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Meio Biótico
O Termo de Referência (TR) SEI/IBAMA 5363447 indica que o diagnóstico do meio biótico deverá ser
elaborado com base nos dados obtidos no PCA – Projeto de Caracterização Ambiental, comparados
com dados secundários. Dados referentes a áreas prioritárias, unidades de conservação, bem como
áreas de concentração, reprodução, alimentação de quelônios, aves e mamíferos aquáticos estão
abordados no item II.5.4 – Síntese da Qualidade Ambiental.
O PCA consistiu em um levantamento de dados primários na área dos blocos, antes do início das
atividades de perfuração. Os resultados obtidos permitiram definir os valores de referência
(background) para as variáveis físico-químicas (parâmetros físicos, orgânicos e inorgânicos) e
biológicas (meio e macrofauna bentônica; fito, zoo e ictioplâncton) do ambiente marinho estudado,
nas matrizes sedimento e água. O levantamento de dados nos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEALM-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573 também incluiu a realização de inspeções visuais do
fundo marinho nas estações estabelecidas.
A campanha do PCA na bacia de Sergipe-Alagoas foi realizada no período entre 22/11/2019 e
13/12/2019. A malha amostral utilizada avaliou 15 estações de amostragem, dentre as quais 11 são
locações de poços (Figura II.5.2 - 1).

Figura II.5.2 - 1: Localização das estações de amostragem do Projeto de Caracterização Ambiental dos
Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e SEAL-M-573.
Fonte: Witt O’Brien’s.
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As amostragens de água foram realizadas em cinco profundidades diferentes, de modo a garantir a
representatividade das massas d’água. Os limites de profundidade de cada massa d’água foram
ratificados em campo, através da análise dos perfis de temperatura e salinidade obtidos in situ e
comparação dos mesmos com estudos pretéritos na região (CASTRO & MIRANDA, 1998). As amostras
foram coletadas através de garrafas oceanográficas do tipo Niskin ou do tipo Go-Flo, sendo os
parâmetros orgânicos amostrados com garrafas do tipo Go-Flo (Figura II.5.2 - 2).

Figura II.5.2 - 2: Sistema Rosette com garrafas Go-Flo
acopladas.

A obtenção das amostras de sedimento para a caracterização da área de estudo foi realizada através
de um amostrador do tipo box-corer (50 x 50 cm) de aço inoxidável (Figura II.5.2 - 3). Em cada estação
foram coletadas três réplicas válidas para análise dos parâmetros físico-químicos e biológicos, visando
maior confiabilidade nos resultados.
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Figura II.5.2 - 3: Lançamento do box-corer para coleta de
sedimento.

Seguindo as orientações do TR SEI/IBAMA 5363447, é apresentada a seguir uma síntese dos resultados
do PCA relativos às comunidades biológicas da área dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430,
SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573, na bacia de Sergipe-Alagoas - comunidades planctônicas e
bentônicas, bem como à inspeção visual do fundo. Os dados referentes à qualidade das águas e
sedimentos encontram-se apresentados no item II.5.1.3, integrante do item II.5.1 - Diagnóstico do
Meio Físico. O relatório completo do PCA encontra-se em volume próprio, anexo a esse documento.

Comunidades Planctônicas
Como são organismos que realizam fotossíntese, o fitoplâncton se concentra na zona fótica dos
oceanos, ou seja, entre 200 e 300 m. Consequentemente os demais grupos (zooplâncton e
ictioplâncton) também apresentam maior concentração nesta profundidade, o que justifica que as
amostragens de fitoplâncton sejam realizadas apenas nos três primeiros estratos de profundidade,
permitindo assim ultrapassar o início da termoclina e amostrar os organismos concentrados acima da
mesma. Para a coleta de fitoplâncton foram utilizadas as mesmas garrafas oceanográficas das coletas
de água, com obtenção de amostras com volume de 2L.
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A coleta dos organismos do zoo e ictioplâncton foi realizada através de arrastos oblíquos em rede
Bongô com malhas de 200 μm e 500 μm, respectivamente, ambas com fluxômetros acoplados aos
aros, para cálculo do volume de água filtrada (Figura II.5.2 - 4). Os arrastos foram realizados após o
início da termoclina, até a superfície. Os arrastos tiveram duração média de aproximadamente 10
minutos em uma velocidade de cerca de 2 nós. Após a coleta, as amostras foram fixadas com
formaldeído, sendo a concentração final de 2% para o fitoplâncton e 4% para o zoo- e ictioplâncton.

Figura II.5.2 - 4: Lançamento de rede Bongo para
coleta de zoo e ictioplâncton.

Fitoplâncton
Durante o Projeto de Caracterização Ambiental dos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501,
SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL M 573, a comunidade fitoplanctônica foi classificada, primeiramente,
quanto ao tamanho das células, sendo subdividida entre nanoplâncton (2-20 µm) e microfitoplâncton
(> 20 µm).
Assim, considerando a análise qualitativa da fração nanoplactônica, foram identificados 5 táxons,
sendo eles o nanoplâncton não identificado (1 táxon), diatomácea (1 táxon), dinoflagelado (1 táxon),
cianofícea (1 táxon) e cocolitoforídeo (1 táxon). O nanoplâncton não identificado esteve presente em
100% das amostras, as cianofíceas em 89%, diatomácias em 25%, os dinoflagelados em 18% e os
cocolitoforídeos em 7% das amostras (Figura II.5.2 - 5).
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Figura II.5.2 - 5:Contribuição percentual das classes taxonômicas do nanoplâcnton
amostradas durante a campanha de 2019 na área dos blocos SEAL-M-351, SEALM-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573.

Em estudos desenvolvidos em área oceânica brasileira, verificou-se apenas a ocorrência do
nanoplâncton não identificado, como foi observado por STATOIL/AECOM (2017) e EQUINOR/AECOM
(2018) na Bacia de Santos. Outros estudos observaram a ocorrência dos mesmos grupos que no atual
estudo,

com

predominância

do

nanoplâncton

não

identificado

(EXXONMOBIL/WITT

O’BRIENS/GARDLINE, 2019 – Bacia de Campos e Santos; SHELL/AECOM, 2018a; SHELL/AECOM, 2018b;
SHELL/GARDLINE, 2019 – todos na Bacia de Santos).
Com relação ao microfitoplâncton, foram identificados um total de 103 táxons distintos, sendo 56
identificados até o nível de espécie. Os táxons observados se distribuíram entre diatomáceas (30
táxons = 29,1%), dinoflagelados (58 táxons = 56,3%), cianofíceas (6 táxons =5,8%), cocolitoforídeos (8
táxons = 7,8%) e euglenofíceas (1 táxons = 1%) (Figura II.5.2 - 6).
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Figura II.5.2 - 6: Contribuição percentual das classes taxonômicas do
microfitoplâcnton amostradas durante a campanha na área dos blocos SEAL-M351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573.

No Projeto de Caracterização Regional da bacia de Sergipe-Alagoas (PCR-SEAL), foram inventariados
um total de 398 táxons do fitoplâncton na região do talude da Bacia de Sergipe e sul de Alagoas,
distribuídos em um total de oito filos: Cyanobacteria (3,90 %), Pyrrophycophyta (41,40 %), Ochrophyta
(47,86 %), Haptophyta (2,40 %), Chrysophyta (0,70 %), Euglenophycota (1,50 %), Charophyta (0,50 %)
e Chlorophyta (1,74 %) (MOREIRA et al., 2019), sendo os valores absolutos maiores que os observados
na presente caracterização. A malha amostral do estudo citado, contudo, teve uma abrangência muito
maior que a do presente estudo.
Dentre os táxons mais frequentes do microfitoplâncton, 6 (seis) pertencem aos dinoflagelados
(Gymnodiniales 1A, Gymnodiniales 3A, Gymnodiniales 4A, Gymnodiniales 2A, Oxytoxum gladiolus
Stein e Dinoflagelado tecado NI 1A), 1 (um) as diatomáceas (Diatomácea penata 1A), 2 (dois) aos
cocolitoforídeos (cocolitoforídeo NI e Umbellosphaera irregularis Paasche), e 2 (dois) as cianofíceas
(Ordem Nostocales e Ordem Oscillatoriales).
A predominância de diatomáceas e de dinoflagelados na comunidade microfitoplanctônica é comum
nos ambientes oceânicos, conforme reportado por diversos autores para regiões no Atlântico Sul
(TENENBAUM et al., 2007; OLGUÍN et al., 2006). Segundo Hallegraeff (1984), a importância das
diatomáceas está associada à sua grande participação na produção primária marinha e sua
biodiversidade.
A comunidade microfitoplanctônica refletiu as condições de um sistema oceânico tropical
caracterizado por espécies termófilas indicadoras da Corrente do Brasil, como a diatomácea
Leptocylindrus mediterraneus; os dinoflagelados Pronoctiluca pelagica e Oxytoxum gracile; os
cocolitoforídeos Discosphaera tubifer e Ophiaster hydroideus; e a cianofícea Trichodesmium thiebautii
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(WOOD, 1968; CHRÉTIENNOT-DINET, 1990; HASLE & SYVERSTSEN, 1997; STEIDINGER & TANGEN, 1997;
HEIMDAL, 1997; CAPONE et al., 1997; LUNDGREN et al., 2001, TENEMBAUM et al., 2007).
Avaliando quantitativamente o nanoplâncton, o grupo que apresentou a maior densidade foi o
nanoplâncton não identificado (91,7%), seguido pelas cianofíceas (8,2%). Já no microfitoplâncton, o
grupo que apresentou maior densidade foi o dos dinoflagelados (49,3%), seguido das cianofíceas
(38,6%), diatomáceas (8,4%), cocolitoforídeos (3,6%) e euglenofíceas (0,04%) (Figura II.5.2 - 7).

Figura II.5.2 - 7: Contribuição média (%) por grupo na densidade do nanoplâncton
durante a caracterização ambiental dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573.

Moreira et al. (2019), para a região do Talude de Sergipe-Alagoas, também apontaram para o
predomínio das frações menores do fitoplâncton (pico e nanoplâncton) na contribuição para a
produtividade do ecossistema analisado. A dominância do nanoplâncton, em termos de densidade e
biomassa, é comumente reportada em várias regiões oceânicas (VAULOT et al., 1997; ZUBKOV et al.,
2000; ZHANG et al., 2008), inclusive na costa brasileira, como o litoral da Bahia, Espírito Santo e Rio de
Janeiro (SUSINI-RIBEIRO, 1999; TENENBAUM et al., 2007).
Com relação à densidade do microfitoplâncton, os dinoflagelados apresentaram abundância de
49,33%, seguido das cianofíceas com 38,56%, diatomáceas - 8,43%, cocolitoforídeos - 3,63% e
euglenofíceas (0,04%) (Figura II.5.2 - 8).
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Figura II.5.2 - 8: Contribuição média (%) por grupo na densidade do
microfitoplâncton durante a caracterização ambiental dos blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573.

Dentre os táxons mais densos do microfitoplâncton, 4 (quatro) pertencem aos dinoflagelados
(Gymnodiniales 3A, Gymnodiniales 4A, Gymnodiniales 2A e Gymnodiniales 1A), 1 (um) as diatomáceas
(Diatomácea penata 1ª), 2 (dois) aos cocolitoforídeos (Umbellosphaera irregularis Paasche e
Cocolitoforídeo NI) e 3 (três) as cianofíceas (Ordem Nostocales, Ordem Oscillatoriales e Trichodesmium
cf. erythraeum Ehrenberg ex Gomont). Para a Bacia de Campos, PETROBRAS (2013) também verificou
que os dinoflagelados atecados Gymnodiniales também foram abundantes.
Considerando os índices biológicos, para o microfitoplâncton, o índice de diversidade de Shannon (H’)
variou entre 1,44 e 2,52bits.ind-1, com média de 2,15 bits.ind-1; já o valor de equitabilidade de Pielou
(J’) variou entre 0,46 e 0,86 com média de 0,73 e o de dominância de Simpson (D’) entre 0,54 e 0,89,
com média de 0,82.
Segundo os resultados obtidos, a maior parte das estações analisadas apresentou índices biológicos
moderados, o que demonstra que além da complexidade da comunidade, os organismos tendem a se
encontrar bem distribuídos. A diversidade está compatível com a de outros sistemas oceânicos da
costa brasileira (CAVALCANTI & LARRAZÁBAL, 2004), que demonstram uma maior diversidade em
direção às águas da plataforma externa e ao oceano aberto (LOPES et al., 2006)
Zooplâncton
Foi identificado um total de 113 táxons distintos, com 71 identificados até o nível de espécie. Moreira
et al. (2019), caracterizando toda a área da bacia de Sergipe-Alagoas, tanto plataforma continental
quanto talude, identificaram um total de 428 táxons distintos de zooplâncton. Por outro lado, em
região entre as bacias de Santos e Campos, EXXONMOBIL/WITT O’BRIENS/GARDLINE (2019)
identificaram um total de 125 táxons distintos, dos quais 73 foram identificados até o nível espécie.
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Os grupos que apresentaram contribuição taxonômica foram Copepoda, como mais representativo
(55,8%), seguido da categoria Outros (16,8%), Chaetognata (13,3%), Appendicularia (5,3%), Thaliacea
e Mollusca (ambos com 4,4%). A categoria Outros englobou os grupos com contribuição inferior a 3%,
sendo

eles

Foraminifera,

Hydroidomedusae,

Siphonophorae,

Ctenophorae

Rhabditophora

(Turbellaria), Polychaeta (larvas), Branchiopoda, Stomatopoda, Amphipoda, Mysida, Euphausiacea,
Decapoda, Ostracoda, Echinodermata, ovos e larvas de peixe (Figura II.5.2 - 9).

Figura II.5.2 - 9: Contribuição (%) por grupo na riqueza (nº de táxons) da
comunidade zooplanctônica durante a caracterização ambiental dos blocos SEALM-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573, bacia
de Sergipe-Alagoas.

Vale ressaltar que a classe Copepoda está bem representada, em termos de riqueza de espécies em
todos os ambientes aquáticos, sendo uma das mais ricas e taxonomicamente conhecidas (MUELBERT
et al., 2008). A predominância de copépodes também foi observada em EXXONMOBIL/WITT
O’BRIENS/GARDLINE (2019), nas bacias de Campos e Santos; por SHELL/GARDLINE (2019),
SHELL/AECOM (2018a; 2018b), STATOIL/AECOM (2017) e EQUINOR/AECOM (2018), na bacia de
Santos; PETROBRAS (2013), na bacia de Campos, e Moreira et al. (2019), na bacia de Sergipe-Alagoas.
Dentre os táxons mais frequentes identificados a nível de espécie, 2 (dois) pertencem ao grupo
Appendicularia (Oikopleura fusiformis e Oikopleura longicauda), 3 (três) aos Chaetognathas
(Decipisagitta decipiens, Flaccisagitta enflata e Serratosagitta serratodentata), 4 (quatro) ao grupo
Copepoda (Nannocalanus minor, Scolecithrix danae, Farranulla gracilis e Macrosetella gracilis) e 1 (um)
ao grupo Thaliacea (Doliolum nationalis).
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Analisando quantitativamente a comunidade zooplanctônica, a análise da densidade de todas as
estações, incluindo ovos e larvas de peixes, teve média igual a 224 ind.m-3. Moreira et al. (2019)
encontraram densidade média de zooplâncton, na bacia de Sergipe-Alagoas, de 53,29 ± 79,25 ind. m-3,
durante o período chuvoso, e de 30,59 ± 38,23 ind. m-3, no período seco.
O grupo dos copédodes apresentou contribuição relativa de 86,5% (densidade média de 194,27
ind.m-3). Os demais grupos tiveram contribuição inferior a 10%, merecendo destaque aos moluscos
8,4% (densidade média de 18,81 ind.m-3) (Figura II.5.2 - 10).

Figura II.5.2 - 10: Contribuição média (%) por grupo na densidade da comunidade
zooplanctônica durante a caracterização ambiental dos blocos SEAL-M-351, SEALM-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573, bacia de SergipeAlagoas.

Em estudos realizados nas Bacia de Santos, Campos e Sergipe-Alagoas, também foi verificada maior
representatividade de copépodes, além de contribuições representativas de Appendicularia,
Chaetognatha, Mollusca e Thaliacea (MMA/PETROBRAS/AS/PEG,2002; PETROBRAS/HABTEC, 2003;
PETROBRAS, 2013; STATOIL/AECOM, 2017; EQUINOR/AECOM, 2018; SHELL/AECOM, 2018a;
SHELL/AECOM, 2018b; EXXONMOBIL/WITT O’BRIENS/GARDLINE, 2019; MOREIRA et al., 2019;
SHELL/GARDLINE, 2019).
Dentre os dez táxons que apresentaram as maiores densidades, 1 (um) pertence ao grupo Mollusca
(Gastropoda) e 9 (nove) ao grupo Copepoda (Scolecithrix danae, Nannocalanus minor, Clausocalanus
furcatus, Farranulla gracilis, Calanidae, Clausocalanidae, Macrosetella gracilis, Undinula vulgaris e
Oncaea venusta).
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As espécies de Copepoda Clausocalanus furcatus e Oncaea venusta são comuns em águas oceânicas
do Brasil, sendo a espécie epipelágica Clausocalanus furcatus a mais abundante na maioria dos estudos
desenvolvidos em oceano profundo (BJÖRNBERG, 1981; BRADFORD-GRIEVE et al., 1999; BONECKER &
CARVALHO, 2006; DIAS & ARAUJO, 2006; DOMINGOS-NUNES & RESGALLA JR, 2012; BONECKER et al.,
2014).
As espécies Undinula vulgaris, Oncaea venusta, Clausocalanus furcatus e Macrosetella gracilis são
associadas a águas quentes e amplamente distribuídas em todos os oceanos com elevada abundância
em regiões de águas profundas (ESNAL, 1999; BONECKER & CARVALHO, 2006). Em Moreira et al.
(2019), o copépode Undinula vulgaris foi detectado como espécie bioindicadora de massas de água
epipelágicas oceânicas na bacia de Sergipe e sul de Alagoas, e o copépode Oncaea venusta também se
destacou pela alta frequência e abundância.
Com relação aos índices biológicos, diversidade de Shannon (H’) variou entre 2,40 e 3,34 bits.ind-1, com
média de 2,99 bits.ind-1; já o valor de equitabilidade de Pielou (J’) variou entre 0,61 e 0,78, com média
de 0,73 e o de dominância de Simpson (D’) entre 0,79 e 0,95, com média de 0,92. O presente resultado
indicou uma estabilidade ambiental e uma comunidade complexa e madura.
Ictioplâncton
A análise qualitativa da comunidade ictioplanctônica identificou 50 táxons distintos de larvas,
distribuídos por 28 famílias.
No estudo de Moreira et al. (2019), que considerou isóbatas de 10 a 3.000 m na bacia de SergipeAlagoas, com as amostragens na região oceânica contemplando todas as massas d’agua presentes,
foram identificados um total de 72 táxons, pertencentes a 51 famílias e 35 gêneros de larvas de peixes.
Em região entre as bacias de Santos e Campos, EXXONMOBIL/WITT O’BRIENS/GARDLINE (2019)
identificaram 57 táxons distintos de larvas, distribuídos em 33 famílias, a partir da malha de 500 µm.
SHELL/GARDLINE (2019), na bacia de Santos identificou 45 táxons distintos de larvas nos arrastos com
malha de 330 µm e 40 táxons através da malha de 500 µm.
Os táxons de larvas observados se distribuíram entre os grupos destacados a seguir: Ordem
Anguilliformes, famílias Ophichthidae e Congridae; ordem Stomiiformes (Stomiatiformes), famílias
Gonostomatidae,

Sternoptychidae,

Phosichthyidae

(Photichthyidae)

e

Stomiidae;

ordem

Aulopiformes, famílias Scopelarchidae, Evermannellidae, Sudidae e Paralepididae; ordem
Myctophiformes, família Myctophidae; ordem Holocentriformes, família Holocentridae; ordem
Trachichthyiformes, família Diretmidae; ordem Beryciformes, família Melamphaidae; ordem
Gobiiformes, famílias Oxudercidae e Gobiidae; ordem Beloniformes, família Exocoetidae; ordem
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Carangiformes, famílias Coryphaenidae e família Echeneidae; ordem Pleuronectiformes, família
Bothidae; ordem Callionymiformes, família Callionymidae; ordem Scombriformes, famílias
Gempylidae e Scombridae; ordem Trachiniformes, família Chiasmodontidae; ordem Labriformes,
família Scaridae; ordem Perciformes, famílias Howellidae e Bramidae.
As famílias das larvas identificadas nesse estudo possuem hábitos de vida variados e algumas são
pelágicas, mesopelágicas, demersais, ou vivem em associação com formações coralíneas como
Scaridae e Bothidae. Algumas famílias registradas têm distribuição mais oceânica, como
Gonostomatidae, Phosichthyidae, Stomiidae, Paralepididae, Myctophidae, Coryphaenidae e
Gempylidae (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978; 1980).
As famílias que tiveram maior contribuição para o número de táxons foram Myctophidae (13,5%), que
apresentou os dois táxons mais frequentes (Myctophidae e Diaphus spp.); e Phosichthyidae (10,8%),
que apresentou o terceiro táxon mais frequente (Vinciguerria nimbaria) (Figura II.5.2 - 11).

Figura II.5.2 - 11: Contribuição média (%) por grupo na riqueza (nº de táxons) da
comunidade ictioplanctônica durante a caracterização ambiental dos blocos SEALM-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573, bacia
de Sergipe-Alagoas.

A predominância de organismos de Myctophidae também foi observada em EXXONMOBIL/WITT
O’BRIENS/GARDLINE (2019), STATOIL/AECOM (2017), EQUINOR/AECOM (2018), SHELL/AECOM
(2018a), SHELL/AECOM (2018b) e SHELL/GARDLINE (2019), estudos estes realizados nas bacias de
Campos e Santos, podendo ser considerado uma característica de áreas oceânicas.
Na análise quantitativa do ictioplâncton, ocorreram densidades médias de larvas iguais a
11,14 larvas.100 m-3 e 0,15 ovos.100 m-3 de ovos de peixes.
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Em EXXONMOBIL/WITT O’BRIENS/GARDLINE (2019), o estudo quantificou uma densidade média de
20,3 larvas.100 m-3 e 2,2 ovos.100 m-3 de ovos de peixes na região da bacia de Campos e Santos. De
acordo com MMA/PETROBRAS/AS/PEG (2002) em levantamento das famílias presentes na Bacia de
Santos, a área de estudo apresentou densidade inferior a 6 larvas.100 m-³. Também na bacia de Santos,
SHELL/AECOM (2018a) revelaram uma densidade média de 29,15 larvas.100m-3 (malha de 330 μm) e
de 8,93 larvas.100m-3 (malha de 500 μm). Estes estudos realizados em áreas oceânicas demonstraram
baixas densidades ictioplanctônicas, quando comparadas aos outros grupos da comunidade
planctônica, como é comumente observado.
Com relação à densidade de larvas encontradas para cada família, a família Myctophidae se destacou,
seguido do grupo “Outros”, formado pelas famílias que apresentaram uma contribuição relativa
inferior a 3%, e as famílias Phosichthyidae e Scaridae, ambas com 6,1% de contribuição (Figura II.5.2 12).

Figura II.5.2 - 12: Densidade média (%) por família na densidade da comunidade
ictioplanctônica durante a caracterização ambiental dos blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573, bacia de
Sergipe-Alagoas.

Os táxons que apresentaram as maiores densidades foram Myctophidae, Diaphus spp, Sparisoma sp.,
Vinciguerria nimbaria, Cyclothone spp., Scombridae, Sudis atrox, Larvas não identificadas, Chiasmodon
niger e Howella sp.
A presença da família Myctophidae, que possui hábito mesopelágico (BONECKER et al., 2014), é
comum em amostras de ambiente oceânico offshore (CASTRO et al., 2010). As larvas de mictofídeos
são as mais abundantes em vários estudos desenvolvidos na costa brasileira e também em outras
regiões oceânicas ao redor do mundo (HULLEY, 1981; OLIVAR, 1988; DOYLE et al., 1993; RICHARDS et
al, 1993; NONAKA et al., 2000; CASTRO et al., 2010).
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O índice de diversidade de Shannon (H’) variou entre 1,25 e 2,49 bits.ind-1, com média de 1,76 bits.ind-1;
já o valor de equitabilidade de Pielou (J’) variou entre 0,65 e 0,86, com média de 0,78 e o de dominância
de Simpson (D’) entre 0,57 e 0,87, com média de 0,75.
Os índices de equitabilidade indicaram uma maior homogeneidade da comunidade do ictioplâncton.
Em relação aos índices de diversidade e dominância, o ictioplâncton apresentou os menores valores,
o que reforça a uniformidade desta comunidade.

Comunidades Bentônicas
A comunidade bentônica foi subdividida em macrofauna e meiofauna. Para a macrofauna foi realizada
uma subamostragem em uma área de 20 X 20 cm e 10 cm de profundidade mínima, enquanto a
meiofauna foi subamostrada através de amostradores de 4 cm de diâmetro por 10 cm de
profundidade. Depois de obtidas às subamostras, o sedimento foi transferido para sacos de nylon com
abertura de malha de 300 µm (0,3 mm), onde, por meio de agitação em um reservatório com água do
mar, os sedimentos finos foram eliminados. Já para o grupo da meiofauna, as amostras não foram
lavadas em campo. As alíquotas retidas para os dois grupos foram acondicionadas em seus respectivos
recipientes, conservadas com formaldeído a 4% tamponado com tetraborato de sódio preparado com
água do mar pré-filtrada.
Considerando o macrobentos, foram identificados 25 táxons distintos, distribuídos em quatro grandes
grupos representados majoritariamente pelo filo Arthropoda (48%), seguido de Annelida (40%),
Mollusca (8%) e Sipuncula (4%) (Figura II.5.2 - 13).

Figura II.5.2 - 13: Contribuição relativa por grupo na riqueza (nº de táxons) dos
organismos da macrofauna bentônica durante a caracterização ambiental dos
blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEALM-573.
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Carneiro et al. (2017b) realizaram um levantamento da composição da macrofauna bentônica na
região da plataforma continental e talude da bacia de Sergipe-Alagoas, os quais identificaram um total
de 240 táxons, composto pelos grupos Crustacea (104 táxons), Mollusca (62 táxons), Polychaeta (54
táxons) e a categoria denominada como “Outros”, que consiste no somatório de grupos menores que
foram menos representativos ao longo das campanhas (20 táxons). Já em PETROBRAS (2013), foi
identificado um total de 1.402 táxons na região da bacia de Campos dos quais 281 espécies foram
nominadas (20%), valendo ressaltar que neste estudo foram coletadas amostras em um total de 108
estações, considerando plataforma continental e talude.
Com relação à frequência de ocorrência dos táxons, a maioria foi esporádica, com ocorrência em
menos de 10% das amostras analisadas, e 3 táxons identificados foram classificados como pouco
frequente, com ocorrência entre 10 e 40% das amostras (Família Paraonidae, Filo Sipuncula e
Leptognathia sp.), Nenhum táxon foi frequente ou muito frequente. Este comportamento reforça a
ocorrência da macrofauna em manchas na região de estudo.
Na análise quantitativa da macrofauna bentônica, observou-se que os grupos encontrados tiveram
participação majoritária de Annelida (45,5% de contribuição média), seguida de Arthropoda (37,9%),
Sipuncula (13,6%) e Mollusca (3,0%) (Figura II.5.2 - 14).

Figura II.5.2 - 14: Contribuição relativa média por grupo na densidade da
macrofauna bentônica durante a caracterização ambiental dos blocos SEAL-M351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573.

No estudo de Carneiro et al. (2017b), o grupo Polychaeta (Filo Annelida) foi o mais abundante nas
amostras coletadas nas isóbatas 400, 1900 e 3000 m, e também na densidade total da campanha
(49%), seguido do grupo Crustácea (Filo Arthropoda) (31%), que foi o mais abundante na isóbata de
1000 m, Molusca (12%) e por fim, o somatório de grupos que tiveram contribuições menores,
totalizando (8%). Em PETROBRAS (2013), na bacia de Campos, o grupo mais abundante e frequente foI
Polychaeta (filo Annelida) seguido de Tanaidacea (filo Arthropoda) e Bivalvia (filo Mollusca).
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Dentre os 10 táxons mais abundantes, 4 (quatro) foram do filo Annelida (Família Paraonidae, Classe
Oligochaeta, Família Orbiniidae e Famílila Sternaspidae), 5 (cinco) do filo Arthropoda (Leptognathia
sp., Desmosoma sp., Atlantapseudes sp. 1, Paranarthrura sp. 1 e Neotanais sp.) e 1 (um) foi o filo
Sipuncula.
Considerando os índices biológicos, algumas amostras não tiverem índices calculados, em razão da
presença de apenas 1 táxon identificado ou nenhum. Os valores do índice de diversidade variaram de
0 a 1,61 bits.ind-1, sendo considerados baixos. Por outro lado, como reflexo da predominância desses
poucos táxons, a equitabilidade e a dominância foram elevadas. O índice de equitabilidade variou de
0 a 1,0 e os valores de dominância encontrados variaram entre 0 e 0,8.
Já para a meiofauna bentônica, foram identificados 74 táxons distintos, composto principalmente pelo
filo Nematoda (89,2%), contendo pequenas contribuições de 1,4 % cada de Acari, Copepoda e
Ostracoda (filo Arthropoda); Gastropoda (filo Mollusca); filo Kinorchyncha; Oligochaeta e Polychaeta
(filo Annelida) e também para Turbellaria (filo Platyhelminthes) (Figura II.5.2 - 14). Através da análise
de frequência de ocorrência dos táxons, os mais frequentes identificados foram a Classe Copepoda e
os nemátodas: Acantholaimus sp e Thalassomonhystera sp.

Figura II.5.2 - 15: Contribuição relativa por grupo na riqueza (nº de táxons) dos
organismos da meiofauna bentônica durante a caracterização ambiental dos
blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEALM-573.

Os dados secundários também vêm apontando para o reduzido número de táxons em águas
profundas, sendo um comportamento comum de ser observado, onde a riqueza diminuiu da
plataforma em direção ao talude continental. No estudo de caracterização dos Blocos BM-C-753, BMC-789, BM-S-536, BM-S-647 e TITÃ, em área entre Bacia de Campos e Santos, foram identificados 46
táxons distintos (EXXONMOBIL/WITT O’BRIENS/GARDLINE, 2019), no Bloco BM-S-8, 55 táxons
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(STATOIL/AECOM, 2018), na Área Norte de Carcará 58 táxons distintos (SHELL/AECOM, 2018a), no Alto
de Cabo Frio Oeste 40 táxons distintos (SHELL/AECOM, 2018b) , no Sul do Gato do Mato 44 táxons
(SHELL/AECOM, 2018b) e em Saturno foram identificados 7 táxons (SHELL/GARDLINE, 2019). Enquanto
PETROBRAS (2013), na bacia de Campos verificou 25 grandes grupos zoológicos. Todos esses estudos
observaram o predomínio do grupo Nematoda.
Quantitativamente, os grupos tiveram contribuição relativa similar à da riqueza, com maior
participação predominante de Nematoda (com 93,5% de contribuição média), seguido de Copepoda
(4%), os demais grupos tiveram contribuição inferior a 1% (Figura II.5.2 - 16).

Figura II.5.2 - 16: Contribuição relativa média por grupo na densidade da
meiofauna bentônica durante a caracterização ambiental dos blocos SEAL-M351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573.

Dentre os 10 táxons que apresentaram maiores densidades, 9 (nove) pertencem ao grupo Nematoda
(Acantholaimus sp., Thalassomonhystera sp., Halalaimus sp., Deontolaimus sp., Syringolaimus sp.,
Leptolaimus sp., Manganunema sp., Desmoscolex sp.e Xyalidae sp.) e 1 (um) aos artrópodes (Subclasse
Copepoda).
Vale ressaltar que em estudos realizados nas bacias de Santos e Campos, o táxon Thalassomonhystera
sp. também se destacou como frequente (EQUINOR/AECOM, 2018; EXXONMOBIL/WITT
O’BRIENS/GARDLINE, 2019; PETROBRAS 2013; SHELL/AECOM, 2018a; SHELL/AECOM, 2018b;
SHELL/GARDLINE, 2019).
Na análise quantitativa da meiofauna bentônica, notou-se que os grupos tiveram contribuição relativa
similar à da riqueza, com maior participação predominante de Nematoda (com 93,5% de contribuição
média), seguido de Copepoda (4%). Os demais grupos apresentaram contribuição inferior a 1%. Os
estudos supracitados realizados em áreas oceânicas também identificaram o grupo Nematoda como
o mais abundante, com contribuições superiores a 80%.
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Os valores do índice de diversidade variaram de 0,0 a 2,94 bits.ind-1, e média de 1,82 bits.ind-1. O índice
de equitabilidade, variou de 0,0 a 0,96, com média de 0,71. Já os valores de dominância encontrados
variaram entre 0,0 a 0,93, com média de 0,71, tendo estes índices variado bastante entre as estações,
demonstrando uma distribuição não homogênea da meiofauna.
Deste modo, o meio biótico, na região dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501,
SEAL-M-503 e SEAL-M-573, bacia de Sergipe-Alagoas, apresentou características biológicas de
ecossistema marinho de águas profundas, tendo os índices das comunidades planctônicas e
bentônicas sido similares aos observados tanto em estudos realizados na própria bacia de SergipeAlagoas, quanto em outras bacias marítimas da costa brasileira, como Campos e Santos.
Ressalta-se que dentre os espécimes encontrados, tanto bentônicos quanto planctônicos, durante a
caracterização ambiental, não foram observados organismos considerados ameaçados de extinção a
nível nacional, de acordo com o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção
(ICMBio/MMA, 2018), Portarias MMA nº 444 e 445/2014, incluindo anexos CITES, ou de acordo com
IUCN (2019).

Inspeção Visual de Fundo
Inspeções do fundo oceânico foram realizadas durante a caracterização ambiental dos blocos SEAL-M351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL M 573, com o objetivo de verificar a
presença ou ausência de bancos biogênicos.
Uma das técnicas utilizadas foi o imageamento por drop camera, e, por meio da análise visual das
imagens, não foi observada a presença de bancos de rodolitos, algas calcárias, corais de profundidade,
estruturas recifais ou qualquer outro tipo de substrato de formação biogênica ou feições
geomorfológicas relevantes na área inspecionada (Figura II.5.2 - 17).
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Figura II.5.2 - 17: Exemplos das imagens da inspeção de fundo obtidas durante a caracterização ambiental
dos blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-430 e SEAL-M-573.

Rev.00

Março/2020

II.5.2-19/20

EIA – Estudo de Impacto Ambiental
Atividade de Perfuração nos Blocos SEAL-M-351,
SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503
e SEAL-M-573, Bacia de Sergipe-Alagoas

Outra técnica utilizada na inspeção do fundo marinho foi o levantamento geofísico através de imagens
de multibeam, o qual objetivou identificar possíveis feições geomorfológicas (ex. mounds e/ou
pockmarcks) que poderiam estar associadas a ocorrência de bancos biogênicos (Figura II.5.2 - 18).
Assim, através das imagens obtidas de batimetria e backscatter não foram identificadas feições de
interesse potencialmente associadas a comunidades bentônicas.

Figura II.5.2 - 18: A esquerda mapa batimétrico de multifeixe (multi-beam); e a direita mapa de
retroespalhamento do sinal acústico (multi-beam backscatter) em resposta ao sedimento de fundo na
área dos blocos em concessão (fonte: EXXONMOBIL/FUGRO, 2019).
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