seco. Quando aparece em
concentrações maiores na água, muitas vezes a causa é
geogênica. Os efluentes industriais da produção de estanho
em forma de “óxido branco de arsênio”, em processos de
fundição, liberam compostos de arsênio.

O arsênio é utilizado para aumentar a dureza em ligas
de chumbo, cobre e estanho (FATMA/GTZ, 1999). De uma
forma geral, seus compostos trivalentes são mais tóxicos
do que os pentavalentes. Os compostos de sulfetos, por
causa de sua solubilidade e absorção baixa, são pouco
tóxicos. O óxido de arsênio III é um forte veneno, e uma
dose oral de 70 a 180 mg pode ser fatal para o homem. A
exposição aguda afeta o sistema nervoso central, provoca
vômito, diarréia e dor de cabeça. No caso de exposição
crônica ainda pode causar doenças de pele e diversas
formas de tumores (FATMA/GTZ, 1999).

Mercúrio

O mercúrio (Hg) é o único metal líquido em
temperatura ambiente. A toxicidade do mercúrio é
bem conhecida há décadas e ficou famosa quando a
poluição da Baía de Minamata, no Japão, foi
responsável pela morte de dezenas de pescadores e
pela ocorrência de vários casos de paralisia infantil
devido ao consumo de peixes contaminados
(DEOUX e DEOUX, 1996).

Muitas atividades industriais utilizam o mercúrio
para o fabrico de cloro e soda cáustica, para a produção
de tintas protetoras, para material de medida, como os
termômetros, para amálgama dentário e pilhas do tipo
botão. As lâmpadas de luz fluorescente também são fontes
difusas de mercúrio. A contaminação do ambiente ocorre
quando os produtos em que se utiliza o mercúrio não são
coletados seletivamente e também na incineração desse
lixo.

As conseqüências a longo prazo da intoxicação para
pequenas doses de mercúrio são perturbações
neurológicas e renais, com sintomas de irritabilidade,
perda de memória, fraqueza muscular, episódios
depressivos, pesadelos, insônia e tremores característicos
das lesões do cérebro (DEOUX e DEOUX, 1996).

Cádmio

O cádmio (Cd) é um metal de cor branca prateada e
relativamente raro na crosta terrestre. As suas
combinações são estritamente bivalentes. Tem grande
poder cumulativo e é um subproduto do tratamento dos
minerais de zinco, chumbo e cobre. A metalização de
tintas, a fotografia, as matérias plásticas, as baterias, os
pigmentos, alguns pesticidas, os adubos fosfatados e a
indústria metalúrgica são algumas aplicações do cádmio.
É utilizado como anticorrosivo, como estabilizador de
PVC e em reatores nucleares (FATMA/GTZ, 1999).

A absorção de cádmio por ingestão direta é
teoricamente fraca. Mas a água é a origem da
contaminação da cadeia alimentar. No tabaco existem
grandes quantidades desse metal. O cádmio é
absorvido facilmente por via digestiva e pulmonar.
Depois da passagem pelo sangue é armazenado no
fígado e nos rins. A meia-vida do cádmio é longa e
ultrapassa 10 anos, e ele é excretado muito lentamente
do organismo. A acumulação nos rins perturba as
funções renais e determina o aparecimento de
hipertensão (DEOUX e DEOUX, 1996). A baixa
salinidade pode aumentar a taxa de assimilação de
cádmio em organismos marinhos (SPACIE e
HAMELINK, apud RAND e PETROCELLI, 1985).
Concentrações particularmente elevadas de cádmio,
de 2-30 mg/kg de peso úmido, são encontradas em
moluscos e crustáceos (AZEVEDO e CHASIN, 2003).
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Níquel

O níquel (Ni) é um metal de brilho prateado. Nas
suas combinações é principalmente bivalente. A crosta
terrestre é composta de aproximadamente 0,015% de
níquel. Também existem traços de níquel em muitas
rochas sedimentares e no carvão.

O níquel é aplicado em grande quantidade em
processos de galvanoplastia. Produtos à base de níquel
são utilizados no enobrecimento de aço e na produção
de ligas à base de níquel. O níquel metálico é utilizado
na indústria química como catalisador.

Esse elemento é considerado essencial para
algumas espécies de animais,  plantas e
microorganismos procarióticos (algas azuis e
bactérias). Desempenha um papel importante na
ativação de diversas enzimas. Envenenamentos por
níquel pela ingestão de alimentos ou água não foram
descritos até agora. Mas o contato prolongado com a
pele pode provocar dermatite alérgica (“sarna do
níquel”) e reações alérgicas (asma) a pessoas
sensíveis. O níquel absorvido por inalação provoca
náuseas, vertigem e dor de cabeça, podendo causar
lesões no pulmão, no sistema nervoso central, fígado
e rins. A poeira do níquel metálico pode ocasionar
carcinomas no trato respiratório, e os vapores de
níquel prejudicam cronicamente as vias respiratórias
(FATMA/GTZ, 1999).

Microbiologia

As bactérias do grupo coliforme são consideradas
as principais indicadoras de contaminação fecal. O
grupo coliforme é formado por um número de bactérias
que inclui os gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia,
Erwenia e Enterobacteria. Todas as bactérias coliformes
são gran-negativas, manchadas de hastes não
esporuladas que estão associadas com as fezes de
animais de sangue quente e com o solo. As bactérias
coliformes fecais reproduzem-se ativamente a 44,5ºC e
são capazes de fermentar o açúcar.

O uso da bactéria coliforme fecal para indicar
poluição sanitária mostra-se mais significativo que o
uso da bactéria coliforme total, porque as bactérias
fecais estão restritas ao trato intestinal de animais de

sangue quente (CETESB, 1993). A determinação da
concentração dos coliformes assume importância como
parâmetro indicador da possibilidade da existência de
microorganismos patogênicos, responsáveis pela
transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais
como febre tifóide, febre paratifóide, disenteria bacilar
e cólera (CETESB, 1993).

Bioensaios

O uso de organismos biológicos em testes de
toxicidade foi oficializado em 1984, quando a U. S.
Environmental Protection Agency (USEPA) lançou um guia
para análises de poluição, reconhecendo-se a necessidade
de utilizar material vivo para avaliar a toxicidade de
substâncias químicas, embora a prática já fosse adotada
por quatro décadas. A afirmação da Agência de Proteção
Ambiental Norte-Americana é de que em muitos casos
toda a potencialidade tóxica de certos poluentes não pode
ser identificada apenas por métodos químicos. Em tal
situação, é factível examinar a toxicidade de efluentes e
os efeitos individuais e coletivos dos poluentes utilizando
métodos biológicos (KELLY e HARWELL, 1989).

Contudo as informações químicas podem
contribuir em inúmeras análises toxicológicas
ambientais, como a dureza da água, o pH e substâncias
orgânicas dissolvidas. Substâncias químicas têm
comportamentos diferenciados individualmente e em
misturas (CASTILHO et al., 1997). Certos poluentes
produzem efeitos tóxicos abaixo da capacidade da
química analítica, mas várias transformações ocorrem
quando se trata de múltiplas substâncias, e os
organismos vivos integram todo o efeito toxicológico.
Então, as respostas biológicas e químicas não podem
ser examinadas separadamente para a busca de
informações toxicológicas (FAO, 1980).

Evidentemente, as necessidades de respostas
biológicas e químicas são fundamentais nos estudos
de risco ambiental (LANDIS et al., 1996; HENRIQUES
et al., 1997). A habilidade de detectar certos compostos
e seus efeitos nas interações biológicas é um predicativo,
mas devem também ser consideradas as falhas na
detecção das interações químicas livres devido aos
comportamentos específicos de alguns deles.
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Resultados de estudo em laboratórios indicam, no
caso dos metais, que dois ou mais desses elementos
podem ter efeitos toxicológicos distintos com a simples
adição de uma ou mais substâncias. A exposição
simultânea ao Cd, Fe e Cu mostrou haver um decréscimo
significativo da captação de cádmio (AZEVEDO e
CHASIN, 2003).

Justificativas científicas para o uso de organismos
vivos na detecção da toxicidade são inquestionáveis.
Portanto, os bioensaios são métodos investigativos
primordiais (KELLY e HARWELL, 1989). Também
conhecidos como testes de toxicidade, os bioensaios
podem ser definidos como procedimentos nos quais as
respostas de organismos-teste são utilizadas para
detectar ou avaliar os efeitos de uma ou mais substâncias
(APHA, 1995). Esses testes consistem basicamente em
exposição de organismos a diferentes condições de teste,
visando, assim, mensurar seus efeitos letais e/ou
subletais. As respostas consideradas em testes de
toxicidade são os efeitos adversos causados pelos
poluentes. Esses efeitos podem ser crônicos, como
decréscimo da taxa reprodutiva e/ou de crescimento,
alterações nas atividades locomotoras, respiratórias,
cardíacas, histopatológicas, bioquímicas e teratogênicas.

A última meta em testes ecotoxicológicos é a de
predizer os efeitos das substâncias químicas ou de outras
substâncias estressoras para os distintos ecossistemas.
Na ordem de predizer o comportamento de um agente
químico no meio ambiente, os pontos a se considerar
são quanto à evolução, ao destino, ao transporte e aos
efeitos (BAILEY et al., 1996).

Nos estudos de ecotoxicidade, os primeiros testes
utilizados são os toxicológicos agudos e crônicos para
espécies únicas, originárias de culturas laboratoriais, em
que o objetivo é a obtenção dos valores das concentrações
subletais para os organismos-teste LC/EC50, ou a
combinação de bioensaios de múltiplas espécies
(microcosmos) em testes de sinais vitais (GIESY e
GRANEY, 1989; NIEDERLEHNER et al., 1990; KUSK e
NYHOLM, 1991; GIDDINGS et al., 1994; FILLMANN,
1996; GRUESSNER e WATZIN, 1996; MAURER e HOLT,
1996; SPAWN et al., 1997).

No contexto de risco ambiental, os estudos de
microcosmos são utilizados para integrar e corroborar,
para uma extensa rede de informações, derivadas dos
testes convencionais de toxicidade em laboratório e o
destino dessas substâncias em ecossistemas naturais
(SOCIETY OF ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY,
1992). A toxicidade das substâncias químicas pode ser
avaliada, em parte, por testes ecotoxicológicos de
diferentes complexidades (LAMPERT et al., 1989;
MUNAWAR et al., 1991;  MAURER e HOLT, 1996;
SOLOMON et al., 1996; SPAWN et al., 1997).

A letalidade é uma resposta direta, facilmente
observável e freqüentemente utilizada em estudos de
toxicidade aguda (USEPA, 1991). Todavia testes de longa
duração, envolvendo todo o ciclo de vida de uma espécie,
são capazes de detectar efeitos crônicos subletais que
não levam à morte do organismo, mas podem alterar o
seu desempenho reprodutivo, sua habilidade na captura
de alimento etc. Apesar de mais sensível, esse tipo de
teste só pode ser realizado com um número limitado de
espécies e, devido ao seu alto custo e complexidade, em
geral abrange apenas parte do ciclo de vida.

O principal objetivo do teste crônico de toxicidade
é o de estimar concentrações seguras ou ainda não
efetivas para o lançamento de uma determinada
substância ou efluente. A concentração segura pode
ser definida como aquela que permite a propagação
normal de organismos nos corpos receptores (USEPA,
1991). Nos testes de curta duração, a escolha de um
bom material biológico é determinante para a obtenção
de resultados consistentes. Este deve ser bastante
sensível, de fácil obtenção e manuseio, além de
apresentar respostas claras, estar disponível ao longo
de todo o ano e ter importância ecológica.

Para as taxas de riscos ambientais associadas pelo
uso de pesticidas, existe a necessidade de uma ordem
na obtenção de dados (BASSFELD e SHOOK, 1997). O
destino dessas substâncias no solo e na água e os efeitos
diretos e indiretos nos organismos aquáticos devem ser
avaliados quando os dados laboratoriais sugerem que
existe um potencial de efeitos ambientais (SOLOMON et
al., 1996).
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MATERIAL E MÉTODOS

Coletas de campo

Periodicidade e pontos de amostragem

Para as análises de metais pesados em sedimento e
organismos foi realizada durante o projeto uma única
campanha, sendo 14 pontos para sedimentos (os mesmos
dos parâmetros físico-químicos já listados anteriormente)
e organismos distribuídos ao longo da baía.

Para as análises dos metais pesados em água, foram
realizadas 4 campanhas, considerando as estações do
ano. Foram utilizados os 14 pontos dos parâmetros físico-
químicos.

Para as análises microbiológicas da água foram
realizadas 2 campanhas, sendo uma de verão e outra de
inverno, em 10 pontos dos 14 definidos para as análises
físico-químicas.

Os bioensaios foram realizados em uma campanha,
em 7 dos 14 pontos amostrados para os parâmetros físico-
químicos.

Procedimentos de amostragem de água

As coletas de água foram realizadas em períodos de
vazante de maré de quarto. As coletas de superfície foram
efetuadas a 0,30 m de profundidade, com a imersão dos
frascos de polipropileno com capacidade de 1 L diretamente
nos corpos de água. As de meio e de fundo foram feitas
com o auxílio de garrafa de coleta (modelo Wildco Alpha
Horizontal, com capacidade de 2,2 L). Todas as amostras
de água para as determinações microbiológicas e
ecotoxicológicas foram coletadas segundo o Standard
Methods, 19.ª ed. (APHA, 1995).

Procedimentos de amostragem para metais
pesados e bioensaios no sedimento

As amostras de sedimento para ecotoxicologia e para
análise de metais pesados foram coletadas com um
pegador de fundo tipo Petit Ponnar e acondicionadas em

sacos pláticos esterilizados tipo zip, devidamente
identificadas e transportadas em isopor com gelo.
Coletou-se, aproximadamente, 1 kg de sedimento em
cada ponto de amostragem.

Procedimentos de amostragem para
organismos marinhos

Para a avaliação da contaminação dos organismos
aquáticos, foram coletadas espécies representativas de
diferentes hábitos alimentares e dos principais hábitats
do complexo estuarino da Baía da Babitonga (tabela 3).
Algumas das espécies coletadas possuem hábitos
migratórios, porém são pescadas intensamente na
região. Foram avaliadas as partes comestíveis dos
organismos e também órgãos-alvo (por exemplo, fígado)
(tabela 4). Foram coletados no mínimo 3 e no máximo
90 organismos em áreas representativas do complexo
estuarino, garantindo a quantidade mínima de material
para que fossem realizadas análises em tréplicas. Os
tecidos dos organismos foram transportados em isopor
com gelo. Ao chegarem ao laboratório, os tecidos foram
retirados com instrumentos de inox e bancada
esterilizada com álcool 70%, lavada com água
destilada. O material foi acondicionado em sacos
esterilizados tipo zip, identificado e congelado para
posterior envio ao laboratório de ecotoxicologia da
Universidade Federal do Paraná – UFPR.

As coletas de peixes, camarões e siris foram
realizadas em parceria com pescadores da região, com
utilização de redes de caceio e espera. Caranguejos,
ostras, berbigões, mariscos e gastrópodes foram
coletados pela equipe do projeto diretamente nos pontos
identificados nos mapas apresentados nos resultados.
As amostras de tecidos de golfinhos foram cedidas pelo
Projeto Cetáceos da Babitonga – UNIVILLE, tendo sido
coletadas entre os anos de 2000 e 2003, provenientes
de animais encontrados mortos no interior da baía. Os
dados pretéritos de contaminação em ostras e mexilhões
foram obtidos do Projeto Ostra (2000-2002),
desenvolvido pela UNIVILLE.
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Tabela 3 – Características biológicas das espécies de organismos marinhos coletadas na Baía da Babitonga e Barra do Sul para
avaliação da presença de metais pesados

Tabela 4 – Data, local e tecidos dos organismos marinhos coletados e utilizados na análise da presença de metais pesados
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Procedimentos de amostragem de água para
análise de colimetria

Foram realizadas coletas de amostras (em
duplicatas) em 10 (dez) pontos previamente
estabelecidos, padronizados junto aos pontos de análises
físico-químicas. Dessa forma, analisaram-se 7 pontos na
Área BB (pontos P1, P5, P6, P7, P8, P10 e P11) e 3 pontos
na Área BS (pontos P12, P13 e P14) (figura 1, tabela 2).
As coletas foram feitas na superfície (30 cm), utilizando-
se frascos de vidro de 100 mL esterilizados. As amostras
foram acondicionadas em caixa de isopor com gelo e
encaminhadas para o laboratório no prazo de 2 h para a
realização das análises.

Procedimentos para as análises de metais
pesados

As análises de metais pesados em sedimento e
organismos aquáticos foram realizadas no Laboratório
de Águas e Efluentes e Espectrometria de Absorção
Atômica (CEPPA), da Universidade Federal do Paraná

(UFPR), e efetuadas segundo as indicações do Official
Methods of Analysis of AOAC International (2000).

Para os metais pesados chumbo (Pb), cádmio (Cd),
cromo (Cr), níquel (Ni), cobre (Cu), zinco (Zn) e arsênio
(As), a digestão (abertura ou mineralização da amostra)
foi realizada com os seguintes procedimentos: para a
abertura das amostras de tecido dos organismos, foram
pesados cerca de 10 g de cada amostra (úmida), em
cápsula de porcelana, previamente homogeneizada. Logo
após foram adicionados 10 mL de nitrato de magnésio.
Essa mistura foi carbonizada em chapa de aquecimento e
posteriormente calcinada em mufla a 500ºC por 4 h. O
material foi solubilizado com 25 mL de solução de HCl
20% e depois filtrado. Após avolumado para 100 mL em
balão volumétrico, foi procedida a leitura no EAA
(Espectrômetro de Absorção Atômica – Varian, Modelo:
SpectrAA 100-200) por chama. Para o metal arsênio, a
leitura foi efetuada em espectrômetro de absorção atômica
por geração de hidretos.

Para a abertura das amostras de sedimento, foram
pesados cerca de 10 g da amostra úmida,
homogeneizada em balão de extração. Depois foram
adicionados 10 mL de nitrato de magnésio, 6 mL de ácido

Continuação da tabela 4
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clorídrico concentrado e 2 mL de ácido nítrico concentrado
(água-régia). Posteriormente, o material foi acoplado em
condensador de refluxo e aquecido por cerca de 1 h, para
então ser filtrado e avolumado para 100 mL em balão
volumétrico. Em seguida foi procedida a leitura no EAA
(Espectrômetro de Absorção Atômica – Varian, Modelo:
SpectrAA 100-200) por chama. Para o metal arsênio, a leitura
foi efetuada em espectrômetro de absorção atômica por
geração de hidretos.

Para a abertura das amostras de água, foram
adicionados cerca de 5 mL de ácido nítrico a 100 mL de
cada amostra. Em seguida foi procedida a leitura no EAA
(Espectrômetro de Absorção Atômica – Varian, Modelo:
SpectrAA 100-200). Para a análise, foram medidos 100 mL
de amostra, e adicionados 0,5 mL de ácido nítrico e 5,0 mL
de ácido clorídrico 1:1. A solução foi evaporada até restarem
mais ou menos 15 mL; em seguida, foram acrescentados
15 mL de água deionizada, e o pH foi ajustado entre 4 e 5
com hidróxido de sódio 5,0 N ou ácido clorídrico 1:1. A
solução foi colocada em balão volumétrico de 100 mL e
completada até a marca com água deionizada.

Para o metal mercúrio (Hg), o processo de abertura de
amostra utilizado foi diferenciado, pois não se pode utilizar
calor, tendo em vista que o elemento é altamente volátil. Para
a abertura das amostras de tecidos de organismos aquáticos,
foram pesados cerca de 10 g da amostra homogeneizada em
balão de extração. Após, foram adicionados 10 mL de ácido
sulfúrico e 10 mL de ácido nítrico, e a mistura foi deixada de
24 a 48 h em repouso. Então aqueceu-se em refluxo por 1 a
2 h. Em seguida foi adicionado permanganato de potássio e
aquecido por mais 20 min, aproximadamente, até que a
solução ficasse rósea. Logo após foi adicionado cloridrato
de hidroxilamina, filtrado e aferido para 100 mL em balão
volumétrico. Finalmente foi procedida a leitura no EAA
(Espectrômetro de Absorção Atômica – Varian, Modelo:
SpectrAA 100-200) por geração de vapor frio. Para a abertura
das amostras de sedimento para análise de mercúrio, foram
pesados cerca de 10 g de cada amostra homogeneizada em
balão de extração e adicionados 10 mL de ácido sulfúrico e
10 mL de ácido nítrico, permanecendo por 24 a 48 h em
repouso. Depois de aquecido em refluxo por 1 a 2 h, foi
adicionado permanganato de potássio e aqueceu-se por mais
20 min, aproximadamente, até que a solução ficasse rósea.
Então foi acrescentado cloridrato de hidroxilamina, filtrado
e aferido para 100 mL em balão volumétrico. Finalmente, foi

procedida a leitura no EAA (Espectrômetro de Absorção
Atômica – Varian Modelo: SpectrAA 100-200) por chama.

Análise dos constituintes:

- chumbo: uso do reagente difeniltiocarbazona
(ditizona). O composto formado com chumbo é solúvel
em clorofórmio (VOGEL, 1992);

- cádmio: uso do reagente difeniltiocarbazona
(ditizona). Ajuste de pH e KCN como agente mascarador
(ADAD, 1982);

- manganês: uso de persulfato de amônio (agente
oxidante). O manganês presente nas amostras é oxidado
a permanganato (Mn7+). Nesse estado de oxidação
apresenta forte coloração (ADAD, 1982);

-  níquel: uso de reagente dimetilglioxima (VOGEL, 1992);

-  cobre: uso do reagente dietilditiocarbamato de sódio.
O composto formado com o cobre é extraído com
clorofórmio (ADAD, 1982);

- cromo VI: uso do reagente 1,5-difenilcarbazida
(VOGEL, 1992);

- zinco: uso de reagente específico kit Hach.

Procedimentos para análise de colimetria

As análises das amostras de água foram realizadas
pela Técnica do Substrato Cromogênico Definido (DST –
Defined Substrate Technology), reconhecida e aceita pelo
Standard Methods for Examination of Water and
Wastewater (19.ª ed). O substrato utilizado foi o
COLILERT 18, produzido por IDEXX Laboratories, Inc.
(Westbrook, Maine), específico para amostras de águas
salgadas e salobras.

Os procedimentos analíticos foram realizados da
seguinte forma: primeiramente as amostras foram
homogeneizadas por inversão dos frascos coletores
(15 a 20 vezes); em seguida foram retiradas alíquotas
de 100 mL para então fazer a inoculação do substrato
(conteúdo de um COLILERT 18). Novamente fez-se a
homogeneização da solução, por rotação, até a completa
dissolução do substrato e a distribuição da solução
amostra-substrato em baterias de 15 tubos, conforme
disposição que segue:
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- 5 tubos, com 10 mL cada;

- 5 tubos, com 1,0 mL;

- 5 tubos, com 0,1 mL.

Obs.: As diluições decimais foram efetivadas pela
inoculação de 11 mL de amostra em frascos contendo
99 mL de solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%
esterilizada, designada doravante simplesmente como
solução salina.

Após as diluições, as amostras foram incubadas em
estufa bacteriológica a uma temperatura de 35,0º ± 0,5ºC
por 18 ± 2 h. As leituras feitas após o período de incubação
indicado anteriormente basearam-se na caracterização das
respostas previstas nas reações enzimáticas para
coliformes totais, mediante a formação de cromógeno
xantocrômico resultante da clivagem hidrolítica do ONPG
(ortonitrofenil–β–D-galactopiranosídeo), componente este
do substrato, passível de ação da β–D-galactosidase
bacteriana (IDDEX, 1999).

A Escherichia coli, por sua vez, na condição do mais
importante indicador de contaminação por dejetos do
homem e animais homeotermos, faz-se detectável por meio
da formação de um fluorógeno 4–metil–umbeliferona,
resultante da atividade de uma beta–glucoronidase sobre
o MUG (4–metil–umbeliferil-β-D-glucoronídeo), visível sob
irradiação de luz ultravioleta de comprimento de onda de
365 nm (IDDEX, 1999).

As baterias de tubos preparadas, consoante a
distribuição anteriormente referenciada, permitem
contagens de NMPs/100 mL (número mais provável de
coliformes por 100 mL de amostra), na faixa compreendida
entre < 2,0 e > 2400, em limites de confiança de 95%.

Procedimentos para a realização dos
bioensaios

Os bioensaios foram realizados a partir de
sedimentos marinhos superficiais coletados nos 7 pontos
preestabelecidos para o estudo (P1, P2, P5, P7, P10, P12
e P13). Os bioensaios toxicológicos foram efetuados de
acordo com os procedimentos descritos nos manuais da
UNEP (1989), ASTM (1992) e CETESB (1992).

Os bioensaios para os microcrustáceos (Mysidopsis
juniae) foram feitos no Laboratório de Ecotoxicologia
Aquática – Centro de Estudos do Mar (CEM) – da

Universidade Federal do Paraná, em Pontal do Paraná.
Para efeitos de normalização, são adotadas as seguintes
definições, segundo a CETESB (1986):

- CE (I)50: 96 h – Concentração efetiva inicial média,
nominal do agente tóxico, no início do teste, que causa
efeito agudo (imobilidade) a 50% dos organismos em 96 h
de exposição nas condições do teste;

- Organismo-teste – Organismo cuja alteração no
crescimento, sobrevivência, morfologia e/ou fisiologia
eventualmente decorrente de exposição a substância-teste
será testada em ensaios biológicos e/ou toxicológicos:
indivíduos jovens de Mysidopsis juniae;

- Substância-teste – Substância testada quanto ao
possível efeito em um organismo-teste, podendo tanto ser
um produto técnico quanto uma formulação, águas
residuais, sedimentos etc.;

- Solução-estoque – Qualquer solução de meio ou
substância-teste em concentrações superiores às usadas
no teste;

- Solução-teste – Solução da substância-teste nas
concentrações testadas;

- Agente tóxico – Substância ou outros materiais, tais
como formulações, efluentes líquidos, águas continentais
e sedimentos, que podem causar efeitos deletérios quando
em contato com os organismos-teste;

- Água de diluição – Água utilizada para a
manutenção de culturas e para a realização dos testes com
Mysidopsis juniae.

A manipulação das vidrarias utilizadas no preparo
das soluções-estoque, soluções-teste, meios de cultura e
manutenção dos microcrustáceos segue as normas
descritas em Blankley (1973) e Hamilton (1973).

Bioensaios com microcrustáceos Mysidopsis

juniae

O princípio do método utilizado para este estudo
consiste na exposição de jovens de Mysidopsis juniae a
várias séries de diluições (concentrações em % de
diluição do elutriato como agente tóxico). Tal
procedimento permite determinar CE (I)50: 96 h. Os
bioensaios foram realizados em uma única etapa.

Como organismo-teste foi utilizada a espécie
Mysidopsis juniae (SILVA, 1979 – CRUSTACEA:
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MYSIDACEA). Trata-se de um pequeno crustáceo marinho,
característico de regiões costeiras. Os misidáceos são
reconhecidos internacionalmente como organismos-
padrão em testes de toxicidade, pois seguem estes critérios:

- os organismos adultos têm grande potencial
reprodutivo;

- são de fácil aquisição e manutenção no laboratório;

- os testes apresentam boa reprodutibilidade.

Dados biológicos para incubação e obtenção dos

indivíduos jovens

Utilizou-se água do mar sintética, apresentando as
seguintes características:

- salinidade: 28 ppm;

- temperatura: 25oC;
- pH: 8,2.
As fêmeas de Mysidopsis juniae são separadas conforme

instrução A-2 (CETESB, 1992), mantidas à temperatura de
25oC e salinidade de 28, com fotoperíodo de 12 h luz – 12 h
escuridão, por 24 h. Ao final desse período, aponta-se um
facho luminoso para o fundo da cuba, induzindo os jovens,
com fototactismo positivo, a se dirigirem à região iluminada.
As fêmeas, retidas pela rede, devem então ser removidas
juntamente com ela e colocadas em outra cuba, com água de
diluição à temperatura de manutenção. Parte da água contida
na cuba com os jovens (aproximadamente ¾ do volume)
deve ser sifonada, tendo-se o cuidado de envolver a
extremidade do sifão em um pedaço de rede com malha

muito fina, para que os jovens recém-nascidos não sejam
também sifonados. Eles são então contados com conta-gotas
de borda arredondada durante sua transferência para outra
cuba contendo água de diluição à temperatura de
manutenção. Devem ser colocados, no máximo, 20 jovens
por litro de água. A seguir, acrescentam-se alimento, na
proporção de 30 náuplios de Artemia por jovem, e aeração.
Os animais são cultivados por três dias, fornecendo-se
alimento diariamente. No terceiro dia, dá-se início ao teste
de toxicidade.

Preparo das soluções-estoque dos bioensaios

Foram utilizados 100,0 g de sedimento (peso úmido)
para cada um dos 7 pontos amostrados. Esse material foi
transferido para provetas de volume final de 1.000 mL.
Adicionaram-se 900 mL de água do mar sintética, e, por
um período de 1 min, esse material foi aerado com o auxílio
de uma bomba de aquário. Por um período de 24 h esperou-
se a total sedimentação do material. O sobrenadante, ou
seja, a substância-teste (elutriato), foi considerado com um
grau de concentração (saturação) de 100%; num balão
volumétrico de 100 mL, adicionaram-se 90 mL da água do
cultivo (água do mar sintética), mais 10 mL do elutriato,
obtendo dessa forma uma solução-estoque de 10% de
concentração. A partir dessas soluções foram feitas
diluições diretamente nos frascos-teste (béqueres), num
volume total de 20 mL. Nas amostras de sedimento foram
efetuadas análises granulométricas e de metais pesados.
A tabela 5 mostra as diferentes porcentagens de
concentrações para os 7 bioensaios.

Tabela 5 – Preparo das soluções-teste utilizadas nos bioensaios realizados com sedimento coletado nas áreas da Baía da Babitonga
e de Barra do Sul
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Condições dos testes

Os organismos e as soluções foram aclimatados ao
ambiente de teste por cerca de 1 h. Os testes foram
realizados no interior de uma incubadora biológica com
temperatura controlada (25 ± 1°C), fotoperíodo de 12 h
luz – 12 h escuridão. Obtiveram-se resultados dos
bioensaios em 24, 48, 72 e 96 h. Os resultados de pH
foram registrados no início utilizando um peagômetro
Digimed e, ao final de cada experimento, por intermédio
de papel indicador Merck. Obteve-se ainda ao final dos
experimentos o teor de oxigênio dissolvido, que foi
superior a 3,9 mg/L. Para a validação dos resultados
foram feitos preliminarmente os testes de viabilidade da
água do mar sintética, que no caso foi de 0% de
imobilidade em 48 h, utilizando 5 réplicas. Efetuaram-
se também testes de sensibilidade com a substância de
referência-padrão, o dodecil sulfato de sódio, a CE (I)50:
96 h do teste com a substância de referência; deve
encontrar-se no intervalo delimitado por +/- dois
desvios-padrão em relação aos valores médios obtidos
anteriormente para a mesma espécie.

Avaliação da imobilidade

O comportamento de natação dos organismos-teste
foi observado com o auxílio de uma placa com luz fria.
Animais flutuando ou lentos (com padrão de natação
diferente do controle) foram considerados imóveis. A
imobilidade de Mysidopsis juniae foi considerada
sinônimo de mortalidade.

Cálculos estatísticos dos resultados obtidos dos

bioensaios para os microcrustáceos

Calcularam-se o parâmetro CE (I)50: 96 h e
intervalos de confiança por intermédio do método da
regressão linear, sendo utilizado para esse propósito
o programa estatístico Spearman-Karber (HAMILTON
et al., 1978).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização dos metais pesados no
ambiente

Os metais estudados foram cobre, cromo, cádmio,
chumbo, zinco, níquel, arsênio e mercúrio, por
estarem mais associados às atividades
antropogênicas da região. Os valores de metais
pesados para organismos foram analisados
considerando a Portaria da ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) n.o 685, de 27/8/1998,
do Ministério da Saúde. Os tecidos dos organismos
aval iados  mostraram a  presença  de  metais
pesados ,  porém a  grande maior ia  atende à
legislação do Ministério da Saúde para consumo
de alimentos.

Analisaram-se os valores para metais pesados
nos sedimentos comparativamente entre os pontos
amostrados e com os valores encontrados em outras
regiões com características semelhantes às da Baía
da Babitonga. Na ocasião do estudo, no Brasil ainda
não existia legislação específica para concentrações
aceitáveis de metais pesados nesse compartimento.
Atualmente, existe a Resolução CONAMA 344/04,
que estabelece diretrizes gerais e os procedimentos
mínimos para a avaliação do material a ser dragado
em águas jurisdicionais brasileiras e dá outras
providências. De maneira geral, foi constatada a
presença de metais pesados nos sedimentos.

Os valores de metais para água foram analisados
considerando a Resolução CONAMA 20/86,
enquadrando as águas da Baía da Babitonga dentro
da classe 7 estabelecida por essa resolução. Porém
atualmente a Resolução CONAMA 20/86 foi
substituída pela CONAMA 357/05. Os resultados
de concentração de metais pesados para a água
indicam a biodisponibilidade de contaminantes no
ambiente, em alguns casos acima dos valores
permitidos pela legislação.
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Arsênio (As)

As concentrações de arsênio (As) para os tecidos dos
organismos variaram desde valores abaixo dos limites de
detecção até 15,2 ppm, para as diferentes espécies de
organismos. A figura 32 mostra a distribuição dos pontos
de coleta com seus respectivos valores de concentração
de arsênio nos tecidos dos organismos.

Nota-se um pico de acumulação para as seguintes
amostras de organismos (conforme tabela 6): 01BB (fígado
de parati-grosso, com 1,65 ppm); 04BB (fígado de miraguaia,
com 1,06 ppm); 20BB (tecido de gastrópode, com 8,42 ppm);
21BB (fígado de golfinho, com 15,2 ppm); 02BS (fígado de
parati-grosso, com 3,23 ppm); 03BS (tecido de ostra, com
1,43 ppm); 04BS (músculo de tainhota, com 1,33 ppm); 05BS
(fígado de tainhota, com 2,21 ppm); 06BS (tecido de ostra,
com 5,06 ppm); e 07BS (músculo de siri, com 3,34 ppm). O
valor permitido pela legislação do Ministério da Saúde para
consumo de produtos da pesca é de 1 ppm, portanto os
limites foram ultrapassados. Deve-se observar que na sua
maioria os peixes apresentam valores superiores aos da
legislação no que se refere a víceras, que normalmente não
são consumidas, e não a músculos; no entanto deve-se
destacar o poder cumulativo desses elementos. Quando
aparecem em concentrações maiores na água, podem ser
de origem antropogênica ou geogênica. Os efluentes
industriais da produção de estanho em forma de “óxido
branco de arsênio” em processos de fundição também
liberam compostos de arsênio. O arsênio é utilizado para
aumentar a dureza em ligas de chumbo, cobre e estanho
(FATMA/GTZ, 1999).

De uma forma geral, compostos trivalentes de
arsênio são mais tóxicos do que os pentavalentes. Os
compostos de sulfetos, por causa de sua solubilidade e
absorção baixa, são pouco tóxicos. O óxido de arsênio III é
um forte veneno, e uma dose oral de 70 a 180 mg pode ser
fatal para o homem.

A exposição aguda afeta o sistema nervoso central,
provoca vômito, diarréia e dor de cabeça. No caso de
exposição crônica ainda pode causar doenças de pele e
diversas formas de tumores (FATMA/GTZ, 1999).

Figura 32 – Distribuição das amostras de organismos marinhos
da Baía da Babitonga e de Barra do Sul com seus respectivos
valores de concentração de arsênio

Tabela 6 – Concentração de arsênio em amostras de organismos marinhos da Baía da Babitonga e de Barra do Sul com valores de
limite de legislação permitido para o consumo humano (legislação para músculo)
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Continuação da tabela 6

O arsênio tem um ciclo biogeoquímico marinho
complexo, com importantes implicações na toxicidade para
organismos marinhos e seus consumidores, inclusive
humanos. A forma dominante de arsênio em ambientes
marinhos oxigenados é o arsenato. Contudo o arsênio mais
tóxico e potencialmente cancerígeno é o arsenito (As III),
que raramente constitui mais do que 20% do arsênio total
existente na água do mar (NEFF, 1996).

As algas marinhas acumulam arsenato da água do
mar e reduzem-no para arsenito. Este é oxidado para um
grande número de compostos organoarsênicos, os quais,
além do arsenito, são o ácido metilarsênico e o ácido
dimetilarsênico, liberados pelas algas para o ambiente
marinho. O arsenito dissolvido e o arsenato são mais

tóxicos para o fitoplâncton do que para invertebrados
marinhos e peixes. Isso acontece porque animais
marinhos têm uma capacidade maior de bioconcentrar
arsênio inorgânico do mar. Contudo podem acumular
compostos organoarsênicos dos alimentos. Tecidos de
invertebrados marinhos e peixes contêm altas
concentrações de arsênio, geralmente taxas de 1 até
100 µg/g em peso seco, a maioria na forma de compostos
organoarsênicos, particularmente a arsenobetaína.

Os compostos organoarsênicos são assimilados por
humanos que consomem produtos marinhos, mas o
arsênio é excretado rapidamente, principalmente na forma
de outros compostos organoarsênicos. A arsenobetaína, o
mais abundante composto organoarsênico dos alimentos



53

marinhos, não é tóxica nem cancerígena para mamíferos.
Muito pouco do organoarsênico acumulado por humanos
dos alimentos marinhos é convertido para o tóxico arsenite
inorgânico. Portanto, o arsênio marinho representa um baixo
risco para humanos que consomem produtos marinhos
(NEFF, 1996).

Para a leitura das amostras em espectrômetro de
absorção atômica, o arsênio total é lido na forma de arsênio
III. Isso significa que, do valor total encontrado,
aproximadamente 20% pode ser considerado arsênio III ou
arsênio tóxico.

As concentrações de arsênio (As) para o sedimento na
Baía da Babitonga, para os dois lados, variaram de 0,44
ppm a 10,69 ppm (tabela 7 / figura 33). Os maiores picos de
concentração foram encontrados nos pontos P8 (10,69 ppm),
P4 (6,71 ppm) e P3 (5,95 ppm). No estuário de São Vicente
(SP), com características similares às do estuário da Baía da
Babitonga, porém com uma pressão antrópica ainda maior,
observaram-se valores muito superiores de arsênio nos
sedimentos, chegando a 19,9 ppm (CETESB, 2001).

Tabela 7 – Concentração de arsênio em sedimento nos 14 pontos
de amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Figura 33 – Distribuição das amostras de sedimento na Baía da Babitonga e Barra do Sul com seus respectivos valores de
concentração de arsênio
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Cádmio (Cd)

As concentrações de cádmio nos tecidos dos
organismos variaram desde valores abaixo dos limites
de detecção até 0,72 mg/kg (tecido de gastrópode)

(tabela 8 / figura 34). Considerando que 1 mg/kg é a
concentração máxima de cádmio permissível em
organismos marinhos para consumo humano, conforme
legislação do Ministério da Saúde, todos os organismos
analisados atendem a esse limite.

Tabela 8 – Concentração de cádmio em amostras de organismos marinhos da Baía da Babitonga e Barra do Sul (legislação
para músculo)

Obs.: Não foi realizada análise da amostra 22BB e por isso ela não consta desta e das demais tabelas.



55

Figura 34 – Distribuição das amostras de organismos marinhos
da Baía da Babitonga e de Barra do Sul com seus respectivos
valores de concentração de cádmio

Em trabalhos anteriores já foram encontradas
concentrações de cádmio de 3,08 ppm, em amostras de
tecido e vísceras de ostras cultivadas (TURECK, 2002).
Esses valores podem estar relacionados a despejos
pontuais de efluentes industriais.

No estuário de Santos (SP), onde a atividade
antrópica tanto industrial quanto urbana é bem mais
significante, os valores de cádmio para o tecido de ostras
foram de 0,8 e 0,9 ppm. Na musculatura de caranguejos
(U. cordatus) encontraram-se quantidades menores que
0,001 ppm em 1999. Para a musculatura de peixes, de
diferentes espécies, os valores foram menores que 0,12
em 1999, e na musculatura de siris (Callinectes sp) foram
encontrados valores de 0,01 ppm.

As concentrações de cádmio (Cd) no sedimento
variaram desde valores abaixo dos limites de detecção até
5,02 ppm no P3. Nos 14 pontos avaliados os valores foram
muito similares (figura 35 / tabela 9). O maior pico ocorreu
no P3 (5,02 ppm), nas proximidades do porto de São
Francisco do Sul. Ainda assim chamam a atenção os
resultados observados na Baía da Babitonga em

comparação com o estuário de São Vicente (SP), mais
impactado e onde foram encontrados valores de 0,002 ppm
de cádmio no sedimento (CETESB, 2001), menores que
os da Baía da Babitonga.

Tabela 9 – Concentração de cádmio em sedimento nos 14
pontos de amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Figura 35 – Distribuição das amostras de sedimento na Baía da
Babitonga e Barra do Sul com seus respectivos valores de
concentração de cádmio
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As concentrações de cádmio (Cd) para a água variaram desde valores abaixo dos limites de detecção até
0,062 ppm. Os pontos demonstraram quantidades de concentração bastante baixas no decorrer das campanhas
(figura 36 / tabela 10), apresentando apenas na estação do verão valores acima do permitido pela Resolução
CONAMA 20/86, o que pode estar associado a um despejo pontual.

Figura 36 – Concentração de cádmio na água nos 14 pontos de
amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Tabela 10 – Concentração de cádmio na água nos 14 pontos de
amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Além de compostos inorgânicos, o cádmio forma quelatos com substâncias orgânicas, particularmente
com substâncias húmicas. Esses quelatos são facilmente adsorvíveis na matéria sólida de águas correntes.
Do cádmio presente na água, de 2/3 até 3/4 estão adsorvidos a sólidos em suspensão (FATMA/GTZ, 1999).

Chumbo (Pb)

As concentrações de chumbo nos tecidos dos organismos mantiveram-se abaixo dos limites estabelecidos pela
legislação do Ministério da Saúde para consumo humano de produtos da pesca (2 ppm), com exceção do tecido de
ostras (06 BS = 5,66 ppm) coletadas em Barra do Sul. Ocorreram ainda concentrações significativas de chumbo em
fígado (6,53 ppm) e rim (7,17 ppm) de golfinhos e fígado de tainhota (4,66 ppm) (tabela 11 / figura 37). Porém não
existe legislação específica para esses tecidos de organismos, além de não serem normalmente consumidos por
humanos. No estuário de Santos, região mais impactada do que a Baía da Babitonga, foram encontradas em
musculatura de caranguejos (Ucides cordatus) concentrações de 0,06 a 0,08 ppm, e em musculatura de siri (Callinectes

sp), de 0,11 a 0,14 ppm, em campanha realizada em 1999. No estuário de São Vicente encontraram-se em musculatura
de siri (Callinectes sp) concentrações de 0,18 a 0,25 ppm, e em musculatura de caranguejo (Ucides cordatus), de 0,11 a
0,12 ppm, em campanha realizada em 1999. Ainda no estuário de São Vicente observaram-se valores menores do que
0,05 ppm de chumbo para peixes.
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Tabela 11 – Concentração de chumbo em amostras de organismos marinhos da Baía da Babitonga e de Barra do Sul (legislação

para músculo)
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Figura 37 – Distribuição das amostras de organismos marinhos

da Baía da Babitonga e de Barra do Sul com seus respectivos

valores de concentração de chumbo

Figura 38 – Concentração de chumbo na água nos 14 pontos

de amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Os resultados das análises de chumbo para as
amostras de água nos 14 pontos e nas quatro estações
estiveram acima dos padrões preconizados pela
Resolução CONAMA 20/86 para águas classe 7
na grande maioria dos pontos e campanhas
(tabela 12 / figura 38).

As emissões atmosféricas de chumbo,
especialmente no período em que este era adicionado
à gasolina como substância antidetonante,
contribuíram para um acréscimo significativo do
metal nos solos e nas águas superficiais, refletindo
também nos estuários e oceanos.

Os resultados de chumbo obtidos para águas
salinas, no entanto, indicam valores bastante
elevados, o que deve estar associado a problemas de
interferência de matriz, tendo em vista que a
salinidade elevada em águas marinhas tende a
causar dificuldades na determinação desse metal.

Tabela 12 – Concentração de chumbo na água nos 14 pontos

de amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul
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Isso nos leva a avaliar com reservas os resultados,
que indicam um significativo aumento de Pb na água
do mar, onde haveria até mesmo a superação do padrão
CONAMA 20/86. Como alguns resultados podem não
espelhar a realidade ambiental, deve-se atentar para
as seguintes considerações no entendimento dos
resultados de chumbo em águas salinas:

- segundo Kennish (1990), o nível de chumbo nos
estuários tende a ser dez vezes superior ao encontrado
em oceanos;

- das 50 amostras analisadas, não foi observada
a bioacumulação significativa de Pb na maioria dos
organismos coletados na Baía da Babitonga. Apenas
nas ostras coletadas em Barra do Sul, no fígado e rim
de golfinhos e no fígado de tainhota esses valores
superam o preconizado para consumo humano.

As concentrações de chumbo para os sedimentos
variaram entre < 0,01 mg/kg no P14 e 13,62 mg/kg no
ponto P6, a montante dos rios Cubatão e Palmital (tabela
13 / figura 39). No entanto outros pontos também
apresentaram dados considerados altos, especialmente em
relação à média dos valores encontrados nessa campanha
(média = 6,70 mg/kg), tais como P4 = 13,14 mg/kg,
P7 = 12,66 mg/kg e P3 = 10,02 mg/kg. Os dados estão
muito próximos aos valores obtidos nas imediações
da localidade de Laranjeiras pela ERM (2001). A
concentração média de chumbo nos sedimentos
coletados em 1999 no Rio Cubatão, em Santos, foi de
25 ppm. As concentrações em pontos próximos à boca
da barra, na Baía da Babitonga, também foram
significativas. Possivelmente estão relacionadas à
dragagem de sedimentos potencialmente
contaminados, removidos dos canais de acesso ao
porto e berços de atracação, que vêm sendo lançados
nessa região.

O chumbo está associado à indústria de
extração, beneficiamento e fundição do metal e
ocorre em efluentes de indústrias de refino de
petróleo,  petroquímicas,  s iderúrgicas,  de
fertilizantes, entre outras.

Tabela 13 – Concentração de chumbo em sedimento nos 14

pontos de amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Figura 39 – Distribuição das amostras de sedimento na Baía da

Babitonga e Barra do Sul com seus respectivos valores de

concentração de chumbo
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Cobre (Cu)

As concentrações de cobre (Cu) nos tecidos de organismos variaram desde valores abaixo dos limites de
detecção até 241,71 ppm (tabela 14 / figura 40). O valor mais alto foi encontrado no fígado do peixe parati-grosso
(amostra 02BS), sendo essa a única amostra que ultrapassou os limites previstos pela legislação (30 ppm). No
entanto não é comum o consumo humano desse tecido do peixe.

Tabela 14 – Concentração de cobre em amostras de organismos marinhos da Baía da Babitonga e de Barra do Sul (legislação para

músculo)
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Figura 40 – Distribuição das amostras de organismos marinhos

da Baía da Babitonga e Barra do Sul com seus respectivos valores

de concentração de cobre

Na Baía da Babitonga foram encontradas concentrações
de cobre da ordem de 53,62 ppm em tecidos de ostras de
cultivo (TURECK, 2002). No estuário de Santos observaram-
se valores de concentração de 5,15 a 7,54 ppm de cobre nos
tecidos de ostras. Já no estuário de São Vicente foram
encontrados valores de 85 a 100 ppm (CETESB, 2001).

Tabela 15 – Concentração de cobre em sedimento nos 14 pontos

de amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

As concentrações de cobre (Cu) para o sedimento
variaram de valores não detectáveis a 16,48 ppm
(tabela 15 / figura 41). As concentrações para o
sedimento no P7 foram as mais altas, chegando a
16,48 ppm na Lagoa do Saguaçu, foz do Rio Cachoeira,
onde ocorrem lançamentos de efluentes domésticos e
industriais. Já as concentrações de cobre para os
pontos P1, P12 e P14 apresentaram valores abaixo dos
limites de detecção.

Figura 41 – Distribuição das amostras de sedimento na Baía da

Babitonga e Barra do Sul com seus respectivos valores de

concentração de cobre

Em quase todas as estações as concentrações de
cobre na água apresentaram-se acima dos limites de
detecção para a maioria dos pontos (tabela 16 / figura
42). Ocorreram picos de concentração na água para
quase todos os pontos em junho. Durante o mês de
dezembro, as concentrações de cobre na água
apresentaram um decréscimo acentuado, chegando a
ter valores abaixo dos limites de detecção na grande
maioria dos pontos.
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Tabela 16 – Concentração de cobre na água nos 14 pontos de

amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Figura 42 – Concentração de cobre na água nos 14 pontos de

amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

As concentrações de cobre encontradas na água podem estar relacionadas com a utilização de tintas à base de
cobre no casco de embarcações e a processos de ressuspensão de sedimento contaminado (FATMA/GTZ, 1999).
Ambos os fatores ocorrem na área em virtude do grande tráfego de navios cargueiros, de embarcações de pesca e de
esporte/recreio. A ressuspensão de sedimento contaminado é uma conseqüência direta das dragagens.

Cromo (Cr)

As concentrações de cromo para todos os organismos avaliados sempre se apresentaram com valores menores
que 0,1 ppm, considerado o valor-limite pela legislação (tabela 17 / figura 43).

Tabela 17 – Concentração de cromo em amostras de organismos marinhos da Baía da Babitonga e de Barra do Sul (legislação

para músculo)
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Figura 43 – Distribuição das amostras de organismos marinhos da Baía da Babitonga e de Barra do Sul com seus respectivos valores

de concentração de cromo

Continuação da tabela 17
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Os valores da concentração de cromo para a água estavam abaixo dos limites previstos pela Resolução CONAMA
20/86 (0,05 ppm) na maioria das campanhas, com exceção da estação de inverno, que apresentou valores acima da
legislação nos pontos P1 (0,08 ppm), P2 (0,09 ppm), P3 (0,06 ppm), P5 (0,08 ppm), P6 (0,16 ppm), P7 (0,12 ppm), P8
(0,10 ppm), P9 (0,22 ppm) e P10 (0,15 ppm) (tabela 18 / figura 44). É provável que essa ocorrência pontual em uma única
estação esteja relacionada a um evento de despejo contendo esse elemento no período da coleta.

Figura 44 – Concentração de cromo na água nos 14 pontos de

amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Para as amostras de sedimentos houve uma variação de 1,17 mg/kg a 27,53 mg/kg (tabela 19 / figura 45). Os
pontos de maior concentração foram os das proximidades dos rios Cachoeira e Cubatão.

Tabela 19 – Concentração de cromo em sedimento nos 14 pontos de amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Tabela 18 – Concentração de cromo na água nos 14 pontos de

amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul
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Figura 45 – Distribuição das amostras de sedimento na Baía da

Babitonga e Barra do Sul com seus respectivos valores de

concentração de cromo

O cromo ocorre na natureza em vários minerais,
freqüentemente associado a outros metais. O cromo
pode alcançar valor médio de 126 µg.g-1 na crostra

Tabela 20 – Concentração de mercúrio em amostras de organismos marinhos da Baía da Babitonga e de Barra do Sul (legislação

para músculo)

terrestre. Nas águas, assim como nos solos, o cromo
encontra-se, predominantemente, em sua forma
iônica reduzida (Cr+3), mais estável e menos tóxica,
ou na forma mais oxidada (Cr+6), menos estável e
mais tóxica aos organismos, porém menos comum.

Esse metal é empregado como insumo em
diversos processos industriais. É aplicado como
anticorrosivo em sistemas de resfriamento; está
presente também em tijolos refratários, utilizados no
revestimento de fornos, e em ligas metálicas. Sais de
cromo têm amplo emprego em curtumes,
galvanoplastias, laboratórios e na indústria química
em geral (FATMA/GTZ, 1999).

Mercúrio (Hg)

As concentrações de mercúrio para os tecidos dos
organismos avaliados sempre se mantiveram abaixo
dos limites permitidos pela legislação (Portaria
ANVISA 685/98) – 0,5 mg/kg para peixes e produtos
da pesca e 1,0 mg/kg para peixes predadores (tabela
20 / figura 46).
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Continuação da tabela 20

Figura 46 – Distribuição das amostras de organismos marinhos da Baía da Babitonga e Barra do Sul, com seus respectivos valores

de concentração de mercúrio
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As concentrações de mercúrio no sedimento variaram entre < 0,001 ppm e 0,28 ppm no ponto P3, localizado
próximo ao cais do porto. Para os pontos P5 e P7, próximos à região industrial de Joinville, as concentrações foram
de 0,21 ppm nos sedimentos (tabela 21 / figura 47).

Em pesquisa efetivada no estuário de Santos observaram-se valores de concentração de mercúrio de 0,02 ppm
a 0,85 ppm, em campanha realizada no ano de 1999 (CETESB, 2001).

Tabela 22 – Concentração de níquel em amostras de organismos marinhos da Baía da Babitonga e de Barra do Sul (legislação para músculo)

Figura 47 – Distribuição das amostras de sedimento na Baía da

Babitonga e Barra do Sul com seus respectivos valores de

concentração de mercúrio

Níquel (Ni)

As concentrações de níquel (Ni) nos tecidos dos organismos mantiveram-se bem abaixo dos valores permitidos pela
legislação (5 ppm) (tabela 22 / figura 48).

Trabalhos anteriores na Baía da Babitonga identificaram concentrações de níquel variando desde valores abaixo
dos limites de detecção até 7,59 ppm em tecidos de ostras cultivadas (TURECK, 2002). No estuário de Santos foram
encontrados valores de concentração muito baixos nos tecidos de ostras: entre 0,13 e 0,18 ppm (CETESB, 2001).

Tabela 21 – Concentração de mercúrio em sedimento nos

14 pontos de amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul
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Continuação da tabela 22

Figura 48 – Distribuição das amostras de organismos marinhos

da Baía da Babitonga e de Barra do Sul com seus respectivos

valores de concentração de níquel

As concentrações de níquel para o sedimento
variaram de valores menores que 0,4 ppm até 10,43 ppm
(tabela 23 / figura 49). Os pontos P7, P6 e P8
apresentaram os maiores valores de concentração de
níquel que, por sua localização, provavelmente são
resultantes da atividade industrial de Joinville.

Tabela 23 – Concentração de níquel em sedimento nos 14 pontos

de amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul
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Figura 49 – Distribuição das amostras de sedimento na Baía da

Babitonga e Barra do Sul com seus respectivos valores de

concentração de níquel

Tabela 24 – Concentração de níquel na água nos 14 pontos de

amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

´

Nos pontos amostrados observou-se a presença
de níquel na água na maioria das campanhas.
No entanto apenas nos pontos P3 (0,17 ppm) e
P8 (0,11 ppm), na estação de verão, e nos pontos
P8 (0,16 ppm) e P11 (0,27 ppm),  na estação
de primavera,  foi  ultrapassado o padrão
estabelecido pelo CONAMA 20/86, que é de 0,1 ppm
(tabela 24 / figura 50).

Existe  a  possibi l idade de o níquel  (Ni)
estar associado com o arsênio (As),  também
encontrado nesses pontos, assim como a outros
metais  pesados.  As fontes de níquel  ainda
podem estar relacionadas ao aporte geogênico.
O níquel também é encontrado normalmente em
efluentes líquidos industriais.

Figura 50 – Concentração de níquel na água nos 14 pontos de

amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Zinco (Zn)

As concentrações de zinco nos tecidos dos
organismos de ambos os lados do aterro apresentaram-
se de modo diferente dos outros metais pesados
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avaliados (tabela 25 / figura 51). O zinco teve uma alta variação entre os organismos, de 2,34 ppm a
1.008,00 ppm. As mais elevadas concentrações no tecido ocorreram no ponto 16BB, em tecido de ostras. No
estuário de Santos foram encontrados valores de 231,4 a 296,9 ppm de zinco nos tecidos das ostras (CETESB,
2001). Na Baía da Babitonga houve concentrações de zinco de 53,62 a 184,64 ppm em tecidos de ostras cultivadas
(TURECK, 2002).

Tabela 25 – Concentração de zinco em amostras de organismos marinhos da Baía da Babitonga e de Barra do Sul (legislação para

músculo)
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Figura 51 – Distribuição das amostras de organismos marinhos

da Baía da Babitonga e Barra do Sul, com seus respectivos valores

de concentração de zinco

O zinco é um importante metal-traço, essencial para o
crescimento da célula, tanto animal como vegetal, porque
faz parte de algumas metaloenzimas, sendo um co-fator para
a regulação da atividade de enzimas específicas (fosfatase
alcalina e anidrase carbônica). O zinco é um metal muito
comum em áreas estuarinas sujeitas à ação antropogênica,
podendo provocar alterações fisiológicas e genéticas em
organismos aquáticos, de acordo com Morgan et al. (1990,
apud PEREIRA et al., 1994).

O zinco, por ser um elemento essencial ao ser humano,
só se torna prejudicial se consumido em concentrações muito
altas. Não é conhecida uma toxicidade crônica por zinco
por intermédio de uma alta ingestão pela alimentação
(FATMA/GTZ, 1999). Ele está presente em quantidades
significativas em todos os animais marinhos. A faixa de
concentração entre as espécies é relativamente estreita, exceto
para ostras. A concentração permitida de zinco para
alimentos provenientes do mar é de 3 a 30 ppm. Algumas
espécies de ostras acumulam grandes quantidades de zinco,
podendo chegar a concentrações de 1.000 ppm, segundo
Azevedo e Chasin (2003).

As concentrações de zinco (Zn) no sedimento variaram
entre 4,07 ppm e 233,00 ppm (tabela 26). O sedimento no

ponto P7 apresentou as maiores concentrações de zinco,
quando comparado aos outros pontos avaliados (figura 52),
muito provavelmente oriundas dos processos industriais
que lançam efluentes no Rio Cachoeira.

Tabela 26 – Concentração de zinco em sedimento nos 14 pontos

de amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Figura 52 – Distribuição das amostras de sedimento na Baía da

Babitonga e Barra do Sul com seus respectivos valores de

concentração de zinco
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No estuário de Santos (SP), foram encontrados valores de zinco que variaram de 260 a 957 ppm de concentração
nos sedimentos (CETESB, 2001). O zinco acumula-se no sedimento, e 45-60% apresentam-se de forma residual; portanto,
não é acessível para organismos aquáticos. Porém pode ser remobilizado do sedimento (FATMA/GTZ, 1999).

As concentrações de zinco (Zn) na água apresentaram valores abaixo dos limites permitidos pela legislação
(0,17 ppm) (tabela 27 / figura 53). O zinco é aplicado como protetor contra a corrosão de chapas de ferro e aço, muito
utilizado na indústria naval e automobilística.

Tabela 27 – Concentração de zinco na água nos 14 pontos de

amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Figura 53 – Concentração de zinco na água nos 14 pontos de

amostragem na Baía da Babitonga e Barra do Sul

Colimetria

Os resultados verificados na estação de verão, quando confrontados com a Resolução CONAMA 20/86, e tendo em
vista os quantitativos colimétricos obtidos, caracterizam as águas dos pontos P1, P5, P6, P7, P8, P11 e P14 como inviáveis
para fins de balneabilidade e “criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana e que serão
ingeridas cruas”. Os pontos P10, P12 e P13 são considerados satisfatórios para fins de balneabilidade, segundo a mesma
legislação. A tabela 28 ilustra as médias dos valores obtidos nas análises feitas nas duas estações de coleta.

Tabela 28 – Análise do número mais provável de Escherichia coli/100 mL encontrado nas águas da Baía da Babitonga e de Barra

do Sul nas estações de inverno e verão
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Continuação da tabela 28

Faria (2002) realizou um estudo caracterizando os
perfis de qualidade bacteriológica das águas em quatro
pontos da Baía da Babitonga, utilizando a mesma
metodologia analítica. As amostragens foram efetuadas
em áreas demarcadas pelo Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, que, por
intermédio do Programa Nacional do Meio Ambiente,
estabeleceu projetos de execução descentralizada
– PED –, com incentivo ao desenvolvimento sustentado
da produção de moluscos. Foram utilizados espécimes
de Crassostrea gigas (ostra-do-pacífico) para a análise
simultânea de coliformes em amostras de água e de tecido
das ostras por meio da técnica do substrato cromogênico
definido (DST).

Os resultados das análises de águas coletadas nos
locais de cultivo evidenciaram lançamento de efluentes

domésticos na Baía da Babitonga, ressaltando a
necessidade de implantação de sistemas de tratamento
desses efluentes em todo o entorno da baía (tabela 29).
Os moluscos cultivados nesses locais poderiam ser
submetidos à depuração antes do envio ao mercado
consumidor, garantindo uma melhor qualidade do
produto.

Os resultados obtidos são amplamente
corroborados por levantamentos anteriores realizados
pela FATMA (Fundação de Amparo à Tecnologia e ao
Meio Ambiente de Santa Catarina), no período
compreendido entre dezembro de 1999 e março de 2000,
quando teria sido constatado o lançamento direto de
dejetos domésticos nas águas da baía na Praia de
Figueiras (Paulas) (FERNANDES, 2000).

Tabela 29 – NMPs (números mais prováveis) de E. coli por 100 mL de águas coletadas dos locais de cultivo e por 1 g de carne de

ostras (Crassostrea gigas) da Baía da Babitonga (fevereiro/2001 a janeiro/2002) (compilado de Faria, 2002)
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Bioensaios

A tabela 30 apresenta os resultados obtidos para a toxicidade do elutriato das amostras para os pontos P1,
P2, P5, P7, P10, P12 e P13, respectivamente.

Tabela 30 – Valores dos bioensaios realizados, utilizando como substância-teste o elutriato obtido em amostras de sedimento da

Baía da Babitonga e de Barra do Sul

Cálculo estatísico:
- A CE(I)50:96 horas = não obtida – elutriato não
tóxico;

- Intervalo de confiança de 95% – não obtido.

As pesquisas de toxicidade que utilizam como
substância-teste o sedimento estuarino e/ou marinho
contribuem significativamente nas análises de ambientes
contaminados ou poluídos. Uma grande variedade de
estudos aponta a importância ecológica dos sedimentos
nos diferentes ecossistemas aquáticos, sobretudo nesse
estudo de caso, pelo fato de os sedimentos analisados
serem a principal fonte de depósito de substâncias
químicas persistentes.

Os resultados indicaram efeitos de não toxicidade aguda
das amostras dos elutriatos para todos os 7 pontos
analisados. Entretanto cabe ressaltar que esses resultados
se referem a uma situação pontual e única. Dessa forma,
os lançamentos, as emissões ou mesmo a ressuspensão
do sedimento por efeitos de dragagens em sítios
contaminados podem afetar a sobrevivência de certos
organismos da biota aquática (PELLEGRINI et al., 1999).

O risco ambiental gerado pelos múltiplos usos das
áreas ocupadas às margens da Baía da Babitonga sugere
a necessidade do monitoramento contínuo para uma
avaliação, considerando os seguintes parâmetros:

- conhecimento das propriedades físico-químicas
dos diferentes contaminantes e/ou poluentes (ex.:
hidrólise, fotólise, solubilidade, ponto de fusão, vida
média, entre outros);

- dados ecotoxicológicos, compreendendo as
interações ecológicas (ex.: sucessão, recolonização,
predação etc.) entre populações e comunidades, em
contraste com a toxicologia, cujo foco é apenas para
espécies monoespecíficas, em sistema de cultivo
estanque;

- dados das concentrações estimadas de exposição
(CEE), que correspondem a uma estimativa da
concentração máxima dos contaminantes e/ou
poluentes que podem ser encontrados no meio ambiente.

A avaliação da toxicidade por meio das
determinações da CE(I)50 constitui uma primeira
tentativa de alerta a um problema ambiental
importante, como por exemplo o relacionado à
manutenção da biota aquática.
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no canal principal da baía, local de forte correnteza que
recebe o aporte de efluentes do Rio Cachoeira. E o P3 é o
ponto mais próximo do porto de São Francisco do Sul.

Diferentemente do esperado, P10 e P11, que estão
muito próximos do aterro do Canal do Linguado, na
área da Baía da Babitonga, não foram os pontos com
maior quantidade e variedade de metais pesados nos
sedimentos, com exceção do zinco e do cobre, que
apareceram em maior quantidade e freqüência; é
importante observar que foram feitas apenas coletas de
superfície. Nesse caso, o motivo pode estar especialmente
vinculado às reações químicas, que ora geram complexos,
dependendo dos elementos, do pH e da salinidade, ora
geram hidróxidos, também pelo mesmo motivo. A causa
pode também estar associada à matéria orgânica,
produzindo compostos com maior ou menor peso
atômico, dando a eles maior ou menor capacidade de
dispersão.

Outro dado importante a considerar para as análises
de sedimentos é o de que os pontos P1 (entrada da Baía
da Babitonga) e P14 (entrada de Barra do Sul) foram
definidos inicialmente com o intuito de serem pontos de
controle, por estarem em áreas consideradas de baixo
impacto. Contudo o gradiente de concentração de metais
decrescente que se esperava encontrar em direção à saída
da baía não foi confirmado. Os valores nesses dois pontos
foram, para alguns metais, maiores do que os encontrados
em pontos localizados no interior dos estuários,
especialmente no P1, com 7,62 mg/kg de chumbo,
7,10 mg/kg de zinco, 2,77 mg/kg de cromo e 1 mg/kg
de arsênio. Assim, esses pontos não podem ser
considerados brancos das amostras, pois, embora
parte dos valores tenha origem geogênica, certamente
também recebem influência antrópica, tanto pela
dispersão dos poluentes despejados nos afluentes da
baía como por outras fontes, como a ressuspensão
de sedimentos contaminados.

É muito provável que a obstrução do Canal do
Linguado, que ligava a área interna da baía com o
Oceano Atlântico através de Barra do Sul, tenha
contribuído com a concentração dos sedimentos
contaminados na Baía da Babitonga, em virtude da
redução na circulação de água nesse sistema. Dessa
forma, a abertura do canal, associada à retirada dos
sedimentos acumulados durante as últimas décadas,

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os metais pesados observados em praticamente
todos os pontos, compartimentos (água, sedimento e
organismo) e estações, especialmente no caso
daqueles que estão acima dos limites permitidos pela
legislação ambiental, demonstram que existe a
biodisponibilidade desses contaminantes no
ambiente, nos dois lados do aterro do Canal do
Linguado. Nota-se ainda que há uma tendência geral
de aumento das concentrações nas regiões da foz dos
rios Cachoeira e Cubatão e no canal principal da Baía
da Babitonga.

Observa-se ainda que, na sua grande maioria, os
organismos existentes na Baía da Babitonga e Barra do
Sul, tais como peixes, moluscos e crustáceos, atendem
aos limites de legislação para consumo humano no que
se refere a metais no músculo. No entanto é importante
ressaltar que o poder cumulativo dos metais pesados
representa risco à saúde das populações, mesmo
quando expostas a baixas concentrações, mas em
períodos longos de exposição.

Quanto aos coliformes fecais, foram constatados
valores acima do permitido em diversos pontos.

A biodisponibilidade dos contaminantes detectada
na baía, associada às altas taxas de coliformes fecais,
está relacionada à carência de sistemas de tratamento
de efluentes, tanto domésticos quanto industriais, e é
intensificada pelos processos de ressuspensão de
sedimentos contaminados existentes no fundo da baía.

Observa-se que grande parte dos metais pesados
analisados nesse estudo, quando despejados no
ambiente, tem facilidade e rapidez de formar hidróxidos,
até mesmo pelo pH e pela salinidade das águas da Baía
da Babitonga e de Barra do Sul. Esse fator explica a maior
concentração dos metais (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Zn, Hg e
Ni) nos sedimentos dos pontos P7, P4, P6, P8 e P3, sendo
P7 (a foz do Rio Cachoeira) corpo receptor de grande
volume de efluentes industriais de toda natureza, mais
especificamente do setor metalmecânico e doméstico. O
P4, ponto localizado nas imediações da Ilha do Ferreira,
constitui a antiga região de deposição dos sedimentos
provenientes de dragagem. O P6, no Rio Palmital,
também é corpo receptor de efluentes industriais e
domésticos. O P8, denominado de entreilhas, situa-se
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afetarão certamente a fauna, por aumentarem a turbidez
local e a carga de material em suspensão. Embora as
conseqüências de tais plumas sejam mínimas em
fundos arenosos, o impacto não deve ser minimizado
ou subestimado na área em questão, caracterizada por
fundos de areia muito fina e lama, que tendem a
permanecer em suspensão por mais tempo. O aumento
temporário da turbidez pode acarretar uma redução
localizada do oxigênio dissolvido, causando
mortalidade por anoxia (MAC CRIMMON e KWAIN,
1969; HAMOR e GARSIDE, 1977).

Qualquer que seja o método a ser adotado para remover
o aterro, representa uma via potencialmente importante de
remobilização de poluentes estocados nos sedimentos. Já
que algumas substâncias, tais como compostos de sulfetos
e orgânicos, constituem agentes complexantes
particularmente eficientes para diversos metais-traços,
qualquer contato com o oxigênio reduzirá a capacidade de
sedimentos anóxicos de manterem fixadas essas
substâncias, promovendo a liberação de tais poluentes.
Estudos feitos por Förstner e Wittmann (1979) sobre a
influência da interface água–sedimento na química
aquática do cromo, cobre e cádmio mostraram que processos
de ressuspensão dos sedimentos, de curta duração, não
provocam a liberação significativa desses metais, mas a
ressuspensão prolongada de sedimentos anóxicos é
acompanhada pela redissolução de certa quantidade de
cádmio. O aumento da turbidez decorrente do incremento
dos teores de material em suspensão, por outro lado, pode
provocar uma diminuição da penetração da radiação solar,
o que talvez tenha como conseqüência uma redução das
taxas de produtividade biológica do sistema.

Os ambientes de Barra do Sul e da Baía da
Babitonga apresentam sérios problemas de
contaminação, tanto de metais pesados como de
coliformes fecais. Esse fato foi constatado nas análises
de água, de sedimento e de organismos marinhos.
Contudo, no que tange à toxicidade do sedimento, este
não apresentou níveis letais nos bioensaios realizados
com Mysidopsis. Diferentemente do esperado, os índices
de metais pesados nas áreas próximas ao aterro não
foram superiores aos da maioria das outras áreas da
baía. Por fatores provavelmente associados ao

proporcionaria um maior prisma de maré, com
conseqüente maior circulação de água dentro do
estuário, tendo ampliada, assim, a sua capacidade de
autodepuração. No entanto deve-se considerar a
ocorrência temporária de maior biodisponibilização
de contaminantes devido à ressuspensão de
sedimentos, o que implicaria a necessidade de um
constante monitoramento da baía, aliado a um plano
de controle de poluição para os municípios de entorno.

Cabe ressaltar que os problemas de contaminação
da Baía da Babitonga, tanto relativos a metais pesados
como a coliformes fecais, não serão solucionados com a
reabertura do Canal do Linguado. A contaminação por
esgotos domésticos é verificada em toda a área, e a
presença de metais pesados não está concentrada
especificamente na região do Canal do Linguado; as
principais áreas de concentração estão junto à Lagoa do
Saguaçu e no corpo central da baía. Assim, a solução desse
problema está fundamentalmente associada ao controle
dos efluentes industriais e à implantação de sistemas de
tratamento de esgoto nos municípios da região. Além
disso, a dragagem na Baía da Babitonga, necessária para
a manutenção de algumas atividades, deve ser realizada
em períodos do ano específicos, como forma de mitigação
de seus impactos, e, principalmente, deve haver um
controle muito rígido na definição das áreas de despejo
dos sedimentos.

Os organismos têm capacidades muito variáveis de
reagir às modificações do ambiente. Espécies mais
adaptadas possuem limites de tolerância estreitos e,
conseqüentemente, capacidade homeostática limitada.
Não toleram, portanto, perturbações ambientais da
mesma forma que organismos generalistas. Assim, para
avaliar possíveis efeitos da retirada do aterro sobre
comunidades animais e vegetais, é necessário um
conhecimento preciso dos níveis individuais de
adaptação ao ambiente das espécies que compõem os
sistemas envolvidos. Ainda mais complexa é a análise de
respostas de comunidades ecológicas a alterações do
ambiente, na medida em que as propriedades destas são
resultado das interações entre recursos, indivíduos e
populações.

Um dos efeitos imediatos da movimentação do
sedimento, apesar de temporário, é o aparecimento
de plumas de sedimento na coluna de água, as quais
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comportamento dos metais, principalmente em
ambientes estuarinos, as maiores concentrações
ficaram muito próximas das áreas de aporte de
efluentes industriais, assim como no canal onde fluem
as principais correntes da baía.

Por outro lado, a movimentação de sedimentos
na imediata proximidade do porto ou de locais de
despejo de esgotos domésticos ou industriais pode
acarretar preocupações de ordem toxicológica. A
deposição de material contaminado em condições
subaquáticas tem uma série de implicações,
principalmente de ordem biológica. Nesse contexto,
análises ecotoxicológicas dos sedimentos a serem
dragados deverão ser conduzidas, de forma
sistemática e regular, antes de sua eventual deposição,
seja em condições subaquáticas ou subaéreas.
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DIAGNÓSTICO DOS ESTUDOS DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO CANAL
DO LINGUADO E NA BAÍA DA BABITONGA

de escoamentos de superfície livre em corpos de água,
onde a estratificação do meio possa ser negligenciada.
Desenvolvido pelo DHI Water & Environment, da
Dinamarca, o MIKE 21 HD é um modelo bastante geral,
que tem como característica principal não possuir
contornos fixos, ou seja, ele pode modelar o escoamento
em áreas que por vezes ficam alagadas e por vezes secas,
bem como modelar escoamentos onde se utilizem
números de Courant até 5, sem perda de estabilidade.

O modelo hidrodinâmico foi empregado na obtenção
dos campos de correntes relativos aos vários cenários de
interesse, com a presença do aterro no Canal do Linguado
e sem ele, bem como com diversas alternativas de dragagem.
Com esse modelo, também foi feita parte do estudo de
estabilidade do canal. Os resultados obtidos com o modelo
hidrodinâmico (HD) foram utilizados para os estudos com
os modelos de advecção-dispersão (AD), transporte de
sedimentos (ST) e trajetória de partículas (PA).

Para os estudos de advecção-dispersão, o modelo
sugerido para aplicação no estudo é o MIKE 21 AD (modelo
bidimensional de advecção-dispersão). Ele foi usado para
investigar problemas ambientais relacionados à
determinação do tempo de residência da água na Baía da
Babitonga e possíveis fontes de poluição acidentais.

Os resultados obtidos com o modelo hidrodinâmico
foram usados para calcular as condições de transporte de
sedimentos no Canal do Linguado. As simulações foram
feitas com o modelo de transporte de sedimentos do DHI
MIKE 21 ST. Com base nelas, será avaliada a estabilidade
do canal após a reabertura. Diretrizes em relação a futuros
requisitos de manutenção, tais como dragagens, também
foram estudadas.

Fundamentos do modelo hidrodinâmico

Conforme mencionado no item anterior, para a
modelagem numérica da circulação de água na Baía da
Babitonga, será utilizado o programa MIKE 21 HD.

O modelo emprega na sua formação as equações
não lineares de conservação da massa e de conservação
da quantidade de movimento, dadas por:

José Carlos Cesar Amorim – IME

Berry Elfrink – DHI

João Luiz B. de Carvalho – UNIVALI

Luiz Fiori Ramos Casaroli – INPH

INTRODUÇÃO

Os estudos foram realizados sob a coordenação do
Grupo de Pesquisa em Hidráulica, do departamento de
Engenharia de Fortificação e Construção do IME, em
colaboração com o DHI Water & Environment, da
Dinamarca, o INPH (Instituto de Pesquisas Hidroviárias)
e a UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí/SC).

Os estudos tiveram por objetivo principal a
aplicação de modelos matemáticos, destinados à
realização das seguintes tarefas:

- Realizar estudos da hidrodinâmica do Canal do
Linguado/Baía da Babitonga, verificando os efeitos do
aterro e da retirada deste na circulação de água;

- Efetuar estudos de transporte de sedimentos e de
estabilidade do Canal do Linguado;

- Fazer pesquisas de advecção-dispersão de
poluentes, visando determinar os impactos decorrentes
da construção do aterro do Canal do Linguado, bem
como os decorrentes da sua retirada.

METODOLOGIA

Modelo matemático

Para simular os níveis de água e as velocidades das
correntes no Canal do Linguado e na Baía da Babitonga,
gerados pelos ventos, pelas marés e pelas contribuições
fluviais, propõe-se, apoiado no fato de que esse canal
tem pouca profundidade, o emprego de um modelo
bidimensional integrado na vertical.

A modelagem hidrodinâmica foi feita com o MIKE
21 HD, um dos mais avançados sistemas computacionais
da atualidade para a modelagem a duas dimensões (2D)

3.
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Conservação da massa: matricial resultantes para cada direção e cada linha da
malha individualmente são resolvidas por um algoritmo
de Double Sweep (DS).

O MIKE 21 HD tem as seguintes propriedades:

- Falsificação numérica de massa e quantidade de
movimento nulas e falsificação numérica de energia
desprezível, para a faixa de aplicações práticas,
centrando todos os termos nas diferenças finitas e
coeficientes dominantes, sem recorrer a iterações;

- Precisão de segunda e terceira ordens nos termos
convectivos de quantidade de movimento, isto é, segunda
e terceira ordens respectivamente em termos da
discretização de erros em uma expansão em série de
Taylor;

- Um algoritmo de solução bem condicionado,
garantindo precisão, segurança e rápida operação.

Conservação da quantidade de movimento em x:

Conservação da quantidade de movimento em y:

em que:

h(x, y, t) – profundidade;
ζ(x, y, t) – elevação da superfície livre;
p(x, y, t), q(x, y, t) – densidade do escoamento nas direções
x e y;
C(x, y) – coeficiente de Chezy;
g – aceleração da gravidade;
f(V) – fator de atrito do vento;
V, V

x
, V

y
 (x, y, t) – velocidade do vento e de suas

componentes nas direções x e y;
Ω(x, y) – parâmetro de Coriolis;
p
a
(x, y, t) – pressão atmosférica;

ρ
w
 – massa específica da água;

x, y – coordenadas espaciais;
t – tempo;
τ
xx

, τ
xy

, τ
yy

 – componentes da tensão de cisalhamento.

Método numérico

A formulação numérica do MIKE 21 HD é feita por
intermédio de uma técnica chamada Alternating
Direction Implicit (ADI) para integrar as equações de
conservação de massa e de quantidade de movimento
no domínio do espaço e do tempo. As equações na forma

Figura 1 – Esquema diferenças finitas no espaço x, y

As diferenças centradas no tempo das três equações
no MIKE 21 HD são obtidas conforme o esquema da
figura abaixo.

Figura 2 – Esquema centrado no tempo
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As equações são resolvidas em uma varredura
unidimensional, alternando-se entre as direções x e y.
Na varredura em x, as equações da continuidade e
quantidade de movimento em x são solucionadas,
tomando ζ de n até n+½ e p de n até n+1. Para os termos
envolvendo q, os dois níveis de valores conhecidos são
usados, isto é, n-½ e n+½.

Na varredura em y, as equações da continuidade e
quantidade de movimento em y são solucionadas,
tomando ζ de n+½ até n+1 e q de n+½ até n+     , enquanto
os termos em p usam os valores calculados na varredura
em x em n e n+1.

Somando as duas varreduras, obtém-se um esquema
centrado no tempo em n+½, isto é, o centrado no tempo é
dado por uma seqüência balanceada de operações. Não
é possível atingir o perfeito centramento no tempo para
as derivadas cruzadas da equação da quantidade de
movimento. A melhor aproximação, sem recorrer à
iteração, é usar a técnica de side-feeding.

Em um passo de tempo, as soluções de varredura
em x são feitas no sentido da direção y decrescente,
chamada varredura abaixo, e no próximo passo de
tempo no sentido da direção y crescente, a varredura
acima.

Condições de contorno

O objetivo principal do MIKE 21 HD é a solução das
equações diferenciais parciais que governam o
escoamento. Como quaisquer outras equações
diferenciais, elas requerem as condições de contorno. A
importância destas não pode ser desprezada. Em geral,
os seguintes tipos de condições de contorno podem ser
dados:

- Níveis de água nos contornos abertos e fluxo
paralelo aos contornos abertos ou fluxos perpendiculares
e paralelos aos contornos abertos;

- Batimetria (profundidades e contornos do terreno);
- Resistência de fundo;

- Velocidade, direção de vento;

- Pressão barométrica (gradientes).

O sucesso de uma aplicação específica do MIKE 21
HD depende de uma escolha adequada dos contornos
abertos e das condições de contorno aplicadas.

Os fatores que influenciam a escolha dos contornos
abertos podem ser grosseiramente divididos em dois
grupos, a saber:

- Considerações ligadas à malha para a discretização
numérica;

- Considerações físicas.

As considerações físicas concernem à área a ser
modelada e à orientação mais adequada da malha para
respeitar os dados disponíveis.

A malha propriamente dita influencia no fato de que
os contornos abertos devem ser posicionados paralelos a
um dos eixos de coordenadas (isso não é uma propriedade
fundamental de um esquema de diferenças finitas, mas é
essencial quando se usa o MIKE 21 HD).

Dados de campo necessários

Os dados necessários para utilização no MIKE 21
HD são:

- Batimetria detalhada da área;
- Níveis de água e/ou fluxos nos contornos abertos

do modelo;

- Natureza do material de fundo para a definição
dos coeficientes de rugosidade;

- Medições simultâneas de velocidade das correntes
e níveis de água em alguns pontos no interior do sistema
para a calibração e a aferição do modelo;

- Vazões de contribuições fluviais.

Fundamentos do modelo de advecção-
dispersão

O MIKE 21 AD é o módulo básico do grupo de módulos
ambientais do Sistema Computacional MIKE 21. Ele simula
o espalhamento de uma substância dissolvida ou em
suspensão no meio aquático, sob a influência do transporte
fluido e do processo natural de dispersão a ele associado.

A substância pode ser um poluente qualquer, que é
tratado como conservativo ou como sujeito a um
decaimento linear.

Similarmente ao módulo HD, as concentrações da
substância são calculadas em cada ponto de uma malha
retangular ou quadrada, cobrindo toda a área de interesse.

2
3
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No módulo AD, apenas um único poluente pode
ser tratado de cada vez, sem considerar as interações
com outros poluentes e aplicando-se, no máximo, um
decaimento linear. O modelo leva em conta a dissipação
de calor para a atmosfera.

O MIKE 21 AD resolve a equação bidimensional de
advecção-dispersão, aplicada a substâncias dissolvidas
ou a suspensão no meio aquático. Na realidade, esta é a
equação de conservação de massa:

Na metodologia adotada, a correção da maré foi
realizada automaticamente pelo programa Hypack, e os
valores dos níveis de água foram obtidos das leituras
das réguas em intervalos de 10 em 10 minutos e foram
reduzidos ao zero da DHN. O datum horizontal adotado
foi o WGS 84.

A escala utilizada para o levantamento batimétrico
foi de 1:10.000 para a Baía da Babitonga e de 1:2.000 para o
Canal do Linguado; tem-se conseqüentemente as linhas
batimétricas de sondagens espaçadas de 100 e de 20 metros,
respectivamente. O levantamento batimétrico realizado é,
sem dúvida, o mais completo já efetuado na Baía da
Babitonga, totalizando cerca de 230 km2 de área levantada.

Os perfis batimétricos foram realizados
empregando-se um ecobatímetro marca Raytheon
modelo DE-719 D. O sistema de aquisição de
transformação de dados analógicos/digitais utilizado
foi o da Digitrace. O sistema de posicionamento DGPS
com G12 foi utilizado no trabalho. Como sistema de
comunicação, fez-se uso de um link de rádio modelo RFM
96. A aquisição e o processamento de dados foram feitos
por meio de um notebook. O planejamento, a inicialização
e o processamento das áreas a serem sondadas foram
feitos por intermédio do software Hypack.

em que:
C – concentração da substância (unidades arbitrárias);
u, v – componentes horizontais da velocidade nas
direções x e y (m/s);
h – lâmina de água;
D

x , Dy
 – coeficientes de dispersão nas direções x e y (m²/s);

F – coeficiente de decaimento linear (l/s);
Q

s
 – vazão da fonte/sumidouro por unidade de área

horizontal (m³/s/m²);
C

s
 – concentração da substância na vazão da fonte/

sumidouro.

A equação de advecção-dispersão no MIKE 21 AD é
resolvida usando-se um esquema explícito de diferenças
finitas de terceira ordem, desenvolvido por Ekebjaerg e
Justesen (1991), o qual é chamado de QUICKEST.

Dados batimétricos da Baía da
Babitonga e do Canal do Linguado

Para a realização dos estudos propostos neste
trabalho, fazem-se necessárias a batimetria atualizada do
Canal do Linguado e da Baía da Babitonga e as
características sedimentológicas do leito da baía, ou seja,
o tipo e a granulometria do sedimento de fundo, além dos
dados meteorológicos e oceanográficos que serão
apresentados no próximo item.

Os trabalhos de levantamento batimétrico foram
efetuados por uma equipe composta de três profissionais
do INPH.

Figura 3 – Preparação e instalação dos equipamentos

A sondagem em toda a Baía da Babitonga e no Canal
do Linguado foi feita no período de 21/11/02 a 13/12/02.

Posteriormente, o registro batimétrico foi corrigido
em função da variação da maré, ocorrida no momento
da medição e do nivelamento efetuado pela equipe de
topografia do Departamento de Cartografia do IME.
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escoamento, correntes e níveis de água, observados
dentro do domínio modelado.

Nessa fase de coleta de dados, foram obtidas
informações meteorológicas e oceanográficas no
domínio em diversas estações de coleta de dados. Foram,
ao todo, oito estações de coleta de dados de maré, um de
correntes e três de parâmetros meteorológicos.

A figura 5 apresenta a situação da área de estudo e
a localização dos pontos de coleta dos parâmetros
meteorológicos e oceanográficos.

A determinação da granulometria do sedimento de
fundo coletado em diversos pontos da baía é necessária
para a sua caracterização. Essa atividade está em fase
de conclusão pela equipe do Laboratório de Mecânica
dos Solos do departamento de Engenharia de
Fortificação e Construção do IME.

Figura 4 – Equipe navegando e executando a batimetria

Dados oceanográficos e meteorológicos da
Baía da Babitonga e do Canal do Linguado

Para a calibração e a validação do modelo numérico
hidrodinâmico e de transporte de escalares elaborados
para a Baía da Babitonga e o Canal do Linguado, fez-se
necessária a coleta de dados meteorológicos e
oceanográficos específicos.

Independentemente do tipo de modelo, a calibração
e a validação deste são tarefas essenciais para a
confiabilidade das conclusões obtidas e das
subseqüentes decisões a serem tomadas.

As medições in situ são essenciais para
compreender a natureza dos fenômenos oceanográficos
que regem a circulação dentro do domínio a ser
modelado. A partir delas, pode-se inferir sobre a
magnitude e a freqüência dos forçantes da circulação,
ventos e nível de água, que serão inseridos no modelo
como condições de contorno.

Por outro lado, os modelos devem também ser
capazes de reproduzir satisfatoriamente os padrões de

Figura 5 – Situação da área de estudo e localização dos pontos

de coleta dos parâmetros meteorológicos e oceanográficos

Metodologia

Medição de ventos

Na área de entorno da Baía da Babitonga, foram
instaladas três estações meteorológicas marca Davis
(figura 6). A primeira foi instalada na parte superior de
um prédio, em Barra do Sul (V1), correspondendo às
coordenadas 26º 27,2' S e 48º 36,1' W, ficando com cerca
de 40 m de altitude. A segunda foi alojada na área interna
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do Forte Marechal Luz (V2), em São Francisco do Sul,
correspondendo às coordenadas 26º09,9' S e 48º31,7' W,
com cerca de 140 m de altitude. A terceira foi disposta
nas dependências do Iate Clube de Joinville (V3), ficando
com cerca de 4 m de altitude nas coordenadas 26º17, 5' S
e 48º46,0' W.

Os valores de velocidade e direção do vento foram
amostrados a cada hora e armazenados no próprio
equipamento. Após, estes foram passados para um
computador e devidamente processados.

Figura 7 – Correntógrafo acústico com sensor de pressão

acoplado, utilizado na determinação dos níveis de água nas

estações maregráficas M1, M2, M3, M4 e M6

Figura 6 – Estação meteorológica Davis utilizada na

determinação dos parâmetros meteorológicos

Medição de marés

As informações de nível de água foram obtidas
por sensores de pressão acoplados em correntógrafos
acústicos Falmouth 2-D (figura 7), marégrafo de
pressão XL SERIES – submersible data loggers RBR
(figura 8) – e um marégrafo Orphimedes da marca
OTT-Hidrometrie (figura 9). Este trabalha segundo o
princípio de borbulho de ar. Os dados foram
amostrados a cada 20 minutos e armazenados no
próprio equipamento. Os instrumentos foram
dispostos nos diversos pontos de coleta da área de
estudo (tabela 1).

Figura 8 – Marégrafo de pressão utilizado na determinação dos

níveis de água na estação maregráfica M7

Figura 9 – Marégrafo de pressão utilizado na determinação dos

níveis de água nas estações maregráficas M5 e M8



87

Tabela 1 – Localização das estações maregráficas ao longo da área de estudo

Por meio do método de Franco (1988), foram estimadas as principais constantes harmônicas. O fator de
forma da maré, F, foi calculado segundo Femar (2000), possibilitando a classificação da maré. Os níveis
apresentados para as estações maregráficas M1 e M2 são arbitrários; já as estações M3, M4, M5, M6, M7 e M8
foram niveladas em relação ao nível zero do IBGE.

Medição de correntes

Para obter os valores de velocidade e direção das correntes, foi utilizado um perfilador acústico (ADP)
marca Sontek de 250 MHz. Ele foi programado para gravar amostras a cada 20 minutos, com uma média de
amostragem de 2 minutos. O tamanho da célula determinada foi de 1 m.

O perfilador foi fundeado na desembocadura da Baía da Babitonga nas coordenadas 26º11,3' S e 48º34,2' W
a fim de atender às necessidades deste trabalho. A figura 10 mostra em detalhe o equipamento utilizado.

Figura 10 – Perfilador acústico (ADP) utilizado na determinação da velocidade e direção das correntes na desembocadura da

Baía da Babitonga



88

(a)

(b)
Figura 12 – Séries temporais de (a) componente Este e (b)

componente Norte, medidos na estação meteorológica V1

(convenção vetorial)

RESULTADOS OBTIDOS

Dados batimétricos

O objetivo do trabalho foi a obtenção das
profundidades atualizadas em toda a área da Baía da
Babitonga e do Canal do Linguado. Para tanto, foram
geradas plantas denominadas de desenhos 196-21
(escala 1:10.000) e desenhos 196-21 de A a J (escalas
1:2.000).

Os procedimentos com vistas à realização da
batimetria tiveram início no dia 19/11/2002 e término
no dia 14/12/2002. Entre os dias 19 e 21/11/2002,
foram realizados: o planejamento da campanha, os
testes dos equipamentos, a aferição dos equipamentos
nos marcos topográficos conhecidos, a preparação da
embarcação e os arranjos gerais. O datum horizontal
do levantamento está referenciado ao marco de Córrego
Alegre e foi adotado o WGS-84.

Como dito anteriormente, os valores dos níveis de
água foram obtidos das leituras das réguas em intervalos
de 10 em 10 minutos e foram reduzidos ao zero da DHN.

Sendo a escala adotada para o levantamento
batimétrico de 1:10.000 para a Baía da Babitonga e de
1:2.000 para o Canal do Linguado, teríamos
conseqüentemente as linhas batimétricas de sondagens
espaçadas de 100 e de 20 m, respectivamente. Na Baía
da Babitonga, a escala foi respeitada em quase sua

Figura 11 – Resultado da batimetria

totalidade, ou seja, foram realizadas sondagens em
linhas transversais ao canal principal a cada 100 m.
No Canal do Linguado, nas regiões próximas ao aterro,
não foi possível executar a sondagem na escala
especificada, portanto foi adotado um procedimento
de sondagem aleatória, buscando-se o talvegue dos
canais existentes, onde era possível navegar
principalmente nos períodos compreendidos entre a
meia-maré de enchente até a meia-maré de vazante. O
mesmo ocorreu na região adjacente a Barra do Sul.

Dados oceanográficos e meteorológicos

Velocidade e direção do vento

Durante o período amostrado (5/12/2002 - 17 h
até 8/4/2003 - 10 h), a estação meteorológica V1
apresentou um pico máximo de intensidade de vento
de 17,0 m/s e uma média de 4,32 m/s. As maiores
velocidades estão relacionadas com o quadrante
sudeste. As figuras 12-a e 12-b apresentam as séries
temporais de componente Este e Norte do vento. A
figura 13 apresenta a mesma informação na forma de
diagrama de dispersão. A figura 14 mostra a
distribuição da velocidade e direção do vento
(convenção vetorial).
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Durante o período amostrado (17/1/2003 - 11 h até
2/4/2003 - 17 h), a estação meteorológica V2 apresentou
um pico máximo de intensidade de vento de 10,7 m/s e
uma média de 2,8 m/s. As figuras 15-a e 15-b apresentam
as séries temporais de componentes Este e Norte do vento.

Figura 13 – Diagrama de dispersão das componentes Este e

Norte dos vetores de vento, medidos na estação meteorológica

V1 (convenção vetorial)

Figura 14 – Velocidade e direção dos ventos medidos na estação

meteorológica V1 (convenção vetorial)

(a)

(b)

Figura 15 – Séries temporais de (a) componente Este e (b)

componente Norte, medidos na estação meteorológica V2

(convenção vetorial)

Figura 16 – Diagrama de dispersão das componentes Este e

Norte dos vetores de vento, medidos na estação meteorológica

V2 (convenção vetorial)

A figura 16 ilustra essa informação na forma de diagrama
de dispersão. A figura 17 mostra a distribuição da
velocidade e direção do vento (convenção vetorial).
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Figura 17 – Velocidade e direção dos ventos medidos na estação

meteorológica V2 (convenção vetorial)
Figura 19 – Diagrama de dispersão das componentes Este e

Norte dos vetores de vento, medidos na estação meteorológica

V3 (convenção vetorial)
A estação meteorológica V3 apresentou um pico

máximo de intensidade de vento de 7,2 m/s e uma média
de 1,7 m/s durante o período amostrado (17/2/2003 -
12 h até 2/4/2003 - 15 h). As figuras 18-a e 18-b
apresentam as séries temporais de componente Este e
Norte do vento. A figura19 fornece a mesma informação
na forma de diagrama de dispersão. A figura 20 mostra
a distribuição da velocidade e direção do vento
(convenção vetorial).

 Figura 20 – Velocidade e direção dos ventos medidos na estação

meteorológica V3 (convenção vetorial)

Oscilação do nível do mar

As figuras 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28  apresentam
os resultados obtidos dos níveis de água amostrados
nas estações maregráficas M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7
e M8, respectivamente.

Figura 18 – Séries temporais de (a) componente Este e (b)

componente Norte, medidos na estação meteorológica V3

(convenção vetorial)

 (b)

 (a)
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Figura 21 – Série temporal de nível de água medida na

estação maregráfica M1 entre 2 de janeiro e 1º de fevereiro

de 2003

Figura 26 – Série temporal de nível de água medida na

estação maregráfica M6 entre 5 de fevereiro e 27 de março

de 2003

Figura 22 – Série temporal de nível de água medida na

estação maregráfica M2 entre 13 de dezembro de 2002 e 17

de janeiro de 2003

Figura 23 – Série temporal de nível de água medida na

estação maregráfica M3 entre 29 de janeiro e 30 de março

de 2003

Figura 24 – Série temporal de nível de água medida na

estação maregráfica M4 entre 30 de janeiro e 31 de março

de 2003

Figura 25 – Série temporal de nível de água medida na

estação maregráfica M5 entre 12 de dezembro de 2003 e 21

de janeiro de 2004

Figura 27 – Série temporal de nível de água medida na

estação maregráfica M7 entre 5 de dezembro de 2002 e 22 de

janeiro de 2003

Figura 28 – Série temporal de nível de água medida na estação

maregráfica M8 entre 5 de dezembro de 2002 e 22 de janeiro de

2003
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As tabelas 2 e 3 apresentam as constantes harmônicas calculadas a partir das informações de nível de água, o
valor do fator de forma F e a classificação da maré, para cada estação maregráfica. Para todas as estações maregráficas,
ocorreu durante o período amostrado a predominância da componente M2, seguida pela S2.

Tabela 3 – Principais constantes harmônicas determinadas nas estações maregráficas M5, M6, M7 e M8 com suas amplitudes (cm)

e fases (graus), o valor do fator F e a classificação da maré

Tabela 2 – Principais constantes harmônicas determinadas nas estações maregráficas M1, M2, M3 e M4 com suas amplitudes (cm)

e fases (graus), o valor do fator F e a classificação da maré
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Velocidade e direção de correntes

Os dados de correntes mostraram um pico de
velocidade instantânea de cerca de 160 cm/s durante a
maré vazante do dia 4 de março de 2003 (sizígia). A
tabela 4 apresenta os valores médios das componentes
Este (VE) e Norte (VN), velocidade e direção da corrente
medida ao longo da coluna de água da desembocadura
da Baía da Babitonga.

Tabela 4 – Valores médios das componentes Este (VE) e Norte

(VN), velocidade e direção da corrente medida ao longo da

coluna de água da desembocadura da Baía da Babitonga

A figura 29 apresenta os valores médios de velocidade
de corrente na forma de vetores, e as figuras 30, 31, 32 e 33,
o espectro total de energia das correntes observadas a 0,5,
5,5, 10,5 e 15,5 m de profundidade, respectivamente. Para a
análise espectral rotatória, a série temporal entre 21 de
fevereiro e 28 de março de 2003 foi reamostrada de forma a
conter 2.048 pontos, aproveitando assim toda a sua duração.
O espectro foi calculado utilizando-se FFT e alisamento de
14 graus de liberdade. As figuras mostram ainda intervalo
e confiança de 95%. Os valores da velocidade e da direção
das correntes amostrados na coluna de água são
apresentados na figura 34.

Figura 29 – Valores médios de velocidade de corrente na forma

de vetores, coletados entre 21 de fevereiro e 28 de março de

2003

Figura 30 – Espectro total de energia das correntes observadas

a 0,5 m de profundidade entre 21 de fevereiro e 28 de março de

2003

Figura 31 – Espectro total de energia das correntes observadas

a 5,5 m de profundidade entre 21 de fevereiro e  28 de março de

2003
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Figura 32 – Espectro total de energia das correntes

observadas a 10,5 m de profundidade entre 21 de fevereiro e

28 de março de 2003

Figura 33 – Espectro total de energia das correntes

observadas a 15,5 m de profundidade entre 21 de fevereiro e

28 de março de 2003

Figura 34 – Velocidade e direção das correntes observadas entre 21 de fevereiro e 28 de março de 2003, na desembocadura

da Baía da Babitonga

Aplicação do modelo matemático à Baía da Babitonga e ao Canal do Linguado

O modelo matemático foi aplicado utilizando-se o software MIKE 21, desenvolvido pelo DHI – Water &
Environment, a partir dos dados de campo obtidos.
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Foram estabelecidos alguns cenários para o estudo,
que incluem a situação atual e alternativas visando à
melhoria das condições ambientais do Canal do Linguado
e, conseqüentemente, da Baía da Babitonga. Os cenários
estudados neste trabalho estão apresentados na tabela 5.

Tabela 5 – Cenários estudados

Batimetrias no modelo matemático

As figuras 35 a 41 apresentam a batimetria da Baía da
Babitonga e do Canal do Linguado. A figura 35 mostra a
batimetria geral da região. As figuras 36 a 41 trazem detalhes
da batimetria na região do aterro no Canal do Linguado e na
região de Barra do Sul, para os diversos cenários estudados.

Figura 36 – Detalhe da batimetria na região do aterro para a

situação atual (cenário A)

Figura 35 – Batimetria da Baía da Babitonga e do Canal do

Linguado para a situação atual (cenário A)

Figura 37 – Detalhe da batimetria na região de Barra do Sul

para a situação atual (cenário A)

Figura 38 – Detalhe da batimetria na região do aterro para os

cenários B e C
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Figura 39 – Detalhe da batimetria na região do aterro para os

cenários D e F

Figura 41 – Detalhe da batimetria na região do aterro para os

cenários E e G

Calibração e validação do modelo
hidrodinâmico

Para a calibração e validação, foi utilizado o modelo
hidrodinâmico MIKE 21 HD. Trata-se de um modelo
2D-H integrado na vertical para níveis e fluxos variáveis
no tempo. A calibração do modelo foi feita a partir de
níveis de água coletados previamente e outros dados
hidrodinâmicos.

Os principais parâmetros usados na modelagem
matemática foram:

- Área de modelagem: 32,5 km X 45,0 km;

- Espaçamento de malha: 50 m (em ambas as
direções);

- Passo de tempo: 30 segundos;

- Número de passos de tempo: 150.000;

- Forçantes: 1 - Níveis de água instantâneos;

2 - Campo de ventos instantâneos;

- Atrito de fundo: coeficiente de Manning constante
M = 40 m1/3/s;

- Viscosidade turbulenta: formulação de Smagorinsky.
Figura 40 – Detalhe da batimetria na região de Barra do Sul

para os cenários F e G
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Condições de contorno

Durante as simulações, os níveis de água nos
contornos abertos (limites do modelo) devem ser
especificados para todos os intervalos de tempo. As
variações no tempo dos níveis de água foram calculadas
a partir das componentes das marés no Capri (M3) (ver
figura 23) e na Ilha dos Remédios (M7) (ver figura 27).
São fornecidos ainda os dados de ventos, medidos nas
estações meteorológicas.

Figura 44 – Comparação entre as oscilações dos níveis de água,

medidos e simulados, para a Estação Maregráfica do Iate Clube

de Joinville (M5)

Figura 42 – Períodos de aquisição de dados nas estações

maregráficas

Para a calibração do modelo matemático, faz-se a
comparação da variação dos níveis de água, obtidos
pelas estações maregráficas, e os valores
correspondentes, calculados pelo modelo.

As figuras 43 a 46 ilustram essa comparação entre
os resultados obtidos no campo e os obtidos
numericamente para as estações maregráficas do Rio
Palmital, do Iate Clube de Joinville, do Canal do
Linguado (lados norte e sul), respectivamente.

Figura 43 – Comparação entre as oscilações dos níveis de

água, medidos e simulados, para a Estação Maregráfica do Rio

Palmital (M4)

Figura 45 – Comparação entre as oscilações dos níveis de água,

medidos e simulados, para a Estação Maregráfica do Canal do

Linguado – lado norte (M6)

Figura 46 – Comparação entre as oscilações dos níveis de água,

medidos e simulados, para a Estação Maregráfica do Canal do

Linguado – lado sul (M8)

Uma vez calibrado o modelo matemático, podem-se
então realizar as simulações para os diversos cenários a
serem estudados.
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Cálculo do tempo de residência na Baía da
Babitonga

Para o cálculo do tempo de residência, foram
testados vários cenários, e os que se mostraram mais
interessantes sob o ponto de vista de circulação de água
e de impactos ambientais foram estudados. Os cenários
analisados estão na tabela 6.

Os dados utilizados abrangem um período de 30
dias, e adotou-se a diferença dos níveis médios entre a
boca da Baía da Babitonga e a boca do Canal do
Linguado igual a zero.

Tabela 6 – Cenários estudados

Figura 47 – Tempos de residência

A figura 48 apresenta as vazões de enchente,
vazante e residual através do Canal do Linguado, para
os diversos cenários testados. A vazão residual varia
entre 30 m3/s e 40 m3/s para os cenários.

Os tempos de residência estimados para os cenários
apresentados anteriormente estão  na tabela 7, e a figura
47 mostra esses resultados graficamente.

Tabela 7 – Tempos de residência estimados

Figura 48 – Vazões de enchente, vazante e residual por meio

do Canal do Linguado
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As principais conclusões sobre os tempos de
residência são as seguintes:

- O tempo de residência (99% de troca) para a
situação atual é da ordem de 237 dias;

- A remoção completa do aterro sem o
aprofundamento do canal em Barra do Sul (cenário E)
reduzirá o tempo de residência da Baía da Babitonga em
aproximadamente 7%;

- Se combinarmos a remoção completa do aterro com
o aumento da profundidade do canal em Barra do Sul
(por meio de aprofundamento natural após a remoção
do aterro ou por dragagem, cenário G), reduzirá o tempo
de residência em mais 5%, totalizando 12% com relação
à situação atual;

- A remoção parcial do aterro, do lado sul (cenário F),
com aprofundamento do canal em Barra do Sul, reduzirá o
tempo de residência comparado à situação atual,
praticamente como para o caso de remoção total (cenário G).

Estudo de estabilidade do Canal do Linguado

Desde o fechamento do Canal do Linguado em 1935,
uma grande quantidade de sedimentos tem sido
depositada na área em torno do aterro. Especialmente
no lado norte, um assoreamento considerável tem
ocorrido. Isso tem conduzido a um decréscimo geral das
profundidades do canal com relação àquelas que havia
antes do seu fechamento.

Após uma possível remoção do aterro, um novo
cenário para a hidrodinâmica será criado,
consideravelmente mais dinâmico do que é hoje. A
vazão do escoamento por meio do Canal do Linguado
reaberto será maior, e as velocidades associadas ao
escoamento crescerão. Quando um canal inicial for
estabelecido, ele não permanecerá estático, mas
responderá continuamente às várias condições de
escoamento, definidas pelas condições de marés
astronômicas e meteorológicas. As dimensões
geométricas do canal são determinadas
principalmente pela vazão e pelas características dos
sedimentos. Após o estabelecimento inicial do canal,
ele se desenvolverá gradualmente para as suas
dimensões naturais.

O objetivo dessa análise é desenvolver critérios para
o dimensionamento dos canais a serem dragados após
uma possível remoção do aterro, a fim de encontrar uma
seção transversal ótima (largura e profundidade) que
seja geometricamente estável e requeira intervenções
humanas mínimas, isto é, dragagens.

Assumindo-se uma certa seção transversal inicial,
o critério de estabilidade desta é respeitado se o canal
tem a capacidade para restabelecê-la após uma pequena
variação na sua área. Isso significa que, se sedimentos
são depositados no canal, então este deve ter uma
capacidade de autolimpeza para restaurar a sua seção
transversal. Assim, um decréscimo na área da seção
transversal deve conduzir a um aumento na capacidade
de transporte de sedimentos, que é determinada
principalmente pelas velocidades do escoamento.
Similarmente, no caso de um aumento na área da seção
transversal, a resposta do canal deve ser um decréscimo
nas velocidades de escoamento, isto é, na capacidade de
transporte de sedimentos.

Esse conceito corresponde ao tradicional método
de análise de estabilidade de um canal de maré.
Estritamente falando, o Canal do Linguado na área do
aterro não é um canal de maré, mas os mecanismos físicos
que determinam sua estabilidade são os mesmos. Desse
modo, a análise de estabilidade mencionada
anteriormente é válida e justificada.

Observa-se que o conceito apresentado
anteriormente é válido para canais de largura e
profundidade uniformes. Isso significa que a análise
apresentada aqui é limitada para a estabilidade local do
canal. Mudanças na geometria do canal podem ocorrer
graças aos fortes gradientes longitudinais no transporte
de sedimentos. Entretanto a condição de uniformidade
ao longo do canal é localmente satisfeita na maior parte
da área crítica do canal, ou seja, na área onde se localiza
o aterro.

Com o objetivo de estudar a resposta de um canal
proposto inicialmente, um certo número de simulações
hidrodinâmicas foi desenvolvido, usando-se o módulo
hidrodinâmico (HD) do software MIKE 21, do DHI Water
& Environment. Nessas simulações, a largura e a
profundidade do canal foram sistematicamente variadas
para analisar a habilidade dos canais em responder às
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variações bruscas na área da seção transversal. Dessa
forma, três diferentes configurações do canal, com relação
ao aterro, foram analisadas:

1) Abertura do canal norte, mantendo o canal sul
fechado (cenários B e C);
2) Abertura do canal sul, mantendo o canal norte
fechado (cenários D e F);
3) Abertura de ambos os canais, norte e sul
(cenários E e G).
As simulações foram desenvolvidas em um modelo

de escala local com uma resolução espacial (tamanho
de malha) de 25 m. Essa resolução foi mais fina que
para as simulações estabelecidas na análise da
hidrodinâmica regional e dos tempos de residência. Ela
foi escolhida com o objetivo de obter uma melhor
resolução da geometria do canal.

As simulações cobrem aproximadamente um ciclo
típico de maré. A batimetria utilizada no modelo é
mostrada na figura 49. A área onde a geometria do canal
é alterada está indicada pelo retângulo branco.

Canal do Linguado. Entretanto verifica-se que ao longo
do contorno norte são dominados pela maré que entra
na Baía da Babitonga. O efeito das variações na abertura
do aterro no Canal do Linguado sobre os níveis no seu
contorno norte é muito pequeno e é considerado
desprezível para o propósito do presente trabalho.

Os níveis ao longo do contorno sul foram coletados
no mar aberto (Ilha dos Remédios), em abril e maio de
2004, e não serão afetados pelas variações nas dimensões
do canal.

Um exemplo das variações no tempo dos níveis de
água ao longo dos contornos norte e sul, no dia 18 de
maio de 2004, está na figura 50.

Figura 49 – Batimetria do modelo de escala local para análise

de estabilidade do canal

Nos contornos, as variações no tempo dos níveis de
água foram especificadas. Assumiram-se níveis  iguais
para todas as simulações, derivados de uma simulação
feita com o modelo na escala regional. A princípio, os
níveis de água no contorno norte deveriam ser afetados
pelos cenários simulados na reabertura do aterro do

Figura 50 – Variação temporal dos níveis de água ao longo dos

contornos norte e sul do modelo hidrodinâmico, na escala local,

no dia 18 de maio de 2004

As dimensões do canal que foram analisadas estão
listadas na tabela 8.

Tabela 8 – Dimensões estudadas dos canais

* sem dragagem

´
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Das simulações hidrodinâmicas, foram obtidas as
velocidades máximas do escoamento que ocorrem
durante o ciclo de maré simulado. Os resultados estão
apresentados nas figuras 51, 52 e 53.

Ao longo do eixo x dessas figuras, está representada
a área do canal dragado, a qual é definida aqui como o
produto da profundidade pela largura do canal. Assim,
a definição aplicada para a área do canal refere-se
somente ao trecho dragado. A área total do canal é maior
e inclui as partes da seção transversal que ficam
inundadas durante um período do ciclo de marés e fazem
parte da seção transversal molhada do canal.

Figura 53 – Velocidades máximas do escoamento em função

da seção transversal nos canais norte e sul

A figura 51 mostra que, para um canal sul com largura
de 50 m (o canal norte está fechado), a velocidade máxima
do escoamento decresce com a diminuição da área do
canal para todas as profundidades testadas. Se
sedimentos são depositados no canal e a área deste
diminui, a velocidade máxima do escoamento não
aumenta como deveria. O que poderia levar a uma
limpeza do canal não ocorre, mas sim o contrário. A
velocidade decrescente do escoamento levará a um
aumento da deposição de sedimentos e, assim, a um
decréscimo da área do canal. Isso significa que o
comportamento do canal é instável e que, eventualmente,
ele poderá se fechar.

Para um canal com largura de 75 m, o mesmo
comportamento é observado para as áreas do canal
menores que 150 m2. Para áreas maiores, a máxima
velocidade do escoamento aumenta para uma área
decrescente do canal, o que indica uma capacidade de
autolimpeza deste. Similarmente, para um canal de
largura de 100 m, ele se torna estável para áreas maiores
que aproximadamente 200 m2.

Para o caso em que somente o canal norte é aberto
(figura 52), um comportamento similar foi encontrado
quando somente o canal sul é aberto. Entretanto as
velocidades máximas do escoamento são um pouco
menores. Assim, a área mínima para um canal com largura
de 100 m é aproximadamente 300 m2. Esse valor é maior
que para o canal sul.

Figura 51 – Velocidades máximas do escoamento em função

da seção transversal no canal sul

Figura 52 – Velocidades máximas do escoamento em função

da seção transversal no canal norte
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No caso em que os dois canais são abertos (figura
53), a condição de estabilidade pode ser atingida em
áreas do canal sul, que são similares às da situação
com somente o canal sul aberto. Entretanto a área a
ser dragada é bem maior que no caso de só o canal
sul ser aberto.  As velocidades máximas do
escoamento tornam-se significativamente menores
para o caso da solução com dois canais abertos do
que com um único canal.  Isso é verdade
especialmente para o caso do canal norte. Se as
velocidades máximas do escoamento se tornam
muito baixas, então o canal pode perder sua
capacidade de transporte de sedimentos, o que faz o
conceito aplicado aqui ser inválido. A velocidade
mínima de escoamento para iniciar e manter o
transporte de sedimentos no canal depende das
características dos sedimentos. Quanto mais fino o
material, menor a velocidade mínima necessária para
induzir o transporte de sedimentos. Embora o
material presente na área do aterro possa ser bastante
fino (silte, lama), o tamanho médio do grão do
sedimento no canal depois da reabertura poderá ser
mais grosso. Isso ocorre por causa de um processo
de seleção natural, referenciado na literatura como
"encouraçamento", que conduz à lavagem dos
sedimentos finos no canal e à presença do sedimento
mais grosso no fundo.

Os cálculos realizados com o modelo de
transporte de sedimentos do DHI, chamado
LITPACK, indicam que a velocidade mínima de
escoamento para manter o transporte de areias finas
(com um tamanho médio de grão de 0,10 mm) é da
ordem de 0,5 m/s. Essa ordem de magnitude é
confirmada em outras aplicações feitas para
problemas similares.

Volumes de dragagem

É óbvio que o volume total a ser dragado aumenta
com a profundidade e a largura do canal. Os volumes
totais a serem dragados para as configurações de
canais analisadas são apresentados nas figuras 54,
55 e 56.

 Figura 54 – Volumes estimados de dragagem para várias

configurações do canal sul

Figura 55 – Volumes estimados de dragagem para várias

configurações do canal norte

Figura 56 – Volumes estimados de dragagem para várias

configurações dos canais norte e sul
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Figura 58 – Variação no tempo dos níveis de água nos

contornos do modelo hidrodinâmico na escala local

Os volumes estimados de dragagem estão resumidos na tabela 9. Esta mostra que o volume total a ser
dragado para um canal sul de 75 m de largura e 5 m de profundidade é aproximadamente 2,9 milhões de m3.
Para os dois canais (norte e sul) com as mesmas larguras e profundidades, o volume dragado é de 3,4
milhões de m3.

Tabela 9 – Volumes estimados de dragagem para várias configurações de canal

Um exemplo da área onde a dragagem deverá ser executada para o canal sul de 75 m de largura e 4 m de
profundidade é mostrado na figura 57.

Figura 57 – Exemplo de profundidade de dragagem para um canal sul com largura de 75 m e profundidade de 4 m (-DHN)

A figura 57 mostra que as quantidades maiores de
dragagem (cor vermelha) serão feitas na área ao norte do
aterro. A figura 59 apresenta os campos instantâneos de
escoamento na área do aterro para quatro situações,
correspondendo à situação inicial sem dragagem e às
situações com profundidades de canais de 2, 4 e 5 m,
respectivamente. A largura em todas as situações é
mantida constante e igual a 75 m. Os campos de
escoamento correspondem ao passo de tempo 1, indicado
na figura 58 (situação de maré enchente).
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Figura 59 – Campos instantâneos de escoamento durante uma maré enchente na área do aterro (canal sul aberto e canal
norte fechado) para quatro profundidades do canal

A figura 59 mostra que as velocidades de
escoamento no canal são relativamente baixas para
a situação sem dragagem. Aumentando-se a
profundidade do canal, a vazão e as velocidades de
escoamento aumentam. Essa figura mostra ainda
que as velocidades de escoamento mais ao norte do
aterro se elevam com o aumento da largura do canal.
Isso indica a melhora geral da circulação na área.

Similarmente, os campos instantâneos de
escoamento durante a maré vazante são mostrados
na figura 60. O passo de tempo corresponde ao passo
de tempo 2, indicado na figura 58 (maré vazante).
As velocidades de escoamento são máximas na área

norte do aterro. Quando a profundidade do canal
dragado aumenta, as velocidades de escoamento na
área norte do aterro se elevam, indicando, assim,
uma melhora geral da circulação na área.
Simultaneamente, as velocidades de escoamento na
área do aterro diminuem ligeiramente com o
aumento da circulação na área. Isso indica que, para
maiores profundidades do canal, os gradientes
longitudinais das velocidades de escoamento
diminuem. Esse gradiente reduzido indica que o
sistema estará mais próximo de uma situação de
equilíbrio no caso de um canal mais profundo do
que no de um canal mais raso.
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Figura 60 – Campos instantâneos de escoamento durante uma maré vazante na área do aterro (canal sul aberto e canal norte
fechado) para quatro profundidades do canal

Os resultados das simulações hidrodinâmicas
foram usados como entrada para os cálculos de
transporte de sedimentos. O transporte foi simulado
pelo modelo de transporte de sedimentos do DHI, o
MIKE 21 ST. As taxas de transporte foram calculadas
por meio da formulação de Engelund e Hansen (1967),
que é comumente utilizada em estudos de transporte
de sedimentos em rios. Os campos instantâneos de
transporte de sedimentos calculados estão ilustrados
nas figuras 61 e 62. Os passos de tempo correspondem
aos mostrados nas figuras 59 e 60.

A figura 61 apresenta os campos instantâneos de
transporte de sedimentos durante uma maré enchente.
Similarmente aos campos mostrados na figura 59, as
taxas máximas foram encontradas na área ao norte do
aterro. Para canais mais profundos, as taxas de transporte
no canal ao norte do aterro geralmente se elevam em
decorrência do aumento das velocidades de escoamento.
Simultaneamente, os gradientes de transporte de
sedimentos diminuem com o aumento da profundidade
do canal. Isso indica que o sistema com canais mais
profundos está mais próximo de uma situação de
equilíbrio que o sistema com canais mais rasos.
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Figura 62 – Campos instantâneos de transporte de sedimentos durante uma maré vazante na área do aterro (canal sul aberto
e canal norte fechado) para quatro profundidades de canal

Figura 61 – Campos instantâneos de transporte de sedimentos durante uma maré enchente na área do aterro (canal sul
aberto e canal norte fechado) para quatro profundidades de canal

A figura 62 apresenta uma imagem similar para o transporte de sedimentos durante uma situação de maré vazante.
Os gradientes longitudinais em taxas de transporte de sedimentos diminuem com o aumento da profundidade do canal.
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Escala de tempo para a resposta morfológica

A escala de tempo, sobre a qual a morfologia se
desenvolverá em direção a uma nova dinâmica de
equilíbrio, pode ser aproximadamente estimada a
partir dos cálculos de transporte de sedimentos
efetuados. Em um modelo simplificado, foi assumido
que as variações morfológicas após a remoção do
aterro ocorrerão principalmente na área norte do
aterro no canal sul. O comprimento total dessa área
foi  de aproximadamente 1.200 m, baseado nos cálculos
de transporte de sedimentos mostrados na seção
anterior. Esses cálculos mostram claramente um
gradiente longitudinal nas taxas de transporte de
sedimentos para as seções transversais iniciais do
canal. As simulações no modelo matemático indicam
que as taxas de transporte são consideravelmente mais
altas na área de acumulação (isto é, na área rasa ao
norte do aterro) do que nas áreas em direção ao sul e
ao norte. Assim, é razoável assumir que o volume de
sedimentos transportado para fora da área de
acumulação é muito maior que o volume que pode
retornar para a mesma área durante uma outra fase
do ciclo de maré.

Portanto a taxa de transporte de sedimentos que
é representativa para a resposta morfológica do
sistema é da mesma ordem de magnitude que o
transporte bruto,  definido como a soma do transporte
total ao norte e em direção ao sul, durante um ciclo de
maré. Após a remoção do aterro, a evolução
morfológica terá início. As variações morfológicas
atingirão seu máximo imediatamente após a remoção
do aterro e decrescerão gradualmente com o tempo.
A área da seção transversal do canal dragado crescerá
gradualmente graças ao mecanismo de transporte de
sedimentos descrito anteriormente. Quando a área da
seção transversal aumenta e o sistema se aproxima do
seu novo equilíbrio, a capacidade de transporte de
sedimentos na área de acumulação diminui. A figura
63 apresenta as taxas brutas de transporte de
sedimentos, calculadas como uma função da área da
seção transversal do canal. Pode-se observar que a área
da seção transversal usada aqui abrange toda a região
molhada, incluindo o canal dragado e as áreas rasas,
que somente são inundadas durante partes do ciclo
de maré.

Figura 63 – Taxas brutas de transporte de sedimentos em
função da área da seção transversal do canal

Uma análise de regressão foi feita nos resultados
do modelo matemático, e uma expressão parametrizada
para o transporte de sedimentos em função da área da
seção transversal foi obtida:

Q(A) = α.eβA

(1)

em que A indica a área da seção transversal, e α e β são
os coeficientes da regressão. A equação 1 está
representada pela linha contínua na figura 63.

A evolução temporal da área da seção transversal
do canal pode ser expressa por:

(dA/dt) = -Q(A)

 (2)

Substituindo a equação 1 na 2, a evolução
temporal da área da seção transversal pode ser
calculada. A equação resultante foi resolvida,
assumindo-se uma área inicial da seção transversal de
800 m2, a qual corresponde à situação inicial após a
construção de um canal com uma largura de 75 m e
uma profundidade de 4 m.

A figura 64 apresenta a evolução temporal
calculada a partir da seção transversal do canal. As taxas
brutas de transporte de sedimentos são mostradas na
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figura 65. As figuras ilustram o decréscimo gradual da
taxa de evolução e do transporte associado. Uma análise
histórica dos dados batimétricos do período de tempo
antes do fechamento do Canal do Linguado foi realizada
com base em cartas dos anos 1862, 1863 e 1903
encontradas no acervo do INPH, indicando que a
profundidade no centro do canal sul foi de
aproximadamente 3,5 m. A largura do canal foi da ordem
de 400 m. A área da seção transversal do canal
correspondia a um valor da ordem de 700 m2, assumindo
uma forma triangular. A área de equilíbrio da seção
transversal do canal sul, após a remoção parcial do aterro,
será maior que a seção transversal antes do fechamento,
porque uma parte da descarga do canal norte original
escoará agora através do canal sul. Aplicando-se uma
estimativa conservadora, a seção transversal de equilíbrio
é de 1.500 m2. A escala de tempo para a evolução
morfológica pode ser derivada da figura 64 como sendo
aproximadamente de 7 anos. Levando em conta as
imprecisões devidas ao método simplificado e
considerando a disponibilidade limitada de dados de
campo, espera-se que a escala de tempo para a evolução
morfológica seja da ordem de 5 a 10 anos.

Figura 64 – Evolução temporal estimada da área da seção
transersal do canal sul, após a remoção do aterro

As taxas de variações morfológicas serão altas na
fase inicial, imediatamente após a remoção do aterro e
a construção do canal dragado. Com o passar do tempo,
o sistema se desenvolverá gradualmente em direção a
uma nova dinâmica de equilíbrio. Mesmo após o
restabelecimento do novo equilíbrio, o canal estará
sujeito a variações no tempo por causa das variações
nas condições de maré astronômica e meteorológica,
que determinam os níveis de água e as descargas por
meio dos canais.

Figura 65 – Evolução temporal estimada do transporte bruto
de sedimentos no canal sul, após a remoção do aterro

Conclusões sobre a estabilidade do canal

Da estabilidade do canal, pode ser concluído o
seguinte:

- Canais com uma largura menor ou igual a 50 m
não são estáveis e apresentam uma tendência ao
fechamento;

- Seções transversais estáveis do canal podem
ser obtidas tanto para o canal norte como para o
canal sul;
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- As velocidades máximas de escoamento no canal
sul serão da ordem de 1,0 m/s e são ligeiramente maiores
que as do canal norte;

- Para um canal com uma largura de 75 m, a seção
transversal torna-se estável para valores maiores de
aproximadamente 150 m2. Para um canal com uma largura
de 100 m, a área mínima do canal é de aproximadamente
200 m2 para ser estável;

- Abrindo os dois canais ao mesmo tempo, tem-se
uma redução das velocidades máximas de escoamento,
especialmente no canal norte, que pode perder a sua
capacidade de transporte de sedimentos sob tais
circunstâncias;

- A situação com os dois canais abertos vai requerer
um aumento considerável do volume de dragagem de
sedimentos. Isso pode representar um aumento do
impacto negativo das intervenções sobre o meio ambiente;

- Estima-se que a escala temporal da evolução
morfológica após a remoção do aterro seja da ordem
de 5 a 10 anos.

Figura 66 – Posições escolhidas para estudo de níveis de água

Elevação do nível de água ao longo do Canal
do Linguado

Como foi constatado anteriormente, a remoção
parcial ou total do aterro no Canal do Linguado
promoverá o retorno da circulação de água através
desse canal com o interior da Baía da Babitonga,
incrementando a oscilação de maré ao longo do
canal.

Como conseqüência da ampliação da oscilação
de maré no Canal do Linguado, ocorrerá uma
elevação dos níveis de água ao longo deste. Para se
ter uma idéia completa dessa elevação de nível,
precisa-se dispor de um maior volume de dados de
maré por um período de tempo mais extenso.

Com o intuito de ter uma avaliação preliminar
da alteração dos níveis de água, foi feito um estudo
da oscilação dos níveis de água, com os 30 dias de
dados de maré que estavam disponíveis. A figura
66 ilustra as três posições que foram escolhidas para
essa análise.



110

A figura 67 ilustra a oscilação de maré nas três
posições escolhidas ao longo do tempo para o caso do
cenário F, comparada com a situação atual. Pode-se
observar que há uma boa penetração da maré no interior
do Canal do Linguado com relação à condição de mar
aberto, que ocorre próximo da boca de Barra do Sul,
mais especificamente na Ilha dos Remédios (M7).

Figura 67 – Oscilação de maré no Canal do Linguado

A figura 68 apresenta uma comparação dos
níveis máximos de água que ocorrem nas três
posições estudadas ao longo do Canal do Linguado
para a situação atual com a situação futura no caso
do cenário F.

Os resultados estatísticos obtidos para a elevação
do nível são:

- Parte norte: média = 35 cm, desvio-padrão = 13,4 cm;

- Parte central: média = 30,33 cm, desvio-padrão = 10,6 cm;
- Parte sul: média = 30,95 cm, desvio-padrão = 9,9 cm;

- Total médio: média = 32 cm, desvio-padrão = 11,4 cm.

O valor médio estimado para a elevação do nível
pode ser calculado estatisticamente por:

valor médio + 2 x desvio-padrão = 32 + 2 x 11,4 = 55 cm

Figura 68 – Comparação entre os níveis máximos no Canal
do Linguado para a situação atual e para o cenário F

O resultado para os outros cenários é o mesmo,
pois a penetração da maré e a elevação do nível de
água são controladas pela oscilação de maré, obtida
em mar aberto na região próxima à boca do Canal do
Linguado.

Com o intuito de verificar a influência dessa
elevação do nível de água no Canal do Linguado na
cidade de Barra do Sul, utilizou-se o levantamento feito
pelo INPH em 1985, associado a imagens do satélite
IKONOS obtidas em 11 de fevereiro de 2001, às 10h20.



111

Figura 69 – Levantamento planialtimétrico da região de Barra
do Sul, realçando a cota +0,5 m (INPH, 1985)

A figura 69 reproduz o levantamento
planialtimétrico, realizado pelo INPH em 1985 na região
de Barra do Sul, realçando a cota +0,5 m. A figura 70
apresenta a imagem do satélite IKONOS
correspondente a essa região.

Figura 70 – Imagem do satélite IKONOS, no dia 11 de
fevereiro de 2001, às 10h20, da região de Barra do Sul

A figura 71 foi obtida por superposição das
imagens das figuras 69 e 70 georreferenciadas e
representa a curva de nível na cota +0,5 m. Essa região
é susceptível de alagamento pela elevação de nível
decorrente da reabertura do aterro no Canal do
Linguado. Faz-se necessário um estudo topográfico
mais detalhado da região de Barra do Sul para definir
com maior precisão a área de influência. Além disso,
deve-se ressaltar que o estudo de elevação de níveis
foi feito com um período de dados de maré de 30
dias somente.

Figura 71 – Detalhe da imagem do satélite IKONOS
realçando a cota +0,5 m
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ABUNDÂNCIA E ESTRUTURA POPULACIONAL DA COMUNIDADE
PLANCTÔNICA NA BAÍA DA BABITONGA: SUBSÍDIOS PARA A
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

fluxo de energia e recrutamento larval, afetando
todos os níveis tróficos do ecossistema local.

O plâncton é controlado por fatores diretos e
indiretos. Os fatores diretos são os que afetam
diretamente as taxas de crescimento e reprodução –
por exemplo, a disponibilidade de radiação
fotossinteticamente ativa, nutrientes, temperatura,
salinidade, alimento e relações tróficas. Os fatores
indiretos são aqueles que alteram significativamente
os diretos – por exemplo, circulação, estabilidade
física e tempo de residência da água, turbidez etc.

Em condições naturais, são esses os fatores que
controlam a estrutura do plâncton em ambientes
estuarino-lagunares subtropicais. A comunidade
planctônica é a primeira a responder a qualquer tipo
de alteração ambiental provocada pelo homem,
mesmo as menos impactantes. Os problemas mais
graves são as poluições química,  orgânica
(= doméstica) e industrial ,  que direta ou
indiretamente aumentam a demanda de oxigênio;
as dragagens, que elevam a carga de material
particulado, reduzindo a zona eufótica; as mudanças
no fluxo hídrico, que alteram o tempo de residência
da água, o transporte de nutrientes e a salinidade.

O objetivo deste trabalho foi determinar as
características atuais da estrutura das comunidades
fito e zooplanctônicas na Baía da Babitonga como
referência na avaliação de futuros impactos
ambientais, como por exemplo a possibilidade de
reabertura do Canal do Linguado.

Frederico Pereira Brandini – UFPR

Fernanda Alquini – UNIVILLE

Rafael Bueno Pereira – UNIVILLE

Ricardo Luiz Leite – UNIVILLE

INTRODUÇÃO

O plâncton dos ambientes estuarino-lagunares
ao longo da costa brasileira é abundante e
diversificado (BRANDINI et al., 1997). A produção
primária fitoplanctônica é maior em relação às áreas
costeiras desprotegidas graças à elevada
disponibilidade de nutrientes e maior residência da
água. A mistura de águas continentais com águas
costeiras mantém as concentrações de
micronutrientes (metais e vitaminas) em níveis não
limitantes. O zooplâncton beneficia-se com a
disponibilidade de alimento nesses ambientes.
Convivem um grande número de espécies
holoplanctônicas, normalmente dominadas por
copépodos, e larvas de invertebrados,
principalmente de crustáceos e moluscos habitantes
dos sistemas estuarino-lagunares.

O sistema planctônico representa um elo
importante da teia alimentar marinha, e sua
integridade biológica é fundamental para a estrutura
e o funcionamento dos ecossistemas costeiros.
Mudanças na comunidade planctônica significam
alterações nos padrões espaciais e temporais do

4.
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MATERIAL E MÉTODOS

A estratégia amostral levou em conta 4 períodos
sazonais: 24 de fevereiro, 21 de maio, 20 de agosto e 18
de novembro de 2003. Coletas de água e amostras de
rede foram feitas em estações fixas no canal principal da
Baía da Babitonga (P1, P3, P8 e P10) e de Barra do Sul
(P12, P13 e P14), posicionadas ao longo de um gradiente
de salinidade previamente definido (figura 1).

verticalmente desde o fundo até a superfície. O
material recolhido foi fixado com formol a 2% e
analisado com microscópio óptico padrão entre
lâmina e lamínula. A identificação ao menor nível
possível foi feita de acordo com Tomas (1997).
Indivíduos de cada espécie foram contados ao longo
de um transecto aleatório até que o número de
espécies se mantivesse constante.

O zooplâncton foi coletado com arrastos oblíquos
de uma rede cônica com 200 µm de abertura de malha
e arrastos horizontais circulares e subsuperficiais,
durante 2 minutos a uma velocidade de 2 nós,
perfazendo um total de aproximadamente 123 m
percorridos. Com esse procedimento, e levando-se em
conta as dimensões da rede, o volume médio filtrado
em cada arrasto foi de 7,6 m3. O material coletado foi
fixado com solução de formol a 10%, neutralizado com
Bórax. Alíquotas de 5 mL foram separadas da amostra
original por fracionamento com uma pipeta Stempel
(OMORI e IKEDA, 1984), e todos os copépodos foram
contados em placa de Petri quadriculada, sob
microscópio estereoscópico com aumento de 128 X,
seguindo os procedimentos de contagem de Frontier
(1981). A abundância de copépodos em ind/m3 foi
calculada dividindo-se o número de indivíduos na
amostra original pelo volume de água filtrado durante
os arrastos. O mesmo procedimento foi adotado para a
análise do meroplâncton.

Os índices de diversidade D’= (S-1)/lnN
(MARGALEF, 1968) do fitoplâncton e do zooplâncton
foram calculados com base no número de espécies ou
morfotipos identificados (S) e no número total de células
ou indivíduos contados (N) nas amostras de rede.

RESULTADOS

Caracterização ambiental

A temperatura na superfície variou entre 17,8 em
agosto, na estação P14, e 32,1 em fevereiro, na estação
P12. Em todos os períodos, os mínimos foram sempre
observados nos setores externos, aumentando nas áreas
internas da Baía da Babitonga e de Barra do Sul. Os
gradientes espaciais foram menos acentuados no
inverno do que no verão.

Figura 1 – Mapa da área estudada indicando a posição das
estações

Dados hidrográficos foram obtidos poucos dias
antes da coleta pela equipe de Química Ambiental
da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE.
Temperatura, salinidade, transparência, turbidez e
correntometria na superfície foram determinadas
com as técnicas descritas no capítulo 2 deste livro.

Amostras de água foram obtidas na superfície
para análise de clorofila por técnicas
espectrofotométricas (STRICKLAND e PARSONS,
1972). O fitoplâncton foi coletado com uma rede
cônica de 60 µm de abertura de malha, arrastada
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A salinidade na superfície variou de 19,46 a 32,14,
com mínimos nas áreas internas (por exemplo, estações
P8, P10 e P12) e máximos nas áreas externas (figura 2),
próximo às barras de acesso e ao mar adjacente (P1 e P14).

As correntes de maré predominaram variando na
superfície de 0 a 3 pés/s, com mínimas nas campanhas
de maio e agosto e máximas nas campanhas de fevereiro
e novembro (figura 4).

Figura 2 – Padrão de distribuição espacial e variação sazonal
da salinidade na superfície da Baía da Babitonga e Canal do
Linguado, entre fevereiro e novembro de 2003

A turbidez na superfície (figura 3) foi sempre mais
elevada nas áreas internas, com valores médios entre
20 e 25 NTU, mas com máximos extremos acima de 40
NTU, observados na estação P8 e P10 em fevereiro, isto
é, na estação chuvosa. Já nas áreas de acesso ao sistema
lagunar, a turbidez foi sempre inferior a 10 NTU por
causa da diluição das águas turvas pela maré.

Figura 3 – Padrão de distribuição espacial e sazonal da turbidez
da água na superfície da Baía da Babitonga e Canal do
Linguado, entre fevereiro e novembro de 2003

Figura 4 – Distribuição espacial da intensidade da corrente
de superfície da Baía da Babitonga e Canal do Linguado, entre
fevereiro e novembro de 2003

Fitoplâncton

A biomassa fitoplanctônica, medida indiretamente
por meio da concentração de clorofila a, foi sempre maior
nas áreas internas, apesar da elevada turbidez. Os
máximos acima de 6 µg.l-1 foram obtidos em agosto e
novembro, e os mínimos entre 1 e 2 µg.l-1, nas barras de
acesso em todas as campanhas, exceto em maio (figura 5).

Figura 5 – Distribuição espacial da concentração de clorofila
a na superfície da Baía da Babitonga e Canal do Linguado,
entre fevereiro e novembro de 2003
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Considerando todos os setores amostrados e as 4
campanhas de coleta, foi identificado um total de 186
espécies e morfotipos do fitoplâncton, sendo 113
diatomáceas cêntricas (dominantes), 47 diatomáceas
penadas e 26 dinoflagelados (ver tabelas no apêndice).

A riqueza de diatomáceas e de dinoflagelados foi
expressivamente maior nas áreas externas de ambos os
setores, próximas ao mar aberto, decrescendo nas áreas
internas (figura 6). Entre as diatomáceas cêntricas, o gênero
Chaetoceros dominou, com 56 espécies. Oito espécies não
identificadas do gênero Odontella e 4 espécies do gênero
Rhyzosolenia foram co-dominantes. Os demais gêneros
(Bellerochea, Coscinodiscus, Ditylum, Guinardia, Hemiaulus,
Leptocylindrus, Proboscia, Skeletonema) foram menos
representados. As contagens relativas revelaram que várias
espécies de Chaetoceros dominaram quantitativamente o
fitoplâncton da Baía da Babitonga. Skeletonema costatum,
uma espécie cosmopolita e também dominante na Baía de
Paranaguá (BRANDINI, 1985), não ocorreu nem em
fevereiro nem em novembro, isto é, nos meses mais quentes.
Sua ocorrência ficou restrita aos meses frios (maio e agosto)
e apenas a alguns setores internos da Baía da Babitonga e à
boca de Barra do Sul (P14). De um modo geral, a
contribuição relativa dos dinoflagelados foi pequena e
praticamente dominada pelo gênero Ceratium, representado
por 6 espécies em todos os 4 períodos de coleta.

Figura 6 – Padrão de distribuição espacial e sazonal do número
de espécies de diatomáceas e dinoflagelados na superfície da
Baía da Babitonga e Canal do Linguado, entre fevereiro e
novembro de 2003

As diatomáceas cêntricas dominaram o fitoplâncton
em todas as estações e períodos de coleta, em geral
contribuindo com 50 a 100% da comunidade
diatomológica (figura 7). Apesar de menos
representativas na coleção planctônica, as penadas foram
freqüentes, ocorrendo em todas as estações e em todos
os períodos. A maioria são espécies bênticas
ressuspendidas durante as correntes de maré ou em
períodos de maior turbulência, causada por ventos do
quadrante sul. Apesar da freqüência de gêneros comuns
em ambientes rasos estuarinos subtropicais (por
exemplo, Asterionella, Surirella, Grammatophora,
Gyrosigma, Nitzschia, Pleurosigma, Thalassionema), o grupo
foi representado por 47 espécies não identificadas.

Figura 7 – Padrão de distribuição espacial e sazonal do número
de espécies de diatomáceas cêntricas e penadas na superfície
da Baía da Babitonga e Canal do Linguado, entre fevereiro e
novembro de 2003

A diversidade específica do fitoplâncton variou de
2,15 na estação P12 em fevereiro até o máximo de 11,15
na estação P1 em novembro (figura 8). O padrão de
distribuição espacial do índice D’ foi bem definido, com
valores máximos nas áreas externas e mínimos nas áreas
internas, em ambos os setores.
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Figura 8 – Distribuição espacial da diversidade específica
D’ do fitoplâncton e do zooplâncton na superfície da Baía
da Babitonga e do Canal do Linguado, entre fevereiro e
novembro de 2003

Zooplâncton

O zooplâncton da Baía da Babitonga e de Barra do
Sul foi basicamente constituído por copépodos e larvas
do meroplâncton, principalmente crustáceos e moluscos.
Os arrastos com rede revelaram 121 espécies/morfotipos
identificados em ambos os setores estudados (ver tabelas
no apêndice). Onze espécies de copépodos foram
identificadas, entre as quais Acartia tonsa (adultos e
juvenis) foi a mais abundante em todas as estações de
ambos os setores, principalmente nas áreas internas,
seguida de Temora turbinata, Paracalanus quasimodo,
Pseudodiatomus acutus e Oithona hebes. As outras espécies
foram menos freqüentes e pouco abundantes ao longo
das estações amostradas. Em maio de 2003, Acartia tonsa

representou 93% de todo o zooplâncton da estação P10.
Os cladóceros, normalmente representados por Penilia
avirostris e Pseudoevadne tergespina, foram o segundo
grupo mais abundante do holozooplâncton. P. avirostris
foi a espécie dominante em fevereiro, e P. tergespina foi
dominante em maio e agosto, mas apenas no setor interno
de Barra do Sul (P12 e P13), representando entre 15 e
24% da comunidade zooplanctônica. Em agosto, P.
tergespina foi o zooplâncton dominante na estação P12, a
mais interna de Barra do Sul, superando até mesmo os
copépodos e o número de indivíduos nas contagens
relativas das amostras de rede, com mais de 50% de
dominância no zooplâncton. Em novembro, T. turbinata
dominou numericamente o zooplâncton da Baía da
Babitonga e de Barra do Sul. P. tergespina também foi
abundante em Barra do Sul.

As larvas de Brachyura (Crustacea, Decapoda) foram
as mais representativas, dominando quantitativamente o
meroplâncton em quase todos os períodos, exceto na boca
da Baía da Babitonga (P1) em fevereiro de 2003, quando as
larvas de Luciferidae (Crustacea, Decapoda) representaram
quase 16% de toda a comunidade zooplanctônica no setor.
Náuplios de Cirripedia foram freqüentes e, ocasionalmente,
mais abundantes em relação às outras larvas de
invertebrados. Por exemplo, em fevereiro de 2003 os náuplios
de cracas representaram 12,3% das amostras da estação P10,
ficando em segundo lugar na dominância do zooplâncton,
perdendo apenas para o copépodo A. tonsa. Em maio de 2003,
foram abundantes apenas nas estações mais externas da Baía
da Babitonga (P1) e de Barra do Sul (P14), representando 11
e 22% da comunidade zooplanctônica, respectivamente.
Zoéias de Brachyura (Crustacea, Decapoda) também foram
abundantes no setor externo da Baía da Babitonga,
representando quase 70% do zooplâncton na zona mais
externa (P1), em fevereiro, e cerca de 18 e 34% do zooplâncton
nas estações P3 e P1, respectivamente, em maio de 2003. No
entanto foram raros em Barra do Sul, com apenas poucos
exemplares identificados na estação P14, já na boca da barra.
Em geral, os demais grupos do holoplâncton e do
meroplâncton (Crustacea, Decapoda, Malacostraca e
Cirripedia, Mollusca, Cnidaria, Bryozoa e Echinodermata),
e mais cerca de 63 morfotipos não identificados,
representaram menos de 20% de toda a comunidade
zooplanctônica, considerando todos os períodos.

Ao contrário do fitoplâncton, a riqueza específica do
zooplâncton variou mais sazonalmente do que entre os
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setores amostrados em um mesmo período, exceto em
Barra do Sul, onde a diferença entre o número de espécies
observadas na boca (P14) e nas estações internas (P12 e
P13) foi marcante (figura 9). A riqueza de larvas de
invertebrados foi sempre maior do que a de copépodos
em quase todos os períodos e estações. Picos sazonais
foram bem evidentes em maio de 2003, quando a riqueza
específica do zooplâncton foi maior em todos os setores e
quase dobrou nos setores internos da Baía da Babitonga
(P3, P8 e P10). As larvas de invertebrados foram as
responsáveis pelo aumento da riqueza do zooplâncton
total nesses setores. Em agosto e novembro, a riqueza do
zooplâncton total diminuiu.

O índice de diversidade D’ do zooplâncton variou
de 0,64 na estação P12, em novembro, e máximo de
5,34 na estação P14, em fevereiro (figura 8). O padrão
de distribuição espacial foi semelhante ao observado
em relação ao fitoplâncton, isto é, valores elevados
nas áreas externas de ambos os setores, decrescendo
nas áreas internas deles. O índice foi particularmente
baixo em todos os setores em novembro, por causa
de um bloom do copépodo Temora turbinata nas
estações P10 e P12.

DISCUSSÃO

Em ambientes estuarinos, com mais aporte e
acúmulo de matéria orgânica, a concentração de
nutrientes em geral é suficiente graças aos processos
regenerativos. Portanto, a salinidade e a turbidez
tornam-se essenciais no controle da produção primária
e da estrutura e dinâmica da comunidade planctônica.
Diatomáceas crescem mais em salinidades mais baixas,
desde que a turbidez da água não seja excessiva. Águas
transparentes com elevadas concentrações de
nutrientes aumentam as produções primária e
secundária do sistema planctônico, ao passo que o
excesso de turbidez diminui a zona eufótica, bem como
o espaço disponível para o crescimento do fito e do
zooplâncton.

A temperatura da água nos sistemas estuarino-
lagunares do sul do Brasil varia mais sazonalmente com
as estações climáticas e com as mudanças no regime
hidrográfico da plataforma continental adjacente do que
espacialmente no mesmo período. Portanto, o efeito da
temperatura deve ser maior quando se consideram as
alterações sazonais (e não espaciais) da diversidade
específica do plâncton. O gradiente espacial de
salinidade média na superfície em ambos os setores não
foi acentuado, tendo em vista a geomorfologia das duas
áreas estudadas, com domínio de águas salgadas do
mar adjacente em relação ao aporte continental. A
salinidade média variou no período entre 28 e 25 (ver
figura 2), com máximos nas áreas próximas ao mar
adjacente, tanto na boca da Baía da Babitonga (P1)
quanto em Barra do Sul (P14). A salinidade decresce
nas áreas internas (P8 e P10), até valores médios
mínimos de 25, como conseqüência da drenagem

Figura 9 – Distribuição espacial da riqueza de espécies de
zooplâncton na superfície da Baía da Babitonga e do Canal
do Linguado, entre fevereiro e novembro de 2003
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continental, principalmente pelo aporte dos rios
Cubatão e Cachoeira. No entanto foram evidentes as
alterações sazonais da salinidade em decorrência do
regime pluviométrico. As chuvas de verão aumentam o
aporte continental de água doce, diminuindo a salinidade
em todos os setores, como observado na coleta de
fevereiro. O contrário foi verificado nos períodos mais
secos de agosto e novembro.

Em geral, a maior riqueza de espécies de
diatomáceas ocorre nas estações mais externas da Baía
da Babitonga e de Barra do Sul. O decréscimo no número
de espécies é muito mais evidente em Barra do Sul do
que na Baía da Babitonga. A razão dessa diferença deve
estar associada ao padrão de circulação, mais dinâmico
e abrangente na Baía da Babitonga. Ou seja, a mistura
turbulenta em decorrência da maré é maior em um
sistema mais aberto e mais raso, como nas áreas internas
próximas à barragem do Canal do Linguado. Isso
significa que a comunidade fitoplanctônica, mais diversa
nos setores externos, é transportada pela maré enchente
para o interior da baía nessa área. Além disso, o aumento
da riqueza de diatomáceas na área interna também está
relacionado à maior contribuição relativa do grupo das
penadas bênticas. Essas microalgas tendem a ser mais
abundantes no plâncton em áreas mais rasas por causa
da ressuspensão de sedimentos provocada pela
circulação de marés ou ventos mais fortes. Isso foi
evidente em maio e agosto, mas o oposto foi observado
em novembro, e um padrão irregular foi notado em
fevereiro. Esses padrões atípicos de distribuição espacial
devem estar associados aos padrões de circulação
vigentes nos dias que antecederam à coleta. De fato, a
intensidade das correntes de maré em novembro e
fevereiro foi comparativamente mais alta do que em maio
e agosto. Do mesmo modo, como observado no caso das
diatomáceas cêntricas pelágicas, as diatomáceas bênticas
são facilmente transportadas para os setores externos e
mais profundos da baía pela maré vazante. Isso contribui
sobremaneira para elevar o índice de diversidade
específica até os valores máximos obtidos em agosto e
novembro nas estações P3 e P1, respectivamente, quando
o número de espécies de diatomáceas bênticas foi maior
nas áreas externas da Baía da Babitonga em relação aos
períodos anteriores.

Todos esses fatores afetaram conjuntamente a
riqueza específica do fitoplâncton na Baía da Babitonga

e, conseqüentemente, a diversidade específica. As
estações P1 e P14 foram também as mais ricas em espécies
de zooplâncton, além da estação P8 na porção
intermediária da Baía da Babitonga. As áreas mais pobres
foram as representadas pelas estações P12 e P13, no setor
interno de Barra do Sul. A diversidade específica média
foi abaixo de 2 nas estações internas de Barra do Sul (P12
e P13) e acima de 3 nas estações mais externas de ambos
os setores (P1 e P14).

CONCLUSÃO

Os resultados das 4 campanhas sazonais indicaram
consistência nos índices de diversidade, grau de riqueza
e padrões de distribuição desses parâmetros
populacionais. Foram evidentes não apenas as diferenças
entre a Baía da Babitonga e Barra do Sul em relação à
composição e ao grau de diversidade do plâncton
(sugerindo dois setores bem diversos), como também as
diferenças dentro de cada uma dessas áreas. Nos dois
setores, a diversidade de diatomáceas e do zooplâncton
tende a ser maior nas áreas externas diretamente afetadas
pelo mar. Na Baía da Babitonga, no entanto, o gradiente
de diversidade D’ pode ser amenizado pela circulação
de maré e pela circulação turbulenta provocada pelos
ventos. Ambas ressuspendem o sedimento, aumentando
a riqueza de diatomáceas bênticas e, conseqüentemente,
a diversidade de diatomáceas no plâncton nos setores
internos mais rasos. A maré vazante encarrega-se de
transferir as células bênticas para os setores externos,
enquanto a maré enchente transporta células pelágicas
para dentro do setor. Isso explica por que a diversidade
do fitoplâncton é, em média, maior na Baía da Babitonga
do que em Barra do Sul.

O zooplâncton também é afetado pela
ressuspensão de sedimentos. O padrão de distribuição
do valor médio da turbidez nas áreas internas (ver
figura 3) é inverso aos valores médios de diversidade
D’, tanto do fito quanto do zooplâncton. Quanto mais
material particulado em suspensão, menor a
disponibilidade de espaço a ser ocupado por células e
organismos do micro e do macroplâncton.

A menor diversidade planctônica foi observada na
estação P12, a mais interna de Barra do Sul. A
profundidade nessa região é maior, e a circulação muito
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menor, mais associada ao regime de “vai-e-vem” da
maré do que à circulação aberta e mais turbulenta da
Baía da Babitonga. Com menos circulação e maior
profundidade, o transporte lateral de microalgas e
animais da região costeira externa diminui, como
também a dispersão do zooplâncton e a ressuspensão
das diatomáceas bênticas. Esses fatores contribuem
para manter os índices de diversidade D’ menores em
Barra do Sul.

Finalmente, vale ressaltar que a estrutura
populacional do plâncton nas barras de acesso à Baía
da Babitonga e Barra do Sul é semelhante, pois em
ambas as regiões prevalecem as mesmas características
ambientais da região costeira adjacente.

Do ponto de vista hidrodinâmico, alterações nos
padrões de circulação em decorrência da abertura do
Canal do Linguado são esperadas. Com o aumento da
mistura entre águas costeiras e internas, é provável
que o índice de diversidade D’ da comunidade
planctônica aumente no interior de Barra do Sul,
diminuindo a diferença entre as áreas internas e
externas do canal. Ou seja, as características
populacionais da estação P12 tenderão a ser
semelhantes às da estação P10. Tendo em vista o
pequeno aporte de água por meio de Barra do Sul em
relação à boca da Baía da Babitonga, o fluxo e o refluxo
da maré na baía devem ser mantidos em níveis
semelhantes, e provavelmente os índices de
diversidade na Baía da Babitonga serão mantidos.

AGRADECIMENTOS

Somos sinceramente gratos a Marta Cremer, pelo
esforço constante como coordenadora do projeto e como
pilota da embarcação de coleta; a Luciano Fernandes e
Rubens Lopes, pelo auxílio na identificação das espécies
dominantes. Também somos eternamente gratos ao
apoio logístico da Professora Nirene no início do

programa de coleta. Infelizmente, nós a perdemos ao
longo dessa jornada, mas seus esforços iniciais
implantaram a semente da pesquisa sobre plâncton na
Baía da Babitonga. Esperamos colher bons frutos desse
trabalho para que sua memória seja honrada para
sempre.

REFERÊNCIAS

BRANDINI, F. P. Seasonal succession of the
phytoplankton in the Bay of Paranagua (Parana State
– Brazil). Rev. Brasil. Biol., v. 45, n. 4, p. 687-694, 1985.

BRANDINI, F. P. et al. A planctonologia na plataforma

continental do Brasil: diagnose e revisão bibliográfica.
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal –
IBAMA, 1997. 198 p.

FRONTIER, S. Diseño de muestreos. In:
BOLTOVSKOY, D. (Ed.). Atlas del zooplancton del

Atlantico Sudoccidental y métodos de trabajo com

el zooplancton marino. Mar del Plata: INIDEP, 1981.
p. 103-108.

MARGALEF, R. Perspectives in ecological theory.
Chicago/London: The University of Chicago Press,
1968. 111 p.

OMORI, M.; IKEDA, T. Methods in marine

zooplankton ecology. New York: John Wiley & Sons,
1984. 332 p.

TOMAS, C. R. (Ed.). Identifying marine

phytoplankton. Academic Press, San Diego: Harcourt
Brace & Company, 1997. 858 p.

STRICKLAND, J. D. H.; PARSONS, T. R. A practical
handbook of seawater analysis. Fish. Res. Bd. Canada

Bull., p. 21-26, 1972.



120
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Tabela 1 – Lista de espécies e morfotipos do fitoplâncton observados por período de coleta na Baía da Babitonga e Barra do Sul
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Continuação da tabela 1

Tabela 2 – Lista de espécies e morfotipos do fitoplâncton observados por estação na Baía da Babitonga e Barra do Sul em
fevereiro de 2003
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Continuação da tabela 2

Tabela 3 – Lista de espécies e morfotipos do fitoplâncton observados por estação na Baía da Babitonga e Barra do Sul em
maio de 2003
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Continuação da tabela 3
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Continuação da tabela 3

Tabela 4 – Lista de espécies e morfotipos do fitoplâncton observados por estação na Baía da Babitonga e Barra do Sul em
agosto de 2003
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Continuação da tabela 4
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Continuação da tabela 4

Tabela 5 – Lista de espécies e morfotipos do fitoplâncton observados por estação na Baía da Babitonga e Barra do Sul em
novembro de 2003
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Tabela 6 – Lista de grupos, espécies e morfotipos de zooplâncton observados na Baía da Babitonga e Barra do Sul nas 4 coletas

Tabela 7 – Lista de grupos, espécies e morfotipos do zoooplâncton observados por estação na Baía da Babitonga e Barra do
Sul em fevereiro de 2003
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Tabela 8 – Lista de grupos, espécies e morfotipos do zoooplâncton observados por estação na Baía da Babitonga e Barra do
Sul em maio de 2003

Continuação da tabela 7
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Continuação da tabela 8

Tabela 9 – Lista de grupos, espécies e morfotipos do zoooplâncton observados por estação na Baía da Babitonga e Barra do
Sul em agosto de 2003
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Tabela 10 – Lista de grupos, espécies e morfotipos do zoooplâncton observados por estação na Baía da Babitonga e Barra
do Sul em novembro de 2003



A MACROFAUNA BENTÔNICA DE SUBSTRATO INCONSOLIDADO DO

mantido por movimentos de água. Por outro lado,
organismos detritívoros seriam dominantes em fundos
lodosos, onde há maior disponibilidade de matéria
orgânica particulada em decorrência da sedimentação
e da presença de fracas correntes de fundo.

Essas associações, apesar de apresentarem um
comportamento errático, podem responder a perturbações
de origem natural ou antropogênica. Dessa forma, podem
ser importantes indicadores e integradores do estado de
perturbação do ecossistema (MUCHA e COSTA, 1999).
Outro argumento que considera os organismos bentônicos
apropriados para indicar as condições ambientais são seus
ciclos de vida relativamente longos, podendo apresentar
maior sensibilidade a perturbações ambientais (BELLAN,
1984; WARWICK, 1988). Como exemplo dessa condição,
organismos bentônicos detritívoros de substrato
inconsolidado revolvem o sedimento em busca de
alimento, incorporando parte desse material. Também
organismos suspensívoros e filtradores da macrofauna
consomem materiais tóxicos e organismos patogênicos da
coluna da água ou do sedimento (DAY et al., 1989). Com a
entrada excessiva de nutrientes oriunda de esgotos
domésticos e industriais e a alta taxa de sedimentação de
matéria orgânica, a velocidade de degradação pode não
compensar o processamento desses compostos até a
exaustão do oxigênio e alterar as comunidades
macrofaunais (DIAZ e ROSENBERG, 2001).

No caso dos metais pesados, a modificação nos
padrões da macrofauna bentônica pode ocorrer de duas
formas: primeira (encontrada com freqüência) – os
contaminantes podem estar distribuídos em manchas que
se concentram ao longo do estuário, causando impactos
crônicos que geram variabilidade espacial nas assembléias
macrofaunais nos ambientes com características similares;
segunda – em locais onde a quantidade de manchas
contaminadas é menor, essa variabilidade pode ser
reduzida por meio da migração e do recrutamento de
organismos oriundos de várias partes do estuário,
reduzindo a possibilidade de detectar modificações nas
assembléias locais (INGLIS e KROSS, 2000).
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INTRODUÇÃO

O estuário constitui um ambiente de transição entre
sistemas marinhos e dulcícolas, com a formação de
gradientes ambientais. As comunidades
macrobentônicas desses locais apresentam padrões de
variação em função da sua distribuição local. O
substrato de um estuário proporciona local de abrigo
para organismos sésseis, escavadores, rastejadores e
nadadores. Esse fundo pode ser regulado ou modificado
por processos físicos, químicos, geológicos e biológicos.
Particularmente, as associações macrobentônicas de
ambientes rasos e intermareais de estuários são
constantemente submetidas a condições de estresse
ambiental, tais como alterações bruscas de temperatura,
salinidade, oxigênio dissolvido e velocidade de
correnteza. Por outro lado, associações de ambientes
mais profundos geralmente encontram-se mais estáveis
em relação aos bentos de estuários (DAY et al., 1989).

A macrofauna bentônica compreende grande
parte dos grupos de invertebrados marinhos e está
direta ou indiretamente envolvida em processos físicos
e químicos que ocorrem no estuário. Fatores biológicos
como competição e predação desempenham um
importante papel na estruturação das comunidades
macrobentônicas em uma determinada área (GRAY,
1981). Apesar dessas interações, esses organismos
representam uma das principais fontes de alimento
para consumidores que ocupam o topo da cadeia
alimentar. Segundo Sovierzoski (1991), nos substratos
arenosos predominam formas suspensívoras, por
causa da maior quantidade de material em suspensão

5.
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Manguezais representam formações de transição
entre os ambientes terrestre e marinho, característicos
de regiões tropicais e subtropicais. São formados
principalmente por espécies vegetais lenhosas, micro e
macroalgas adaptadas à flutuação de salinidade, e em
geral colonizam sedimentos predominantemente
lodosos, com baixos teores de oxigênio. Pelo fato de se
formarem em áreas costeiras abrigadas, os manguezais
proporcionam a alimentação, a proteção e a reprodução
de muitas espécies de organismos (SCHAEFFER-
NOVELLI, 1995). Outro papel atribuído aos manguezais
é a produção de detritos orgânicos, considerados uma
importante fonte de nutrientes para organismos
estuarinos. A matéria vegetal com baixo valor
nutricional geralmente é transformada em detrito rico
em proteínas por intermédio de processos de
decomposição e remineralização realizados por
microorganismos que utilizam diretamente a matéria
orgânica particulada e dissolvida (CAMILLERI e RIBI,
1986).

Da mesma forma que os manguezais, as planícies
entremarés não vegetadas também são feições comuns
de regiões litorâneas, tanto em áreas estuarinas como
em costas abrigadas. Sua extensão depende da
topografia costeira e da amplitude de maré. Constituem
ecótono onde os organismos têm sua distribuição
determinada por variações das condições físicas e/ou
interações biológicas (COUTO, 1996). Os baixios, como
são conhecidos esses ambientes, apresentam elevadas
taxas de deposição e se desenvolvem em áreas costeiras
com grande disponibilidade de sedimentos, pouca
declividade e reduzida intensidade de ondas.

Quando se trata de ambientes intermareais que
margeiam os estuários, os organismos da macrofauna
bentônica do substrato inconsolidado de manguezais e
baixios não vegetados confrontam-se com uma série de
condições ambientais. Um dos principais fatores que
causam estresse nessas comunidades de organismos é
a ação das marés. Essa variação deve-se a alterações
diárias do nível de maré, tornando o substrato instável,
característica comum de ambientes com fundos
inconsolidados (COUTO, 1996). Entretanto os padrões
de zonação da macrofauna bentônica nessas áreas
podem estar diretamente relacionados aos teores de
matéria orgânica e ao grau de umidade do sedimento
(NETTO e LANA, 1995).

Ao contrário de ambientes intermareais, o
sublitoral encontra-se permanentemente inundado.
Considerando a posição da área abordada, as condições
hidrológicas representam um fator importante que
determina a deposição nesses ambientes.
Particularmente em estuários, essa taxa de deposição
pode ser elevada pela baixa energia ambiental e pela
descarga de sedimento oriundo da drenagem
continental. Os padrões da macrofauna bentônica são
um reflexo direto da maior ou menor quantidade de
energia ambiental em determinados setores ao longo
de um estuário. Processos de sedimentação podem
constituir um dos principais fatores que influenciam as
interações e o estabelecimento de associações
macrobentônicas sublitorais (LANA, 1986).

O estudo da composição e distribuição da
macrofauna bentônica em regiões estuarinas
submetidas à ocupação antrópica torna-se relevante em
virtude do potencial econômico dessas regiões para a
utilização dos recursos naturais, da implantação de
projetos de aquacultura (LANA, 1986) e também de
portos, píeres e marinas. Alguns trabalhos foram
realizados no Brasil no sentido de caracterizar a
macrofauna bentônica em estuários (LANA, 1986;
BEMVENUTI et al., 1992). Até o presente momento não
foram efetuados estudos para o conhecimento das
associações macrobentônicas de substrato
inconsolidado da Baía da Babitonga, em particular do
Canal do Linguado. Iniciativas para o conhecimento da
fauna da região são de grande importância para a
orientação no desenvolvimento de metodologias de
gerenciamento e recuperação de ambientes estuarinos.

O trabalho tem como objetivo geral caracterizar
ao longo de um ano as associações da macrofauna
bentônica do Canal do Linguado em três hábitats
selecionados.

METODOLOGIA

As amostragens foram realizadas nos meses de
fevereiro, junho, agosto e novembro de 2003, repetidas
em oito pontos selecionados ao longo do Canal do
Linguado (figura 1). Em virtude da presença da
passagem rodoviária que divide o canal, as amostragens
de campo foram divididas em duas etapas, a primeira
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na porção pertencente à Baía da Babitonga (orientação
noroeste) e a segunda na porção de Barra do Sul
(orientação sudeste). Em cada uma das porções foram
escolhidos quatro pontos de amostragem (figura 1),
totalizando oito pontos ao longo de toda a extensão do
Canal do Linguado. O critério de escolha dos pontos
de amostragem seguiu as características fisionômicas
comuns a ambas as porções do canal (Baía da Babitonga
– BB – e Barra do Sul – BS). Para a escolha, deveriam

Figura 1 – Mapa da Baía da Babitonga destacando o Canal do Linguado com os pontos 1 a 8, onde foram realizadas as
amostragens da macrofauna bentônica, sedimento e parâmetros físicos e químicos

estar obrigatoriamente presentes nos locais três hábitats
distintos: manguezal, baixio não vegetado e sublitoral
raso com profundidades variando entre 3 e 4 metros.
Em cada um dos pontos, a partir da área de manguezal,
foram traçados dois transectos perpendiculares à linha
de costa (figura 2), passando através dos três hábitats
em que foram feitas concomitantemente amostragens
da macrofauna bentônica, do sedimento e dos
parâmetros físicos e químicos.
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Figura 2 – Desenho amostral dos transectos (T1 e T2)
traçados em cada um dos pontos de amostragem onde se
encontravam os três hábitats: manguezal, baixio não
vegetado e sublitoral. Cada um dos quadrados negros
representa as quatro réplicas da macrofauna, a réplica de
sedimento e as amostragens físicas e químicas. T1: transecto 1
e T2: transecto 2

A amostragem da macrofauna bentônica foi
realizada nos oito pontos selecionados e nos dois
transectos estabelecidos em cada um dos hábitats. Nas
áreas de manguezal e baixio não vegetado foram
coletadas quatro réplicas de sedimento contendo os
organismos da macrofauna bentônica, e o material foi
retirado com o auxílio de um amostrador de PVC de
10 cm de diâmetro por 15 cm de altura. Nas amostragens
subaquáticas do sublitoral, a mesma metodologia e o
mesmo tipo de amostrador foram empregados.
Entretanto o material contendo a macrofauna bentônica
foi retirado tampando-se as extremidades dos
amostradores com caps de 10 cm de diâmetro para
evitar a perda de sedimento que continha os
organismos. Em seguida o material foi acondicionado
em sacos plásticos para posterior fixação em formalina
neutralizada a 10%. No laboratório o sedimento fixado
contendo a macrofauna bentônica foi passado através
de uma peneira de abertura de 500 µm e adicionou-se o
corante rosa de bengala para evidenciar os organismos.
Após um tempo médio de oito horas, o material foi
triado sob microscópio estereoscópio e os organismos
da macrofauna bentônica foram acondicionados em
frascos de vidro com formol a 10% neutralizado para
posterior identificação e quantificação dos táxons.

Juntamente com as amostras da macrofauna
bentônica foi coletada uma amostra de sedimento no

primeiro transecto (T1) (figura 2) a partir dos dois
transectos estabelecidos em cada um dos hábitats nos
pontos ao longo do Canal do Linguado (figura 2). As
amostras foram coletadas com potes plásticos de
300 mL e congeladas para posteriores análises. Em
laboratório foram analisadas as porcentagens de
matéria orgânica e de carbonato de cálcio biodetrítico
seguindo Dean (1974). As análises de granulometria
foram efetuadas utilizando a metodologia de
peneiramento proposta por Suguio (1973) para a fração
arenosa e pipetagem para a fração síltica e argilosa do
sedimento seguindo Carver (1971). A temperatura foi
determinada em cada um dos pontos de amostragem
utilizando um termômetro de mercúrio com escala em
graus Celsius, e a salinidade, medida com um
refratômetro portátil Instrutherm modelo RTS-
101ATC.

Análises de variância não paramétricas – teste de
Kruskal-Wallis (ANOVA: Analysis of Variance) – foram
utilizadas para testar a significância das diferenças nos
valores de densidade total e diversidade (índice de
Shannon-Wiener) da macrofauna bentônica entre os
hábitats (manguezal, baixio não vegetado e sublitoral),
meses (fevereiro, junho, agosto e novembro de 2003) e
pontos (1 a 8) em que foram realizadas as amostragens.

Os valores de temperatura e salinidade dos meses
de fevereiro, junho, agosto e novembro foram plotados
graficamente para verificar as tendências de variação
ao longo dos pontos.

Para evidenciar os agrupamentos de organismos
da macrofauna bentônica ao longo do Canal do
Linguado nos distintos meses de amostragem, os
valores médios de densidade dos táxons selecionados
nos pontos (1 a 8) e nos respectivos hábitats
(manguezal, baixio não vegetado e sublitoral) foram
analisados por meio de análises de correspondência
(CA: Correspondence Analysis). A seleção dos táxons
seguiu critérios de freqüência relativa e constância.

Os dados granulométricos foram analisados
segundo o método de Folk e Ward (1957), a partir dos
quais foram gerados valores de tamanho médio,
seleção e assimetria do grão e porcentagens de areia,
de silte e de argila. Esses valores, juntamente com os
de porcentagem de matéria orgânica (% M. Org.) e
porcentagem de carbonato de cálcio (% CaCO3), foram
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inseridos em uma matriz correspondente a cada
hábitat e respectivo mês. Dessa maneira, os dados
foram representados espacialmente por intermédio da
análise de componentes principais (PCA: Principal
Component Analysis) para verificar os agrupamentos
de pontos e as relações com as variações na
constituição sedimentológica nos pontos de
amostragem (1 a 8) nos respectivos meses (fevereiro,
junho, agosto e novembro de 2003).

RESULTADOS

A análise de variância não paramétrica da
densidade total da macrofauna bentônica não foi
expressiva entre os meses de amostragem (figura 3).
Entretanto diferenças significativas foram encontradas
entre hábitats e pontos. O hábitat manguezal apresentou
densidade total consideravelmente maior, seguida do
baixio não vegetado e sublitoral (figura 4). Na
comparação entre pontos, verificaram-se diferenças
significativas nas porções do Canal do Linguado
separadas pelo aterro, com densidades
significativamente maiores na porção que pertence à
Baía da Babitonga (BB – pontos 1 a 4) (figura 5).

Figura 4 – Valores de densidade total dos organismos da
macrofauna bentônica do Canal do Linguado nos hábitats
manguezal (MAN), baixio não vegetado (BAI) e sublitoral
(SUB). Valores significativos na ANOVA – Teste de Kruskal-
Wallis. p = 0,000

Figura 3 – Valores de densidade total dos organismos da
macrofauna bentônica do Canal do Linguado de fevereiro
(FEV), junho (JUN), agosto (AGO) e novembro (NOV) de
2003. Valores não significativos na ANOVA – Teste de
Kruskal-Wallis. p = 0,2402

Figura 5 – Valores de densidade total dos organismos da
macrofauna bentônica nos pontos (P) 1 a 8 ao longo do Canal
do Linguado. Valores significativos na ANOVA – Teste de
Kruskal-Wallis. p = 0,000

A diversidade apresentou valores mais expressivos
nas comparações entre meses, hábitats e pontos. Em
novembro de 2003 os valores foram significativamente
maiores que em agosto, seguido de junho e fevereiro
(figura 6). Nos hábitats, o baixio não vegetado apresentou



140

Tabela 1 – Relação dos táxons encontrados ao longo do Canal do Linguado

valores significativamente maiores que o sublitoral, seguido do manguezal (figura 7). Nos pontos os valores foram
maiores para a porção BB em relação à porção pertencente à Barra do Sul (BS – pontos 5 a 8) (figura 8). A lista dos
táxons encontrados nos três hábitats ao longo do Canal do Linguado está na tabela 1.

Figura 6 – Valores de diversidade dos organismos da
macrofauna bentônica do Canal do Linguado nos meses de
fevereiro (FEV), junho (JUN), agosto (AGO) e novembro
(NOV) do ano de 2003. Valores não significativos na ANOVA
– Teste de Kruskal-Wallis. p = 0,003

Figura 7 – Valores de diversidade dos organismos da
macrofauna bentônica do Canal do Linguado nos hábitats
manguezal (MAN), baixio não vegetado (BAI) e sublitoral
(SUB). Valores significativos na ANOVA – Teste de Kruskal-
Wallis. p = 0,000
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Figura 8 – Valores de diversidade dos organismos da macrofauna bentônica nos pontos (P) 1 a 8 ao longo do Canal do
Linguado. Valores significativos na ANOVA – Teste de Kruskal-Wallis. p = 0,000

A temperatura (figuras 9, 10, 11 e 12) apresentou valores distintos, refletindo os períodos de verão com
variação entre 29,5 e 32,5oC em fevereiro; outono em junho de 2003, com temperaturas variando entre 20 e 22oC;
inverno em agosto, com temperaturas entre 19 e 26,5oC; e finalmente primavera em novembro, com variações de
22,5 a 27oC. Os valores de salinidade (figuras 9, 10, 11 e 12) mostraram variação entre 22 e 33 em fevereiro, 25 e 32
em junho, 31 e 32 em agosto e 25,5 e 31 em novembro.

Continuação da tabela 1
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Figura 9 – Variação da salinidade e da temperatura (graus
Celsius) em fevereiro (F) de 2003 nos pontos (P) 1 a 8 ao
longo do Canal do Linguado

Figura 11 – Variação da salinidade e da temperatura (graus
Celsius) em agosto (A) de 2003 nos pontos (P) 1 a 8 ao longo
do Canal do Linguado

Figura 10 – Variação da salinidade e da temperatura (graus
Celsius) em junho (J) de 2003 nos pontos (P) 1 a 8 ao longo
do Canal do Linguado

Figura 12 – Variação da salinidade e da temperatura (graus
Celsius) em novembro (N) de 2003 nos pontos (P) 1 a 8 ao
longo do Canal do Linguado
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Manguezal

Os resultados da análise de correspondência da densidade dos táxons selecionados da macrofauna bentônica
dos manguezais ao longo do Canal do Linguado (figura 13) no mês de fevereiro indicaram agrupamentos de pontos,
cada um correspondendo a uma das porções do canal (BB: Baía da Babitonga e BS: Barra do Sul). Os agrupamentos
encontrados na porção BB (pontos 1 a 4) foram Cylicolaimus sp., Enchytraeidae sp. 1, Isolda sp., Capitella sp., Polydora
sp., Branchiomma sp., e na porção BS (pontos 6 a 8) foram Nereis sp., Laeonereis sp., Neanthes sp., Spiophanes sp.,
Viscosia sp., Tubificidae sp. 1. Na análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos dos manguezais
em fevereiro (figura 14), nos pontos 2, 3 e 4 a areia foi fina, moderadamente selecionada, de distribuição mesocúrtica.
Nos pontos 1, 5 e 6 as porcentagens de matéria orgânica e carbonato de cálcio foram baixas, enquanto nos pontos 7
e 8 a areia foi fina, pobremente selecionada, com valor elevado de silte.

Figura 13 – Análise de correspondência da densidade dos organismos da macrofauna bentônica do hábitat manguezal do
Canal do Linguado no mês de fevereiro (F) de 2003. P1 a P8: pontos de amostragem de 1 a 8

Figura 14 – Análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos do hábitat manguezal do Canal do Linguado
no mês de fevereiro (F) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8
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Em junho de 2003, os agrupamentos de táxons da macrofauna bentônica do manguezal formados na análise
de correspondência (figura 15) foram, na porção BB, Enchytraeidae sp. 1, Spiophanes sp., Branchiomma sp., Viscosia
sp., Isolda sp., Uca sp., Tubificidae sp. 1, e na porção BS as associações foram Capitella sp., Nereis sp., Polydora sp.,
Sigambra sp., Laeonereis sp. A análise de componentes principais (figura 16) apresentou um agrupamento dos
pontos 1, 5, 6, 7 e 8, onde predominou areia fina a muito fina bem selecionada, com assimetria negativa e distribuição
leptocúrtica. Nos pontos 1 e 2 foram elevadas as porcentagens de matéria orgânica e silte, grãos de assimetria
positiva de distribuição muito leptocúrtica.

Figura 16 – Análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos do hábitat manguezal do Canal do Linguado
em junho (J) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

Figura 15 – Análise de correspondência da densidade dos organismos da macrofauna bentônica do hábitat manguezal do
Canal do Linguado no mês de junho (J) de 2003. P1 a P8: pontos de amostragem de 1 a 8



145

Em agosto, a análise de correspondência (figura 17) evidenciou um único agrupamento de organismos da
macrofauna bentônica do manguezal com os táxons Isolda sp., Laeonereis sp., Nereis sp., Branchiomma sp., Enchytraeidae
sp. 1, Polydora sp., Capitella sp., Tubificidae sp. 1, presentes na maioria dos pontos. O ponto 4 apresentou o agrupamento
Spiophanes sp., Glycinde sp. Na análise de componentes principais do sedimento em agosto (figura 18), no ponto 4
foram maiores as porcentagens de carbonato de cálcio, matéria orgânica, argila, com areia média pobremente selecionada,
de assimetria positiva e distribuição muito leptocúrtica. Nos pontos 5 e 8 foi maior a porcentagem de silte e areia média
pobremente selecionada. Nos pontos 1, 2, 3 e 7 os grãos foram moderadamente selecionados, com assimetria negativa.

Figura 17 – Análise de correspondência da densidade dos organismos da macrofauna bentônica do hábitat manguezal do
Canal do Linguado em agosto (A) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

Figura 18 – Análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos do hábitat manguezal do Canal do Linguado
em agosto (A) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8
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Em novembro (figura 19) formaram-se dois agrupamentos de organismos da macrofauna bentônica dos
manguezais. O primeiro foi constituído pelos táxons Exogone sp., Nereis sp., Isolda sp., Scoloplos sp., presentes no
ponto 4. O segundo foi formado por Branchiomma sp., Heteromastus sp., Sigambra sp., Laeonereis sp., Uca sp., Capitella
sp., Polydora sp., Tubificidae sp. 1, Enchytraeidae sp. 1, relacionados com os demais pontos ao longo do canal. Na
análise de componentes principais (figura 20), com exceção do ponto 4, os demais pontos apresentaram baixas
porcentagens de matéria orgânica, argila, silte e carbonato de cálcio. Nesses pontos predominou areia fina
pobremente selecionada, de distribuição extremamente leptocúrtica.

Figura 19 – Análise de correspondência da densidade dos organismos da macrofauna bentônica do hábitat manguezal do
Canal do Linguado em novembro (N) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

Figura 20 – Análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos do hábitat manguezal do Canal do Linguado
no mês de novembro (N) de 2003. P1 a P8: pontos de amostragem de 1 a 8
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Baixio não vegetado

A análise de correspondência da macrofauna bentônica dos baixios não vegetados em fevereiro de 2003
formou dois agrupamentos distintos: o primeiro (figura 21) pertencente à porção BB (pontos 1 a 4), com os táxons
Tagelus sp., Enchytraeidae sp.1, Glycinde sp., Laeonereis sp., Heteromastus sp., Tubificidae sp. 1, Pheronus sp.,
Spiophanes sp., Anticoma sp.; e o segundo, de pontos pertencentes a BS (pontos 5 a 8): Macoma sp., Capitella sp.,
Viscosia sp., Sigambra sp. No resultado da análise de componentes principais, a composição do sedimento nos
baixios não vegetados (figura 22) foi de areia muito fina pobremente selecionada e elevada porcentagem de silte
nos pontos 4 e 5. Nos demais pontos predominou areia fina de distribuição extremamente leptocúrtica.

Figura 21 – Análise de correspondência da densidade dos organismos da macrofauna bentônica do hábitat baixio não
vegetado do Canal do Linguado no mês de fevereiro (F) de 2003. P1 a P8: pontos de amostragem de 1 a 8
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Figura 22 – Análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos do hábitat baixio não vegetado do Canal
do Linguado em fevereiro (F) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

Figura 23 – Análise de correspondência da densidade dos organismos da macrofauna bentônica do hábitat baixio não
vegetado do Canal do Linguado em junho (J) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

No mês de junho de 2003 (figura 23) formou-se o agrupamento Armandia sp., Polydora sp., Anomalocardia sp., Spiophanes
sp., Sigambra sp., Laeonereis sp., Viscosia sp., Capitella sp., correspondendo à porção BS. No mesmo mês, o agrupamento
Aricidea sp., Glycinde sp., espécie B de Oligochaeta correspondeu à porção BB, com exceção do ponto 1, que apareceu
isolado dos agrupamentos, com o poliqueta Dispio sp. A análise de componentes principais (figura 24) formou dois
agrupamentos de pontos relacionados com as porções do Canal do Linguado. No agrupamento dos pontos 1 a 4 (BB)
predominou argila, carbonato de cálcio e silte, e os grãos foram moderadamente selecionados, com distribuição muito
leptocúrtica. Nos pontos 5 a 8 (BS) predominou areia aproximadamente simétrica de distribuição mesocúrtica.
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Figura 24 – Análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos do hábitat baixio não vegetado do Canal do
Linguado em junho (J) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

Em agosto de 2003, a análise de correspondência (figura 25) evidenciou o agrupamento de táxons Spio sp., Polydora
sp., Aricidea sp., Glycinde sp., Spiophanes sp., Magelona sp., Tubificidae sp. 1, Olividae sp. 1, correspondendo ao setor BB,
e outro agrupamento do setor BS, com Laeonereis sp., Viscosia sp., Capitella sp., Sigambra sp., Armandia sp., Anomalocardia
sp. O PCA (figura 26) formou um agrupamento dos pontos 1, 6 e 8 e foram encontrados elevados teores de areia.
Nos pontos 2 e 5 predominou areia muito fina, moderadamente selecionada, de distribuição muito leptocúrtica,
e houve porcentagens elevadas de matéria orgânica e silte. Nos pontos 3, 4 e 7 apareceram altos teores de carbonato
de cálcio e argila.

Figura 25 – Análise de correspondência da densidade dos organismos da macrofauna bentônica do hábitat baixio não
vegetado do Canal do Linguado em agosto (A) de 2003. P1 a P8: pontos1 a 8
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Figura 26 – Análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos do hábitat baixio não vegetado do Canal
do Linguado em agosto (A) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

No mês de novembro, a CA (análise de correspondência) (figura 27) formou dois grupamentos: o primeiro
correspondeu aos pontos 2, 3 e 4, onde apareceram Aricidea sp., Spiophanes sp., espécie de Anthozoa, Tubificidae sp.
1, Paramesochium sp.; e o segundo, formado por Polydora sp., Heteromastus sp., Laeonereis sp., Sigambra sp., Scoloplos
sp., Capitella sp., Viscosia sp. Na análise de componentes principais (figura 28), os pontos 1, 2, 3, 5 e 6 apresentaram
areia fina a muito fina bem selecionada, aproximadamente simétrica, de distribuição mesocúrtica. No ponto 4
apareceram altas porcentagens de argila e carbonato de cálcio. Predominou silte grosso muito pobremente
selecionado, de assimetria muito positiva e distribuição muito leptocúrtica.

Figura 27 – Análise de correspondência da densidade dos organismos da macrofauna bentônica do hábitat baixio não
vegetado do Canal do Linguado em novembro (N) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8
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Figura 28 – Análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos do hábitat baixio não vegetado do Canal do
Linguado em novembro (N) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

Sublitoral

O resultado da análise de correspondência do mês de fevereiro de 2003 (figura 29) evidenciou um único
agrupamento de organismos da macrofauna bentônica comum às porções BB e BS do Canal do Linguado, composto
por Magelona sp., Haploscoloplos sp., Typosyllis sp. 2, Pheronus sp., Heteromastus sp., Glycinde sp., Aricidea sp.,
Spiophanes sp., Anticoma sp. e espécie de Lofoforado. Exceção deve ser feita ao ponto 3, na porção BB, que apresentou
o agrupamento Poecilochaetus sp. e espécie de Porífera, e aos pontos 5 e 6, que não apresentaram organismos e
conseqüentemente não participaram da análise. O PCA do sedimento (figura 30) formou um agrupamento dos
pontos 1, 3, 4 e 7 relacionado com elevados teores de areia fina moderadamente selecionada, de distribuição
muito leptocúrtica. Nos pontos 2, 6 e 8 o sedimento foi muito pobremente selecionado, com elevadas porcentagens
de carbonato de cálcio e matéria orgânica.

Figura 29 – Análise de correspondência da densidade dos organismos da macrofauna bentônica do hábitat sublitoral do
Canal do Linguado em fevereiro (F) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8
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Figura 30 – Análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos do hábitat sublitoral do Canal do Linguado
em fevereiro (F) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

No mês de junho de 2003 os agrupamentos ficaram mais bem definidos (figura 31), caracterizando as distintas
porções do canal. O agrupamento evidenciado na porção BB (pontos 1 a 4) foi composto pelos organismos Langerhansia
sp., Pheronus sp., Heteromastus sp., Poecilochaetus sp., Aricidea sp., Magelona sp., Polydora sp., Pectinaria sp., e o agrupamento
da porção BS (pontos 5, 7 e 8) foi Cossura sp., Spio sp. Entretanto o ponto 6 foi excluído da análise por não apresentar
organismos da macrofauna bentônica. A análise de componentes principais do sedimento (figura 32) formou
agrupamentos dos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, relacionados com elevadas porcentagens de areia fina moderadamente
selecionada. No entanto o ponto 6 apresentou altas porcentagens de silte, argila, matéria orgânica e carbonato de
cálcio. Nesse ponto predominou silte fino muito pobremente selecionado.

Figura 31 – Análise de correspondência da densidade dos organismos da macrofauna bentônica do hábitat sublitoral do
Canal do Linguado em junho (J) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8
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Figura 32 – Análise de componentes principais dos parâmetros sedimentológicos do hábitat sublitoral do Canal do Linguado
em junho (J) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

Em agosto foram encontrados dois agrupamentos (figura 33), o primeiro formado por Anticoma sp.,
Langerhansia sp., Pheronus sp., Poecilochaetus sp., Isolda sp., Eumida sp., Aricidea sp., Dispio sp., Polydora sp.,
Namalicastis sp., Magelona sp., Parandalia sp., correspondendo aos pontos 3, 2, 4, 6 e 1, e o segundo agrupamento
correspondendo aos pontos 7 e 8, formado por Spio sp. O PCA do sedimento (figura 34) evidenciou um
agrupamento dos pontos 1, 3, 4 e 5, relacionados com teores elevados de areia fina. O ponto 6 esteve
relacionado com porcentagens elevadas de silte, matéria orgânica e carbonato de cálcio, e predominou areia
muito fina pobremente selecionada.

Figura 33 – Análise de correspondência da densidade dos
organismos da macrofauna bentônica do hábitat sublitoral
do Canal do Linguado em agosto (A) de 2003. P1 a P8:
pontos 1 a 8

Figura 34 – Análise de componentes principais dos
parâmetros sedimentológicos do hábitat sublitoral do Canal
do Linguado em agosto (A) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8
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No mês de novembro de 2003, a análise de
correspondência da macrofauna bentônica (figura 35)
apresentou dois agrupamentos de pontos distintos. O
primeiro agrupamento correspondeu à porção BB, formado
pelos táxons Aricidea sp., Tubificidae sp. 1, Langerhansia sp.,
Pheronus sp., Poecilochaetus sp., Lysianassidae sp. 1, Maphysa
sp., Polydora sp., Magelona sp. O segundo agrupamento, que
correspondeu à porção BS, foi formado por Spio sp., Viscosia
sp., Spiophanes sp., Scoloplos sp. O PCA do sedimento (figura
36) evidenciou um agrupamento dos pontos 1, 2, 3, 5 e 8
relacionados com areia fina de distribuição
extremamente leptocúrtica. Nos pontos 4 e 7 a areia foi
muito fina, muito pobremente selecionada, com elevada
porcentagem de argila.

Figura 36 – Análise de componentes principais dos parâmetros
sedimentológicos do hábitat sublitoral do Canal do Linguado
em novembro (N) de 2003. P1 a P8: pontos 1 a 8

DISCUSSÃO

Os valores de salinidade nos meses de junho, agosto
e novembro acompanharam condições de maré enchente
de quadratura nos pontos 1 a 4, com relação à porção
BB, e uma situação de maré vazante de quadratura nos
pontos 5 a 8, correspondente à porção BS. Entretanto a
salinidade no ponto 4 no mês de fevereiro de 2003
apresentou uma condição atípica para o período em que
foi realizada a amostragem, possivelmente relacionada
a uma condição de maré pouco comum na região. De
maneira geral, a salinidade e a temperatura
demonstraram padrões esperados nos períodos de
amostragem, reflexo óbvio da variação sazonal na área.

Nos manguezais, na comparação entre os
agrupamentos dos meses de fevereiro e junho, observou-
se uma clara formação de associações de táxons que
representou cada uma das porções do Canal do
Linguado. Segundo a análise de componentes principais
dos dados sedimentológicos, os elevados teores de areia
encontrados na maior parte dos pontos ao longo do canal
parecem condicionar o estabelecimento dessas
associações. Entretanto, quando comparadas as
diferenças entre as associações macrobentônicas das
porções, deve-se considerar que ambas estão sob
condições hidrológicas distintas, e a porção BB recebe
maior aporte da drenagem continental, enquanto a
porção BS está sob menor influência desse sistema. Nos
meses de agosto e novembro, com algumas exceções,

Figura 35 – Análise de correspondência da densidade dos
organismos da macrofauna bentônica do hábitat sublitoral
do Canal do Linguado em novembro (N) de 2003. P1 a P8:
pontos 1 a 8
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as associações da macrofauna bentônica demonstraram
padrões de composição e distribuição similares, sem a
distinção das porções BB e BS. Como evidenciado nos
meses de fevereiro e junho, as composições
sedimentológicas em agosto e novembro possivelmente
condicionaram os agrupamentos de pontos relacionados
a elevados teores de areia fina a muito fina.
Particularmente no ponto 4, localizado nas proximidades
do aterro na porção BB, onde ocorreram agrupamentos
distintos dos demais pontos, os sedimentos apresentaram
elevados teores de argila, carbonato de cálcio e matéria
orgânica.

A presença de vegetação de manguezal pode causar
modificações nos padrões de circulação de água e de
sedimentação por intermédio da redução na velocidade
do fluxo das marés (POMEROY e IMBERGER, 1981). Em
sedimentos pobremente selecionados e com baixos valores
de salinidade, característicos de ambientes de baixa
energia, como é o caso da maior parte dos manguezais
estudados ao longo do Canal do Linguado, verificou-se
que espécies de poliquetas são menos numerosas em
relação a ambientes com alta energia e salinidades mais
elevadas, como evidenciado por Lana et al. (1997) em
manguezais da Baía de Paranaguá.

Os táxons Laeonereis sp., Capitella sp., Enchytraeidae
sp. 1, Nereis sp. e Polydora sp., apesar de aparecerem de
forma alternada nas porções do canal nos meses de janeiro
e junho e em ambas as porções nos meses de agosto e
novembro, são os organismos mais abundantes em áreas
de manguezal do Canal do Linguado. Segundo Lana et al.
(1997), Laeonereis acuta e Nephthys fluviatilis são espécies
dominantes em ambientes com baixa salinidade e energia
ambiental.

A macrofauna bentônica dos baixios não vegetados
do Canal do Linguado, ao longo dos meses de amostragem,
de maneira geral apresentou agrupamentos bem definidos
de acordo com os respectivos meses, que caracterizaram as
porções pertencentes à Baía da Babitonga (BB) e a Barra do
Sul (BS). Ao longo do ano, predominaram sedimentos com
elevadas porcentagens de areia, não ocorrendo um padrão
que possibilitasse definir as porções do canal, com exceção
do mês de junho, em que as porções foram distintas com
teores de areia mais elevados na porção BS e maiores teores
de argila na porção BB.

Os táxons comumente encontrados em todos os meses
foram Laeonereis sp., Capitella sp., Spiophanes sp., Sigambra

sp., Tubificidae sp. 1, Viscosia sp. Entretanto verificaram-
se alguns padrões de distribuição distintos para cada um
dos táxons encontrados. Laeonereis sp. foi encontrado em
BB nos meses de fevereiro e novembro e na porção BS em
junho e agosto. Capitella sp., Sigambra sp. e Viscosia sp.
foram encontrados na porção BS em todos os meses de
amostragem. Spiophanes sp. foi encontrado na porção BB
em fevereiro, agosto e novembro e em junho na porção
BS. Tubificidae sp. 1 foi encontrado em fevereiro e junho
na porção BS e em agosto e novembro na porção BB. Esses
padrões indicaram que os organismos, apesar de
ocorrerem em ambos os ambientes, podem responder com
o aumento ou a redução de densidade, dependendo das
condições ambientais de cada uma das porções do canal.

Quando analisadas as associações da macrofauna
bentônica do Canal do Linguado no sublitoral raso, foram
encontrados dois padrões gerais. O primeiro foi a formação
de um único agrupamento de organismos nos meses de
fevereiro e agosto; e no segundo foram encontrados
agrupamentos que caracterizaram as porções BB e BS.
Possivelmente esse padrão pode ser uma resposta das
associações macrobentônicas às condições físicas e
químicas estabelecidas em períodos de verão (mês de
fevereiro) e inverno (mês de agosto). Na avaliação das
condições sedimentológicas, predominaram sedimentos
com elevadas proporções de areia fina na maioria dos
pontos, mas o ponto 6 foi diferente dos demais por
apresentar grande porcentagem de argila e matéria
orgânica.

Os táxons encontrados nos meses de junho e
novembro na porção BB foram Magelona sp., Poecilochaetus
sp., Pheronus sp. Nos demais meses não foram encontrados
táxons que correspondessem às distintas porções do Canal
do Linguado. Magelona sp. ocorreu principalmente no
ponto 1, no início da porção BB, nos meses de fevereiro e
novembro, quando foram encontrados elevados teores de
areia. Esse fato corrobora a observação de Kuehl (1974)
para Magelona papillicornis, que ocorre nos estuários de
Elbe, Weser e Ems (Alemanha), encontrada em fundos
arenosos e lodosos, alimentando-se principalmente de
detritos.

Em função da manutenção do aterro que divide o
Canal do Linguado, a tendência esperada é a redução
gradativa da energia ambiental, com a deposição de
sedimentos fluviais na porção BB, e na porção BS pode
ocorrer o estreitamento da comunicação dessa porção
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com a plataforma rasa adjacente, também contribuindo
para a redução da energia ambiental. Independentemente
da porção analisada do Canal do Linguado, o aumento
da taxa de deposição em áreas de baixa energia poderá
acarretar a intensificação do assoreamento dos ambientes
sublitorais e o aumento da extensão das áreas de
manguezal e baixio não vegetado. Como verificado no
estudo das associações ao longo do ano de 2003, caso se
mantenham as condições sedimentológicas descritas,
possivelmente estarão presentes nas associações da
macrofauna bentônica organismos predominantemente
comedores de depósitos, como foi o caso recorrente do
poliqueta Polydora sp., praticamente presente em todos os
hábitats estudados, durante todos os meses. Essas
condições ambientais também são toleradas pelos
poliquetas Capitella sp. e Laeonereis sp. e as duas espécies
de oligoquetas pertencentes às famílias Enchytraeidae e
Tubificidae, comuns de manguezais e baixios não
vegetados. Destaque deve ser dado ao poliqueta Capitella
sp., que apresenta elevadas densidades e é considerada
uma espécie cosmopolita de ambientes contaminados por
esgotos domésticos e industriais, além de áreas de
atividade petrolífera (HERRERO et al., 1996).

Em uma situação de abertura direta do canal, espera-
se um efeito inicial em que ocorram elevadas taxas de
turbidez, reduzindo a produtividade primária no Canal
do Linguado e áreas adjacentes, além da alteração nas
composições sedimentológicas destas.

Com a abertura do canal sem a retirada do material
depositado na porção da Baía da Babitonga, existe a
possibilidade de restabelecimento do gradiente ambiental
por um período de tempo difícil de dimensionar.
Possivelmente as associações macrobentônicas poderão
se modificar em função do aumento gradativo da energia
ambiental e recuo da influência da drenagem continental
na porção pertencente à Baía da Babitonga, até o
restabelecimento da profundidade encontrada na área
interna da porção de Barra do Sul, próxima ao aterro do
Canal do Linguado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, as associações da macrofauna
bentônica dos hábitats estudados no Canal do Linguado
apresentaram respostas distintas, dependendo das
condições hidrológicas que podem alterar em graus
diferenciados os padrões de composição sedimentológica
em cada um dos pontos estudados e ao longo dos meses.

Apesar de as porções BB e BS do Canal do Linguado
demonstrarem baixa energia ambiental em função do
aterro, os dados físicos e químicos indicaram influências
das variações do sistema marinho adjacente. Outro fator
a ser considerado é a maior extensão da área mais interna
(ponto 4) da porção BB até a desembocadura da Baía da
Babitonga e a menor extensão da área mais interna (ponto
5) da porção BS até a desembocadura do Canal do
Linguado em Barra do Sul. Dessa maneira, as associações
da macrofauna bentônica dos ambientes estudados
parecem responder de forma menos intensa, com a
redução da diversidade e o aumento da densidade, às
variações sazonais do que em ambientes mais próximos
às desembocaduras da Baía da Babitonga e do Canal do
Linguado propriamente.

McLuski (1981) considera que em estuários os
organismos da macrofauna bentônica se encontram sob
níveis de estresse que condicionam a ocorrência de
poucas espécies, as quais podem apresentar elevada
abundância. Nesse sentido, particularmente em áreas de
manguezal, foram verificados padrões semelhantes, com
valores de diversidade inferiores aos demais hábitats,
havendo dominância numérica de poucas espécies.

A macrofauna bentônica das áreas de baixio não
vegetado merece destaque por apresentar associações
que caracterizaram as porções pertencentes à Baía da
Babitonga e a Barra do Sul respectivamente, apesar de
se modificarem ao longo do tempo.

Em menor escala, independentemente do hábitat
analisado, as associações da macrofauna bentônica dos
pontos onde foram realizados os estudos parecem refletir
as condições ambientais relacionadas às alterações nos
padrões sedimentológicos, condicionados pela baixa
energia ambiental, e às variações sazonais de
temperatura e salinidade. As respostas diferenciadas das
associações em cada um dos hábitats podem estar
diretamente ligadas às posições ocupadas por essas
comunidades ao longo do Canal do Linguado, que
refletiram as condições hidrológicas prevalecentes.

Entretanto deve-se enfatizar que em substratos
arenosos predominam formas suspensívoras devido
à maior quantidade de material em suspensão,
mantido por movimentos de água. Por outro lado,
organismos detritívoros seriam dominantes em fundos
lodosos, onde há maior disponibilidade de matéria
orgânica particulada, em decorrência da sedimentação
e da presença de fracas correntes de fundo
(SOVIERZOSKI, 1991).
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ICTIOFAUNA

al., 1988; KJERFVE, 1986; KJERFVE e MAGILL, 1989),
movimentos migratórios (YÁNEZ ARANCIBIA e
NUGENT, 1977; WEINSTEIN, 1988), além de
alterações na dinâmica trófica, produtividade,
distribuição espaço-temporal dos organismos e nos
gradientes físico-químicos (DARNELL e SONIAT,
1979; STEVENSON 1988). A amplitude desses
processos apresenta relação com a geomorfologia e
hidrodinâmica dos estuários (ODUM et al., 1979).

Ao longo dos últimos 20 anos foi corroborado o
conceito de que os estuários constituem hábitats
essenciais para inúmeras espécies ictíicas
comercialmente importantes (WEINSTEIN, 1988).
Muitas das etapas reprodutivas, incluindo dispersão de
ovos e larvas, distribuição de juvenis e migrações
(pouco compreendidas), estão sincronizadas com o
funcionamento dos ambientes estuarinos (ROBINS,
1971; BOCHLERT e MUNDY, 1988; SHAW et al., 1988).
Além disso, análises amostrais quali-quantitativas têm
demonstrado que o maior número de indivíduos e de
diversidade de espécies ocorre nas águas estuarinas
rasas, entre os 30 cm e 1,5 m de profundidade
(HAMILTON e SNEDACKER, 1984).

DELINEAMENTO AMOSTRAL E
METODOLOGIA

Levantamento ictiofaunístico na região
impactada

As amostragens foram realizadas em duas áreas
de estudos predefinidas: área 1, denominada BS, situada
entre o Balneário Barra do Sul e a rodovia BR-280, e
área 2, denominada BB, entre a rodovia BR-280 e a Ilha
do Mel. A localização das áreas amostrais está ilustrada
na figura 1.
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INTRODUÇÃO

O aterro com obstrução de um canal marítimo
constitui, de modo geral, uma fonte pontual de
interferência, e a avaliação do comprometimento das
biocenoses requer uma abordagem que integre a análise
dos processos físico-químicos e biológicos. A análise
biológica deve abordar as escalas espacial e temporal, visto
que o ciclo de vida de muitas espécies está geralmente
relacionado às suas variações regionais e sazonais. Além
disso, os impactos podem ser amplificados nos ambientes
de estuários e canais estuarinos.

Estuário pode ser definido como uma porção de
água costeira semifechada, que tem livre conexão com o
mar aberto e onde a água do mar é gradativamente
diluída com a água doce derivada da drenagem terrestre
(FAIRBRIDGE, 1980). Em geral, é uma mistura das
condições marinhas e dulcícolas, porém muitos de seus
atributos físicos e biológicos não são transicionais, mas
exclusivos, sendo habitados por flora e fauna
ecofisiologicamente bem adaptadas e distintas (ODUM,
1988). Suas águas mesoalinas protegidas interconectam
e interagem através dos canais estuarinos. Nestes, e entre
o estuário e o oceano adjacente, ocorre um intercâmbio
ativo de organismos (WEINSTEIN, 1988), água
(DRUNKERS, 1988; SEABERG, 1988), nutrientes
(PETERSON et al., 1988), matéria orgânica
(HOPKINSON, 1988) e sedimentos (NITROUER e
DEMASTER, 1986). Isso envolve processos complexos
de transporte e mistura (JANSSON, 1988; MADDEN et
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As amostragens foram efetuadas entre fevereiro e
novembro de 2003. O grupo foi dividido em duas equipes
com três pesquisadores cada, para a realização simultânea
das amostragens nas áreas. Todas as fases de campo
totalizaram dois dias de coleta. O primeiro dia envolveu
a obtenção de amostras demersais com redes de arrasto
com portas; e o segundo, a obtenção de amostras pelágicas
por meio de redes de espera. As redes de espera, com
malhas de diferentes aberturas (variando de 2,4 a 14,0 cm
entre nós adjacentes), foram armadas próximo aos bosques
de manguezais, marismas da baía e nos remansos e
margens dos rios e gamboas. Todas as redes foram
revisadas a cada 4 horas por ciclos completos de 24 horas.

Para as amostragens dos peixes bentônicos e/ou
demersais, foram utilizados arrastos com embarcação que
opera com duas redes com portas, as quais foram tratadas
como réplicas. Cada arrasto teve uma duração de 10
minutos; a velocidade e a posição do início e do final de
cada um foram determinadas com auxílio do GPS (Sistema
de Posicionamento Global). Essas informações foram
utilizadas para calcular a área varrida pelas redes e a
determinação da biomassa.

Figura 1 – Localização das áreas amostrais

A captura por unidade de área (CPUA) foi utilizada
para determinar a densidade e a biomassa nas capturas
feitas pelos arrastos com portas, e a captura por unidade
de esforço (CPUE) foi aplicada às observações obtidas por
intermédio das redes de espera. Os valores de densidade
e biomassa foram expressos em ind.m-2 e g.m-2,
respectivamente.

Os peixes capturados foram resfriados em gelo e
posteriormente transportados para o laboratório para
identificação, mensuração e observação do sexo e grau de
maturação gonadal. Alguns exemplares de cada espécie
foram fixados em formol a 10%, preservados em álcool
70% e depositados na Coleção Ictiológica do
Departamento de Zoologia da UNIVILLE.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Parâmetros abióticos

Nas figuras 2 e 3 estão representadas as médias
mensais de temperatura e salinidade da água.
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Figura 2 – Diagramas comparativos da temperatura da água nos pontos e épocas analisados
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As diferenças entre as médias de temperatura da água foram significativas entre as áreas e as épocas
analisadas. Contudo não diferiram significativamente entre superfície/fundo e início/final do arrasto
(figura 2). Ainda foram observadas diferenças entre as médias de temperatura das áreas no verão, durante
as despescas das redes de espera, com temperaturas mais altas em Barra do Sul (figura 2). Esses resultados
estão associados ao fato de a Baía da Babitonga apresentar maior volume de água e maior profundidade e
ainda à influência da maré com águas marinhas mais frias procedentes do oceano adjacente, enquanto Barra
do Sul, ao contrário, apresenta menor volume e profundidade e recebe água de maior temperatura procedente
das áreas rasas adjacentes.

Com relação à salinidade, as diferenças entre as médias observadas das áreas, épocas e início e final do
uso da rede de arrasto não foram significativas no nível de 95% de segurança (figura 3).

Figura 3 – Diagramas comparativos das variações observadas na salinidade entre as áreas e pontos amostrais
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Como observado para a temperatura, as diferenças
entre as médias de salinidade das áreas no verão foram
consideravelmente menores que as observadas na Baía
da Babitonga, durante as despescas das redes de espera
(figura 3). Esse fato confirma a suposição de que o ponto
amostral analisado em Barra do Sul se encontrava sob
maior influência das águas doces, procedentes da bacia
de inundação do Rio Acaraí.

Os resultados de temperatura e salinidade
coincidiram com os observados por Knoppers et al.
(1987) e Machado et al. (2001) para a Baía de
Paranaguá, cujo padrão de distribuição espacial de
temperatura e salinidade da água apresentou maiores
valores nos períodos secos de outono e inverno. Isso
evidenciou, principalmente na área de Barra do Sul,
que a hidrodinâmica regional foi fortemente
influenciada pelo regime de chuvas associado aos
meses de alta temperatura do verão.

Ictiofauna

Composição

De maneira geral, a comunidade pode ser dividida
em pelo menos três assembléias: as associadas ao
substrato de fundo, as espécies de meia-água e as
espécies costeiras. Notadamente, já foi descrito que o
maior número de espécies ocorre durante o verão e os
meses quentes, principalmente no início do outono,
estando relacionado à época reprodutiva e ao

recrutamento de juvenis. A redução no número de
espécies durante o inverno está associada aos períodos
de intensa chuva e períodos de vazante do canal,
resultando em baixa salinidade.

Com base na abundância, na distribuição espacial
e temporal e no ciclo de vida, os peixes desse estuário
podem ser agrupados em cinco categorias:

1. Peixes que residem no estuário: são aqueles que
completam seu ciclo de vida dentro do estuário. A
maioria das espécies está presente durante todo o
ano, sendo as mais abundantes Stellifer rastrifer,
Achirus lineatus, Genidens genidens e Cathorops spixii;

2. Peixes marinhos que dependem do estuário: são
as espécies marinhas que utilizam o estuário para
desova, podendo habitar essas áreas durante seus
primeiros anos de vida. Alguns cienídeos podem
ser encontrados durante todo o ano (Micropogonias
furnieri, Cynoscion leiarchus e Menthicirrhus
americanus), além das tainhas Mugil platanus e
Mugil liza;

3. Espécies anadrômicas: vivem no mar e se
reproduzem em água doce, tais como os bagres
Sciadeichthys luniscutis, que entram no estuário no
inverno e na primavera;

4. Espécies oportunistas: muitas espécies utilizam
o estuário como viveiro natural (nursery) durante
seus primeiros estágios de vida (pós-larva e
juvenis). Entre elas encontram-se Cynoscium
striatus, Umbrina canosai, Ctenosciaena gracillicirrhus,
Prionotus punctatus e Lagocephalus laevigatus, as

Continuação da figura 3



163

quais aparecem durante vários meses do ano. Alguns juvenis e adultos de Trichiurus lepturus e Porichtys

porosissimus aparecem durante os meses quentes, quando as salinidades próximas ao fundo do estuário
encontram seus valores mais elevados;

5. Visitantes ocasionais: peixes marinhos ou de água doce que aparecem esporadicamente e de forma irregular
no estuário. Peixes tropicais das famílias Carangidae, Serranidae, Pomacentridae, Gerreidae e Balistidae
foram vistos durante o verão.

O inventário apresentado no quadro 1 mostra a classificação taxonômica das espécies capturadas. Nas tabelas
1 e 2 estão as composições familiar e específica, com as respectivas freqüências absolutas (número de exemplares)
e pesos totais (g) de captura, por áreas, épocas e equipamentos amostrais. Foram capturados 8.433 peixes, com
peso total de 191.605,30 g, representados por 73 espécies incluídas em 26 famílias.

Quadro 1 – Lista taxonômica das ordens, famílias e espécies de Teleósteos organizadas e atribuídas segundo Nelson (1994)
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Continuação do quadro 1
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Tabela 1 – Famílias com o número de exemplares (N em freqüência absoluta) e pesos (g) de captura por áreas, épocas e redes
(A = arrasto e E = Espera) amostrais

191.605,3
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Tabela 2 – Número de exemplares capturados por espécies (em freqüência absoluta), áreas, épocas e aparelhos (A = arrasto,
E = espera)
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Na Baía da Babitonga foram capturados 4.936 peixes, correspondendo ao peso total de 147.257,1 g, distribuídos
em 23 famílias e 57 espécies, das quais foram exclusivas à área 5 famílias e 29 espécies. Na região de Barra do Sul,
oposta ao Canal do Linguado, foram capturados 3.497 peixes, com um peso total de 44.361 g, pertencentes a 22
famílias e 45 espécies, das quais 3 famílias e 15 espécies foram exclusivas à área. Ocorreram simultaneamente, na
Baía da Babitonga e Barra do Sul, 19 famílias e 29 espécies.

Nas figuras 4A a 4D encontram-se os histogramas de distribuição das freqüências de captura totais e de
pesos totais para as áreas, épocas e aparelhos utilizados (redes de arrasto e espera).

Figura 4 – Diagrama comparativo das capturas totais em número de exemplares (freqüência absoluta) e pesos totais (g) para
redes de arrasto (A e C) e redes de espera (B e D) por áreas, épocas amostrais

Na Baía da Babitonga, a tendência geral das
capturas com as redes de arrasto foi a da redução
das altas freqüências de captura do verão para o
outono, com aumento para o inverno e primavera
(figura 4A). Barra do Sul apresentou tendência
semelhante,  contudo com capturas

significativamente menores no outono e no inverno,
com notável exceção para a primavera.  A
distribuição dos pesos totais de captura das redes
de arrasto,  por áreas e períodos, denotou
comportamento muito similar ao do número de
exemplares capturados (figura 4C).
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Para ambas as áreas,  as redes de espera
apresentaram, como esperado, distribuições de
freqüências de captura diferentes das observadas
para as redes de arrasto (figuras 4A e 4B). Contudo,
quando consideradas isoladamente, apresentaram
tendências parecidas para a Baía da Babitonga e
Barra do Sul, onde as maiores capturas em número
de exemplares foram obtidas na primavera (figura
4B). De modo geral as freqüências de captura
aumentaram do verão para a primavera e diferiram
das distribuições das capturas em peso total, por
apresentarem maiores valores no outono em ambas
as áreas amostrais,  porém com intensidades
diferentes entre si (figura 4D). A tendência geral foi
de as maiores capturas em peso total ocorrerem no

Figura 5 – Resultados das análises de variância de Kruskal-Wallis originadas da comparação das médias das áreas do número
de exemplares capturados (freqüência absoluta) e do peso total de captura para as redes de arrasto

reprodução realizada nas épocas de primavera e verão
(marcadas pela maior freqüência de peixes com maior
peso) (CORRÊA, 2001).

O observado nos arrastos da Baía da Babitonga
sugere que a reprodução, demarcada pela maior
aglomeração de adultos (relação próxima ou maior
entre peso/freqüência de captura), ocorreu no verão e
em menor grau no outono. Por sua vez o recrutamento
(menor relação entre peso/freqüência) parece ter
ocorrido no inverno e na primavera. Em Barra do Sul,
utilizando-se dessa mesma relação, a reprodução parece
ter acontecido na primavera, e o recrutamento, no verão.
Essas variações locais e regionais são freqüentemente

período do outono, com reduções na época
antecedente e subseqüente (figura 4D).

As diferenças observadas nas médias das
freqüências de captura das redes de arrasto, entre as áreas
e épocas, foram significativas no nível de 95% de
segurança (figuras 4 e 5). Na Baía da Babitonga as
capturas de verão foram consideravelmente superiores
às demais épocas e, em relação a Barra do Sul, ao outono,
ao inverno e à primavera. Barra do Sul apresentou
freqüências de captura significativamente maiores nos
arrastos de verão e de primavera, superando
notavelmente a Baía da Babitonga apenas na captura do
outono (figuras 4 e 5). A média de peso total de captura
da Baía da Babitonga nos arrastos de verão foi
significativamente maior que todas as demais (figura 5).

Os resultados observados para a Baía da Babitonga
coincidem com os relatados na literatura para outros
complexos estuarinos, que citam o verão como uma das
épocas de maior visitação dos peixes às baías e
embocaduras de rios para a reprodução (CHAO et al.,
1985; PAIVA FILHO e TOSCANO, 1987; CORRÊA,
2001). Contudo diferiram, do relatado para as áreas
semelhantes, com relação às baixas freqüências de
captura no outono (para ambas as áreas e tipos de rede)
e às altas no inverno (apenas para a Baía da Babitonga
nos dois tipos de rede). O outono é citado para áreas
similares como o período de maior abundância de
juvenis/recrutas (com baixo peso) resultantes da
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relacionadas às características comportamentais e
necessidades fisiológicas, variáveis segundo as
espécies componentes da família, associadas às
variáveis abióticas do ambiente.  Ainda
evidenciaram que a Baía da Babitonga e Barra do
Sul são utilizadas para reprodução e recrutamento
em épocas diferentes, sugerindo diferenças nas
variáveis ambientais (fato observado nos
parâmetros físico-químicos,  notadamente na
salinidade entre áreas e épocas amostrais) e nas
composições ictiofaunísticas.

As famílias mais freqüentes nos arrastos da Baía
da Babitonga, expressas em ordem decrescente do

As comparações entre as freqüências de captura
das famílias e as áreas, feitas separadamente entre os
arrastos e as redes de espera, foram significativamente
diferentes. Esses resultados confirmam a suposição de
que a Baía da Babitonga e Barra do Sul apresentavam
padrões distintos de abundância e composições
ictiofaunísticas.

Na figura 7 encontramos a plotagem simultânea
das famílias como descritores e as áreas, épocas e tipos
de redes como objetos nos planos fatoriais da análise
dos componentes principais (ACP). A análise
restringiu-se aos dois primeiros componentes, que
explicaram respectivamente 73,90% e 9,95% da

Figura 6 – Distribuição de freqüência de captura das famílias na Baía da Babitonga e Barra do Sul, segundo os tipos de rede
utilizados – (A) arrasto e (B) espera

número de exemplares (em freqüência absoluta e
relativa), foram Sciaenidae, Gerreidae, Paralichthyidae,
Cynoglossidae, Carangidae, Ariidae, Tetraodontidae e
Engraulidae. Nos arrastos de Barra do Sul ocorreram as
famílias – expressas em ordem decrescente de
abundância – Gerreidae, Paralichthyidae, Ariidae e
Achiridae (figura 6A).

As famílias com maior freqüência de captura nas
redes de espera, expressas em ordem decrescente,
foram para a Baía da Babitonga: Engraulidae,
Sciaenidae, Mugilidae, Gerreidae, Ariidae; e para
Barra do Sul: Engraulidae, Clupeidae, Gerreidae,
Carangidae e Ariidae (figura 6B).

variabilidade total dos dados, que associados
explicaram 82,85% da variância. Contribuíram para a
formação do componente 1, coordenada positiva, as
freqüências de ocorrência das famílias ocasionais. Para
a formação da coordenada negativa, contribuíram
principalmente as freqüências de captura de Gerreidae
correlatas com o outono, o inverno e a primavera. Para
a formação do componente 2, coordenada positiva,
contribuíram as freqüências da família Sciaenidae,
correlatas com as freqüências de arrastos de verão na
Baía da Babitonga, e na coordenada negativa as
capturas de Clupeidae e Engraulidae, correlatas com
as capturas nas redes de espera em Barra do Sul.



170

A análise permite observar a predominância
numérica de Sciaenidae nas amostras de arrastos no
verão da Baía da Babitonga, seguida em menor grau
da Gerreidae nas amostras de verão e inverno. Em Barra
do Sul foram abundantes as famílias Clupeidae,
Engraulidae e Gerreidae nas amostragens de espera de
outono, primavera e, em menor freqüência, de inverno.
Esses resultados destacaram os padrões sazonais
diferenciados entre as principais famílias capturadas
na Baía da Babitonga e Barra do Sul, que evidentemente
representam o ciclo de vida (reprodução e
recrutamento) das espécies que as compõem.

As famílias com maior número de espécie foram
Sciaenidae e Carangidae, com respectivamente cinco e
quatro espécies, seguidas por Serranidae, Gerreidae,
Paralichthyidae e Tetraodontidae, com duas. As demais
famílias estavam representadas apenas por uma espécie.

Na figura 8 temos a plotagem simultânea, nos planos
fatoriais da análise dos componentes principais (ACP),
das freqüências de captura das espécies mais abundantes
(com freqüências de ocorrência superiores a 1%) como
objetos e as épocas e áreas amostrais como descritores. A
análise restringiu-se aos dois primeiros componentes, que
explicaram 28,17 e 26,70% isoladamente e, associados,
54,87% da variância total dos dados. Contribuíram para a
formação da coordenada positiva do componente 1 a área

Figura 8 – Diagrama da distribuição das freqüências das
espécies mais abundantes (objetos), das áreas (BB = Baía da
Babitonga e BS = Barra do Sul), épocas e tipos de redes
(descritores) no plano bidimensional dos componentes
principais

Figura 7 – Diagrama da distribuição das freqüências das
famílias (objetos) e das áreas (BB = Baía da Babitonga e BS
= Barra do Sul), épocas e tipos de redes (descritores) no plano
bidimensional dos componentes principais

de Barra do Sul em maior grau, capturas de arrasto no
verão, primavera, outono e inverno; em menor grau, a
Baía da Babitonga, captura de arrasto no outono. Para a
negativa, contribuiu a área da Baía da Babitonga, captura
de arrasto de verão e, em menor grau, de primavera e
inverno. Para a formação do componente 2, coordenada
positiva, contribuiu também a Baía da Babitonga com
capturas de verão, primavera, inverno, e para a
coordenada negativa, a área de Barra do Sul, capturas
em todas as épocas amostradas somente em redes de
espera, e da Baía da Babitonga, com capturas de
primavera também com redes de espera. Associaram-se
às coordenadas positivas do componente 1 D. rhombeus
e, em menor grau, C. spilopterus e G. genidens. Com relação
ao segundo componente, coordenadas positivas,
associaram-se S. brasiliensis, S. rastrifer, S. stellifer,
O. saurus, E. crossotus e S. tesselatus. Às coordenadas
negativas associaram-se O. oglinum e C. edentulus.

Os resultados confirmaram a hipótese de que as
áreas amostrais apresentavam padrões distintos de
composição, de variabilidade temporal e espacial.
Para Barra do Sul foi mais abundante em todas as
épocas amostradas, somente nos arrastos, D.
rhombeus .  Para a Baía da Babitonga foram
abundantes, também unicamente nos arrastos, as

,
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espécies S. brasiliensis, S. rastrifer, S. stellifer no verão
e na primavera, O. saurus, E. crossotus e S. tesselatus

no inverno. C. edentulus e O. oglinum foram muito
abundantes unicamente em redes de espera, em Barra
do Sul (inverno, outono e primavera) e na Baía da
Babitonga (primavera, inverno e verão). As capturas
das redes de espera da Baía da Babitonga no outono
e no verão apresentaram baixas freqüências de todas
as espécies.

As espécies registradas em Barra do Sul
apresentaram, como esperado, características
semelhantes à zona nerítica adjacente, com
predominância de peixes estuarino-costeiros,
coincidindo com a ictiofauna de águas costeiras rasas
(< 10 m) determinada por Yamaguti et al. (1994) para
a região do Rio de Janeiro e de São Paulo. A ictiofauna
desse ambiente apresenta alta percentagem de
espécies de pequeno porte com limitado potencial de
dispersão.

A composição relatada para áreas costeiras
similares à Baía da Babitonga, como a região de
Ubatuba, em São Paulo (GIANINNI e PAIVA FILHO,
1990), Baía de Paranaguá (CORRÊA, 1987) e
Guaratuba, no Paraná (CHAVES e CORRÊA, 1997),
Laguna (MONTEIRO NETO et al., 1990) e a própria
Baía da Babitonga (CORRÊA et al., 1995) em Santa
Catarina, observou como particularmente comuns
espécies das famílias Clupeidae, Ariidae,
Haemulidae, Gerreidae, Sciaenidae,
Tetraodontiformes e Pleuronectiformes. Com relação
à Baía da Babitonga, as semelhanças ocorreram
principalmente com famílias e espécies de peixes que
apresentam alguma associação com os estuários.
Segundo Haimovici et al. (1994), as semelhanças
ictiofaunísticas refletem a utilização dos estuários,
uma vez que todas apresentam seu ciclo reprodutivo
ou parte dele ligado às águas estuarinas e costeiras.

A composição ictiofaunística revelou espécies
pelágicas, demersais e bentônicas, sendo a maioria
abundante em águas rasas (YAMAGUTI et al., 1994).
Esses ambientes representam áreas de reprodução, e

os jovens também se aproximam da costa em busca
de abrigo, alimento ou outras condições favoráveis
ao seu desenvolvimento.

As espécies S. foetens  (Synodontidae), P.

punctatus (Triglidae), C. parallelus (Centropomidae),
D. radiale,  M. tigris (Serranidae), R. randalli

(Grammistidae), C. chrysurus, O. saliens, H.

amblyrhynchus (Carangidae), E. melanopterus

(Gerreidae), G. luteus (Haemulidae), M. americanus,

L. breviceps (Sciaenidae), M. gaimardianus (Mugilidae),
G. oceanicus (Gobiidae), S. brasiliensis (Scombridae),
A. lineatus (Achiridae), S. greeleyi (Tetraodontidae) e
C. spinosus  (Diodontidae) não apresentaram
freqüência de captura significativa. Algumas espécies
supostamente são visitantes ocasionais que
acompanham as marés.

Espécies que ocorrem em estuários e baías são
normalmente encontradas na foz das gamboas, e na
parte mais interna aparecem espécies estuarinas e
espécies de água doce numericamente dominantes,
além de migrantes marinhos que utilizam esses
ambientes como criadouros. Levantamentos
preliminares da ictiofauna realizados em gamboas na
região Sudeste e Sul do Brasil indicam que essas áreas
constituem uma zona de transição entre a ictiofauna
de água doce e a estuarina (CORRÊA et al., 1988;
BARLETTA et al., 1990; CORRÊA et al., 1995).

Os resultados refletiram a proximidade das áreas
de estudo com a zona nerítica adjacente, o que
resultou em uma composição ictiofaunística
tipicamente costeira, com contribuições relevantes de
espécies consideradas estuarino-dependentes.
Contudo as diferenças na composição e variabilidade
temporal e espacial caracterizam o isolamento
espacial de Barra do Sul em relação à Baía da
Babitonga.

O dendrograma das áreas amostrais separadas
por tipos de redes utilizadas, obtido a partir de uma
matriz de similaridade de Bray-Curtis com base na
abundância transformada (√√) de todas as espécies,
corroborou esses resultados (figuras 9 e 10).
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Considerando-se apenas a rede de arrasto
(figura 9), as capturas de Barra do Sul foram similares
às da Baía da Babitonga no nível de 21% (ou de 79% de
dissimilaridade) de composição e abundância
ictiofaunística. As capturas da Baía da Babitonga (verão,
inverno e primavera) foram similares entre si no nível
de 43%, com exceção das capturas realizadas no outono,
que apresentaram maior similaridade com as de Barra
do Sul. Ao considerarmos somente as capturas
efetuadas em Barra do Sul, a similaridade aumentou
para 59%. Com relação às espécies pelágicas, capturadas
com redes de espera, a Baía da Babitonga foi similar a
Barra do Sul no nível de 19% (ou 81% de
dissimilaridade). Tais resultados demonstraram e

Figura 9 – Dendrograma das áreas e épocas para capturas de arrasto, resultantes da união “UPGA”, sobre uma matriz de
similaridade Bray-Curtis, originado da abundância das espécies transformada (√√), em que BB = Baía da Babitonga, BS =
Barra do Sul, v = verão, o = outono, i = inverno, p = primavera e A = arrasto

Figura 10 – Dendrograma das áreas e épocas para capturas de espera, resultantes da união “UPGA”, sobre uma matriz de
similaridade Bray-Curtis, originado da abundância das espécies transformada (√√)

corroboraram que a composição ictiofaunística de Barra
do Sul diferiu significativamente, independentemente
da época e do equipamento utilizado, da observada na
Baía da Babitonga.

Na tabela 3 e na figura 11 consta a síntese dos
resultados dos índices de diversidade de Margaleff (d) e
de Hill (N1) para as áreas, épocas e tipos de redes.
Considerando-se o índice de Hill (N1), que expressa
simultaneamente a riqueza e a eqüitabilidade, a
diversidade foi maior na Baía da Babitonga nas amostras
do outono e para ambos os tipos de redes. Em Barra do
Sul as maiores diversidades foram observadas no inverno
na rede de arrasto e no outono na rede de espera e, além
disso, foram inferiores às da Baía da Babitonga.
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Aumentos nos níveis de estresse ambiental são
freqüentemente relatados como os responsáveis pelo
decréscimo da diversidade, riqueza e eqüitabilidade.
Porém essa interpretação é considerada uma visão
muito simplificada do fenômeno. Teorias recentes
apontam que na realidade o aumento ou o decréscimo
da diversidade, riqueza e eqüitabilidade tem relação
com a competição intra e interespecífica, que pode

estar ou não associada às perturbações ambientais.
Entretanto é importante ressaltar que aumentos nos
níveis de estresse (em geral induzidos por poluição
ou por competição intra e interespecífica) podem
resultar em aumento ou diminuição da diversidade
(CLARK e WARWICK, 1994). Essas observações são
particularmente válidas para o caso em estudo, em que
é evidente a redução nos níveis de diversidade de Barra

Tabela 3 – Índices de diversidade por áreas, épocas e tipos de redes, em que S = número de espécies, N = número de
exemplares, d = índice de Margaleff e N1 = índice de Hill

Figura 11 – Diagrama comparativo dos índices de diversidade de Margaleff (d) e de Hill (N1) entre as áreas, épocas e tipos
de redes
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do Sul, notadamente entre os peixes demersais. Essas
alterações podem estar relacionadas ao impedimento da
livre circulação da ictiofauna da Baía da Babitonga para
Barra do Sul, ainda mais se considerarmos que a
comunidade da baía está composta principalmente por
espécies que apresentam alguma associação com os
estuários, típicas do ambiente marinho-costeiro raso
adjacente e que também poderiam estar presentes na
região de Barra do Sul. Certamente essas discrepâncias
entre as áreas estão associadas às diferenças ambientais
(também observadas nos parâmetros físico-químicos,
notadamente na salinidade entre áreas e épocas amostrais).

Estrutura

Nas figuras 12 e 13 estão os resultados da ANOVA,
decorrentes da comparação das médias de comprimento
total e peso da ictiofauna capturada segundo as áreas,
épocas e tipos de redes. Foram constatados
comprimentos totais significativamente menores na
ictiofauna capturada nos arrastos da Baía da Babitonga
e de Barra do Sul em todas as épocas amostrais. Além
disso, as médias de comprimento total dos arrastos em
Barra do Sul também foram consideravelmente menores
que as obtidas na Baía da Babitonga. Para as redes de
espera em Barra do Sul, as médias de comprimento total
no verão e no outono foram estatisticamente menores
que as obtidas nas mesmas épocas na Baía da Babitonga.

Figura 12 – Diagrama comparativo dos resultados da análise
de variância, originados das médias de comprimento total da
ictiofauna capturada entre áreas, épocas e tipos de redes

Figura 13 – Diagrama comparativo dos resultados da análise
de variância, originados das médias de peso da ictiofauna
capturada entre áreas, épocas e tipos de redes

As médias de peso da ictiofauna nos arrastos na Baía
da Babitonga foram significativamente menores que as
obtidas nas redes de espera no verão e outono. Também
foram menores as médias de peso de Barra do Sul em
relação às da baía, no verão e no outono.

As reduções e os aumentos nas médias de
comprimentos totais e de peso estão principalmente
relacionados, respectivamente, ao recrutamento e/ou à
presença de juvenis nas áreas de crescimento e à
reprodução (KENNISH, 1990; ABILHÔA, 1998; CORRÊA,
2001). Esse fato determinou as diferenças observadas entre
as áreas e as épocas amostradas. Corroborou ainda a
hipótese discutida na composição de que o verão em Barra
do Sul e o inverno e a primavera na Baía da Babitonga são
épocas de recrutamento. Os resultados obtidos permitiram
detalhar essas observações, mostrando que contribuíram
para as reduções de pesos totais de captura (figura 4C) no
inverno e na primavera da Baía da Babitonga,
principalmente as espécies pelágicas (figura 13).

Quanto às menores médias de comprimentos totais
em todas as épocas em Barra do Sul, em relação às da
Baía da Babitonga refletem as diferenças constatadas e
discutidas na composição específica e na diversidade.

Nas figuras 14, 15, 16 e 17 estão as médias de
comprimento total para as diferentes espécies da Baía da
Babitonga e para Barra do Sul capturadas com rede de
arrasto e de espera.
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Figura 14 – Diagramas comparativos das médias (pontos), desvios (caixa) e erros-padrão (barras verticais) de comprimento
total das espécies capturadas na Baía da Babitonga na rede de arrasto por diferentes épocas
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Figura 15 – Diagramas comparativos das médias (pontos), desvios (caixa) e erros-padrão (barras verticais) de comprimento
total das espécies capturadas em Barra do Sul na rede de arrasto por diferentes épocas
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Figura 16 – Diagramas comparativos das médias (pontos), desvios (caixa) e erros-padrão (barras verticais) de comprimento
total das espécies capturadas na Baía da Babitonga na rede de espera por diferentes épocas
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Figura 17 – Diagramas comparativos das médias (pontos), desvios (caixa) e erros-padrão (barras verticais) de comprimento
total das espécies capturadas em Barra do Sul na rede de espera por diferentes épocas
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Nas figuras 18 e 19 constam as comparações entre
os estádios de maturação gonadal para a Baía da
Babitonga e Barra do Sul ao longo das épocas
amostradas. Os recrutas (A – imaturos: indivíduos
novos entrando na população) foram comuns do
verão até o inverno. No verão e na primavera também
foram freqüentes exemplares no estádio B, que
corresponde aos que já haviam passado pelo processo
reprodutivo e aos que eram adultos virgens. Os
indivíduos em pleno processo reprodutivo, ou C,
foram constatados na primavera. O estádio D,
correspondente a desovados, foi encontrado em
maiores freqüências na primavera e no verão. Os
resultados corroboraram as observações de que na
Baía da Babitonga a reprodução ocorreu na
primavera. Nessa época também surgiram os
primeiros indivíduos desovados, e no verão, os
recrutas originados do período reprodutivo. Nas
épocas seguintes o número de recrutas diminuiu
significativamente, provavelmente por buscarem
áreas rasas adjacentes a fim de obterem proteção e
alimentação. É importante destacar a presença de
exemplares em processo reprodutivo no inverno, que
provavelmente representam espécies com picos
múltiplos de reprodução.

Barra do Sul mostrou-se muito diferente da Baía da
Babitonga também no aspecto de sua utilização pela
ictiofauna para a reprodução. Foram constatadas
freqüências muito baixas de exemplares em reprodução
apenas na primavera. Contudo observaram-se altas
freqüências de indivíduos juvenis, representando a
utilização da área como local de recrutamento e de
crescimento, cujos picos foram detectados, como na baía,
no verão e com maior intensidade na primavera.

Esses resultados também explicam as diferenças na
abundância, variabilidade temporal e espacial da
composição familiar e específica, da diversidade e da
estrutura em comprimento e peso das comunidades
ictiofaunísticas da Baía da Babitonga e de Barra do Sul. A
primeira é visitada e habitada por espécies que a utilizam
como local de reprodução e recrutamento, e a última, por
sua vez, é visitada e habitada por espécies que a utilizam
apenas como área de recrutamento e crescimento.

Biomassa e densidade

Segundo os resultados obtidos nas coletas e na
literatura, a região é caracterizada por uma
comunidade ictiofaunística diversa, abundante e com
uma variação quali-quantitativa. A densidade e a
biomassa constatadas foram de 0,5662 ind.m-2 e 0,8231
g.m-2, respectivamente. Os valores de densidade e
biomassa estão representados nas tabelas 4 e 5.

Figura 18 – Diagrama comparativo dos estádios de
maturação gonadal por épocas do ano na Baía da
Babitonga

Figura 19 – Diagrama comparativo dos estádios de maturação
gonadal por épocas do ano em Barra do Sul
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Tabela 4 – Número total de peixes, densidade e biomassa das espécies capturadas pelas redes de arrasto com portas nas áreas
amostrais BB e BS. Número de amostras = 32; valores de densidade expressos em ind.m-2 e biomassa em g.m-2



181

Tabela 5 – Número total de peixes, densidade e biomassa das espécies capturadas pelas redes de espera nas áreas
amostrais BB e BS. Número de amostras = 24; valores de densidade expressos em ind.m-2 e biomassa em g.m-2 em
ciclos de 24 horas de coleta

As observações apresentadas foram
identificadas pela análise de agrupamento da PCA
realizada de forma conjunta. Foram utilizados
como descritores da estrutura das assembléias de
peixes da Baía da Babitonga as duas áreas
amostrais (BB e BS), épocas do ano (verão, outono,
inverno e primavera) e tipos de redes de captura
(arrasto e espera), considerando o total de peixes
capturados.

A comunidade ictiofaunística mostrou similaridades
entre as épocas do ano de mesmas condições ambientais
(primavera e verão), enquanto as áreas amostrais BB e
BS apresentaram variabilidades extremamente distintas.
Os padrões de dominância, analisados por intermédio
da relação biomassa e densidade, variaram pouco entre
os biótopos estudados (figuras 20 a 25), indicando o
predomínio de espécies de médio porte nas redes de
espera e de pequeno porte nas redes de arrasto.



182

Figura 20 – Projeção bidimensional de dispersão dos
componentes principais representando a variabilidade da captura
das espécies mais abundantes em relação às variáveis de
densidade nas áreas amostrais (BB = Baía da Babitonga e BS =
Barra do Sul) e tipos de redes (arrasto com portas e espera)

Figura 21 – Projeção bidimensional de dispersão dos
componentes principais representando a variabilidade da
captura das espécies mais abundantes em relação às variáveis
de densidade nos arrastos com portas e épocas do ano

Figura 22 – Projeção bidimensional de dispersão dos
componentes principais representando a variabilidade da
captura das espécies mais abundantes em relação às variáveis
de densidade nas redes de espera e épocas do ano

Figura 23 – Projeção bidimensional de dispersão dos
componentes principais representando a variabilidade da captura
das espécies mais abundantes em relação às variáveis de biomassa
nas áreas amostrais (BB = Baía da Babitonga e BS = Barra do
Sul) e tipos de redes (arrasto com portas e espera)
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Os valores de densidade por áreas amostrais e tipos
de redes mostraram uma maior variabilidade para a espécie
C. edentulus, correlacionada com o componente 1 e as redes
de espera nas duas áreas, e as espécies D. rhombeus, S. rastrifer
e S. brasiliensis, correlacionadas com o componente 2 e os
arrastos com portas tanto para BB como para BS (figura 20).

Para as espécies residentes, típicas de regiões
costeiras e estuarinas, as altas densidades poderiam ser
explicadas não somente pela disponibilidade de
alimento, mas também pela procura de locais para
abrigo e proteção (ABREU et al., 1998).

Em relação às amostragens realizadas com arrastos
durante o ano, a espécie S. rastrifer apresentou maior
correlação com o inverno, enquanto D. rhombeus foi
capturada com maior freqüência no verão e na
primavera (figura 21). Nas amostragens feitas com redes
de espera, G. genidens denotou forte correlação com o
componente 2, atingindo maior representatividade no
verão. Em contrapartida, a espécie C. edentulus
apresentou maior correlação entre os descritores
inverno e primavera do componente 1 (figura 22).

A dominância das espécies provavelmente está
relacionada com as condições ambientais distintas
quanto à área marinha adjacente. Observações básicas
como a menor profundidade que leva a uma maior
homogeneidade da coluna de água, maior turbidez e
menores salinidades devido ao aporte de água doce
tornam esse ambiente propício ao desenvolvimento de
uma fauna típica (SCHETTINI et al., 1998).

Com relação à biomassa, apenas a área BS com
redes de espera apresentou valores muito baixos. Na
ordenação não foi observado um padrão definido na
distribuição dos ambientes, em virtude da elevada
variabilidade espacial nas capturas em um mesmo tipo
de ambiente. Os valores dispersos das raias, R. percellens
e G. altavela, corresponderam às variabilidades nas
capturas das áreas amostrais (figura 23). As
características hidrológicas e limnológicas distintas
entre esses ambientes podem explicar essas tendências.
Tais resultados, associados ao fato de que as diferenças
de profundidade entre os locais amostrados foram
bastante significativas (até 1 m durante a preamar na
área BB e acima de 10 m na BS), podem explicar as
diferenças qualitativas e quantitativas observadas na
composição ictiofaunística. Isto é, evidenciam
principalmente as diferenças nas estratégias alimentares
e de exploração dos recursos disponíveis. Ainda
demonstram que as áreas rasas e condicionadas às
oscilações das marés são ocasionalmente visitadas por
algumas espécies, nos estádios adultos e/ou juvenis,
em busca de abrigo e/ou alimento.

Figura 24 – Projeção bidimensional de dispersão dos
componentes principais representando a variabilidade da
captura das espécies mais abundantes em relação às variáveis
de biomassa nas redes de arrasto e épocas do ano

Figura 25 – Projeção bidimensional de dispersão dos
componentes principais representando a variabilidade da
captura das espécies mais abundantes em relação às variáveis
de biomassa nas redes de espera e épocas do ano
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Os escores distribuídos ao longo do componente 1
da figura 24 revelam a ampla colinearidade da biomassa
das espécies nas épocas do ano e redes de arrasto nas duas
áreas estudadas. Destaca-se a alta variabilidade dos dados
para o componente 1, em que os valores estiveram direta
e inversamente relacionados com o gradiente formado
principalmente pelas espécies C. spinosus e S. testudineus
no verão e no inverno. No componente 2 foi mais correlata
a variabilidade representada pela espécie R. percellens,
principalmente na primavera. As demais espécies tiveram
variações aleatórias e agregadas em todas as amostras
(figura 24). As tendências de variações de densidade e
biomassa entre os biótopos constatadas nesse período
foram similares às registradas nos estudos efetuados na
Baía de Paranaguá – PR (PINHEIRO, 2000; 2004).

As espécies dominantes apresentaram também
importantes contribuições na biomassa capturada.
Espacialmente observaram-se as dispersões das espécies
(objetos) em dois gradientes correlacionados aos altos
valores de biomassa: o primeiro formado pela forte
correlação do inverno (componente 1) com uma quase total
homogeneidade entre M. liza, M. curvidens, O. gomesii e
G. genidens e um segundo agrupamento formado pela
variável primavera (componente 2), relacionada
principalmente pela espécie R. percellens (figura 25).

A ocorrência conjunta de diferentes grupos
taxonômicos e de estrutura etária diversa sugere uma
divisão do espectro de seleção dos itens alimentares, em
que as populações se fragmentam pela seletividade dos
locais, tipos de alimento e formas de captura por predação
ou herbivoria da maioria das espécies. Essa estratégia
permitiria a presença de altas densidades das populações
devido à menor competição pelo alimento. De fato, as
densidades observadas das espécies de peixes são
comparáveis às encontradas em outros ambientes de alta
produção biológica. Esse padrão de distribuição dos
comprimentos observado nas amostras pode ser
corroborado com os resultados disponíveis na literatura
para a região de Paraná e Santa Catarina.

CONCLUSÃO

A ictiofauna estuarina caracteriza-se por elevada
variabilidade ao longo do espaço e do tempo, sendo

em geral rica em espécies. Estas podem, no entanto,
apresentar populações pouco abundantes. Isso acontece
porque os estuários estão sujeitos a gradientes marcados
nas mais diversas escalas espaciais e temporais. Além
da distribuição de sedimentos de fundo – um dos
principais fatores estruturadores das associações
ictiofaunísticas –, variações temporais de fatores físicos
e químicos são também significativas, incluindo desde
as variações diárias, causadas pelas marés, até as
sazonais, causadas pelo regime de chuvas e entrada de
água doce, e mesmo as interanuais, causadas por
oscilações climáticas de maior amplitude. Essa elevada
variabilidade ambiental pode por sua vez dificultar o
trabalho de avaliação de impactos ambientais,
principalmente em média e longa escalas.

Com base nos resultados da composição familiar e
específica, diversidade da estrutura em comprimento
e peso, reprodução e suas variabilidades temporais e
espaciais, é possível afirmar que as comunidades
ictiofaunísticas, entre as áreas analisadas, são diferentes
e se encontram isoladas geograficamente.
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INTRODUÇÃO

Os manguezais são ecossistemas tropicais
caracterizados por apresentarem uma baixa diversidade
de espécies e uma alta produtividade biológica, sendo
considerados fonte de recursos pesqueiros em razão da
grande quantidade de matéria orgânica que produzem e
exportam (SOUZA e SAMPAIO, 2001). A vegetação é a
principal responsável por essa produtividade, estando
adaptada a situações de estresse, como inundações
periódicas, variação de salinidade e baixos teores de
oxigênio (MENEZES et al., 2000). A caracterização
estrutural da vegetação dos manguezais é uma valiosa
ferramenta para avaliar a resposta desse ecossistema às
condições ambientais existentes e aos processos de
alteração do meio ambiente (SOARES, 1999). A ação de
tensores de origem antrópica, somados aos tensores de
origem natural que atuam sobre o ecossistema, limita o
desenvolvimento dos bosques de mangue, interferindo
tanto na estrutura como na diversidade (SCHAEFFER-
NOVELLI e CINTRÓN, 1986). Nesse sentido, a vegetação
é uma resposta direta às condições locais (SOARES, 1999).

As espécies típicas dos manguezais brasileiros
possuem seus limites de distribuição no litoral de Santa
Catarina, sendo 28030’S o limite para Laguncularia racemosa
e Avicennia schaueriana e 27030’S para Rhizophora mangle
(SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). O Estado de Santa
Catarina possui cerca de 94 km2 ocupados por manguezais
(PANITZ, 1993), em que a Baía da Babitonga contribui
com 62 km2, ou 6.201,54 ha, estando a área de maior
adensamento localizada no Canal do Palmital (IBAMA,
1998). Em razão do processo histórico de ocupação
humana na região, tal ecossistema vem sofrendo com a
poluição das águas, assoreamento, ocupação ilegal com
supressão da vegetação e aterro nas áreas de manguezal
(IBAMA, 1998).

Assim, o presente trabalho teve por objetivo
caracterizar a estrutura da vegetação dos manguezais do
Canal do Linguado, Baía da Babitonga, SC, de forma a
contribuir com o conhecimento da dinâmica e dos
principais tensores que atuam sobre esse ecossistema
atualmente.

MATERIAL E MÉTODOS

Estrutura da vegetação dos bosques de
mangue

Para caracterizar a estrutura dos bosques, foi
utilizado o método de parcelas múltiplas, distribuídas
ao longo de estações de amostragem, por ser mais
difundido nos trabalhos com bosque de mangue (SOUZA
e SAMPAIO, 2001). Portanto, foram escolhidas 20
estações de coleta distribuídas na área de estudo de forma
a contemplar a heterogeneidade dos bosques existentes
nos dois lados do aterro do Canal do Linguado: a área
voltada à Baía da Babitonga (BB), estações L1, L2, L3,
L4, L5, L14, L15, L16, L17, L18, L19 e L20, e a área voltada
ao Balneário de Barra do Sul (BS), estações B6, B7, B8,
B9, B10, B11, B12 e B13 (figura 1).

Em cada estação foi plotado um bloco de 3 parcelas de
10 X 10 m, contíguas e dispostas perpendicularmente ao
gradiente químico-físico, totalizando 60 parcelas ou 0,6 ha
de área amostrada. Nessas parcelas, foram medidas a
circunferência do caule (CAP) e a altura de todos os vegetais
que tivessem 1,30 m acima do nível do sedimento (baseado
em SCHAEFFER-NOVELLI e CINTRÓN, 1986). Com os
dados levantados a campo, foram calculados os parâmetros
fitossociológicos, como área basal, densidade, dominância
e valor de importância das espécies (SCHAEFFER-
NOVELLI e CINTRÓN, 1986).

Para contar as plântulas menores que 1 m de altura,
foram utilizadas 2 parcelas menores, de 1 X 1 m, dentro de
cada parcela de 10 X 10 m, totalizando 120 parcelas menores.
Dessa forma avaliou-se o recrutamento das espécies para
inferir a respeito da regeneração dos bosques de mangue.

CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA VEGETAL DOS MANGUEZAIS DO
CANAL DO LINGUADO, BAÍA DA BABITONGA

7.
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Figura 1– Mapa de localização das estações de amostragem
do manguezal do Canal do Linguado, Baía de Babitonga, SC

Tabela 1 – Relação das espécies vegetais encontradas nos manguezais do Canal do Linguado, Baía da Babitonga, SC

Com o objetivo de avaliar a extensão dos
bosques de mangue, entre a linha de praia e o
interior, em cada estação foi estabelecido um
transecto de 100 m perpendicularmente à linha de
praia.

RESULTADOS

Foram amostradas 20 estações, totalizando 60
parcelas ou 6.000 m2 de área. Destas, 8 estações foram
plotadas na área de Barra do Sul (BS) e 12 na área da
Baía da Babitonga (BB), no Canal do Linguado. No total
foram medidos 1.787 indivíduos (2.808 troncos) com
mais de 1,3 m de altura.

As espécies vegetais típicas de manguezais do
Estado de Santa Catarina foram encontradas, como
Avicennia schaueriana, Laguncularia racemosa e Rhizophora

mangle. Nas áreas de transição entre o manguezal e a
mata de restinga, observaram-se principalmente
Hibiscus tiliaceus e Acrostichum aureum. Na tabela 1, estão
listadas as espécies encontradas.

Considerando o número total de 801 indivíduos
amostrados na BB, obtiveram-se 346 indivíduos
(43,20%) de Laguncularia racemosa, 284 (35,46%) de
Avicennia schaueriana, 119 (14,86%) de Rhizophora
mangle e 52 (6,49%) mortos. Já em BS, de um total de
986 indivíduos, obtiveram-se 612 (62,07%) de L.
racemosa, 283 (28,60%) de R. mangle, 22 (2,23%) de A.
schaueriana, 46 (4,67%) de Hibiscus tiliaceus e 23 (2,33%)
mortos. Embora L. racemosa tenha sido mais numerosa
nas duas áreas, observa-se a existência de diferenças

na distribuição das outras espécies: A. schaueriana
encontra-se em número pouco expressivo em BS, e
H. tiliaceus ocorreu somente nas amostragens de BS,
devido à pequena largura dos bosques em alguns
locais desse setor.

Na BB foram obtidos os maiores valores para
diâmetro médio (8,35 cm) e máximo (40,58 cm) e altura
média (6,75 m) e máxima (15 m) da vegetação, porém a
densidade média de troncos foi maior em BS (6.075 troncos/
ha) (tabelas 2 e 3 e figuras 2 e 3). Na BB, 66% das estações
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possuíam plântulas, enquanto em BS a estimativa foi de
55%  (tabelas 2 e 3). Na figura 4 é possível observar que A.

schaueriana foi a mais representativa em relação ao número
de plântulas amostradas para a BB (183 plântulas), seguida
de L. racemosa (84 plântulas) e R. mangle (28 plântulas). Em
BS, apenas a estação B9 apresentou plântulas de A. schaueriana

(65 plântulas). De maneira geral, a BB apresentou um número
superior de plântulas a BS (tabelas 2 e 3). O recrutamento de
plântulas reflete a preferência das espécies por locais mais
favoráveis ao seu desenvolvimento.

Houve diferença na extensão dos manguezais em
direção ao interior, ou seja, a distância perpendicular entre
a borda na linha de praia até a borda na transição com o
ambiente terrestre. De maneira geral, na BB os bosques
eram bem mais extensos do que em BS, onde 57% dos
manguezais amostrados não alcançavam mais de 100 m
de largura, enquanto na BB 45% dos manguezais
amostrados tinham uma largura menor do que 100 m.
Esse fato explica a inclusão de Hibiscus tiliaceus nas
amostragens de BS, já que essa é uma espécie característica
da zona de transição entre os ambientes aquático e terrestre.

Tabela 2 – Número de troncos amostrados, densidade, diâmetro médio e máximo e altura média e máxima dos bosques de
mangue nas estações amostradas na área da Baía da Babitonga (BB), SC

Tabela 3 – Número de troncos amostrados, densidade, diâmetro médio e máximo e altura média e máxima das estações
amostradas na área de Barra do Sul (BS), SC

* incluem troncos de Hibiscus tiliaceus

-

-
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Figura 2 – Diâmetro médio e máximo por estação de amostragem na Baía da Babitonga (BB) e Barra do Sul (BS), SC

Figura 3 – Altura média e máxima por estação de amostragem na Baía da Babitonga (BB) e Barra do Sul (BS), SC

Figura 4 – Número de plântulas por estação de amostragem na Baía da Babitonga (BB) e Barra do Sul (BS), SC (As – Avicennia

schaueriana, Lr – Laguncularia racemosa, Rm – Rhizophora mangle)



191

Comparando os resultados de área basal por classe de diâmetro dos troncos vivos e mortos entre as duas
áreas, pode-se observar que a BB possui um valor total menor para a classe < 2,5 cm (2,81 m2/ha) em relação a BS
(5,72 m2/ha), evidenciando a maior densidade de troncos com < 2,5 cm nesse setor. Na classe de diâmetro entre
2,5 – 10 cm e > 10 cm, os valores maiores foram obtidos na BB. Em relação aos troncos mortos, as maiores
contribuições ocorreram na classe de diâmetro > 10 cm (tabelas 4 e 5), tanto na BB como em BS. De maneira geral,
os maiores valores de área basal total por estação foram obtidos na BB (figura 5).

Tabela 4 – Área basal (m2/ha) viva e morta por classe de diâmetro das estações amostradas na Baía da Babitonga (BB)

Tabela 5 – Área basal (m2/ha) viva e morta por classe de diâmetro das estações amostradas em Barra do Sul (BS), SC

* incluem troncos de Hibiscus tiliaceus
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Em relação à contribuição de área basal por espécie por classe de diâmetro, na figura 6 pode-se observar que
A. schaueriana possuiu valores maiores em 10 estações (83%) da BB e L. racemosa possuiu valores maiores em 6
estações (75%) de BS. Nas duas estações restantes, em BS R. mangle obteve valores maiores de área basal.

Figura 5 – Área basal (m2/ha) viva e morta por estação de amostragem na Baía da Babitonga (BB) e Barra do Sul (BS), SC

 Figura 6 – Área basal (m2/ha) por espécies por estações de amostragem na Baía da Babitonga (BB) e Barra do Sul (BS), SC
(As – Avicennia schaueriana, Lr – Laguncularia racemosa, Rm – Rhizophora mangle, Ht – Hibiscus tiliaceus)
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obteve maiores densidades nas classes < 2,5 cm e
> 2,5 – 10 cm, e A. schaueriana obteve maior densidade
na classe > 10 cm. R. mangle obteve suas maiores
densidades na classe > 2,5 – 10 cm em ambas as áreas.
Esses resultados deixam claro que, de maneira geral,
A. schaueriana possui porte maior em relação às
espécies L. racemosa e R. mangle.

As densidades de troncos por espécies por classe
de diâmetro por estação também foram maiores em
BS (tabelas 6 e 7 e figura 7). Considerando as
contribuições por espécie na BB, L. racemosa possuiu
maior número de troncos na classe < 2,5 cm e na classe
> 2,5 – 10 cm. Já na classe > 10 cm a maior contribuição
foi de A. schaueriana. Em BS, L. racemosa também

Tabela 6 – Densidade relativa (%) de troncos vivos por espécie e por classe de diâmetro na Baía da Babitonga (BB) e Barra
do Sul (BS), SC (As – Avicennia schaueriana, Lr – Laguncularia racemosa, Rm – Rhizophora mangle)

Tabela 7 – Densidade relativa (%) de troncos vivos por espécie e por classe de diâmetro na Baía da Babitonga (BB) e Barra
do Sul (BS), SC (As – Avicennia schaueriana, Lr – Laguncularia racemosa, Rm – Rhizophora mangle, Ht – Hibiscus tiliaceus)
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Figura 7 – Densidade de troncos (troncos/ha) por espécies por estações de amostragem na Baía da Babitonga (BB) e Barra do
Sul (BS), SC (As – Avicennia schaueriana, Lr – Laguncularia racemosa, Rm – Rhizophora mangle, Ht – Hibiscus tiliaceus)

Outra diferença marcante entre as áreas deu-se na dominância e composição das espécies vegetais (tabelas
8 e 9). Enquanto em 7 estações (58,3%) da BB (L1, L2, L3, L4, L17, L19 e L20) o maior IVI (índice de valor de
importância) é para Avicennia schaueriana, com árvores de maior porte, em BS encontramos o maior IVI para
Laguncularia racemosa nas estações B6, B7, B8, B10, B11 e B12, representando árvores de menor porte. Em relação à
composição de espécies, surge em BS o algodoeiro-da-praia (Hibiscus tiliaceus) dentro das parcelas amostradas, e em
muitas não está presente Avicennia schaueriana. Notadamente, o número de indivíduos de Laguncularia racemosa é
maior em quase todas as parcelas, sendo menor apenas na parcela B13, onde predomina Rhizophora mangle.

Tabela 8 – Parâmetros fitossociológicos por estações amostradas das espécies encontradas na área de Barra do Sul (BS),
SC (As – Avicennia schaueriana, Lr – Laguncularia racemosa, Rm – Rhizophora mangle, Ht – Hibiscus tiliaceus)
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Continuação da tabela 8
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Tabela 9 – Parâmetros fitossociológicos por estações amostradas das espécies encontradas na área da Baía da Babitonga (BB),
SC (As – Avicennia schaueriana, Lr – Laguncularia racemosa, Rm – Rhizophora mangle)
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Continuação da tabela 9

Em relação às diferenças estruturais entre as
estações da área da BB e de BS, pode-se verificar, por
meio da análise de agrupamentos baseada em
parâmetros estruturais, a formação de dois grandes
grupos (figura 8). Um deles é formado pelas estações
de Barra do Sul (B6 a B13), que representaram as
estações com menores áreas basais, DAPs médios e

alturas médias (tabelas 3 e 5). O segundo agrupamento
ocorreu com as estações BB (L1 a L20), que
representaram as estações com maiores áreas basais,
DAPs médios e alturas médias (tabelas 2 e 4). O
resultado dessa análise de agrupamento reforça as
diferenças estruturais observadas anteriormente entre
os dois lados do aterro do Canal do Linguado.

Figura 8 – Análise de agrupamento (UPGMA) das estações de amostragem de acordo com o desenvolvimento estrutural
(área basal viva total, DAP médio e máximo e altura média e máxima)
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DISCUSSÃO

No estudo realizado por Silva et al. (1998), apud
Silva (2001), nos manguezais em vários pontos da Baía
da Babitonga, foram encontradas as espécies L. racemosa,
A. schaueriana e R. mangle em todas as estações
amostradas. Nas franjas dos bosques, L. racemosa e A.
schaueriana foram dominantes. De maneira geral, os
bosques da Baía da Babitonga apresentaram árvores
bem desenvolvidas na margem, com altura entre 3 e
12 m, baixas densidades e elevados valores basais, e
nas proximidades da restinga os bosques eram
densos, com menor área basal e altura variando entre
1,5 e 3,5 m. Essas características estruturais foram
observadas nas estações do Canal do Linguado, no setor
BB, que apresentaram bosques bem desenvolvidos,
baixa densidade e elevados valores basais, com
dominância de A. schaueriana na franja. Na BS a
estrutura encontrada na maioria das estações
apresentou alta densidade de indivíduos, baixa área
basal e baixa estatura, com dominância de L. racemosa,
semelhante às áreas próximas à restinga da BB.

Segundo Silva (2001), o maior agente estressor para
os manguezais de Santa Catarina é a temperatura, fato
esse que influencia a estrutura do bosque. As áreas
amostradas neste estudo estão submetidas às mesmas
condições climáticas, o que indica a ocorrência de outra
série de elementos que levaram a diferenças no
desenvolvimento dos bosques, como salinidade,
sedimento e amplitude de maré (LUGO et al., 1980, apud
SILVA, 2001).

Apesar da ausência de uma análise mais específica
do solo, as diferenças entre os dois setores são facilmente
distinguidas a olho nu. A área BB apresentou o
predomínio de substrato argiloso, enquanto na BS há o
predomínio de substrato arenoso. Segundo Schaeffer-
Novelli (1995), embora os manguezais possam se
desenvolver em diferentes substratos, como os
constituídos por partículas mais grosseiras (recifes de
coral, areias), eles se desenvolvem melhor em locais
onde o substrato se apresenta menos consistente, com
baixa declividade e granulometria fina.

Segundo Horn Filho (1997), é marcante o contraste
existente entre os sistemas da BB e de BS do Canal do
Linguado. A área BB, sob influência fluvial

predominante, apresenta águas mais turvas,
enriquecidas em sedimentos finos em suspensão e
menor profundidade. A área de BS, sob influência
fluviomarinha dominante, exibe águas mais límpidas,
com concentração de sedimentos mais arenosos e
maior profundidade.

Considerando que BS apresenta influência
fluviomarinha, o esperado seria encontrar um teor de
salinidade mais elevado que na área da BB, que sofre maior
influência de rios; porém os dados de salinidade da água
aparentemente não mostram diferença (ver capítulo 2).

De acordo com Schaeffer-Novelli e Cintrón
(1986), L. racemosa, que foi a principal espécie
encontrada na área de BS, aparenta competir mais
efetivamente em áreas que não sofram grandes
flutuações do nível da água, o que poderia explicar o
grande número de indivíduos dessa espécie nessa
área (ver capítulo 3). Avicennia schaueriana, a espécie
mais encontrada na área da Baía da Babitonga, tolera
solos com grande quantidade de sal.

O substrato também pode ter sido um fator de
grande importância para a ocorrência de um elevado
número de L. racemosa em Barra do Sul. De acordo com
Schaeffer-Novelli e Cintrón (1986), essa espécie tem
preferência por ambientes arenosos, fato também
observado no trabalho de Souza et al. (1996), realizado
na Ilha de Pati (BA), onde o tipo de solo estudado era
arenoso e o número de L. racemosa encontrado foi muito
maior que o de outras espécies.

De acordo com Soares (1999), o predomínio de
indivíduos de pequeno porte de L. racemosa indica
bosques alterados, pois estes são típicos de locais
alterados, em fase de recomposição. Tal comportamento
também foi observado nos trabalhos de Peria et al. (1990),
que associam a dominância de L. racemosa tanto em área
basal como em densidade de indivíduos como parte de
um processo de sucessão e de recomposição em bosques
do Canal de Bertioga (SP).

Tudo indica que L. racemosa pode ser uma espécie
indicadora de sedimentos arenosos e ambientes novos e
não estabilizados, ou em constante perturbação. Já
Avicennia schaueriana aparece como dominante onde o
aporte de sedimento fino é grande e está estabilizado,
exemplo que pode ser visto nos bosques de manguezal
na área da BB.
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Os resultados confirmaram a grande diferença
estrutural existente entre a vegetação de manguezal
da área da BB e de BS observada já no reconhecimento de
campo. A área de BS apresenta bosques de estatura menor
em relação à BB, refletindo as diferenças de aporte de
sedimentos, substrato e amplitude de maré entre as duas
áreas. O menor aporte de água doce e sedimentos finos
orgânicos em BS resulta num sedimento mais arenoso, de
influência marinha. Como pode ser visto nos resultados
apresentados, essas diferenças refletem na fitossociologia
dos bosques entre os dois lados do aterro.

Certas modificações no ambiente produzidas
pelo homem induzem a alterações nos bosques de
mangue. Obras como barragens, desvios de cursos
de água doce, estabelecimentos urbanos e outras, que
inibam ou interfiram na livre passagem do fluxo das
águas, modificam as taxas de sedimentação, que por
sua vez alteram a hidrodinâmica do sistema, gerando
impactos a longo prazo nos bosques de mangue
(SILVA, 2001).

Pode-se dizer então que, com o aterro e fechamento
do Canal do Linguado, os bosques da área de BS foram os
mais diretamente afetados. A estrutura mais semelhante
à original, anterior ao aterro, estaria representada pelas
estações da BB. Tudo indica que antes do fechamento do
canal existia um gradiente na estrutura dos bosques, em
que os bosques mais desenvolvidos estariam na área mais
interna da baía, e os menos desenvolvidos, próximos à
barra em BS.
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ATIVIDADE PESQUEIRA NA BAÍA DA BABITONGA

Gildo Coelho Bastos – Consultor

INTRODUÇÃO

A pesca é um sistema de atividades inter-
relacionadas, que incluem a captura, o processamento,
o mercado e a demanda do consumidor pelo pescado.
Podemos dividir a pesca em quatro tipos principais:

- de subsistência – exercida com o propósito único
de alimentação, não tendo finalidade comercial;

- artesanal ou de pequena escala – o pescado
capturado é total ou parcialmente comercializado. Os
pescadores podem ser os proprietários dos barcos e
petrechos ou utilizá-los em sistema de parceria com os
proprietários. As embarcações são de pequeno e médio
portes, motorizadas ou não. Os petrechos e insumos
são relativamente simples, muitas vezes confeccionados
pelos próprios pescadores;

- industrial – realizada por embarcações maiores,
com mais autonomia, capazes de operar a maiores
distâncias da costa. As embarcações apresentam
sistemas de mecanização a bordo para facilitar o
manuseio dos petrechos. Elas possuem aparelhos de
apoio à pesca, como sistemas de localização por satélite
e radiotransmissores. Os proprietários das embarcações
podem ser empresas e indústrias de beneficiamento de
pescado. Normalmente a atuação se dá sobre estoques
pesqueiros específicos;

- amadora – praticada com finalidade de turismo,
lazer ou esporte. O produto da atividade não pode ser
comercializado nem industrializado.

Cerca de 95% dos pescadores mundiais estão
envolvidos na pesca de pequena escala, capturando
quase a metade do pescado destinado ao consumo
humano no mundo. São aproximadamente 40 milhões
de pessoas empregadas diretamente no setor (metade
de produtores primários e metade de pessoal envolvido
no beneficiamento, comércio e distribuição). Se forem
considerados seus dependentes e os trabalhadores de
apoio, pode-se estimar que a pesca de pequena escala é
o meio de subsistência de mais de 200 milhões de
pessoas em todo o mundo (MCGOODWIN, 2002).

No Brasil, estima-se que cerca de 60% do pescado
seja capturado pela pesca extrativa de pequena escala
(DIAS NETO e MARRUL FILHO, 2003).

As pescarias de pequena escala apresentam as
seguintes características principais (LOGAN et al.,
1986):

- São executadas em três tipos de ambientes
tropicais marinhos: plataforma continental costeira de
continentes e ilhas, estuários e recifes de coral;

- Nas capturas, recolhe-se um grande número de
espécies, e o tamanho do pescado capturado é, com
freqüência, pequeno;

- Há uma grande variedade de tipos de barcos e
petrechos. Muitas das técnicas de pesca demandam
trabalho braçal intensivo. Os petrechos têm custos de
operação relativamente baixos;

- Os lucros obtidos com a atividade pesqueira são
muito variáveis, existindo um forte componente
sazonal. Os pescadores têm pouco controle sobre os
preços pagos pela produção;

- A maior parte dos recursos explorados pela
pesca de pequena escala é de acesso aberto. Tal
característica tende a produzir sobrepesca econômica
ou mesmo biológica;

- Possuem ampla variedade de formas de venda
de pescado, passando pela venda direta ao
consumidor final no local de desembarque até sistemas
de mercado mais sofisticados com atuação de
atravessadores;

- O recrutamento dos membros da tripulação dos
barcos baseia-se mais em vínculos sociais importantes
(por exemplo, pessoas da família) do que em
conhecimentos e experiência;

- As comunidades de pescadores de pequena
escala apresentam grande dispersão espacial.

A pesca de pequena escala possui grande dose de
riscos e incertezas quanto ao seu sucesso como
atividade econômica. O pescador enfrenta o risco de
perder a própria vida e seus meios de produção a cada
viagem de pesca, fato esse agravado pela quase
impossibilidade de acesso a seguros médicos, de vida

8.
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e de patrimônio. Além disso, é impossível para os
envolvidos na atividade preverem com exatidão as
capturas, os preços praticados pelo mercado e as
condições climáticas futuras (MCGOODWIN, 2002).

O mesmo autor cita algumas estratégias empregadas
pelos pescadores de pequena escala para enfrentar essas
incertezas e riscos, destacando-se a manutenção de outras
atividades produtivas componentes da renda familiar e
a adoção de um sistema de repartição da produção que
consiste, na maioria das vezes, na divisão do pescado
por partes, descontados os custos operacionais, fixada
antes da saída para a pesca.

Os pescadores envolvidos com a pesca de pequena
escala encontram muitas dificuldades para a realização
da atividade. Entre os principais problemas estão:

- Degradação ambiental;

- Sobrepesca e/ou pesca predatória;

- Dificuldade de acesso a sistemas de crédito e
seguros;

- Dependência de intermediários (atravessadores)
para o sucesso da atividade;

- Áreas de pesca próximas aos núcleos urbanos;

- Pouco poder político;

- Conflito com outros setores: fiscalização, pesca
industrial, aqüicultura, turismo e conservação ambiental.

A grande maioria dos pescadores artesanais de
Santa Catarina atua nas baías, lagoas e estuários,
utilizando pequenas embarcações e aparelhos de
eficiência limitada (RODRIGUES et al., 1998).

Inicialmente a pesca de pequena escala era praticada
de forma complementar às atividades agrícolas pelos
lavradores que habitavam as zonas costeiras. Com o
processo de urbanização dessas áreas, foi alterado o
caráter complementar da pesca nessas comunidades, que
passaram a se dedicar exclusivamente à pesca
(TEIXEIRA, 1988, apud RODRIGUES et al., 1998).

A partir desse fato, os estoques passaram a ser
explorados pelos pescadores de forma ininterrupta e
não mais apenas nos períodos de safra. Tal fato, aliado
à melhoria na infra-estrutura de escoamento da
produção e ao desenvolvimento da pesca industrial,
levou a uma redução nos estoques pesqueiros locais
(RODRIGUES et al., 1998).

Além dos fenômenos anteriormente mencionados
como originários do processo de redução dos estoques, deve
ser considerada também a progressiva degradação da
qualidade ambiental da Baía da Babitonga em função do
crescimento do parque industrial de Joinville, do aumento
na descarga de esgoto doméstico e industrial na região, do
desmatamento e ocupação agrícola e da interrupção do
fluxo natural das águas pelo Canal do Linguado.

O número de trabalhos científicos e relatórios técnicos
que descrevem de forma ampla a atividade pesqueira na
baía é muito reduzido. Destacam-se como fonte de
informações sobre a pesca na região os trabalhos de
Rodrigues et al. (1998) e Rodrigues (2000).

METODOLOGIA

Área de estudo

Constituem a área de estudo as comunidades
pesqueiras dos seis municípios do entorno da Baía da
Babitonga: Araquari, Barra do Sul, Garuva, Itapoá,
Joinville e São Francisco do Sul.

População estudada

Os pescadores considerados no estudo são os
envolvidos na pesca comercial de pequena escala.
Também são relativamente importantes na região os
segmentos de subsistência e amador, contudo tais
grupos não foram considerados devido à dificuldade
de obtenção de dados relativos a esses tipos de pesca.

Coleta de dados

Os dados sobre a atividade pesqueira foram
obtidos por intermédio de:

- uma campanha preliminar, no período de 19/20
e 25/26 de fevereiro de 2003;

- quatro campanhas sazonais:
a) campanha 1 – 17 a 21 e 25 a 28 de março de 2003;
b) campanha 2 – 9 a 14 de junho de 2003;
c) campanha 3 – 9 a 12 e 17 e 18 de setembro de 2003;

d) campanha 4 – 4 e 5 e 8 a 10 de dezembro de 2003.
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A campanha preliminar consistiu em encontros com
os presidentes das colônias de pesca, secretários
municipais de pesca e com líderes das diferentes
comunidades pesqueiras locais. Durante esses encontros
foram realizadas entrevistas abertas em que se formularam
questões abrangentes sobre a atividade para discussão
com os entrevistados. As informações serviram para traçar
um quadro amplo sobre a pesca regional, contribuindo
para o refinamento das questões apresentadas nos
questionários sazonais. Além das entrevistas com os
elementos-chave, definiu-se a melhor abordagem para a
futura aplicação dos questionários aos pescadores.

Figura 1 – Áreas visitadas durante o levantamento da atividade pesqueira

As campanhas de entrevista sazonais consistiram
em visitas às diferentes comunidades pesqueiras locais,
durante as quais se procurou entrevistar o máximo de
pescadores possível. Em alguns locais, a visita à
comunidade foi agendada com antecedência e uma
reunião foi marcada com os pescadores. Na maioria das
vezes, contudo, efetuavam-se as entrevistas à medida
que os pescadores eram encontrados em locais de
reunião ou em suas residências.

A figura 1 apresenta os locais visitados durante as
campanhas de levantamento pesqueiro.

As entrevistas foram feitas por uma equipe formada
por estudantes e biólogos da UNIVILLE. O número de
entrevistadores variou de uma campanha para outra, mas,
em média, a equipe constituiu-se de 6 pessoas.

Durante as entrevistas foi aplicado um questionário
formado basicamente por três partes: perguntas sobre
aspectos sociais dos pescadores, perguntas relativas à
atividade pesqueira e informações sobre a pescaria
realizada pelo pescador na última semana.

Estava previsto inicialmente implantar um sistema
de acompanhamento de desembarque pesqueiro, contudo,
em função das características locais da pesca, não foi
possível implementá-lo. Os desembarques ocorrem, em
quase sua totalidade, em locais bastante dispersos, o que
inviabilizou a idéia original.

As informações obtidas foram submetidas a uma
checagem visando à eliminação de discrepâncias e erros
grosseiros e posteriormente foram armazenadas em um
banco de dados elaborado em Microsoft Access XP.
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Foi feita uma campanha para entrevistas com
representantes das Associações de Maricultores. Nessa
oportunidade foram levantadas informações básicas
sobre a atividade.

Análise dos dados

Para descrever a atividade pesqueira local,
procurou-se analisar as variáveis consideradas no
estudo por intermédio de métodos estatísticos simples,
obtendo-se distribuições de freqüência e médias. Foram
demonstrados resultados para cada município
analisado, procurando-se com isso compará-los.

Os dados financeiros foram analisados para
determinação do lucro dos pescadores. A metodologia
empregada foi a mesma apresentada em Ceregato e
Petrere (2003) e Camargo e Petrere (2001).

Em relação à idade da frota que opera na Babitonga,
foi perguntado aos pescadores sobre a estimativa da
durabilidade dos barcos e motores. Indagou-se também
há quanto tempo os possuíam. A partir dessas
informações foi estimada a idade relativa de barcos e
motores, em porcentagem, por meio da fórmula:

I / D

em que:

I = idade da embarcação;

D = durabilidade da embarcação.

A partir das informações prestadas pelos
pescadores foi calculada a captura média mensal, em
kg, por período, por intermédio das fórmulas:

(CMaxB – CMinB)

n

(CMaxR – CMinR)
n

em que:

CMaxB = captura máxima mensal no período bom;

CMinB = captura mínima mensal no período bom;

CMaxR = captura máxima mensal no período ruim;

CMinB = captura mínima mensal no período ruim;
n = número de pescadores que deram a informação.

Para determinação do lucro da pesca foi preciso
calcular as seguintes variáveis:

- Custo fixo da embarcação e sistemas de impulsão
(CFEI).

Calculado a partir da fórmula:

CFEI = DE + ME + DI + MI

em que:
DE = depreciação da embarcação. Calculada dividindo-
se o preço unitário da embarcação (PE) pelo tempo de
vida útil (tE), em anos, dela. As duas variáveis são
estimadas pelos pescadores;
DI = depreciação do sistema de impulsão. Calculada
dividindo-se o preço unitário do sistema de impulsão
(PI) pelo tempo de vida útil (tI), em anos, dele. As duas
variáveis são estimadas pelos pescadores;
ME = manutenção da embarcação. Geralmente a
manutenção com a embarcação corresponde a 10% do
seu preço unitário (OKADA et al., 1997, apud Ceregato
e Petrere, 2003);
MI = manutenção do sistema de impulsão. Valor
informado pelos pescadores. A partir dessa informação
foi estimado um valor médio.

- Custo fixo dos aparelhos de pesca (CA).

Calculado a partir da fórmula:

CA = DA + MA

em que:

DA = depreciação do aparelho de pesca. Calculada
dividindo-se o preço unitário do aparelho de pesca
(PA) pelo tempo de vida útil (tA) dele, em anos. As duas
variáveis são estimadas pelos pescadores;
MA = manutenção dos aparelhos. Valor informado
pelos pescadores. A partir dessa informação foi
estimado um valor médio.
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Os valores dos custos fixos (CFEI e CA) são dados em
anos. Obteve-se o valor de custo fixo diário dividindo o
valor obtido por 360.

- Custo variável (CV).

Os custos variáveis aumentam à medida que se
intensifica a atividade produtiva, ou seja, eles estão
intimamente ligados com o exercício da atividade pesqueira.
Incluem os custos com a conservação do pescado, combustível,
isca, alimentação, pagamento de mão-de-obra etc.

No presente estudo foram considerados como custos
variáveis o valor gasto para conservação do pescado (valor
médio estimado pelos pescadores) e o custo por pescaria
semanal, que compreende basicamente o consumo de
combustível, também informado pelo pescador.

O custo total dos pescadores seria então a soma dos
custos fixos e dos variáveis.

- Receita do pescador (R).

A receita do pescador foi calculada a partir da
quantidade capturada por espécie (CP), em quilos,
multiplicada pelo preço (PP) pelo qual vendeu o quilo
do pescado por espécie. As informações da quantidade
capturada e do preço de venda referem-se à última
semana de pescaria anterior à entrevista.

- Lucro do pescador (L).

A partir dos custos e da receita, pode-se obter o
lucro por intermédio da fórmula:

L = R - C

em que:
R = receita do pescador;
C = custos do pescador. Soma dos custos fixos e
variáveis.

A partir das informações dos pescadores com
relação à pesca da semana anterior à entrevista, foi
possível estimar a produção diária de pescado, por
época do ano e por município.

RESULTADOS

Total de pescadores na baía e número
de pescadores entrevistados

Rodrigues et al. (1998) identificaram um total de 1.089
pescadores operando na região estudada. Posteriormente,
Rodrigues (2000) estimou um total de 1.632 pescadores
na área.

Na campanha preliminar do estudo foi solicitado
aos presidentes das colônias de pesca e/ou secretários
de pesca dos municípios do entorno da baía que
informassem o total de pescadores cadastrados nas
colônias, o número de cadastrados que efetivamente
atuam na pesca e o número de pescadores não
cadastrados. O segundo parâmetro (número de
cadastrados que efetivamente atuam na pesca) foi
estipulado como estimador do contingente de
pescadores atuando na baía, o que levou a uma
estimativa de 1.770 pescadores.

A tabela 1 sintetiza as informações fornecidas pelos
informantes-chave.

Tabela 1 – Estimativa do número de pescadores da Baía da Babitonga
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O número de pescadores profissionais não
cadastrados nas colônias, indicado pelos informantes-
chave, é relativamente baixo. Durante as campanhas de
campo, foi constatado, nas entrevistas com os
pescadores, que esse número pode ser
consideravelmente maior.

Além dos pescadores profissionais irregulares, é
grande a quantidade de pescadores amadores e de
pessoas que pescam para a subsistência. O número de
pessoas nessas situações é de difícil determinação.

Procurou-se, durante as campanhas de campo,
entrevistar de 10 a 20% dos pescadores da baía (170 a

Caracterização socioeconômica

Situação da moradia

A maioria dos pescadores reside em casas próprias. A tabela 3 mostra que não existe uma grande diferença
no padrão de posse das moradias entre os municípios.

340 pescadores). A tabela 2 mostra o número de
pescadores entrevistados por localidade e por município.

A quantidade de pescadores com casa própria
foi levemente superior ao observado por Rodrigues
(2000), que encontrou um total de 84,8% dos
pescadores da Babitonga nessa condição. O número
de pescadores que pagam aluguel  é baixo, e o valor
médio de aluguel na região é de R$ 166,67 por mês.

A matéria-prima característica para a construção das
casas é a madeira, retirada da mata dos arredores. À medida
que os pescadores progridem financeiramente, observa-se
a ampliação das casas, com a construção de mais cômodos,
muitas vezes de alvenaria (RODRIGUES, 2000).

A tabela 4 apresenta o número médio de cômodos
das residências, por município.

Tabela 3 – Padrão de propriedade das residências, por município

Tabela 2 – Número de pescadores entrevistados por município

Tabela 4 – Número médio de cômodos por residência, por município
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Com relação à construção da casa, foram avaliados os materiais utilizados nas paredes, pisos e telhados,
buscando detectar padrões nos tipos de construção nas comunidades pesqueiras (tabelas 5, 6 e 7).

Tabela 5 – Material de construção das paredes das casas, por município

Tabela 6 – Material de construção do telhado das casas, por município

Tabela 7 – Material de construção do piso das casas, por município

Observa-se um predomínio de casas de alvenaria,
mas o número de casas de madeira ainda é elevado. Os
telhados construídos com telhas de barro são
dominantes. Com relação aos pisos, a variabilidade por
município é grande e não se pode dizer que exista um
tipo mais comum na região.

Em relação ao material de construção da casa,
Rodrigues (2000) verificou a existência de 52,4% das
casas dos pescadores da baía construídas em alvenaria
e 10% de casas mistas (alvenaria e madeira). Esse valor
não coincide com o observado no presente estudo.

Acesso aos serviços públicos

O acesso aos serviços públicos (água, esgoto,
eletricidade, coleta de lixo, saúde) pode servir como

parâmetro de avaliação da situação socioeconômica
de uma comunidade.

Rodrigues (2000) realizou um levantamento
sobre o acesso feito pelos pescadores da Babitonga
a tais serviços. Os resultados indicam que:

- 99,5% dos pescadores têm acesso à rede
pública de energia elétrica;

- 64,4% têm suas casas abastecidas pela rede
pública de água;

- 95% usam fossas para destino do esgoto
doméstico;

- 90% têm seu lixo coletado.

A tabela 8 apresenta o tipo de fornecimento de
energia elétrica nas residências dos pescadores.
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Tabela 8 – Tipo de abastecimento de energia elétrica, por município

Observa-se um predomínio do fornecimento pela rede pública, contudo, em algumas localidades, inexiste
abastecimento público de energia.

A tabela 9 mostra o tipo de abastecimento de água nas residências dos pescadores. Há um predomínio do
abastecimento público nos municípios de Barra do Sul, Itapoá, Joinville e São Francisco do Sul. Ressalta-se que
algumas casas que possuem abastecimento público utilizam também poços, contudo, nas entrevistas, procurou-
se determinar o principal meio para obtenção de água.

Tabela 9 – Tipo de abastecimento de água, por município

É preciso dizer que na região da Baía da Babitonga poucos pescadores têm o hábito de empregar alguma
prática para tratamento da água consumida. A tabela 10 apresenta os métodos utilizados para tratamento de
água pelos pescadores.

Tabela 10 – Métodos empregados pelos pescadores para tratamento da água consumida, por município

Os valores anteriormente apresentados coincidem com os dados de Rodrigues (2000), que menciona o fato
de apenas 12,8% dos pescadores entrevistados filtrarem ou ferverem a água a ser consumida em suas residências.

Nos municípios estudados o número de residências servidas por rede pública de coleta de esgoto é bem
baixo. Rodrigues (2000) indicou que 94,8% dos entrevistados utilizam fossas para escoamento do esgoto. A
inexistência de sistema de rede de esgoto nas comunidades pesqueiras foi confirmada pelo presente estudo.

Pode-se afirmar que o fato de as fossas serem o principal meio de disposição de esgoto, aliado à inexistência
de hábitos de tratamento de água e ao grande número de pescadores que afirmaram consumir água de poços e
fontes, indica risco potencial à saúde dessas comunidades de pescadores.
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Os dados sobre a coleta de lixo encontram-se na tabela 11. Os resultados assemelham-se aos obtidos por
Rodrigues (2000), que verificou que 90% dos pescadores entrevistados tinham seu lixo coletado.

Tabela 11 – Destino do lixo, por município

Destaca-se o município de Garuva, onde a queima dos resíduos é o método mais empregado pelos pescadores
para eliminação do lixo.

Com relação à reciclagem de lixo, Rodrigues (2000) afirma que 28,4% dos entrevistados possuem o hábito de
separar lixo reciclável para revenda.

A grande maioria dos pescadores recorre ao serviço público de saúde. Apenas nos municípios de Joinville e
São Francisco do Sul foram encontrados pescadores que afirmaram possuir planos de saúde e recorrer a hospitais
privados (8,33% em Joinville e 5,56% em São Francisco do Sul)

Consumo de pescado e produção e comercialização de alimentos

No presente estudo foi avaliado o consumo semanal de pescado pelos pescadores. O exame da tabela 12
mostra que o consumo de pescado é elevado entre os pescadores locais.

A tabela 13 apresenta o percentual de pescadores, por município, que planta algum tipo de alimento em sua
propriedade. Entre os principais alimentos plantados destacam-se os utilizados como temperos (salsa, cheiro-
verde e cebolinha), a cebola, a alface, o aipim e a banana.

Tabela 12 – Número médio de dias por semana em que há
consumo de pescado, por município

Tabela 13 – Percentual de pescadores que possuem hortas,
por município
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A tabela 14 apresenta o percentual de pescadores,
por município, que cria algum tipo de animal em sua
propriedade. Os animais criados são vacas, porcos,
patos e, principalmente, galinhas.

Tabela 14 – Percentual de pescadores que criam animais,
por município

município. As menores médias, encontradas nos
municípios de Barra do Sul e Itapoá, podem estar
relacionadas ao tipo de pesca. Nesses locais predomina
a pesca em mar aberto com embarcações relativamente
maiores, que procuram empregar mão-de-obra mais
jovem para a realização satisfatória da atividade. Nos
municípios do interior da baía (Garuva e Araquari), que
apresentaram as maiores médias de idade, há um
predomínio de pequenas embarcações que realizam
deslocamentos menores para atingir as áreas de pesca,
permitindo assim sua operação por pescadores mais
velhos.

Outro fator que pode estar relacionado à diferença
entre as médias de idade dos municípios é o sucesso da
atividade pesqueira para o sustento da família. Em
locais onde a pesca já não satisfaz as expectativas da
população mais jovem, pode ocorrer desinteresse por
esse tipo de trabalho e procura por outras atividades
profissionais. Os mais idosos, geralmente, têm maior
dificuldade de mudar seu tipo de vida.

Tabela 15 – Média de idade dos pescadores, por município

O número de pescadores que possuem plantações é
superior ao dos que criam animais em todos os municípios.
Garuva destaca-se com o maior percentual de pescadores
que possuem algum tipo de plantação e/ou criação. De
forma contrária, o município de Barra do Sul possui poucos
pescadores dedicando-se a essa atividade.

A comercialização dos vegetais e animais
produzidos pelos pescadores não é uma atividade
praticada por muitos. Apenas nos municípios de
Araquari (7,14%), Garuva (20,00%) e Joinville (8,33%)
foram entrevistados pescadores que se dedicavam a essa
prática. Os principais produtos comercializados são
aipim, alface, cebola e couve.

Sexo

A maioria dos pescadores entrevistados era do sexo
masculino. Apenas 3% eram mulheres. Apesar do baixo
número de mulheres “pescadoras”, observou-se que a
participação feminina na atividade é elevada, visto que
muitas mulheres atuam na coleta de moluscos e no
beneficiamento e venda do pescado.

Idade

A média de idade dos pescadores da Babitonga é
de 43 anos. A tabela 15 apresenta a média de idade por

A figura 2A apresenta a distribuição de
freqüência por faixa etária dos pescadores da
Babitonga. Observa-se um predomínio de
pescadores entre 40 e 49 anos (27,37%). A soma
dessa classe com a imediatamente posterior (50 a 59
anos) perfaz 52,23% dos pescadores da região. Esses
dados são próximos aos encontrados por Rodrigues
(2000).  Segundo a autora,  os pescadores da
Babitonga concentram-se na “faixa produtiva” da
população, o que acarreta um maior impacto sobre
o meio ambiente.
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Figura 2A – Distribuição de freqüência por faixa etária (n=358)

Figura 2B – Comparação entre as distribuições de freqüência
por faixa etária da população total dos municípios estudados
e dos pescadores (pessoas acima de 20 anos)

A figura 2B compara a distribuição da idade dos
pescadores e do total da população dos municípios
estudados. A informação sobre a idade da população total
foi obtida no site do IBGE (www.ibge.gov.br). A distribuição
da idade da população apresenta o padrão esperado:
diminuição no número de pessoas por classe etária à medida
que a idade avança. Esse padrão não é observado na
população de pescadores, que denota um aumento no
número de pessoas a partir da classe inferior (20 a 29),
alcançando os maiores valores na classe de 40 a 59 anos.

Estado civil

A figura 3 apresenta a porcentagem de pescadores
por estado civil. A categoria casado agrupa tanto os

pescadores casados oficialmente quanto aqueles
que vivem relações estáveis com suas companheiras,
enquanto a categoria separado congrega os
diferentes tipos de separação conjugal (desquite,
divórcio etc.)

Figura 3 – Percentual de pescadores por estado civil na Baía
da Babitonga (n=109)

Os pescadores casados são a maioria, o que
coincide com os dados de Rodrigues (2000). A autora
observou que 76,9% dos pescadores entrevistados eram
casados ou amigados.

Origem e tempo de residência

O tempo em que o pescador reside no local da
entrevista é relativamente alto. A tabela 16 mostra o
tempo médio de residência por município, e a figura 4
apresenta a distribuição de freqüência do tempo de
residência em toda a baía.

Tabela 16 – Média do tempo de residência dos pescadores,
por município

.
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Figura 4 – Distribuição de freqüência por tempo de residência
dos pescadores da Baía da Babitonga (n=104)

Ao avaliar o local de nascimento do pescador
(figura 5), constata-se que a maioria (62%) nasceu
na própria localidade onde reside atualmente. Um
total de 26% dos pescadores nasceu fora da região
estudada, inclusive em outros Estados da federação.
Os demais (12%) nasceram na região estudada,
contudo em um município diferente daquele em que
mora atualmente.

Se considerarmos o percentual de pescadores
que nasceram na região estudada (cerca de 75%) e o
elevado tempo de residência no local, pode-se
afirmar que a comunidade de pescadores locais está
profundamente inserida na região.

entrevistados na Babitonga moram entre 21 e 35 anos
na região. Observou também que 59,5% dos
entrevistados são naturais da região e 98,1% têm a
intenção de continuar residindo no local.

Grau de instrução

A figura 6 mostra o grau de instrução dos
pescadores locais. Observa-se que o número de
pescadores analfabetos e apenas alfabetizados é
reduzido. A grande maioria dos pescadores (82,57%)
está contida em dois grupos: curso primário e
primeiro grau, e a maior parte não os concluiu.

Figura 5 – Percentual de pescadores por local de nascimento
na Baía da Babitonga (n=107)

Rodrigues (2000) analisou o tempo de
residência, a procedência dos pescadores e a
intenção de permanecerem residindo no local.
Segundo a autora,  36,4% dos pescadores

Figura 6 – Distribuição de freqüência por grau de instrução
dos pescadores na Baía da Babitonga (n=109)

O grau de instrução exibido por um
determinado segmento social está relacionado à
condição de vida dos seus integrantes, embora não
reflita, necessariamente da mesma forma, garantia
de emprego nem sensibilidade às questões
ambientais (RODRIGUES, 2000). Segundo a autora,
a labuta no mar exige muito mais habilidades
aprendidas na prática do que nas escolas. O desejo
dos pescadores de verem seus filhos na escola está
relacionado ao fato de quererem que seus
descendentes se dediquem a profissões, na sua
opinião, mais promissoras (RODRIGUES, 2000).
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Colônias de pesca

Na região estudada existem seis colônias de
pesca:

1. Z-1 – Colônia de Pescadores de Itapoá;

2. Z-2 – Colônia de Pescadores de São Francisco
do Sul;
3. Z-3 – Colônia de Pescadores de Barra do Sul;

4. Z-29 – Colônia de Pescadores de Garuva (em
implantação);

5. Z-31 – Colônia de Pescadores de Araquari;

6. Z-32 – Colônia de Pescadores de Joinville.

O número de pescadores cadastrados nas colônias
de pesca da região está estimado na tabela 1. Como
mencionado anteriormente, a quantidade de
pescadores não cadastrados é de difícil determinação.

No levantamento feito por Rodrigues (2000) foram
apresentados os motivos principais que levavam os
pescadores a se cadastrarem nas colônias: para ter
direito a benefícios (aposentadoria, seguro-
desemprego etc.); por ser pescador; e desejo de ser
associado da classe. Os motivos que desestimulam os
pescadores a se associarem são: falta de tempo; falta
de verba; desconhecimento.

O número de pescadores que informaram
pertencer a algum outro tipo de associação, além da
colônia de pesca, é relativamente baixo. As
associações mencionadas pelos pescadores são de três
tipos básicos: associação de moradores, de pescadores
e de maricultores. Não se encontrou nenhum
pescador associado a sindicatos ou cooperativas de
pescadores.

Famílias

Foram analisados os núcleos familiares dos
pescadores entrevistados. Neste relatório considera-se
como unidade familiar os parentes residentes no mesmo
domicílio do pescador. O número médio de membros
por família, excluindo-se o próprio entrevistado, é
apresentado na tabela 17.

Rodrigues (2000) mostrou que 71,2% dos
entrevistados possuem famílias de até 5 pessoas.

A tabela 18 apresenta o percentual de familiares
por sexo em cada município da região estudada.

Tabela 18 – Percentual de familiares por sexo, por município

A figura 7 apresenta o tipo de ocupação dos
familiares dos pescadores. Cerca de 52% trabalham. Entre
os que trabalham, a maioria tem atividades profissionais
fora da pesca, seguida dos que atuam na pesca
(diretamente como pescadores ou no beneficiamento e
venda do pescado). Por último estão os trabalhadores
que ocupam atividades dentro e fora da pesca.

Figura 7 – Porcentagem dos familiares por tipo de ocupação
na Baía da Babitonga (n=367)

Tabela 17 – Número de familiares do pescador, por município



213

No levantamento feito por Rodrigues (2000) foi
avaliado o percentual de familiares envolvidos na
pesca. O resultado mostrou que apenas 22,7% das
famílias têm metade ou mais de seus integrantes
atuando na atividade pesqueira. Segundo a autora,
esse fenômeno pode caracterizar uma incapacidade
por parte dos pescadores de manter suas famílias
apenas com a pesca.

Com relação ao salário recebido, a tabela 19
apresenta os salários médios dos familiares por tipo
de atividade e total. Deve-se ressaltar que grande
parte dos familiares que auxiliam o pescador chefe
de família na pesca não recebe remuneração alguma,
ou, se recebe, ela é praticamente simbólica, muitas
vezes sendo omitida pelos entrevistados.

Tabela 19 – Salário médio do total de familiares e por tipo
de atividade

Observou-se também que o salário médio dos
homens (R$ 405,23) é aproximadamente 25% maior que o
das mulheres (R$ 324,94).

A renda familiar foi calculada por intermédio da soma
da remuneração obtida pelos membros da família em
diferentes atividades e a renda dos pescadores proveniente
da pesca e de outras atividades remuneradas. Todos esses
valores foram informados pelos pescadores. A tabela 20
sumariza a média da renda familiar por município.

A renda do pescador foi obtida somando-se a média entre a renda informada para os períodos de safra e
entressafra e a média da renda obtida em outras atividades no período de safra e entressafra.

O exame da tabela 20 mostra que para todas as localidades a média da renda recebida pelo chefe da família
(pescador), oriunda tanto da pesca como de outras atividades, é superior à média do somatório da renda obtida
pelos outros membros da unidade familiar. A exceção foi observada em Garuva. Contudo, devido ao pequeno
número de pescadores que forneceram informações sobre seus dependentes (5) e pela existência de uma família
cujos membros tinham uma renda muito acima da média local, o resultado obtido para Garuva deve ser considerado
com restrições.

Atividade pesqueira

Produção pesqueira regional e local

O Estado de Santa Catarina tem grande importância na captura total de pescado no Brasil (segundo lugar na
produção de pescado nacional). A tabela 21 apresenta uma série histórica da produção pesqueira catarinense.

Tabela 20 – Renda familiar, por município
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Tabela 21 – Série histórica da produção pesqueira catarinense (toneladas)

Fonte: IBAMA/DIFAP/CGREP

A principal modalidade de pesca é a extrativa marinha. A produção do Estado em 2001 foi de 118.245,5 toneladas,
o que corresponde a 78,50% do total.

A tabela 22 apresenta a participação relativa dos desembarques industriais e artesanais na pesca extrativa marinha.
Observa-se um nítido predomínio da produção pesqueira industrial e da captura de peixes no Estado de Santa Catarina.

Tabela 22 – Participação relativa dos desembarques industriais e artesanais na pesca extrativa marinha no Estado de Santa
Catarina em 2001

Fonte: IBAMA/DIFAP/CGREP

A tabela 23 apresenta a participação relativa da captura de peixes, crustáceos e moluscos na pesca extrativa
marinha. Observa-se um predomínio da captura de peixes no Estado de Santa Catarina.

Tabela 23 – Participação relativa da captura de peixes, crustáceos e moluscos na pesca extrativa marinha no Estado de Santa
Catarina em 2001

Fonte: IBAMA/DIFAP/CGREP

Uma lista com as principais espécies capturadas pela pesca artesanal e sua participação relativa no desembarque
total da frota artesanal em 2001 é apresentada no Anexo 1. As seis espécies mais capturadas (corvina, manjuba, camarão-
sete-barbas, betara, pescadinha-real e enchova) perfazem cerca de 50% do pescado desembarcado no Estado pela frota
artesanal.

As informações relativas à produção pesqueira dos municípios do entorno da Baía da Babitonga estão disponíveis
em relatórios do CEPSUL/IBAMA apenas para os anos de 1988 a 1992 e 1995 a 1998. A tabela 24 apresenta uma série
histórica para os anos de 1995 a 1998 dos dados de desembarque dos municípios de São Francisco do Sul, Itapoá e Barra
do Sul. Os municípios de Joinville, Garuva e Araquari não têm informações de desembarque pesqueiro sistematizadas.
No ano de 1998 não foram computados os dados de desembarque pesqueiro no município de Barra do Sul.

Tabela 24 – Série histórica do desembarque pesqueiro nos municípios do entorno da Baía da Babitonga (toneladas)

Fonte: CEPSUL/IBAMA
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O total desembarcado nos municípios do entorno
da baía no período de 1995 a 1998 correspondeu, em
média, a 1,17% do total do desembarque estadual
para o período.

Por meio de uma análise de regressão linear,
tentou-se obter uma extrapolação para a captura na
área estudada para os anos de 1999 a 2001. Para tanto,
utilizaram-se os dados dos anos de 1995 a 1998 da
tabela 21 como variável independente e os da tabela 24
como variável dependente. Os resultados obtidos não
foram significativos, e assim optou-se por não
considerar essa extrapolação.

Tempo de pesca

As entrevistas mostraram que, em média, o tempo
como pescador profissional varia entre 21 e 24 anos nos
municípios. Começam a pescar, na maioria dos
municípios, no início da idade adulta (tabelas 25 e 26).

Tradição na atividade pesqueira

Neste item procurou-se analisar as informações sobre a fase inicial do pescador na atividade. Os pescadores
responderam se sempre atuaram na pesca e qual atividade desempenhavam antes de se tornarem pescadores.

A tabela 27 mostra o percentual dos pescadores que sempre atuaram na pesca, por município. Com exceção
de Araquari, em todos os municípios a maioria dos pescadores respondeu que sempre atuou na pesca.

Tabela 26 – Tempo como pescador, por município

Tabela 27 – Sempre foi pescador?

A tabela 28 apresenta o percentual de pescadores que responderam que tinham outra atividade antes de
atuarem nessa. Observa-se que o número de pescadores que não tiveram na pesca sua primeira experiência
profissional é elevado.

Tabela 28 – Percentual de pescadores que tiveram outra atividade antes da pesca, por município

Tabela 25 – Idade com que começou a pescar, por município
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O exame das tabelas anteriores pode indicar que muitos pescadores já tentaram, antes ou depois de se
dedicarem à pesca, ocupar outros postos de trabalho.

A tabela 29 mostra que a maioria dos pescadores aprendeu a pescar com pessoas de sua família, geralmente
com o pai. A figura 8 mostra os diversos motivos que os levaram a escolher a pesca como atividade profissional.
Destacam-se a cultura familiar, o gosto pessoal e a necessidade (desemprego, falta de melhor opção, baixo grau
de instrução etc.).

Tabela 29 – Quem ensinou a pescar?

O número elevado de pescadores que aprenderam a pescar com a família e o predomínio da cultura familiar
como um dos principais motivos para pescar ressaltam a importância da comunidade na escolha da profissão.
Contudo constata-se que a falta de opções em outras atividades e a necessidade têm um papel importante na
opção pela pesca.

Figura 8 – Porcentagem dos motivos que levaram a pescar na Baía da Babitonga (n=349)

As tabelas 30, 31 e 32 apresentam a perspectiva do pescador e de sua família com relação à atividade pesqueira.
A maioria dos pescadores deseja continuar na atividade, entretanto não se observa, na maior parte dos casos, o
desejo de ver os filhos seguirem na profissão da pesca. Segundo a maioria dos entrevistados, seus filhos também
não desejam ingressar na atividade pesqueira.

Tabela 30 – Quer continuar na pesca?
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Tabela 31 – Quer que os filhos pesquem?

Tabela 32 – Os filhos querem pescar?

No contato com os pescadores fica evidenciado que a produtividade pesqueira local vem diminuindo com o
passar dos anos, impedindo que o pescador dependa unicamente dessa atividade para sobreviver, além de diminuir
seu otimismo com relação à pesca.

Apesar de a maioria dos pescadores se dedicar unicamente à atividade pesqueira, observa-se em alguns
municípios um elevado número de entrevistados que possuem outra atividade profissional que contribui para
sua renda (tabela 33). Também é encontrado um alto percentual de pescadores que gostariam de ter outra atividade
profissional no lugar da pesca (tabela 34).

Tabela 33 – Tem outra atividade além da pesca?

Tabela 34 – Gostaria de ter outra atividade para sair da pesca?

O número de pescadores que possuem outra atividade para complementar a renda deve ser considerado
com cautela, pois possivelmente será maior do que o apresentado na tabela 33. Como exemplo dessa inexatidão
temos os aposentados que continuam pescando e que normalmente omitem a informação relativa à aposentadoria.

A tabela 35 mostra que a maioria dos pescadores afirma conseguir sustentar a família só com a pesca. Contudo
o exame dos questionários demonstra que muitos dos que fazem essa afirmação, além de possuírem outras
atividades remuneradas, têm parentes que trabalham em outras atividades profissionais, algumas vezes mais
bem remuneradas que a pesca, os quais contribuem significativamente para a renda familiar.
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Área de atuação dos pescadores

A tabela 36 mostra a área de atuação (unicamente dentro da baía, unicamente fora da baía e em ambas as
áreas) dos pescadores entrevistados, por município. Alguns municípios têm frotas bastante específicas, que
atuam preferencialmente dentro da baía (Garuva, Araquari e Joinville) ou em mar aberto (Barra do Sul).

Tabela 36 – Percentual de pescadores por área de atuação, por município

Frota pesqueira

O número de embarcações pesqueiras operando na região foi estimado por Rodrigues et al. (1998) em 493
barcos. Aparentemente esse total está subdimensionado.

Do total de 360 pescadores que responderam ao questionário sobre a atividade pesqueira, 274 informaram
ser proprietários de pelo menos uma embarcação. Foram coletados dados sobre 365 embarcações, utilizadas na
pesca pelos 274 pescadores proprietários e por 15 não proprietários. A tabela 37 apresenta o número de pescadores
proprietários de embarcações na Baía da Babitonga como um todo e por município.

Tabela 37 – Percentual de pescadores proprietários, por município

Tabela 35 – Consegue sustentar a família só com a pesca?

Observa-se que as maiores proporções de pescadores proprietários se encontram nos municípios onde a
frota atua principalmente dentro da baía (Garuva, Araquari e Joinville), enquanto as menores proporções são
notadas nos municípios onde há um predomínio da pesca em mar aberto (Itapoá e Barra do Sul). Esse padrão
pode ocorrer em função do tipo de embarcação empregada em mar aberto, com maiores dimensões e maior
tripulação, geralmente de custo de aquisição mais elevado.
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Aplicado o percentual de 76,11% (pescadores
proprietários em toda a Baía da Babitonga) sobre a
estimativa de pescadores atuantes e cadastrados nas
colônias (1.770, conforme tabela 1), e considerando que
cada pescador possui apenas uma embarcação, estimou-
se um total de 1.347 embarcações pesqueiras na Baía
da Babitonga.

Os pescadores que não têm barcos próprios
normalmente atuam como parceiros dos proprietários,
que podem ou não participar da atividade pesqueira.
A prática de alugar embarcações para pescar é incomum
na região; apenas 2 pescadores entrevistados (0,56%)
mencionaram alugar barcos de terceiros para pescar.
Foi constatado em entrevistas informais que alguns
pescadores emprestam seus barcos a outros colegas
durante períodos de ociosidade.

O número de embarcações por pescador foi
avaliado. Constatou-se que 80,00% dos pescadores que
possuem algum barco têm apenas uma embarcação.
Esse resultado é semelhante ao encontrado por
Rodrigues (2000), que estimou a porcentagem de
pescadores com apenas um barco em 86%. A figura 9
mostra a distribuição de freqüência de embarcações por
pescador proprietário na baía como um todo.

Tabela 38 – Tipos das embarcações operando na baía (n=365)

Figura 9 – Distribuição de freqüência do número de
embarcações por pescador proprietário (n=274)

Segundo Rodrigues (2000), os tipos de embarcações
de pesca operando na Baía da Babitonga seriam bateiras
(40%), botes (40%), canoas (13%), baleeiras (4%), lanchas
(2%) e caiaques (1%).

O estudo atual, por intermédio da informação dos
pescadores entrevistados, levantou a quantidade de
barcos por tipo. A tabela 38 apresenta o percentual de
embarcações e o comprimento médio delas. Os tipos
definidos neste relatório foram os informados pelos
pescadores nos questionários.

Há um predomínio das bateiras, principalmente nas localidades onde os pescadores operam unicamente
dentro da baía.

O principal material utilizado na construção das embarcações locais é a madeira, conforme evidenciado
na figura 10.
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Figura 10 – Percentual de embarcações por material de
construção (n=365)

Nas localidades em que os pescadores atuam em mar
aberto são encontradas as maiores embarcações. A tabela
39 apresenta os tamanhos médio, mínimo e máximo, por
município, das embarcações pesqueiras locais.

Tabela 39 – Comprimento das embarcações, por município
(metros)

Figura 11 – Distribuição de freqüência dos barcos por classe
de comprimento (n=365)

As 365 embarcações levantadas no estudo atual são
utilizadas na atividade pesqueira, contudo 50 barcos
(13,7%) são empregados em outras atividades,
principalmente o fretamento para turistas. Esse total
pode estar subdimensionado, uma vez que as
embarcações com registro para pesca não deveriam ser
utilizadas em outras atividades. Assim, essa informação
muitas vezes é omitida pelo pescador.

Rodrigues et al. (1998) determinaram a média do
comprimento das embarcações da baía em 6,60 metros,
e os tamanhos máximo e mínimo delas eram,
respectivamente, 12 e 3 metros.

A figura 11 mostra o percentual de embarcações
por classe de comprimento na Baía da Babitonga.
Destacam-se na região as embarcações de menor porte.

Rodrigues (2000) identificou as formas de propulsão dos barcos de pesca da Babitonga. A autora quantificou
em 46,3%, 38,3% e 15,4% as embarcações que utilizam motores de popa, motores de centro e remos,
respectivamente.

No presente estudo houve 335 informações sobre meios de propulsão de embarcações. A tabela 40 apresenta
o percentual de tipos de propulsão por município.

Tabela 40 – Percentual de tipos de propulsão, por município
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Em relação à potência dos motores das embarcações da Babitonga, Rodrigues (2000) constatou que 85,1%
dos barcos empregam motores com potência entre 3,5 e 20 HP. No presente estudo, conforme visualizado na
figura 12, foi determinada a existência de 75% das embarcações com motores entre 2,0 e 20 HP.

Figura 12 – Distribuição de freqüência dos motores por potência (n=260)

A tabela 41 mostra informações sobre a potência dos motores, por município. Como esperado, os barcos de maior
potência encontram-se em Barra do Sul, onde grande parte das embarcações opera em mar aberto no arrasto de camarão.

Tabela 41 – Potência dos motores das embarcações, por município

As características básicas da frota pesqueira, por exemplo tamanho e potência das embarcações, têm grande
importância como subsídio para estudos mais detalhados de estatística pesqueira. Vários autores (BEVERTON e HOLT,
1957, apud ABUARA et al.; CASTELLANOS e CANO, 1974, apud ABUARA et al.) mostraram a relação entre o poder
de pesca de uma embarcação e suas características básicas (tamanho, potência do motor, idade).

Os dados de idade relativa, durabilidade e idade das embarcações e motores foram obtidos conforme descrito
na metodologia e estão sumarizados nas tabelas 42 e 43.

Tabela 42 – Durabilidade e idade dos barcos pesqueiros, por município e em toda a baía
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Tabela 43 – Durabilidade e idade dos motores, por município e em toda a baía

O exame das tabelas mostra que os barcos
pesqueiros que operam na Baía da Babitonga alcançaram,
em média, cerca de 60% da durabilidade estimada pelos
pescadores. No caso dos motores, foram alcançados, em
média, cerca de 90% da durabilidade estimada. Assim,
observa-se que os motores da frota já estão relativamente
velhos, o que pode indicar que os custos com reposição
e/ou manutenção dos motores devem, em um tempo
relativamente curto, aumentar.

As entrevistas demonstraram que os pescadores
locais adquirem e reparam preferencialmente seus barcos
e motores nos municípios do entorno da Baía da
Babitonga (figuras 13, 14, 15 e 16). Isso indica a existência
de uma rede local de apoio à pesca no que se refere ao
fornecimento e à manutenção dos meios de produção
pesqueiros. Essa rede atua na forma de estabelecimentos
comerciais (lojas especializadas e estaleiros), ou mesmo
pescadores executam a construção/manutenção de
barcos na época de entressafra.

Figura 13 – Porcentagem de onde adquire os barcos (n=246)

Figura 14 – Porcentagem de onde conserta os barcos (n=261)

Figura 15 – Porcentagem de onde adquire os motores (n=198)

Figura 16 – Porcentagem de onde conserta o motor (n=193)
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Petrechos de pesca

Os pescadores da Babitonga, como a maioria dos pescadores artesanais, empregam uma grande variedade
de petrechos de pesca. Essa estratégia permite explorar diversos recursos, em diferentes nichos e épocas.

A tabela 44 apresenta os principais petrechos utilizados pelos pescadores locais e as áreas onde são
empregados.

Tabela 44 – Principais petrechos empregados pelos pescadores da Babitonga
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Fonte: Rodrigues et al., 1998

Nos questionários aplicados às comunidades
pesqueiras locais, foram apresentadas questões
sobre a quantidade de petrechos que cada pescador
possuía, o tipo de petrecho e suas características
básicas.

A figura 17 apresenta o número de petrechos por
pescador da baía. O percentual de pescadores que
possuem até 3 petrechos é de 57,41%. Menos de 5%
dos pescadores possuem mais de 10 petrechos de
pesca.

Continuação da tabela 44

Figura 17 – Distribuição de freqüência de petrechos por
pescador na Baía da Babitonga (n=324)
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Os petrechos foram divididos em 5 categorias: redes em geral (compreende as redes de caceio, de espera, de
cerco etc.), gerival, redes de arrasto, tarrafas e espinhéis. A tabela 45 mostra o percentual, por município, do
número de petrechos por categoria.

Tabela 45 – Percentual dos tipos de petrecho, por município e na baía

Nota-se o predomínio do emprego das redes pelos
pescadores, o que é comum na pesca artesanal. Esse
padrão só não é observado em locais onde a pesca desse
tipo é proibida, como no Estado de Goiás, e em locais
onde o recurso utilizado é capturado por outro tipo de
petrecho, por exemplo uso de armadilhas para captura
de crustáceos.

O gerival foi grupado por Rodrigues et al. (1998)
na categoria “redes de emalhe”. Contudo sua
característica original de ser operado em embarcações
à deriva vem sendo alterada, e alguns pescadores,
segundo entrevistas informais, já o utilizam puxado por
embarcações a motor. Operado dessa maneira, o gerival
deveria ser considerado uma rede de arrasto. Como o
número de pescadores que utilizam uma técnica ou
outra não foi determinado, esse petrecho foi
considerado separadamente no presente estudo.

O número de pescadores que utilizam espinhéis é
reduzido. Segundo Rodrigues et al. (1998), observa-se
uma tendência de abandono desse tipo de petrecho, fato
relacionado à redução dos estoques-alvo.

Em Barra do Sul, apesar do predomínio de
embarcações camaroneiras operando sobre estoques de
camarão sete-barbas, nota-se um número elevado de
outros tipos de petrechos, utilizados principalmente na
época do defeso do camarão.

Muitos pescadores confeccionam os próprios
petrechos, e aqueles que não o fazem adquirem o
material nos municípios da área de estudo. A

manutenção dos equipamentos, quando não é feita pelo
próprio pescador, é uma atividade remunerada que
emprega grande contingente de pescadores, sobretudo
na entressafra.

Tripulação

Na pesca de pequena escala é comum, como
mencionado anteriormente, que a tripulação seja
formada por parentes. Nessa categoria de pesca é
comum o sistema de partes para divisão do pescado
capturado.

Durante as campanhas de campo, foram
levantados dados sobre tamanho da tripulação, relação
entre os pescadores e forma de remuneração.

A tripulação mais comum observada na região é
composta por dois pescadores (aproximadamente 60%
dos barcos). O percentual de embarcações cuja
tripulação é formada por parentes é de 49,28%,
seguido por tripulações de amigos (44,60%). Apenas
6,12% dos barcos apresentam tripulações cuja relação
é de patrão–empregado.

Com relação à forma de divisão do produto da
pescaria, notaram-se quatro tipos mais freqüentes: 50%
para cada pescador, 50% para cada pescador depois
de descontar as despesas, 1/3 para o ajudante, 1/4
para o ajudante. Outras formas de repartir o produto
ou o pagamento de salários fixos são menos freqüentes.
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Deve-se destacar que, em vários barcos em que atuavam pessoas da mesma família (normalmente marido e
mulher ou pai e filho), o pescado não era dividido, pois o resultado do trabalho era considerado familiar.

Período de pesca

O período de atividade pesqueira é um dos possíveis estimadores do esforço de pesca sobre os recursos
disponíveis. No presente estudo procurou-se avaliar o tempo de trabalho de duas formas: número de dias pescando
por semana e número de horas por dia. A tabela 46 apresenta os resultados.

Tabela 46 – Média de dias pescando na semana e de horas por dia, por município

O exame da tabela mostra que as jornadas semanais de trabalho nas comunidades com grandes quantidades
de pescadores que atuam em mar aberto são mais elevadas. Nas comunidades de Araquari, Garuva e Joinville,
onde predominam as embarcações menores, os pescadores têm jornadas de trabalho semanais mais reduzidas,
menores até que a da maioria dos trabalhadores de outros setores da economia, como da indústria e comércio,
que atingem geralmente 44 horas semanais.

Foram levantados os períodos de pesca (horas e dias trabalhados) na semana anterior às entrevistas com o
pescador. As informações relativas à jornada de trabalho semanal, por município e por campanha, são sumarizadas
nas tabelas 47 e 48.

Tabela 47 – Número de dias de pesca por semana, por município e por campanha

Tabela 48 – Número de horas/dia de pesca, por município e por campanha



227

Procedimentos pós-captura

Entre a captura e a venda do pescado, observam-se alguns procedimentos executados pelos pescadores: a
conservação do pescado (a bordo e em terra), o desembarque e os processos de beneficiamento.

No estudo procurou-se investigar o destino preferencial do pescado capturado, se para venda ou para consumo
(tabela 49).

Tabela 49 – Principal destino do pescado capturado, por município

O exame da tabela anterior evidencia que em todas as localidades existe associação entre a pesca comercial e
a de subsistência, característica da pesca artesanal. Em Barra do Sul é expressivo o percentual de pescadores cujo
pescado é direcionado unicamente para a venda. Essa localidade possui uma frota de camaroneiros que se dedica
apenas à pesca comercial. Contudo sabe-se que esse tipo de pescaria é responsável por grande captura acidental
de outras espécies de pescado que não são comercializadas. É possível que parte da fauna capturada acidentalmente
seja consumida pelos pescadores, porém, como as entrevistas não trataram do tema, não foi possível determinar
o destino desse pescado.

O principal método de conservação do pescado na embarcação é o gelo. Nas residências o pescado é
conservado, principalmente, em freezers (tabelas 50 e 51).

Tabela 50 – Percentual de métodos de conservação do pescado a bordo, por município

Destaca-se Itapoá, onde cerca de 60% dos pescadores não usam nenhum método de conservação para manter
a qualidade do pescado. As características das embarcações locais, aliadas ao tipo de pescado capturado, devem
permitir aos pescadores que não fiquem tempo demasiado no mar e comercializem o pescado em bom estado.

A localidade com maior número de pescadores que usam gelo para conservar o pescado é Barra do Sul.
Cerca de 70% adotam tal procedimento, possivelmente devido ao período mais longo das viagens de pesca.

Como relatado por Rodrigues (2000), observou-se que alguns pescadores utilizam bissulfito de sódio
adicionado ao gelo para a conservação do pescado.
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Tabela 51 – Percentual de métodos de conservação do pescado em terra, por município

Os resultados apresentados na tabela anterior não
coincidem com os de Rodrigues (2000), que mostraram
que 97,6% dos pescadores utilizam o freezer como forma
principal de estocagem do pescado.

Deve-se ressaltar que não existem na região
entrepostos, sejam públicos ou de associações de
pescadores, com câmaras frias para estocagem do
pescado capturado. Não se percebeu também, entre os
pescadores, interesse na implantação desse tipo de
infra-estrutura de apoio.

Na região são poucos os pontos de centralização
de desembarque pesqueiro. Geralmente tais pontos
estão relacionados a frigoríficos que compram o pescado
ali desembarcado. A maioria dos pescadores
desembarca sua produção em praias e trapiches
próximos às suas residências. A ausência de pontos que
centralizem o desembarque é a principal dificuldade
para a implantação de um sistema de coleta sistemática
de dados pesqueiros.

Existem na região várias formas de beneficiamento
do pescado visando valorizar o produto. No caso de
peixes, a técnica mais comum é a evisceração, muitas
vezes executada ainda no barco de pesca. Para o
camarão, o beneficiamento consiste, principalmente, em
descascar e descabeçar o produto. Além dessas técnicas,
podem ser encontradas a confecção de filés de peixe, a
salga e a defumação (RODRIGUES, 2000).

Períodos de defeso

Na região, segundo dados obtidos no site do IBAMA
(www.ibama.gov.br), estão em vigência as seguintes
portarias, regulamentando períodos de defeso:

- Portaria n.º 127-N, de 18 de novembro de 1994 –
proíbe, anualmente, o exercício da pesca de anchova
(Pomatomus saltatrix), no período de 1.º de novembro a
31 de março. Para as embarcações cujo comprimento
total é até 10 m (dez metros) e que operam a até 10
milhas da costa, o período de proibição é de 1.º de
dezembro a 31 de março de cada ano;

- Portaria n.º 74, de 13 de fevereiro de 2001 –
proíbe, anualmente, no período de 1.º de março a 31 de
maio, a pesca de arrasto motorizado de camarão-rosa
(Farfantepenaeus paulensis, F. brasiliensis e F. subtilis),
camarão-sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), camarão-
branco (Litopenaeus schimitti), camarão-santana
(Pleoticus muelleri) e camarão-barba-ruça (Artemisia
longinaris);

- Portaria n.º 121, de 20 de setembro de 2002 –
proíbe a captura do mero (Epinephelus itajara), por um
período de 5 (cinco) anos;

- Portaria n.º 124, de 25 de setembro de 2002 –
proíbe anualmente a captura, a manutenção em
cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a
industrialização, o armazenamento e a comercialização
da espécie Ucides cordatus, conhecida popularmente por
caranguejo, caranguejo-uçá, caranguejo-do-mangue,
caranguejo-verdadeiro ou catanhão, no período de 1.º
de outubro a 30 de novembro, para todos os indivíduos
(machos e fêmeas), e no período de 1.º a 31 de dezembro,
somente para as fêmeas;

- Portaria n.º 009/03-N, de 20 de março de 2003 –
proíbe, anualmente, a extração de mexilhão nos costões
naturais, sob qualquer método, da espécie Perna perna
(marisco), no período de 1.º de setembro a 30 de novembro
e de 1.º de janeiro a 28 de fevereiro de cada ano;
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- Portaria n.º 70, de 30 de outubro de 2003 – proíbe,
anualmente, no período de 1.º de novembro a 31 de
janeiro, a pesca de camarão-branco (Litopenaeus
schimitti) e camarão-rosa (Farfantepenaeus paulensis) no
interior da Baía da Babitonga.

Época de safra

Nos questionários perguntou-se aos pescadores
quais os meses considerados bons e quais são ruins para
a pesca, além da captura mensal máxima e mínima nos
dois períodos.

Existem diferenças nas respostas entre os
municípios cujos pescadores atuam preferencialmente

dentro da baía e aqueles em que os pescadores atuam
em sua maioria em mar aberto. No primeiro caso, os
meses considerados melhores pelos pescadores são
janeiro/fevereiro/março, enquanto no segundo grupo
o período melhor compreende os meses de abril/maio/
junho/julho. Os pescadores que atuam dentro da baía
apontaram os meses de junho/julho/agosto/setembro
como período ruim para a pesca, enquanto os
pescadores de mar aberto apontam agosto/setembro
como a pior época.

A captura média mensal de pescado por período
foi calculada de acordo com o apresentado na
metodologia. A tabela 52 sumariza os resultados
calculados por município.

Tabela 52 – Capturas médias mensais por período, por município

O exame da tabela anterior evidencia que as maiores produtividades estimadas pelos pescadores estão nos
municípios em que parte da atividade pesqueira é realizada em mar aberto. A diferença da captura entre os
períodos é elevada, confirmando o caráter sazonal da produtividade pesqueira.

Principais espécies capturadas

A tabela 53 mostra a lista das principais espécies capturadas na região.

Tabela 53 – Lista das principais espécies capturadas na Baía da Babitonga



230

Continuação da tabela 53

Vermelho/caranho

3

1

2
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1 Bagre: várias espécies da família Ariidae
2 Cação: há várias famílias agrupadas nessa denominação (Lamnidae, Carcharhinidae, Triakidae, Odontaspididae, Sphyrnidae,
Alopiidae, Squalidae)
3 Raia: principalmente espécies da família Rajidae, ocorrendo também espécies das famílias Dasyatidae, Myliobatidae,
Gymnuridae e Narcinidae
4 Sardinha: espécies das famílias Clupeidae e Engraulidae
Fonte: Rodrigues et al. (1998)

Os pescadores informaram as principais espécies capturadas, as quais constam da tabela 54. Nesta análise só
foram consideradas as espécies apontadas por mais de 25% dos pescadores do município.

Tabela 54 – Espécies consideradas como mais capturadas, por município

Continuação da tabela 53

1 Os pescadores não especificaram a espécie do camarão capturado

Nota-se a importância das diversas espécies de camarões e das espécies da família Mugilidae (tainhas, tainhotas
e paratis) na produção pesqueira local. A importância da pesca do camarão-sete-barbas na comunidade de Barra
do Sul fica evidenciada, pois 67% dos pescadores consideram a espécie como muito capturada, e nenhuma outra
foi qualificada da mesma forma por mais de 25% dos pescadores.

4
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Com base nas informações fornecidas pelos
pescadores, foi possível definir os meses de safra para
as espécies listadas na tabela 54. Os resultados são
apresentados na tabela 55. Algumas espécies são
capturadas ao longo de todo o ano. Outras possuem
períodos de safra bem definidos (tainha, caranguejo,
camarão-branco e camarão). O camarão-sete-barbas tem

um período de safra definido, mas, ao que parece, os
pescadores de Itapoá o capturam durante todo o ano.
A pescadinha apresentou dois períodos de safra
distintos, um para Araquari e outro para Joinville. Esse
resultado deve ser considerado com reservas, uma vez
que não há uma explicação para o fato. Aparentemente
o período mais correto seria o de fevereiro a junho.

Tabela 55 – Período de safra das principais espécies capturadas

1 Os pescadores não especificaram a espécie do camarão capturado

No período das entrevistas foram levantadas informações sobre a captura realizada pelos pescadores durante
a semana anterior à campanha de campo. Com base nelas foi possível calcular a participação relativa das espécies
na captura por município e por campanha.

As tabelas 56, 57, 58 e 59 apresentam a participação relativa das espécies na captura dos municípios, nas
campanhas de verão, outono, inverno e primavera, respectivamente. O município de Araquari não foi amostrado
na campanha de verão. As espécies consideradas pelos pescadores como mais capturadas estão realçadas em
negrito nas tabelas.

Tabela 56 – Captura relativa das espécies na campanha de verão, por município

-

-

-
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Tabela 57 – Captura relativa das espécies na campanha de outono, por município

Continuação da tabela 56

Tabela 58 – Captura relativa das espécies na campanha de inverno, por município

-

-

-

-

-

-
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Tabela 59 – Captura relativa das espécies na campanha de primavera, por município

Continuação da tabela 58

camarão-pistola
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Comercialização da produção

O pescado capturado é vendido principalmente no
local do desembarque ou na casa dos pescadores.
Rodrigues (2000) menciona que 79,7% dos pescadores
efetuam a pesagem do pescado em sua própria casa.

São vários os compradores potenciais do pescado
na região. Rodrigues (2000) afirma que 70,5% dos
pescadores vendem seu pescado para uma diversidade
de clientes: turistas, atravessadores (chamados no local
de bombeiros), população local, mercados, peixarias e
restaurantes.

Problemas encontrados pelos pescadores

Levantaram-se os principais problemas que afetam
a pesca na opinião dos próprios pescadores. Os

problemas foram divididos em grupos para facilitar as
análises. A tabela 60 apresenta o número de pescadores
que mencionaram cada grupo.

Tabela 60 – Número de vezes que cada tipo de problema
foi citado (n=104)

Os problemas com o meio ambiente foram os mais
citados. Merecem destaque também os relativos à pesca
predatória e amadora.

A tabela 61 apresenta os problemas mais citados
pelos pescadores.

Tabela 61 – Problemas mais citados pelos pescadores (n=104)

Rodrigues (2000) menciona que, em relação ao estado
de conservação da Baía da Babitonga, os pescadores
entrevistados apresentaram como fatores degradantes:

- obstrução do Canal do Linguado;

- ocorrência de uma alga não identificada,
relacionada ao aumento da poluição;

- mudança na forma de utilização do gerival, que
passou a ser rebocado por embarcações a motor;

- destruição do manguezal;

- emprego de tintas envenenadas nas embarcações;

- emprego ilegal de pesca de arrasto dentro da baía
e arrasto de parelhas próximo às praias.

A autora destaca, ainda, a referência feita pelos
pescadores quanto à falta de fiscalização e ao período

equivocado do defeso do camarão. Todos os problemas
apresentados foram também detectados nas entrevistas
do presente estudo.

Constatou-se, durante as entrevistas, que é
praticamente unânime entre os pescadores o desejo de
que ocorra a abertura do Canal do Linguado.

Análise financeira da pesca

Procurou-se estimar os rendimentos médios
mensais dos pescadores, provenientes da atividade
pesqueira, no período da safra e da entressafra, e de
outras atividades remuneradas. Esses valores foram
informados pelos pescadores durante as entrevistas e
estão dispostos na tabela 62.
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Tabela 62 – Rendas informadas pelos pescadores, por município

A análise da tabela anterior mostra que, em todos
os municípios, a renda média da pesca na safra é
superior às demais, sendo seguida pela renda média
proveniente de outras atividades. A perda de renda
entre o período de safra e entressafra vai de 55% em
Araquari a 68% em Garuva, evidenciando o caráter
sazonal da pesca.

A renda proveniente da pesca na safra variou entre
1,5 e 3,5 salários mínimos (valor de referência de R$
240,00).

Ainda na análise financeira da pesca, foram
calculados os custos (fixos e variáveis), a receita e o lucro
diário dos pescadores por campanha (verão, outono,
inverno e primavera) e por município (tabelas 63 e 64).

Tabela 63 – Estimativas de custos, receitas e lucros médios
diários dos pescadores por município

Tabela 64 – Estimativas de custos, receitas e lucros médios
diários dos pescadores por campanha

É difícil obter valores precisos do lucro dos
pescadores, visto que, em sua maioria, esses
trabalhadores não têm uma noção muito precisa dos
componentes de custo. Normalmente os custos
informados por eles são subestimados. Na análise feita
neste relatório, não foram considerados todos os custos
variáveis existentes na atividade, apenas os referentes
à conservação do pescado e ao combustível. Dessa
forma, os valores indicados nas tabelas anteriores
podem ser inferiores aos realmente existentes e,
portanto, não devem ser considerados como absolutos,
mas interpretados como tendências.

Em relação aos municípios, aqueles cujos pescadores,
em sua totalidade ou parcialmente, atuam em mar aberto
apresentam maiores lucros. O município de Garuva
mostrou uma estimativa de lucro diário superior aos
encontrados em Joinville e Araquari. Levando em conta a
semelhança entre as frotas dos municípios, a razão desse
fato deve estar ou no pequeno número de entrevistados
em Garuva (o que pode ter gerado um resultado
tendencioso) ou porque o tipo de pescado capturado em
Garuva tem um valor de renda superior.

A localidade de Barra do Sul apresentou o maior
valor de custo médio, característico do tipo de frota e
de pescaria existente no município, ou seja, há barcos
maiores que operam com grande gasto de combustível
no arrasto de camarão.

Se forem estimados os rendimentos mensais por
município utilizando os dados de lucro diário por
município (tabela 63) e a média de número de dias
de pesca por semana por município (tabela 47),
obtêm-se valores muito próximos (diferenças de no
máximo 16%) aos encontrados na tabela 62, com
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exceção das localidades de Barra do Sul e Itapoá, onde a
diferença é de 66 e 43%, respectivamente. Talvez a estrutura
de custo nas pescarias de mar aberto tenha características
não detectadas na metodologia empregada.

Em relação à época do ano, os resultados coincidem
com a informação fornecida pelos pescadores, que
afirmaram, em sua maioria, ser o primeiro semestre o
melhor período para a pesca. No segundo semestre há uma
queda nos lucros. Não se observou uma diferença
significativa nos custos entre as épocas do ano. Isso parece
indicar que não há um aumento no esforço de pesca nos
períodos em que ocorre uma diminuição da produção (por
exemplo, período de entressafra), sugerindo que a atividade
pesqueira é reduzida ou mesmo paralisada durante esses
períodos.

O preço do pescado na região pode sofrer pequenas
variações em função da localidade e da época do ano (safra),
contudo não foram detectadas diferenças importantes. O
pescado pode ser dividido em faixas de preço (tabelas 65 e 66).

Tabela 65 – Valor médio do pescado por faixa de preço
(venda por kg)

Tabela 66 – Valor médio do pescado por faixa de preço
(pescado vendido por dúzia)

Foi estimada a produção média diária por pescador
para as diferentes épocas do ano e por localidade.
Observou-se que na campanha de outono as capturas
diárias aumentam. Em relação aos municípios, observa-
se que em Barra do Sul ocorrem as maiores capturas
médias diárias (tabela 67).

Tabela 67 – Estimativas da produção média diária por
pescador, em quilos, por município e por campanha

Maricultura

O Estado de Santa Catarina vem se destacando nos
últimos anos no incentivo aos projetos de maricultura,
os quais, além do desenvolvimento econômico local,
procuraram modificar o padrão ocupacional dos
pescadores, retirando parte dessa população da
atividade extrativista. Esses pescadores substituiriam
a pesca, total ou parcialmente, pela maricultura,
reduzindo dessa forma a sobrepesca dos principais
estoques.

Os principais organismos marinhos cultivados no
Estado são (ROCZANSKI et al., 2000):

- mexilhões: o cultivo da espécie nativa Perna perna,
com sementes retiradas dos costões rochosos, foi
iniciado em 1989;

- ostras: na ostreicultura em Santa Catarina o
destaque é para a ostra-do-pacífico (Crassostrea gigas),
com a introdução de sementes produzidas no Chile. O
cultivo da ostra-do-mangue ou nativa (C. rhizophorae)
encontra-se em fase experimental;
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- camarões: a criação do camarão marinho iniciou-
se em Santa Catarina em 1983, embora o pioneirismo
da atividade no Estado tenha sido na década de 1970.
Inicialmente foram utilizadas espécies nativas (Penaeus
paulensis e P. schmitti). Problemas relacionados à
indisponibilidade de pós-larvas e falta de tecnologia
limitaram o desenvolvimento do cultivo de camarões
marinhos. Com a introdução do camarão-branco-do-
pacífico (Litopenaeus vannamei), os resultados voltaram
a atender às expectativas. Atualmente os cultivos
concentram-se no Complexo Lagunar Sul (Laguna,
Imaruí, Imbituba e Jaguaruna), estendendo-se também
para outras regiões próximas à grande Florianópolis,
bacia da foz do Tijucas e litoral norte catarinense,
utilizando áreas subaproveitadas ou não competitivas
para atividades agropecuárias.

Fonte: Associação Catarinense de Aqüicultura (www.acaq.org.br/indicadores.html)

Um dos motivos do baixo nível de produção da
baía pode ser a qualidade ambiental inferior em
relação a outras porções do litoral catarinense.
Segundo Rodrigues (2000), a área norte do Estado de
Santa Catarina, em função da existência de importante
parque industrial – principalmente em Joinville – que
lança seus dejetos na Baía da Babitonga, não apresenta
condições adequadas para a prática econômica da
maricultura.

Na região da Baía da Babitonga há uma diferença
marcante entre a forma de organização dos criadores
de moluscos (mexilhões e ostras) e de camarão. Os
primeiros estão organizados como pessoas físicas em
associações, enquanto os últimos são proprietários de
empresas. As empresas de criação de camarões fazem
parte da Associação Catarinense dos Criadores de
Camarão (núcleo norte). A tabela 69 lista as associações
de mitilicultores (criadores de mexilhões) e
ostreicultores (criadores de ostras) existentes na região.

A produção de camarões marinhos no Estado
foi de 1.900 toneladas no ano de 2002. Tal produção
foi alcançada por 42 fazendas, totalizando 576
hectares.  A safra estadual de 2001/2002 de
mexilhões totalizou a produção de 10.667,1
toneladas de mexilhão e 1.592.213 dúzias de ostra
(WINCKLER, 2003).

Se comparada ao restante do Estado, a produção
oriunda da maricultura dos municípios do entorno
da Baía da Babitonga é muito reduzida.

A tabela 68 apresenta a produção de mexilhões,
ostras e camarões nos municípios do entorno da Baía
da Babitonga e em todo o Estado de Santa Catarina.
Além disso, indica o percentual da produção da baía
em relação ao total estadual.

Tabela 68 – Produção anual em toneladas da maricultura da Baía da Babitonga e do Estado de Santa Catarina
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Tabela 69 – Associações de criadores de moluscos (mexilhões e ostras) localizadas na Baía da Babitonga

Fonte: Representantes das associações

Há uma predominância no cultivo de mexilhões.
Apenas duas associações operam com ostras; a
AMARIPE começou recentemente a trabalhar com esse
organismo. No momento, a quase totalidade dos
ostreicultores utiliza a ostra nativa, cuja semente é
coletada diretamente na natureza. A ostra-do-pacífico
teve seu cultivo muito reduzido em função de problemas
relacionados à reprodução. Segundo os entrevistados,
esses problemas estão sendo sanados por pesquisadores
da Universidade Federal de Santa Catarina.

Algumas associações possuem pequenos
patrimônios, consistindo geralmente de balsas e deques
para manejo da produção, barcos e galpões.

De maneira geral a coleta do produto para a venda
é mensal, e existe um período de maior comercialização
que coincide com o de veraneio, quando aumenta a
venda a varejo. Em todas as associações cada associado
é responsável por sua produção, havendo casos de
associados que não se dedicam de forma regular à
atividade. A exceção ocorre na AABC, onde, no
momento, a produção é rateada entre os sócios.

O preço de comercialização varia em função do grau
de beneficiamento e tipo de cliente. A maioria da
produção é vendida in natura para o varejo (preço do
quilo varia de R$ 2,00 a R$ 2,50) ou atacado (preço varia
de R$ 1,00 a R$ 2,00). Alguns produtores comercializam

o mexilhão desconchado (R$ 8,00 a R$ 10,00). Poucos
produtores possuem restaurantes e podem vender
produtos mais elaborados, como conservas, mexilhão
empanado e em palito. No caso das ostras o preço da
dúzia varia de R$ 3,50 a R$ 4,50.

Fez-se um levantamento nas associações. Os
entrevistados informaram ser o custo de produção cerca
de R$ 2.500,00/mês por maricultor ou R$ 0,50 por quilo
de mexilhão ou dúzia de ostra.

Há previsão da introdução de novos cultivos:
tanques-redes com camarão e peixes, vieiras e a retomada
da ostra-do-pacífico.

Os principais problemas encontrados pelos
mitilicultores e ostreicultores são: falta de infra-estrutura
para beneficiamento, dificuldades para obtenção de
sementes, contaminação da água da baía por coliformes
fecais, roubo e danos de materiais e falta de recursos
financeiros. Há um desejo entre os maricultores de
constituir cooperativas, o que facilitaria a implementação
de infra-estrutura para beneficiamento, permitindo a
obtenção do número do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
do Ministério da Agricultura e Abastecimento.

Praticamente todos os entrevistados são favoráveis
à abertura do Canal do Linguado. Eles acreditam que
isso levaria a uma melhora na qualidade ambiental da
baía, apesar de no primeiro momento haver a
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possibilidade de ocorrer prejuízo para a maricultura,
por causa da liberação de poluentes.

Todas as associações têm suas áreas de cultivo
localizadas na porção norte da baía, longe do aterro do
Canal do Linguado, com exceção da ASOSPREI, que
fica na porção sul do canal.

Foi constatado durante as entrevistas que os
maricultores não informam à EPAGRI o valor real
de suas produções. A produção dos maricultores da
Baía da Babitonga para o ano de 2003, estimada com
base nas entrevistas, foi de 710 toneladas de mexilhão
e 50.000 dúzias de ostras. Esses valores são muito

superiores aos informados pela EPAGRI para o
mesmo ano (300 toneladas e 4.000 dúzias,
respectivamente).

Outro fato constatado nas entrevistas é a mudança
no perfil do associado ao longo do tempo. O número
de sócios pescadores, que inicialmente era elevado, vem
diminuindo, e os maiores produtores atuais têm pouca
– ou nenhuma – ligação anterior com a pesca.

A tabela 70 apresenta as fazendas de criação de
camarão localizadas nos municípios do entorno da baía.
As fazendas 9, 10 e 11 são áreas potenciais, não estando
em operação no momento.

Tabela 70 – Fazendas de carcinicultura localizadas na Baía da Babitonga

1 Fazendas em primeira safra. Estimativa de produção para 2004
Fonte: Ocn. Sérgio Winckler (EPAGRI/CEDAP)

Algumas dessas fazendas estão localizadas próximo à área do aterro do Canal do Linguado e estariam
fortemente sujeitas, principalmente as da porção sul do canal, às alterações de qualidade da água decorrentes da
remoção do aterro. A figura 18 apresenta a localização dessas fazendas. As demais propriedades encontram-se em
pontos da baía mais afastados do aterro.
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Figura 18 – Localização das fazendas de camarão próximas
ao aterro

CONCLUSÃO

A pesca artesanal é importante para grande parte
da população dos municípios do entorno da Babitonga,
seja como atividade principal na formação da renda
familiar, no caso de vários pescadores locais, seja como
fonte de pescado de boa qualidade, para grande parte
dos turistas que se dirigem à região nas épocas de
veraneio. Além do aspecto puramente econômico, não
se deve desconsiderar o aspecto cultural da pesca que,
apesar de já estar em processo de mudança, ainda é um
importante componente da identidade de algumas
comunidades locais.

A pesca na Baía da Babitonga é predominantemente
de pequena escala, e os pescadores possuem, em sua

quase totalidade, os meios de produção utilizados na
atividade. Não se deve desprezar, contudo, o elevado
número de pescadores amadores, que muitas vezes
utilizam petrechos profissionais, e de pescadores de
subsistência.

A maioria das comunidades de pescadores da
Babitonga não apresenta diferença no acesso aos serviços
públicos quando comparada aos outros setores da
população. A exceção pode ser encontrada em algumas
comunidades de Joinville e São Francisco do Sul, que
possuem padrões de acesso aos serviços de infra-
estrutura pública abaixo da média da população local.

Os pescadores da região podem ser divididos em
dois estratos principais: os que utilizam embarcações
menores, movidas a remo ou a motor de popa, fazendo
uso principalmente de gerivais, redes de caceio e de
espera e que operam no interior da baía, e aqueles que
atuam em mar aberto, com embarcações maiores, de
motor de centro, operando principalmente no arrasto
de camarão. Os pescadores do primeiro grupo são
encontrados principalmente em Araquari, Garuva,
Joinville e na maioria das localidades de São Francisco
do Sul. Os pertencentes à segunda categoria operam
em Barra do Sul, Itapoá e na localidade de Paulas, em
São Francisco do Sul.

Como em toda pesca de pequena escala, os
pescadores da Babitonga capturam grande quantidade
de espécies. Contudo a atividade se baseia na
exploração de um pequeno conjunto de espécies-alvo.
A captura delas é marcadamente sazonal.

Essa característica sazonal tem forte influência na
formação da renda dos pescadores, bem como na
disponibilidade deles de se dedicarem a outras
atividades. Além disso, observa-se que o lucro do
pescador sofre maior influência da variação da receita,
derivada de períodos de safra e entressafra, que da
variação dos custos.

A renda familiar, para a maioria dos pescadores,
já não depende fortemente da atividade pesqueira,
uma vez que é grande o número de membros nas
famílias que possuem outras atividades remuneradas.
Entretanto, para os pescadores, principalmente os
provenientes de famílias tradicionais, o lucro
conseguido com a pesca, independentemente da fração
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que represente da renda familiar, é importante para
sua auto-estima e identificação como pescador.

O conhecimento tradicional retido pelos
pescadores mais velhos da região corre o risco de
desaparecer, em função da dificuldade de manterem a
família apenas com a pesca. Tal fato leva a um
progressivo desinteresse dos mais jovens em se dedicar
à atividade pesqueira, o que é agravado pelo incentivo
dos pais para que os filhos estudem e se dediquem a
outras funções produtivas. Pode-se observar na região
que a permanência dos jovens na pesca está muito mais
relacionada à falta de oportunidade e ao desemprego
do que propriamente ao interesse em abraçar uma
atividade tradicional da comunidade.

Deve-se ressaltar que a pesca local, segundo a quase
totalidade dos pescadores, vem sofrendo reduções
importantes em sua produtividade nos últimos anos.
Isso decorre de processos pertinentes à própria
atividade, como o aumento no número de pescadores e
a mudança na eficiência dos petrechos, ou a processos
externos, como a degradação ambiental da baía e o
fechamento do Canal do Linguado.

Com base nas entrevistas realizadas, constatou-se
que os problemas que interferem na execução e no bom
resultado da atividade passam principalmente por
questões ambientais (com destaque à poluição e ao
fechamento do Canal do Linguado) e por questões
pertinentes ao descontrole da atividade (sobrepesca,
pesca predatória, falta de fiscalização e amadores). A
quase totalidade dos pescadores deseja que o Canal do
Linguado seja reaberto, acreditando na conseqüente
melhora das condições ambientais da baía. É grande o
número de pescadores que têm consciência de que a
abertura do canal, se não acompanhada por medidas
de controle de poluição e da atividade pesqueira, não
garante a recuperação dos estoques pesqueiros locais.

Não há um sistema eficiente de controle de
desembarque pesqueiro na região. As iniciativas dos
municípios de Itapoá, Barra do Sul e São Francisco do
Sul, que por intermédio das Secretarias Municipais de
Agricultura e Pesca vêm realizando um controle do
pescado capturado, devem ser mencionadas, mas ainda
são muito incipientes.

Os pescadores e os maricultores da região são os
segmentos populacionais que mais sofrerão

conseqüências quando da manutenção ou retirada do
aterro do Canal do Linguado. Apesar de o sucesso das
atividades não depender exclusivamente dessa decisão,
sendo influenciado por outros processos de degradação
ambiental e problemas econômicos, fica claro que, no
momento, esse é o problema a ser debatido.

A reabertura do Canal do Linguado, com uma
melhora futura nas condições ambientais da baía,
tende a trazer benefícios a médio e longo prazos para
a pesca profissional e para a maricultura. A curto
prazo, contudo, pode levar à diminuição da
qualidade ambiental local, ocasionando prejuízos
financeiros aos pescadores e maricultores. É possível
que ocorra a paralisação dessas atividades por um
determinado período.

RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se que o Canal do Linguado seja
reaberto, caso se assegure pelos estudos
hidrodinâmicos que haverá melhora futura da
qualidade ambiental da baía.

Porém, independentemente de o canal ser ou não
aberto, devem ser implantados programas para a
melhoria da qualidade ambiental da baía, envolvendo
saneamento básico, controle da poluição industrial,
fiscalização sobre a pesca profissional e amadora etc. A
participação do maior número possível de entidades
na discussão e implantação dos projetos deve ser
assegurada.

Um sistema efetivo de controle de desembarque
pesqueiro, com o apoio do IBAMA, das prefeituras e
de universidades locais, deve ser implantado, buscando
obter dados de qualidade a longo prazo.
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ANEXO

Espécies capturadas pela pesca artesanal no Estado
de Santa Catarina em 2001

Fonte: www.ibama.gov.br
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Vista aérea dos manguezais do Rio Palmital

Pesca a remo no Canal do Linguado

FOTOS DA BAÍA DA BABITONGA
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Bancos lodosos, com marismas e manguezais às margens do Canal do Linguado

Estrada de ferro na travessia do Canal do Linguado
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Vegetação ocorrente nas margens do Rio Palmital, Baía da Babitonga

Boto-cinza (Sotalia guianensis), residente na Babitonga
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Lance de tarrafa junto às ilhas da Babitonga
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Paratis capturados na
Baía da Babitonga
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Ilha do Ferreira ao amanhecer

Barco de pesca de arrasto retornando à Babitonga
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Bando de biguás (Phalacrocorax brasilianus) em repouso
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Trinta-réis (Sterna sp) e atobá-marrom (Sula leucogaster),
em descanso nas balizas de sinalização
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Bando de colhereiros (Platalea ajaja) forrageando nos bancos arenolodosos
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Bando de atobás (Sula leucogaster) sobrevoando os
botos-cinza (Sotalia guianensis)
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Ilha da Rita ao amanhecer
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Bateiras (embarcações de pequeno porte para até dois
pescadores) empregadas amplamente pelos pescadores

artesanais da Baía da Babitonga

F
o

to
: 

G
il
d

o
 C

o
e

lh
o

 B
a

s
to

s



256

Pôr-do-sol com barcos camaroneiros na
localidade de Paulas, em São  Francisco do Sul
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