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RESUMO 
 

Objetivou-se caracterizar, pela primeira vez, os invertebrados bentônicos que habitam a região 
de fundos moles adjacentes aos recifes da Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais 
(APARC), a fim de situá-los como importante componente das zonas infralitorais costeiras do 
Nordeste do Brasil. As áreas de fundos moles, ou não consolidadas, da APARC compreendem 
regiões de infralitoral, vegetadas pela angiosperma marinha Halodule wrightii, e regiões de 
infralitoral não vegetadas, ambas submetidas a um considerado estresse hidrodinâmico. Através 
de mergulho autônomo, foram analisadas amostras biológicas e sedimentares de ambos os 
habitats, com auxílio de amostrador cilíndrico de PVC. Foram identificados 6160 indivíduos, 
distribuídos em 16 grandes grupos e 224 espécies, sendo que o grupo macrofaunal mais 
abundante foi Polychaeta (43%), seguido de Mollusca (25%) e Crustacea (14%), resultado já 
esperado para ambientes não consolidados infralitorais. No primeiro capítulo, relacionado às 
áreas vegetadas, foram testadas três hipóteses: a existência de diferenças na estruturação da 
fauna associada a bancos de H. wrightii, submetidos a diferentes condições hidrodinâmicas; a 
ocorrência de menores variações temporais sobre a macrofauna associada aos ambientes mais 
protegidos do estresse hidrodinâmico; e se a diversidade da macrofauna é afetada, tanto pelos 
predadores bentófagos como pela biomassa da própria H. wrightii. Foi verificado que a 
macrofauna associada do banco Exposto apresentou diferenças na estruturação quando 
comparado ao banco Protegido, sendo a granulometria dos bancos, a qual varia conjuntamente 
com o hidrodinamismo, a responsável por estas variações. Os resultados também apontaram 
para uma menor variação temporal na estrutura da macrofauna no banco Protegido e uma 
relação negativa entre a abundância macrofaunal e peixes bentófagos. Já no banco Exposto, foi 
encontrada uma maior diversidade faunal, provavelmente em função da maior biomassa de 
gramínea. O segundo capítulo aborda uma comparação entre áreas vegetadas e não 
vegetadas, pretendendo testar a hipótese de que, em função de uma maior estabilidade sazonal 
nos ambientes tropicais, a estrutura da fanerógama atuaria na distinção da macrofauna 
associada entre áreas vegetadas e não vegetadas, ao longo do tempo. Também se esperava 
que os depositívoros fossem os invertebrados mais representativos nos ambientes não 
vegetados, partindo da premissa de que o banco de fanerógama funcionaria como fonte de 
detritos para áreas adjacentes, enriquecendo-as. Todavia, sazonalmente, a complexidade 
estrutural proporcionada por Halodule discriminou, com mais evidência, a fauna de áreas 
vegetadas de não vegetadas somente nas extremidades climáticas, isto é, no período Seco 
(extrema estabilidade climática, com pouca variação no hidrodinamismo) e no período Chuvoso 
(grande variação do hidrodinamismo e provável soterramento do banco vegetado). Além disso, 
os elevados teores de matéria orgânica medidos nos bancos arenosos coincidiram com uma 
destacada importância trófica dos depositívoros, comprovando a hipótese de carreamento de 
detritos. O último capítulo focou nas áreas não vegetadas, em que se testou a hipótese de que a 
variação da estrutura da macrofauna perto e longe ocorre em decorrência da granulometria. 
Neste contexto também foram testadas a hipótese de que a predação por peixes bentófagos 
teria um baixo efeito na abundância dos grupos da macrofauna em função do alto estresse 
hidrográfico, abrindo, assim, espaço para outros grupos de predadores bentófagos terem uma 
maior importância nestes ambientes. Comprovando as hipóteses levantadas, não foi verif icada 
variação espacial significativa entre as distâncias da borda dos recifes, tanto na abundância das 
principais famílias identificadas como na estrutura geral das comunidades bentônicas. 
Entretanto, verificou-se que uma complexa combinação de fatores físicos (tamanho do grão e 
teor de matéria orgânica derivadas das condições hidrodinâmicas locais) variam conjuntamente 
com a distância e influencia mais a macrofauna do que os fatores biológicos considerados, 
como a predação por peixes bentófagos. Com base nos principais resultados encontrados, este 
trabalho mostrou que as áreas de fundos não consolidados do entorno dos recifes da APARC 
merecem destaque do ponto de vista ecológico e de conservação, pois evidenciou-se 
importantes relações da biota com o ambiente e da biota com outros organismos não descritas 
antes para estas áreas. 
 
Palavras-chaves: Ambiente tropical, Macrofauna bentônica, Halodule wrightii, Áreas não 
vegetadas, Hidrodinâmica, Sazonalidade. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to characterize, for the first time, the benthic invertebrates that inhabit the 
region of soft bottoms adjacent to the APARC reefs in order to situate them as an important 
component of infralittoral coastal areas of Northeast Brazil. Soft bottoms areas of APARC 
corresponds to infralittoral zones vegetated by seagrass Halodule wrightii and unvegetated 
infralittoral zones, both subjected to substantial hydrodynamic stress. Through scuba diving, 
biological and sedimentary samples of both habitats were analyzed, with a cylindrical sampler. 
We identified 6160 individuals belonging to 16 groups and 224 species. The most abundant 
macrofaunal group was Polychaeta (43%), followed by Mollusca (25%) and Crustacea (14%), 
what was expected for these environments. In the first chapter, regarding vegetated areas, we 
tested three hypotheses: the existence of differences in the faunal structure associated with H. 
wrightii banks submitted to different hydrodynamic conditions; the occurrence of minor temporal 
variations on the associated macrofauna of banks protected from hydrodynamic stress; and if the 
diversity of macrofauna is affected by both benthophagous predators and H. wrightii biomass. It 
was observed that macrofauna associated at the Exposed bank showed differences in structure 
when comparing the Protected bank, the granulometry of the sediments, that co-varies with the 
hydrodynamism, was the cause of these variations. The results also pointed to a lower temporal 
variation in the macrofaunal structure on the Protected bank and a negative relation between 
macrofaunal and benthophagous fish abundance. At the Exposed bank, a greater faunal diversity 
was observed, probably due to the higher seagrass biomass. The second chapter compares the 
vegetated and non-vegetated areas in order to test the hypothesis that due to greater seasonal 
stability in tropical environments, seagrass structure would act to distinguish the vegetated and 
non-vegetated areas macrofauna, over time. It was also expected that depositivores were the 
most representative invertebrates on non-vegetated environments, on the assumption that the 
seagrass bank would work as a source of debris to adjacent areas, enriching them. Considering 
all sampling periods, the total macrofauna abundance and diversity were higher in vegetated 
areas, when compared to non-vegetated ones. Seasonally, the structural complexity provided by 
Halodule differentiated more clearly the fauna from vegetated and non-vegetated areas, but only 
at the climatic extremes, i.e. Dry season (extreme climatic stability, with low hydronamism 
variation) and Rainy season (great hydrodynamism variation and probably vegetated bank 
burial). Furthermore, the high organic matter levels measured in the sandy banks coincided with 
an outstanding trophic importance of deposit feeders, proving the debris-carrying hypothesis. 
The last chapter focused on the non-vegetated areas, where we tested that the hypothesis 
infaunal halo in tropical reefs depending on local granulometry. In this context, we also tested the 
hypothesis that benthophagous fish predation would have an effect on the low abundance of 
macrofaunal groups due to the high hydrographic stress, thus allowing other predatory groups to 
have greater importance in these environments. Proving the hypothesis, no spatial variation, both 
on abundance families neither on community structure, occur along distance of the edge reefs. 
However, we found that complex combinations of physical factors (grain size and organic matter 
levels originated from local hydronamic conditions) covary with the distance from the reefs and 
has stronger influence on macrofauna than considered biological factors, such as predation by 
benthophagous fishes. Based on the main results, this study shows that unconsolidated areas 
around APARC reefs are noteworthy from an ecological and conservational point of view, as 
evidenced by the biota-environment and organismal relations, never before described for these 
areas. 
 
Keywords: Tropical areas, Benthic macrofauna, Halodule wrightii, Non-vegetated areas, 
Hydrodynamic, Seasonality. 
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INTRODUCAO GERAL 
 

O ambiente recifal e seu entorno arenoso 
 

 O ambiente recifal é considerado um dos ecossistemas mais ricos do planeta, 

sustentando uma grande associação de organismos que se destacam pela sua 

riqueza taxonômica, diversidade de formas, hábitos de vida, comportamento e 

relações ecológicas (VILLAÇA, 2002). 

 No Brasil, os recifes podem se apresentar de dois tipos, de acordo com sua 

origem e formação: recifes de corais e recifes de arenito (CASTRO & PIRES, 2001). 

Os recifes de arenito (também chamados beachrocks ou bancos de arenito) são os 

mais abundantes e frequentes na costa brasileira, especialmente no Nordeste. 

Esses recifes são, originalmente, formações consolidadas, resultantes da 

compactação dos sedimentos na zona entremarés, durante os eventos de avanço e 

recuo do nível do mar, ao longo do tempo geológico, sendo portanto, verdadeiros 

vestígios de paleopraias (GUERRA & MANSO, 2004; GUERRA et al., 2005). Os 

recifes de arenito desempenham, pois, um papel de fundação, sobre os quais 

podem se desenvolver recifes coralinos ou de outros organismos, como algas 

calcárias, moluscos vermétideos, etc. Ocorrem principalmente entre o Cabo de São 

Roque e desembocadura do Rio São Francisco, podendo ser vistos, também, no 

litoral da Bahia e Espírito Santo (VILLAÇA, 2002). 

 No que diz respeito ao ambiente sedimentar adjacente aos recifes brasileiros 

há somente poucos estudos que apontam esse entorno como um importante 

componente do sistema recifal, destacando-se, dentre eles: Netto et al. (1999a), que 

compara a estrutura das comunidades macro e meiofaunais de diferentes habitats 

sedimentares dentro do Atol das Rocas/RN, relacionando-as com as variáveis 

ambientais; Netto et al. (1999b), que retrata que a estrutura da macro e meiofauna 

da lagoa central arenosa do Atol das Rocas/RN muda ao longo de distúrbios 

provocados pela ação das ondas; Paiva (2006), que verificou a diversidade de 

poliquetas em regiões arenosas em torno dos recifes de Abrolhos/BA; e Lorenzi 

(2004), que procurou verificar como a estrutura da macrofauna se distribuía perto e 

longe de recifes naturais e artificiais do Paraná. 
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 No ambiente sedimentar, adjacente aos recifes, isto é, nos sedimentos não 

consolidados, há ocorrência de uma diversa comunidade bentônica macrofaunal 

com destaques para moluscos, crustáceos, poliquetas e equinodermas (ALONGI, 

1989; NACORDA & YAP, 1997). Os fatores que influenciam a composição, 

distribuição e estrutura das comunidades macrofaunais destes ambientes são pouco 

entendidos, mesmo essas áreas sendo reconhecidas como componentes 

importantes do sistema recifal em sua totalidade (JONES et al 1992; PARRISH, 

1989). Além disso, uma variedade de organismos de interesse econômico, como, 

por exemplo, teleósteos, representantes das Família Carangidae, elasmobrânquios, 

representantes da Família Dasyatididae (BURK, 1990) e invertebrados, como 

lagostas e cefalópodes (FRAZER et al, 1991) direcionam suas energias para 

alimentar-se no ambiente bentônico não consolidado, adjacente aos recifes, com 

sua abundância e ocorrência mais associadas ao ambiente não consolidado em si 

do que às áreas consolidadas dos recifes (JONES et al, 1992). 

 

Interação trófica entre os ambientes consolidados e não consolidados 
 

 Uma vez que estudos apontam uma forte ligação trófica entre recifes 

(ambiente consolidado) e habitats sedimentares adjacentes (ambiente não 

consolidado), algumas hipóteses, listadas a seguir, foram propostas no intuito de 

auxiliar o entendimento de como as comunidades bentônicas macrofaunais do 

entorno recifal se estruturam e quais são as influências dos recifes nestas 

comunidades. 

 A maioria dos trabalhos relacionados a esse tema considera a relação presa-

predador como um fator importante nessa estruturação (LANGLOIS et al., 2005; 

POSEY & AMBROSE, 1994; POSEY & HINES, 1991; AMBROSE & ANDERSON, 

1990; ORTH & VAN MONTFRANS, 1987). Para estes autores, há existência de 

zonas de declínio de abundância de presas macrofaunais próximas a refúgios dos 

predadores bentófagos, criando lacunas na abundância dessas presas em relação 

ao recife. Essas faixas de ausência de macrobentos foram chamadas de halos 

infaunais, sendo verificadas em regiões subtropicais, especialmente nos recifes do 

Atlântico Norte (Estados Unidos) e Oceania (Nova Zelândia). 
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 Apesar das comprovações dos estudos mencionados, a presença de halos 

infaunais pode ser conflitante, uma vez que alguns estudos apontaram que a 

decomposição de algas e detritos orgânicos, originados no recife, serviria como 

fonte de alimento para a infauna de ambientes não consolidados adjacentes, 

aumentando sua abundância em torno do recife (POSEY & AMBROSE, 1994; 

DAHLGREN et al., 1999).  

 No Brasil, apenas um estudo avaliou a presença de halos infaunais em 

sistemas recifais (LORENZI, 2004, no sudeste do Brasil), não havendo a presença 

do mesmo, devido à predação. A principal relação encontrada por Lorenzi (2004) foi 

que a macrofauna do entorno de recifes varia conforme o tamanho do grão e regime 

hidrodinâmico local. Logo, a constatação da presença ou não de halos infaunais 

adjacentes aos recifes brasileiros, incluindo os recifes tropicais da região nordeste, é 

de grande importância para ampliação do conhecimento sobre mecanismos 

estruturadores de áreas sedimentares tropicais.  

 

O ambiente não consolidado e a influência da sazonalidade, da hidrodinâmica 
e da complexidade ambiental.  
 

 Na maioria dos ambientes, as variações espaciais e temporais da densidade 

e da diversidade específica estão relacionadas, normalmente, à variabilidade das 

condições abióticas e bióticas. Nas comunidades bentônicas marinhas, fatores 

como suprimento alimentar, predação, competição, crescimento populacional, 

perturbações físicas e químicas, etc. - que condicionem o ambiente - tendem a 

alterar a estrutura das comunidades. Assim, as respostas de cada espécie à 

variabilidade destes fatores se refletem nas taxocenoses dominantes nos habitats 

bentônicos (PAIVA, 1993a). 

 As características ambientais, tanto do ponto de vista sedimentar (tamanho 

do grão e tipo do sedimento) quanto do grau de exposição a ondas, são, 

frequentemente, apontadas como determinantes na estruturação das comunidades 

sublitorais rasas (ST. JOHN et al., 1989; DEFELICE & PARRISH, 2001). Como 

contraponto, Butmann (1987) comenta que tanto a fauna como o sedimento devem 

ser frutos do mesmo processo físico, isto é, hidrodinamismo. 

 É importante dizer que a maioria das investigações em ambientes não 

consolidados (destacadamente, estudos em sistemas subtropicais) ocorre em áreas 
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protegidas da ação das ondas. Nessas áreas “protegidas”, aparentemente, 

processos biológicos (como predação direta, distúrbios causados pela predação, 

competição, disponibilidade de comida e alterações biogênicas nas propriedades do 

sedimento) são importantes na organização das comunidades bentônicas. Quando 

o distúrbio, causado pelos processos físicos, é severo ou frequente, as influências 

bióticas podem ser, relativamente, menos importantes em áreas “expostas” 

(PROBERT, 1984; DEFELICE & PARRISH, 2001).  

 Apesar de ser intuitivamente lógica, o reconhecimento de que as 

características do sedimento (influenciada pela ação das ondas em áreas próximas 

a recifes) é um fator influente sobre a fauna de áreas tropicais ainda permanece 

controverso, já que essa relação foi comprovada em alguns estudos (JONES, 1984; 

VILLIERS, 1988; SKILLETER, 1992) e em outros não (DEFELICE & PARRISH, 

2001). DeFelice & Parrish (2001), comenta que distúrbios físicos causados pela 

ação das ondas, em habitats tropicais dominados por areia grossa, parecem ser 

mais influentes sobre a estrutura da fauna que àqueles produzidos pelo tamanho do 

grão. Eles destacam, ainda, que a ação das ondas sobre ambientes sedimentares 

adjacentes a recifes devem levar em conta, fortemente, a sazonalidade do local 

pesquisado, visto que não é evidente a permanência das respostas sobre a 

macrofauna ao longo do ano. 

 Assim, há uma urgência em avaliar essas relações em escala tropical, no 

intuito de elucidar os efeitos de fatores biológicos e abióticos sobre a estrutura do 

bentos de sedimento nessas áreas (GRAY, 2009), posto que o controle das 

comunidades bentônicas de ambientes subtropicais podem ser diferentes daquelas 

dos trópicos. Estas últimas variam mais em função de épocas secas e chuvosas, 

podendo produzir respostas únicas sobre as comunidades bentônicas (ALONGI, 

1990).  

 

Bancos vegetados adjacentes a recifes 
 

 Outro ecossistema inconsolidado importante, associado aos recifes, são os 

bancos de angiospermas marinhas, também conhecidos como bancos de gramas 

marinhas, fanerógamas marinhas ou “seagrass”. A principal espécie de grama 

marinha encontrada no Brasil é Halodule wrightii Ascherson, 1868, sendo abundante 
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em locais onde recifes de arenito abrigam áreas sedimentares, com pouca 

profundidade (BARROS, 2008). 

 No geral, são notáveis as diversas adaptações dessas plantas a fundos muito 

diferentes em estrutura. Elas podem ser encontradas em areias com lama de 

estuários, areias muito grossas com Halimeda, areia fina movimentada pela ação 

das correntes e superfície achatada de rochas (LABOREL-DEGUEN, 1963). Esses 

vegetais, quando encontram condições hidrodinâmicas ideais, podem se 

desenvolver em construções morfologicamente idênticas aos recifes de barreiras, 

inclusive com uma laguna interna (LOURENÇO & MARQUES-JÚNIOR, 2002). 

 Os bancos de angiospermas funcionam como armadilha de sedimentos, 

causando estabilidade no fundo e melhorando a claridade da água. Possuem altas 

taxas de produção primária (mais elevadas até que os manguezais) e propiciam 

refúgio e habitat para inúmeros animais além de substrato para vários epibiontes. 

Outro relevante processo que ocorre nos bancos é a reciclagem de nutriente por 

raízes e folhas, que os redisponibiliza ao ambiente (LOURENÇO & MARQUES-

JÚNIOR, 2002). 

 Além disso, esses fundos vegetados produzem, no ambiente marinho, um 

efeito semelhante ao dos vegetais de pântanos salinos (ou “saltmarshes”), de 

regiões temperadas e subtropicais, com relação à redução de energia das ondas. 

Quando esses bancos são rasos e amplos, sua influência sobre o ambiente é 

substancial (FONSECA e CAHALAN, 1992). Tais influências são refletidas, 

sobretudo, na fauna associada, cujas espécies permanentes são constituídas, 

principalmente, por animais em fase juvenil ou espécies caracteristicamente 

pequenas (BARROS, 2008).  

 Além de fungos e bactérias, podem ocorrer, associados a esses prados, 

desde foraminíferos, esponjas e hidrozoários, até moluscos, crustáceos, 

equinodermos, outros invertebrados e peixes. São frequentes também as 

associações com macro e microalgas, já que muitas macroalgas são epífitas dessas 

plantas (LABOREL-DEGUEN, 1963; ALVES, 1991; KENDRICK e LAVERY, 2001; 

BARROS et al. 2013).  

 A fauna permanente é responsável por atrair animais maiores. Estes visitam 

o banco em busca de alimento ou por serem consumidores diretos da angiosperma, 

como o peixe-boi, tartarugas marinhas e peixes, entre eles os peixes-agulha 

(BARROS, 2008). Outros ainda utilizam a planta como local para a reprodução e 
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postura. Kikuchi (1974 apud Barros, 2008) mencionou o desenvolvimento dos 

juvenis de vários tipos de animais comumente comercializados, como peixes, siris, 

lagostas, camarões, etc., nos bancos de angiospermas marinhas. 

 Segundo Barros (2008), Halodule wrightii constitui-se num complexo 

ecossistema que interage com todos os Reinos e sua importância como fonte de 

espécies e energia para os demais ecossistemas marinhos é notória. Contudo, vem 

ocorrendo uma devastação desses bancos, sem nem mesmo haver registros de 

muitos deles e de sua fauna associada. Creed (2000) comenta que é urgente o 

entendimento das relações planta-animal em bancos vegetados, alertando para a 

perda de áreas vegetadas marinhas, principalmente em virtude dos aterros e 

dragagens, além da poluição por metais pesados e dos vários efeitos do 

crescimento urbano sobre a zona costeira. 

 Apesar de a comunidade científica internacional reconhecer a importância 

das angiospermas marinhas para os processos costeiros, os estudos sobre as 

comunidades faunísticas associadas à Halodule wrightii ainda são pouco 

contemplados no Brasil. No país, estudos sobre a fauna associada a angiospermas 

marinhas ainda são recentes, havendo algumas importantes contribuições 

científicas, notadamente no Ceará, em Pernambuco e Sudeste do Brasil (ALVES, 

1991). 

 Assim, qualquer degradação ou perda dessas áreas, sem os registros 

ecológicos referentes à sua fauna característica, acarreta em uma grande perda de 

informações sobre a diversidade e preservação do ambiente costeiro (BARROS, 

2008). Para o Rio Grande do Norte, por exemplo, essas áreas permanecem 

praticamente incompreendidas, com somente três estudos sobre a fauna associada 

a bancos vegetados desenvolvidos até o momento (PAULA, 2011; MARTINEZ et al., 

2012; ARAÚJO, 2013). 

 

Grupos Funcionais 
 

 Uma forma de caracterização da estrutura de comunidades bentônicas de 

ambientes não consolidados, sejam eles vegetados ou não, é dividir o macrobentos 

em grupos de táxons, buscando entender suas relações ecológicas. Os organismos 
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podem, então, ser classificados em um grupo limitado de categorias ecológicas, 

chamadas de grupos funcionais (NYBAKKEN & BERTNESS, 2004). 

 As vantagens dessa abordagem são muitas, como, por exemplo, melhorar a 

comparação de assembléias bentônicas (PEARSON, 2001). Ela é útil quando há 

muitas espécies no sistema para considerá-las individualmente (PADILLA & ALLEN, 

2000); ela gera índices para avaliação de impactos relacionados com poluição ou 

outros fatores antrópicos deletérios (JONES et al., 1993); e ainda ajuda em 

generalizações a respeito de como uma comunidade pode operar (NYBAKKEN & 

BERTNESS,  2004). 

 Um grupo funcional inclui todas as espécies, de diferentes táxons, que usem 

e afetem o ambiente de maneira similar. Oportunistas e generalistas, por exemplo, 

podem ser consideradas uma classificação funcional, assim como animais 

bioturbadores e estabilizadores. Contudo, a mais tradicional é a classificação 

funcional trófica, que agrupa os organismos com base na exploração de uma fonte 

comum de recursos (chamada de guildas), isto é, herbívoros, onívoros, carnívoros, 

etc. (NYBAKKEN & BERTNESS, 2004). 

 Dessa forma, Fauchald & Jumars (1979) elaboraram uma classificação 

funcional para a Classe Polychaeta, segundo o conceito de guilda trófica. Essa 

classificação é abrangente e funcional por incluir tanto o grau de mobilidade quanto 

as estratégias alimentares dos indivíduos, permitindo o agrupamento das espécies 

segundo unidades ecológicas. 

 Assim, estudos que tenham a abordagem de grupos funcionais podem ser 

mais amplos em trabalhos de cunho ecológico (GLASBY et al., 2000). Para atender 

essa proposta contemplamos a referida abordagem, a fim de enriquecer as 

comparações entre as comunidades de áreas vegetadas e não vegetadas 

amostradas nesta tese. 

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 

 De posse de todas as informações acima relatadas, as quais são relevantes 

para o conhecimento da estrutura e funcionamento dos ecossistemas marinhos 

costeiros, é importante reconhecer a valor da macrofauna bentônica na ciclagem de 

nutrientes e na dieta alimentar de níveis tróficos superiores. Segundo DeFelice & 
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Parrish (2001), a maioria dos estudos de ecologia recifal ignora as comunidades de 

fundos arenosos mesmo sabendo que estas promovem um importante input para o 

sistema recifal promovendo uma sustentação significante à populações de peixes 

associados aos recifes. 

 Deve-se salientar, também, que a diversidade do macrobentos de ambientes 

não consolidados é pouco conhecida, e, principalmente, que há poucas descrições 

de relações ecológicas em áreas arenosas infralitorais tropicais.  

 Dessa maneira, a presente tese de doutorado tem como principal papel 

destacar os macroinvertebrados de fundos moles (vegetados e não vegetados) do 

entorno de recifes tropicais como componentes importantes na dinâmica do 

ecossistema recife - sedimento. 

 Este é, pois, o primeiro estudo sobre a macrofauna bentônica adjacente a 

estruturas recifais dentro de uma Unidade de Conservação no Nordeste do Brasil 

(Área Estadual de Proteção Ambiental de Recife de Corais - APARC), destacando o 

efeito do espaço, do tempo e de fatores biológicos sobre a composição e 

estruturação da comunidade bentônica macrobentônica. 

 Assim, procura-se, aqui:  

 

1) destacar as diferentes respostas que a macrofauna bentônica associada à 

Halodule wrightii Ascherson, 1868, demonstra ter, de acordo com os fatores físicos 

e biológicos medidos na APARC (Capítulo 1); 

 

2)  comparar a composição da fauna em áreas vegetadas por Halodule wrightii e 

não vegetadas ao redor de ambientes recifais tropicais, de acordo com uma 

abordagem temporal (Capítulo 2); 

 

3) verificar as influências abióticas e de predação sobre a estrutura da macrofauna 

na interface recife-sedimento de uma área tropical (Capítulo3). 
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ÁREA DE ESTUDO 
 

 A Área Estadual de Proteção Ambiental de Recife de Corais (APARC) foi 

criada em 2001 e abrange a faixa costeira dos Municípios de Maxaranguape, Rio do 

Fogo e Touros (Rio Grande do Norte), distantes, aproximadamente, 80 km da 

capital Natal (RN). A área da APARC é de, aproximadamente, 32.500 ha (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Mapa da Área Estadual de Proteção Ambiental de Recife de Corais (APARC-RN) com 
destaque para os bancos não vegetados (Areia) e bancos vegetados (Halodule) (modificado de 
Amaral et al, 2005). 

 
  O clima da região é classificado como tropical úmido, segundo o 

sistema de classificação de Köppen-Geiger, caracterizado por uma estação chuvosa 

durante o outono e inverno e uma estação seca na primavera e verão (EMPARN, 

2010). O regime de chuvas segue um padrão relativamente definido, com início, 

geralmente, em março/abril e término em julho/agosto, tomando como base as 

médias mensais dos últimos dez anos. Durante o restante do ano, ocorre um 

período seco, de estiagem (EMPARN, 2010).  

 Adicionalmente, a área está sob influência de ventos alísios de SE e a 

temperatura do ar não apresenta mudanças drásticas ao longo do ano, tendo sido 

registradas mínimas de 20°C nos meses mais chuvosos (junho e julho) e máximas 
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de 32°C nos meses mais quentes de verão (janeiro e fevereiro) (EMPARN, 2010).

 A região apresenta águas com temperatura média de 28ºC e boa visibilidade 

na maior parte do ano (MARCELINO & AMARAL, 2003). Durante os meses 

chuvosos, a intensidade dos ventos aumenta, causando uma elevação na turbidez 

da água, especialmente durante os meses de agosto e setembro (observação 

pessoal). 

 O Rio Maxaranguape é o único aporte de água fluvial nas proximidades da 

APARC, distando cerca de 10 km ao Sul de Maracajaú (SILVA, 2010).  

 Os sedimentos da região são basicamente carbonáticos (teores superiores a 

80%), compostos por material grosso a médio (fragmentos de conchas e restos de 

carapaças de organismos marinhos, ou seja, biogênico), podendo ser encontrado 

lama terrígena, em pequena quantidade (AMARAL et al 2005). 

 Os recifes da APARC são formados por arenito, nos quais algas calcárias e o 

coral Siderastrea stellata Verrrill, 1868 são os principais bioconstrutores (MAIDA & 

FERREIRA, 1997). Estão localizados a, aproximadamente, 5 km da costa e 

apresentam-se alongados e paralelos a esta. Destacam-se, dentre eles, os recifes 

de Rio do Fogo, Maracajaú e Cioba.  

 A área do presente trabalho compreende, então, as regiões arenosas 

adjacentes aos recifes de Rio do Fogo (extensão recifal em torno de 12 km) e 

regiões arenosas adjacentes aos recifes de Maracajaú (com cerca de 8 km de 

extensão). A razão comprimento x largura desses corpos é de, aproximadamente, 

4/1 (AMARAL et al, 2005).  

 As amostragens ocorreram entre 2010 e 2012 e, segundo a EMPARN, esses 

anos configuraram-se como sendo de chuvas irregulares, com totais abaixo da 

média histórica, por consequência do fenômeno de El Niño moderado à forte. 

Levando em consideração a pluviosidade desses anos, três períodos foram 

amostrados e caracterizados: período de TRANSIÇÃO de chuvas (abril/2010); alta 

pluviosidade ou CHUVOSO (julho/2010) e o de baixa pluviosidade ou SECO 

(janeiro/2012). Como o regime de chuvas está muito associado ao regime de 

ventos;  no ANEXO 1 encontra-se a frequência e direção dos ventos da região 

estudada, ao longo dos períodos considerados no estudo, calculadas a partir de 

dados disponíveis na EMPARN para os anos de 2010-2012. 

 Em 2005, Amaral e colaboradores redigiram um extenso relatório técnico 

para o órgão ambiental local com o objetivo de realizar um diagnóstico ambiental da 
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Área de Uso Turístico Intensivo (AUTI) no recife de Maracajaú. A descrição a seguir 

refere-se a informações levantadas por eles, somente para a área recifal de 

Maracajaú. Foram incluídas também caracterizações do ambiente, realizadas in 

loco, durante as amostragens do presente estudo, para adicionar conhecimento ao 

recife de Maracajaú, bem como caracterizar, pela primeira vez, o recife de Rio do 

Fogo, destacando a área de fanerógamas marinhas. Essa caracterização encontra-

se a seguir, no artigo referente às fanerógamas marinhas da APARC (Capítulo 1). 

 Segundo Amaral et al (2005), os recifes de Maracajaú têm estrutura 

complexa, com cinco feições principais: Corpos de Recifes Emersos, de Recifes 

Submersos, Limite Interno do Recife, Fanerógamas Marinhas e Sedimentos 

Arenoargilosos.  Para o recife de Rio do Fogo, as mesmas feições são encontradas 

(observação pessoal). 

 Para não fugir aos objetivos, reportaremos aqui somente as feições 

importantes para o presente estudo, seguindo as descrições feitas por Amaral et al. 

(2005): 

 

a) Corpos de Recifes Submersos: corpos bioconstruídos rígidos e porosos, 

compostos por algas calcárias, cnidários e carapaças de outros 

invertebrados. Ocupando 3,4 km² da APARC, cada corpo recifal está 

afastado uns dos outros, mantendo-se submersos mesmo nas marés mais 

baixas. Possuem menor altura e estão protegidos do ataque direto das ondas 

pelos corpos emersos 

b)  Limite interno do recife: caracteriza-se por um alinhamento cortando o corpo 

do recife de Maracajaú, aproximadamente paralelo ao seu eixo maior. Tem 

cerca de 5000 m de comprimento e marca a fronteira entre os corpos de 

recifes, ao leste, e o fundo de fanerógamas marinhas, a oeste; 

c) Fanerógamas Marinhas: região com fundo ondulado, onde se revezam 

sedimentos arenosos e lamosos, de tonalidade clara e presença da 

fanerógama marinha Halodule wrightii. Essa zona está situada a oeste do 

corpo recifal e é, por este, protegida das ondas de SE. Ocupa 4,2 km² da 

APARC e tem profundidade que varia de 1,8m a 2,5m. No presente estudo 

essa área é chamada de área vegetada ou de Halodule.  

d) Sedimentos arenoargilosos: correspondem a uma região aproximadamente 

central do recife de Maracajaú, com 1,6 km² de área, onde não ocorrem, na 
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superfície, fanerógamas ou as bioconstruções, predominando, assim, 

sedimentos carbonáticos de granulação variada. Neste trabalho, estas áreas 

foram chamadas de áreas não vegetadas ou de Areia. 
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RESUMO 

Bancos vegetados de angiospermas aumentam a produtividade primária e fornecem micro-
habitats em ecossistemas marinhos costeiros. Por essa razão, estes ambientes se tornam 
locais de alta diversidade de espécies associadas devido à alta abundância de alimento, 
maior estabilidade do sedimento, maior proteção contra predação, maior complexidade 
além do próprio banco alterar o padrão de circulação de água, tamponando os efeitos 
hidrodinâmicos locais. Objetiva-se avaliar se há diferença na estruturação da macrofauna 
associada dois bancos de H. wrightii da APARC submetidos a diferentes condições 
hidrodinâmicas, verificar se a estrutura da macrofauna associada aos bancos vegetados 
varia temporalmente menos em ambientes com maior grau de proteção à ação das ondas e 
conferir se presença de predadores bentófagos e da biomassa de fanerógama H. wrightii 

afeta a composição e abundância da macrofauna associada. Amostragens biológicas e 
abióticas foram feitas durante três períodos distintos. Dessa maneira, foram analisadas 
variações na diversidade de espécies, densidade total e composição de espécies em 
relação aos parâmetros de sedimentos, biomassa de fanerógamas, biomassa de 
macroalgas e abundância de predadores bentófagos nos locais de estudo. Sessenta e 
quatro amostras (0,02 m²) foram coletadas aleatoriamente de cada banco além de vinte e 
quatro amostras adicionais para análise da granulometria, em três períodos do ano 
distintos. A macrofauna bentônica associada a H. wrightii do banco Exposto apresentou 
diferenças em sua composição e estrutura, quando a comparamos ao Protegido. A principal 
razão da diferença foi a granulometria dos bancos (variação nos teores de areia fina e 
média), que covaria com o hidrodinamismo. A maior biomassa de fanerógama, que ocorrer 
no banco Exposto, foi o fator que mais explicou a maior diversidade macrofaunal registrada. 
Por fim, foi visto que a estrutura da macrofauna associada aos bancos vegetados 
analisados varia temporalmente menos em ambientes protegidos do estresse 
hidrodinâmico. Esta situação hidrodinâmica não foi suficiente para discriminar a fauna em 
todos os períodos amostrados, a não ser em épocas de extrema calmaria (período Seco). 
Foi visto que a biomassa vegetada (Halodule + macroalgas) é um fator biológico influente 
sobre a fauna associada, especialmente sobre a abundância do gastrópode Aclis sarissa, 
comum no Período Seco. Porém, não foi vista relação com a predação, a não ser no banco 
protegido, levando-nos a crer que a predação nestes ambientes pode ter maior influência 
que em bancos expostos. 
Palavras-chaves: Macrofauna, Fanerógamas marinhas, Hidrodinâmica, Predação, Aclis 
sarissa. 

 

ABSTRACT 

Seagrass increase the primary productivity and provide micro-habitats in coastal marine 
ecosystems. Hence, these environments become places with high diversity of associated 
species, because they have high abundance of aliment, increased stability of the sediment, 
more protection against predation and greater complexity of the environment. In addition, the 
bank changes the pattern of water circulation, tamponing the local hydrodynamic effects. 
The aim is to check whether there is difference in the structure of the macrofauna associated 
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of H. wrightii under different hydrodynamic conditions, besides checking if the structure of 

the macrofauna associated varies temporally less in environments protected from the 
hydrodynamic stress. Finally, it was sought to check if the presence of predators and the 
biomass of H. wrightii affects the composition and abundance of the macrofauna, on both 

banks. Biological and abiotic samples were taken during three distinct periods. Thus, we 
analyzed variations in the diversity of species, in the total density and in the species 
composition according to the parameters of sediments, biomass of Halodule, biomass of 

macroalgae and abundance of predators in the study sites. Sixty-four samples (0.02 m²) 
were collected randomly from each bank and sixty-two additional samples for granulometry 
analysis. The macrofauna associated of the exposed bank presented differences in 
composition and structure, when compared to the protected bank of Halodule.  The main 

reason for the difference found in this study is the granulometry of the sediments, which co-
varies with the hydrodynamics. The largest biomass of seagrass, that occurs in the bank 
exposed, corresponds to a higher diversity. Finally, it was seen that the macrofauna 
associated varies temporally less in environments protected from hydrodynamic stress. This 
hydrodynamic situation was not enough to discriminate fauna, except in times of extreme 
calm conditions (Dry period).  It was seen that the vegetated biomass (Halodule + 

macroalgae) is an influential biological factor on the fauna associated, especially for the 
gastropod Aclis sarissa, common in Dry Period. However, it was not seen link with predation, 
unless in the protected bank, leading us to believe that predation in these environments may 
have more value than in exposed banks. 
Key-words: Macrofauna, Seagrass, Marine sediments, Environmental hydrodynamic, 
Predation, Aclis sarissa. 
 

INTRODUÇÃO 

Bancos de angiospermas marinhas são conhecidos por “seagrass”, 

gramíneas marinhas, macrófitas, “herbiers”, dentre outros, ocorrendo em ambientes 

não consolidados rasos, ao redor do globo (BARROS, 2008). Halodule wrightii é a 

angiosperma marinha mais comum no Brasil, em ambientes infralitorais rasos. Há a 

ocorrência, no País, de outras quatro espécies (Ruppia maritima L., Halodule 

emarginata den Hartog, Halophila decipiens Ostenfeld and Halophila baillonii 

Ascherson), porém, no Nordeste do Brasil há um predomínio de bancos de Halodule 

wrightii ao longo de várias regiões da costa (OLIVEIRA et al., 1983). 

Duarte (2000) apontou que os bancos de fanerógamas marinhas, assim como 

manguezais e recifes de corais, são considerados engenheiros de ecossistemas. 

Eles modificam as condições físicas e geoquímicas do ambiente, facilitando a 

presença de outros organismos. Com base nessa função, estudos descritivos 

apontam que há uma alta abundância e riqueza de fauna associada às fanerógamas 

marinhas (ZIEMAN 1982). 

No geral, os seres vivos associados aos bancos vegetados vão desde 

bactérias, foraminíferos, esponjas, hidrozoários e fungos até moluscos, crustáceos, 

equinodermos, outros invertebrados e peixes. São frequentes também as 
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associações com macro e microalgas já que muitas macroalgas são epífitas destas 

plantas (KENDRICK & LAVERY, 2001; BARROS, 2008).  

No Brasil, a maioria dos trabalhos sobre a macrofauna associada a 

fanerógamas marinhas comenta que os grupos faunais se beneficiem com a 

proteção fornecida pela planta, mas foi registrado também que os fatores físicos 

influenciam grandemente a macrofauna como todo (CORBISIER, 1994; 

BEMVENUTI, 2007; CASARES & CREED, 2008; BARROS, 2008). No Rio Grande 

do Norte, investigações acerca de quais fatores (biológicos ou ambientais) mais 

influenciam a fauna associada a fanerógamas estão sendo publicadas somente 

recentemente (PAULA, 2011; MARTINEZ ET AL., 2012; ARAÚJO, 2013). 

A elevada diversidade encontrada nos bancos vegetados pode ser devido a 

uma alta abundância de alimento, uma maior estabilidade do sedimento, mais 

proteção contra predação, maior complexidade do ambiente (STONER, 1980a, 

1980b, 1980c; PETERSON, 1982; SUMMERSON and PETERSON, 1984), além de 

o próprio banco alterar o padrão de circulação de água, tamponando os efeitos 

hidrodinâmicos e elevando, por conseguinte, a diversidade macrobentônica 

associada (ADAMS 1976). 

Em relação à hidrodinâmica ambiental, Bostrom et al. (2006) mencionam que 

bancos vegetados sofrem grandemente sua influência na área onde ocorrem, 

podendo apresentar-se em mosaicos ou em extensos tapetes, refletindo na riqueza 

dos macrobentos associados (NYBAKKEN & BERTNESS, 2004). 

Assim, sabendo que a movimentação da água, isto é, a hidrodinâmica, e os 

fatores a ela relacionados - como a textura e deposição do sedimento - têm um 

papel importante na estruturação das comunidades bentônicas (SCIPIONE et al., 

1982 apud SOMASCHINI et al., 1994) e que fatores biológicos - como predação 

sobre o macrobentos, biomassa da própria fanerógama e biomassa macroalgas 

associadas - também se destacam como forças organizadoras das assembléias 

faunais associadas (STONER, 1982) testaremos as hipóteses de que;  

(1) há diferença na estruturação da macrofauna associada em bancos de H. 

wrightii submetidos a diferentes condições hidrodinâmicas, uma vez que o 

hidrodinamismo diferenciado afeta a complexidade sedimentar, refletindo na fauna; 

 (2) a estrutura da macrofauna bentônica associada aos bancos vegetados 

varia temporalmente menos em ambientes protegidos do estresse hidrodinâmico, 

pois admitimos que estes são mais estáveis e; 
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(3) a presença de predadores bentófagos e da biomassa de fanerógama H. 

wrightii afeta a composição e abundância da macrofauna associada em ambos os 

bancos, de modo que naqueles ambientes com maior intensidade de predação, 

ocorrem menor abundância e diversidade de macrobentos e; em bancos com mais 

biomassa de H. wrightii, maior será a heterogeneidade do ambiente vegetado, 

suportando assim uma maior a diversidade macrofaunal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de estudo 
Foram selecionados dois bancos de fanerógamas marinhas inseridos em 

uma Unidade de Conservação no Brasil (Área de Proteção Ambiental dos Recifes 

de Corais- APARC). A APARC localiza-se ao Norte do Estado do Rio Grande do 

Norte (RN) e dista cerca de 70 km da capital Natal. 

Os bancos vegetados localizam-se a Oeste dos complexos recifais de 

Maracajaú ou Recife 1 (S 05º23’27,1”/ W035º15’35,4”, coordenada do ponto de 

coleta) e Rio do Fogo ou Recife 2 (S 05º13’50,2”/ W035º20’58,2” - coordenada do 

ponto de coleta) e são dominados pela angiosperma marinha Halodule wrightii, 

estando os mesmos distantes, aproximadamente, 20 km um do outro (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localização dos bancos de H. wrightii estudados destacando o banco de Halodule  
Protegido (Recife 1)  e o banco de Halodule  Exposto (Recife 2). A direção da corrente predominante 
foi destacada (Modificado de Amaral, 2005). 
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A região apresenta águas com uma média de 28ºC e límpidas na maior parte 

do ano (MARCELINO & AMARAL, 2003), com salinidade variando de 33 à 39. Os 

sedimentos da região são basicamente carbonáticos (teores > 80%) (AMARAL et. 

al., 2005). Ambos os bancos considerados estão a uma profundidade de 1,8 m - 3,7 

m , sendo o banco de Rio do Fogo o mais profundo. 

Segundo a EMPARN (2010), o clima é caracterizado com uma estação 

chuvosa nos meses de março a agosto e uma estação seca no restante do ano. O 

período seco caracteriza-se por elevadas temperaturas, baixa pluviometria e baixa 

velocidade de vento. Quando a época chuvosa inicia, o vento altera sua direção (de 

Sudeste para Sul), aumentando sua velocidade, a pluviosidade aumenta baixando, 

consequentemente, as temperaturas. 

Em mergulhos prévios, constatamos que o banco vegetado de Rio do Fogo 

localiza-se adjacente a um platô recifal de baixa estatura, rodeado de muito 

cascalho. Comparativamente, o Banco de Maracajaú localiza-se ao lado de um 

banco recifal mais elevado, em áreas de sedimentos mais finos. Baseado na 

avaliação do ambiente durante os estudos pilotos, os bancos vegetados estudados 

foram classificados, previamente, de acordo com a exposição ao hidrodinamismo, 

estabelecendo-se Maracajaú como o banco PROTEGIDO e Rio do Fogo como o 

banco EXPOSTO.  

Sendo assim, algumas especificidades de cada banco devem ser elencadas. 

O banco Protegido, portanto, era menos denso em fanerógamas, com indivíduos de 

H. wrightii de pequeno porte e grande presença de macroalgas epífitas. O banco 

Exposto, por sua vez, possuiu indivíduos de H. wrightii de maior porte e áreas mais 

densas de fanerógamas, porém com poucas macroalgas epífitas. 

 

Amostragem  
Três períodos foram amostrados entre 2010 e 2012. Os mesmos foram 

nomeados como TRANSIÇÃO (abril/2010), CHUVOSO (julho/2010) e SECO 

(janeiro/2012), de acordo com dados da EMPARN (2010) que levava em 

consideração a sazonalidade e a frequência de precipitação entre os anos. 

Para a verificação da composição faunal, amostras biológicas foram 

coletadas aleatoriamente em cada banco vegetado. Para tal, foi utilizado extrator 

cilíndrico (ᴓ=15cm, área amostrada aproximada de 0,02m²) enterrado a 15cm 



25 

 

através de mergulho autônomo. Foram processadas, em cada banco, 32 amostras 

biológicas no período de TRANSIÇÃO, 32 no período CHUVOSO e 12 no período 

SECO, totalizando 152 amostras biológicas considerando os dois bancos. 

Todas as amostras biológicas foram peneiradas com malha de 500µm e 

fixadas em solução formol (4%). No laboratório, os indivíduos de H. wrightii e 

macroalgas foram separados da fauna associada. A macrofauna foi corada com 

Rosa Bengala, triada, contabilizada e identificada até o menor nível taxonômico 

possível baseado em literatura específica ou enviada a especialistas para 

confirmação de identificação. Todos os organismos identificados foram preservados 

em álcool (70%), para posterior tombamento no Museu de Organismos Aquáticos 

(MOA) do Departamento de Oceanografia da UFRN. 

 Indivíduos de H. wrightii e macroalgas foram secos a 60°C, por 24h, e 

pesados para estimar a biomassa vegetada total (em g PesoSeco/0,02m² ou 

gPS/0,02m²). 

Adicionalmente, para checagem da composição granulométrica e teor de 

matéria orgânica do sedimento, foram coletadas, com um extrator cilíndrico 

(ᴓ=7,5cm, área amostrada= 0,004m²), amostras sedimentares adjacentes às 

amostras biológicas. As mesmas foram enterradas até 15 cm de profundidade. Em 

todo estudo foram processadas 12 amostras sedimentares por banco vegetado, por 

período, totalizando 72 amostras considerando os dois bancos vegetados. 

As análises granulométricas seguiram o método proposto por Suguio (2003), 

o qual incluiu a análise das frações grossas (areia) por peneiramento. No 

laboratório, o teor de matéria orgânica dos sedimentos foi determinado através do 

método de perda de peso após calcinação (450°C por 2 horas), proposto por 

Walkley & Black (1934). O carbonato de cálcio foi medido por ataque com ácido 

clorídrico. 

Para avaliar a presença de possíveis predadores macrofaunais nos bancos 

estudados, censos visuais foram realizados aleatoriamente, durante a maré baixa, 

em ambos os bancos (n=8). Dessa forma, foi coberta uma área de 80m² (2x40) por 

censo, onde somente as espécies de predadores de invertebrados bentônicos foram 

contabilizadas (baseado em FERREIRA et al., 2004). Por questões logísticas e de 

visibilidade da água, somente o Período de Transição foi considerado para 

avaliação dos predadores, justificando o baixo número amostral dos predadores 
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macrofaunais (n=8) comparado com número amostral referente a macrofauna 

(n=76). 

Para melhor caracterização dos locais de coleta foram medidos também a 

temperatura do ar, da água, salinidade, profundidade e transparência da água.  

 

Análise dos dados 
Diferenças na estrutura da comunidade macrobentônica entre os bancos 

Protegido e Exposto foram analisadas ao longo do gradiente pluviométrico, através 

da densidade calculada para cada amostra (ind/0,02m²). Para a avaliação dos 

predadores avistados nos censos visuais foi calculado a densidade/censo, a 

densidade média e frequência de ocorrência dos mesmos por banco. 

Já na representação e comparação da estrutura das associações 

macrobentônicas entre Bancos e Períodos foram empregadas análises de 

ordenação não métrica (n-MDS) com base em matrizes de similaridade, calculadas 

a partir dos valores de densidade por táxon identificado, no índice de Bray Curtis e 

com abundâncias transformadas por raiz quarta (de acordo Clarke and Warwick 

1994, para balancear a contribuição das espécies raras e muito abundantes) usando 

o programa PRIMER 6.0. 

Para checar as possíveis diferenças entre os Bancos e Períodos, a análise 

NPERMANOVA foi feita, com base no índice de similaridade de Bray Curtis e teste a 

posteriori, com correção de Bonferroni, usando o programa PAST. Nos casos em 

que a NPERMANOVA indicou diferenças significativas, a contribuição de cada 

espécie para a dissimilaridade média entre os Bancos e Períodos foi determinada 

através da análise de SIMPER (SIMilarity PERcentage; CLARKE & WARWICK, 

1994). 

Os parâmetros do tamanho do grão (isto é, diâmetro médio, grau de seleção 

e assimetria do grão) foram calculados para cada amostra, baseado no método 

sugerido por Folk & Ward (1957), a fim de inferir os graus de exposição ao 

hidrodinamismo dos bancos estudados já que o grau de seleção do grão informa o 

quanto a distribuição das frações de areia é heterogenia e a assimetria do grão 

corresponde ao poder de acúmulo ou erosão do sedimento em questão. Todos 

esses parâmetros foram obtidos pelo programa SAG. 
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A análise MANOVA foi empregada para testar diferenças significantes de 

todas as variáveis ambientais (parâmetros do grão e matéria orgânica) e biológicas 

(cobertura vegetal de H. wrightii e macroalgas, abundância de predadores e 

descritores ecológicos da macrofauna) analisadas conjuntamente entre os Bancos e 

Períodos (bifatorial). Todos os dados biológicos e físicos foram transformados 

quando necessários e o teste de Cochran foi usado para checar a normalidade e 

homegeneidade das variâncias. Todos os resultados foram gerados a partir de 

rotinas do programa Statistica 6.0 e Past. As variáveis ambientais que variaram 

aleatoriamente ou não variaram, ao longo do estudo, estão apresentadas no 

ANEXO 2. 

Por fim, para checar a influência das variáveis (ambiental ou biológica) sobre 

a estruturação da macrofauna foi empregada à análise BIOENV (BIOta 

ENVironmnet) com a matriz de similaridade (Bray-Curtis) da macrofauna e a matriz 

das variáveis ambientais com base na Distancia euclidiana (CLARKE and 

WARWICK, 2001). Essa análise realiza a correlação de Spearman das duas 

matrizes, fazendo testes sucessivos de cada combinação possível das variáveis 

ambientais que mais explicam os padrões da comunidade bentônica. As variáveis 

ambientais e biológicas, usadas para explicar os padrões estruturais da macrofauna, 

foram o diâmetro médio, seleção, assimetria do grão, incluindo, também, teor de 

matéria orgânica, biomassa de H. wrightii e macroalgas. Essa análise foi computada 

utilizando o programa Primer 6.0 (Clarke & Warwick, 1991). 

Além disso, correlações de Spearman foram traçadas para mostrar a relação 

entre a densidade de peixes bentófagos e invertebrados bentônicos presentes nos 

bancos vegetados amostrados.  
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RESULTADOS 
 

Caracterização ambiental 
Os bancos de H. wrightii estudados caracterizam-se como ambientes 

dominados por areia fina (diâmetro médio do grão de 250µm), com percentuais 

significativamente maiores no banco Protegido (P), independente da época do ano 

(FBancos [1,59]: 36,1 p<0,05). Porém, foram os percentuais de areia média e 

grossa que permitiram distinguir granulometricamente os bancos Protegido (P) e 

Exposto (E). A ocorrência de fragmentos de conchas e de corais são as principais 

fontes deste maior tamanho de grão no banco Exposto. Estas frações aumentam, 

significativamente, em direção ao período Chuvoso (Figura 3).  

 

 

Figura 3: Proporção de Areia Grossa (G), Média (M), Fina (F) e Silte+Argila (S) contidos nos bancos de H. wrightii Protegido (P) e 
Exposto (E) ao longo do gradiente pluviométrico analisado (C - Período Chuvoso, T – Período de Transição e S – Período Seco). 

 

Consequentemente, a heterogeneidade granulométrica (medida pela seleção 

do grão) é maior no banco Exposto (média de 0,7) quando comparado ao Protegido 

(média 0,4), independente do Período (FBancos [1,59]: 68,8 p<0,01; tabela 1). Isso 

implica que o banco Exposto possui frações de areia moderadamente mais 

selecionada (ou seja, presença de todas as frações) que o banco Protegido.  

Quanto à deposição de sedimentos (ver assimetria do grão, tabela 1), valores 

positivos foram observados somente para o banco Protegido, confirmando que esse 

banco tem predomínio de frações mais finas (ou seja, diâmetros médios de grãos 

menores), características de áreas deposicionais, independente do Período 

(FBancos [1,59]: 58,5 p<0,01; tabela 1).  
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Tabela 1: Média (DP) dos fatores ambientais e biológicos relevantes para os Bancos Protegidos e Exposto ao longo dos 
Períodos Chuvoso, de Transição e Seco. 

 

 

Cobertura vegetal e predadores bentófagos 
Os teores de matéria orgânica variaram de 1,7% a 4,6%, com o banco 

Exposto apresentando valores significativamente maiores, notadamente no período 

de Transição (FBancos [1,59]: 12 p<0,01) (Tabela 1).  

Provavelmente, os teores mais elevados de matéria orgânica no banco 

Exposto deveram-se à elevada biomassa de H. wrightii neste banco, com valores 

superiores a 8gPS/0,02m², se comparados aos 3,4gPS/0,02m² no banco Protegido 

(FBancos [1,35]: 24,6 p<0,01) (Tabela 1). 

Quanto à biomassa de macroalgas, esta foi maior no banco Protegido, com 

2,8gPS/0,02m², sem diferença significativa (FBancos [1,23]: 2,5 p>0,05) (Tabela 1). 

Nos censos para predadores somente peixes foram visualizados, 

contabilizando 14 espécies de predadores bentófagos. Das 14 espécies, 10 

ocorreram simultaneamente em cada banco e quatro espécies foram exclusivas do 

banco Protegido (Pseudupeneus maculatus, Haemulon steindachneri, Ansotremus 

virginicus e Holocentrus adscensionis). Houve maior densidade média de peixes 

bentófagos no banco Protegido (74,8±55), quando comparado ao Exposto 

30,8(±34), sem diferença significativa entre essas médias (Tabela 2).  

FATORES AMBIENTAIS N Chuvoso Transição Seco Chuvoso Transição Seco

Diametro Médio Grão (µm) 60 216(7,3) 226(13) - 538(211) 574(230) 196(50)

Seleção do Grão 60 0,43(0,02) 0,44 (0,02) - 0,92(0,27) 0,73(0,23) 0,61(0,2)

Assimetria do Grão 60 -0,02 0,01(0,05) - -0,12 -0,17 -0,06

FATORES BIOLÓGICOS

Matéria Orgânica (%) 60 1,7(0,3) 3,7(2,1) - 3,8(0,4) 4,6(2,1) 3,7(1,5)

H. wrightii  (gPS/0,02m²) 36 - - 3,4(1,1) - - 8,4(3,3)

Macroalgas (gPS/0,02m²) 24 - - 2,8(2,6) - - 1(2,8)

Predadores Bentófagos (densidade média) 16 - 74,8(55) - - 30,8(34)

PROTEGIDO EXPOSTO
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O peixe Haemulon aurolineatum foi a espécie de predador bentófago que se 

destacou, em relação à densidade, em ambos os bancos, com densidade média de 

81 indivíduos no banco Protegido e 60 indivíduos no banco Exposto, sem diferença 

estatística entre essas médias (Tabela 2). Em relação à frequência de ocorrência, 

outra espécie, do gênero Haemulon, H. plumieri, foi o predador de invertebrados 

mais frequente em ambos os bancos. Sua densidade média foi estatisticamente 

maior no banco Protegido (17±8) comparado com o banco Exposto (4±6) (Tabela 2). 

 

Macrofauna bentônica associada a H. wrightii 
 

Composição da macrofauna  
A macrofauna bentônica dos bancos vegetados foi composta por um total de 

5055 indivíduos pertencentes a 203 táxons de invertebrados, identificados nas 152 

amostras biológicas. O banco Protegido foi composto por 1517 indivíduos 

pertencentes a 109 táxons (média de 14 ind./táxons), enquanto o banco Exposto foi 

composto por 3538 indivíduos, pertencentes a 167 táxons (média de 21 ind./táxons) 

(Anexo 3). 

Dentre os 203 táxons, somente 27 táxons perfazem um total de 80% dos 

indivíduos identificados. Este percentual corresponde à taxocenose Anellida-

Mollusca-Crustacea. Os moluscos (especialmente os bivalves) foram o grupo mais 

frequente em ambos os bancos (Anexo 3).  

Protegido Exposto

Espécies Peixes Bentófagos FO Geral (DP) Dens. Média (DP) Dens. Média (DP) U Z p

Haemulon aurolineatum 6 73,8(51) 80,8(64) 60(14) 3,5 0,231 0,817

Haemulon plumieri * 11 11,5(10) 17,5(8) 4,2(6) 2,5 2,3 0,022

Pseudupeneus maculatus 5 13,6(11) 13,6(10) 0 nc nc nc

Haemulon squamipinna 3 5,3(4) 7,5(3) 1 nc nc nc

Myripristis jacobus 2 4(1) 3 5 nc nc nc

Eucinostomus sp. 3 2,3(2) 5 1 nc nc nc

Chaetodon striatus 2 1 1 1 nc nc nc

Haemulon steindachneri 2 1 1 0 nc nc nc

Anisotremus virginicus 1 1 1 0 nc nc nc

Chaetodon ocellatus 1 1 0 1 nc nc nc

Diodon holacanthus 1 1 0 1 nc nc nc

Haemulon parra 1 1 0 1 nc nc nc

Holacantus ciliaris 1 1 0 1 nc nc nc

Holocentrus adscensionis 1 1 1 0 nc nc nc

Total 118,5(19) 74,8(55) 30,8(34) 9 1,4 0,167

Tabela 2:Diferença entre a densidade média de peixes bentófagos avistados nos 16 censos visuais realizados 
durante o Período de Transição (FO: frequência de ocorrência nos 16 censos, desvio padrão entre parêntese e nc: 
não calculado). 
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O bivalve Parvilucina blanda foi a espécie mais abundante e frequente no 

banco Protegido, enquanto que Polychaeta (destaque para Notomastus sp.) e 

Nemertinea foram os grupos mais abundantes no banco Exposto (Anexo 3). 

 

Dominância da macrofauna  
Analisando a dominância ao longo dos períodos, dentro de cada banco, 

notamos que, no banco Protegido, Bivalvia dominou no período Chuvoso (destaque 

para o suspensívoro P. blanda), Polychaeta no período de Transição (depositívoro 

Aricidae sp. foi o mais abundante) e Gastropoda se destacou no Seco 

(especificamente o herbívoro Aclis sarissa) (Figura 4, P). No banco Exposto, 

Polychaeta dominou no período Chuvoso (destaque para o depositívoro Prionospio 

dayi), Polychaeta dominou o período de Transição (destaque para o depositívoro 

Notomastus sp.) e Gastropoda no Seco (especificamente o herbívoro Aclis sarissa) 

(Figura 4, E). 

O período Chuvoso foi o único período no qual se percebeu uma mudança na 

dominância do grande grupo taxonômico entre bancos. No banco Exposto, 

Polychaeta dominou, enquanto que Bivalve dominou no banco Protegido. Os 

mesmos grupos taxonômicos dominaram nos períodos subsequentes, com 

Polychaeta no período de Transição e Gastropoda no Seco, independente do 

banco. 

 

Descritores ecológicos da macrofauna  
A densidade (64±9 ind/0,02m²), riqueza (15,6±1) e diversidade (2,1±0,1) 

foram significativamente mais elevadas no banco Exposto, quando comparadas ao 

banco Protegido (24±4 ind/0,02m²; 7,8±0,8; 1,5±0,08 respectivamente) (FBancos 

[1,35]: 5,5 p<0,01; Figura 5, ver linhas pontilhadas).  

A equitatividade não variou entre o banco Protegido (0,89±0,01) e o Exposto 

(0,85±0,01; FBancos [1,35]: 0,37 p>0,05; Figura 5, ver linhas pontilhadas).  

Analisando os descritores ecológicos dentro de cada banco, notou-se que, no 

banco Protegido, a densidade, riqueza e diversidade da macrofauna aumentaram 

em direção ao Período Seco enquanto que a equitabilidade foi menor no mesmo 

período, devido a densas manchas de Aclis sarissa (figura 5). 
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 No banco Exposto, no entanto, houve um pico de densidade de organismos 

no período de Transição, devido a manchas do poliqueta Notomastus sp. e do 

Nemertinea Nemertinea sp1.. Esse fato, porém, não alterou com o padrão de 

aumento de riqueza e diversidade em direção ao período Seco no banco Exposto, 

do mesmo modo como foi observado no banco Protegido (Figura 5). 
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Figura 4: Densidade relativa (DR%) das principais espécies identificadas nos bancos Protegido (P) e Exposto (E) ao longo dos períodos considerados 
(Seco - S; Transição – T e Chuvoso – C). 
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 Figura 5: Densidade (ind/0,02m²), Riqueza (número de espécies), Diversidade e Equitabilidade dos macroinvertebrados 
coletados nos bancos de H. wrightii ao longo dos períodos amostrados (Média (▪), Erro padrão (□), 1.96*Erro Padrão (I)). A 
linha pontilhada indica o valor médio por Banco. Letras diferentes indicam diferença significativa (LSD, p<0,05). 
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Estrutura da macrofauna  
Houve diferença na estrutura da comunidade macrobentônica quando 

comparamos os bancos Exposto e Protegido (Figura 6, NPERMANOVAGlobal F=7,2 

p=0,0001). Essa diferença se deu principalmente pelo fato do bivalve Parvilucina 

blanda ser muito abundante no banco Protegido (SIMPER; 52% de contribuição na 

similaridade dentro do Protegido) e Tellina sp. e Nemertinea serem destaques no 

banco Exposto (SIMPER; 42% de contribuição na similaridade dentro do banco 

Exposto , Figura 6).  

 

 

Figura 6: Ordenação da estrutura da comunidade bentônica associada aos bancos Protegido (P) e 
Exposto (E) (medida de similaridade de Bray-Curtis, abundância transformada em √√). 
 

Quando a sazonalidade foi testada dentro de cada banco, a análise de 

ordenação apontou que a estrutura da macrofauna difere temporalmente no banco 

Protegido (Figura 7P, NPERMANOVAGlobal F=7,2 p=0,0001). A diferença apontada 

deveu-se, em grande parte, pela dissimilaridade entre o período Chuvoso e Seco 

deste banco (NPERMANOVAchuvoso-seco F=11,8 p=0,0001). Segundo a análise 

SIMPER, as espécies que mais contribuem para essa discriminação, foram o 

gastrópode Aclis sarissa e o anfípoda Marea sp. (Figura 7P) fazendo com que as 

amostras do período Seco, neste banco, sejam muito similares. 

Contudo, a análise de ordenação mostrou que há uma forte sazonalidade da 

macrofauna dentro do banco Exposto. Tal configuração foi confirmada pela análise 
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NPERMANOVA, o qual revelou que a estrutura macrobentônica no banco Exposto 

varia muito entre os períodos (NPERMANOVAGlobal F=8,7 p=0,0001) (Figura 7 E). 

Boa parte dessa variação deve-se a nítida separação das amostras referentes ao 

Período de Transição-Seco (NPERMANOVATransição-Seco= F=10,4 p=0,0001) e 

Chuvoso-Transição (NPERMANOVAChuvoso-Transição= F=8,3 p=0,0001). As espécies 

que mais contribuem para essa discriminação, segundo a análise SIMPER, são o 

poliqueta P. dayi, o gastrópode Aclis sarissa, Nemertinea sp1., Caulleriela alata, 

Notomastus sp. e Amphipoda sp1. (Figura 7 E). 

 

A estrutura da macrofauna e sua relação com os fatores físicos e biológicos 
 

De acordo com a análise BioEnv, a variação encontrada no banco Protegido 

se deve principalmente ao diâmetro médio do grão (ρgrão=0,2), biomassa de 

macroalgas e fanerógamas (ρcobertura=0,3) (Figura 8). 

 A fauna pertencente ao período Seco (destaque para A. sarissa e Marea sp, 

segundo SIMPER) é a mais evidente na ordenação da figura 8, estando relacionada 

à areia fina (diâmetro médio do grão de até 211µm), com alta biomassa de H. 

wrightii (de 2 à 5 gPS/0,02m²) e baixa biomassa de macroalga (de 0,5 à 3 

gPS/0,02m²) (figura 8). 

Para o banco Exposto, de acordo com a análise BioEnv, a variação se deve 

às mesmas variáveis - diâmetro médio do grão (ρgrão=0,2), biomassa de macroalgas 

Figura 7: Ordenação da estrutura da comunidade bentônica associada aos bancos Protegido (P) e Exposto (E) ao 
longo dos períodos Chuvoso (•), Transição (□) e Seco (*) (medida de similaridade de Bray-Curtis, abundância 
transformada em √√). 
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e fanerógamas (ρcobertura=0,2) – porém, mais períodos do ano estão envolvidos na 

separação de grupos na ordenação (Figura 9). 
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Figura 8: Parâmetros físicos (diâmetro médio do grão) e biológicos (biomassa de Halodule e Macroalgas) que mais explicam a 
estruturação da Biota no banco Protegido. Tamanho das bolhas baseados nos valores da tabela 1; (S) Período Seco, (T) Período 
Transição e Período Chuvoso (C); StressBiota=0,17, StressGrão=0,19, StressFan=0,19 e StressMacroalgas =0,16). 
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Figura 9: Parâmetros físicos (diâmetro médio do grão) e biológicos (biomassa de Halodule e Macroalgas) que explicam a Biota no banco Exposto. Tamanho das 
bolhas com base na tabela 1; (S) Período Seco, (T) Transição e Período Chuvoso (C); StressBiota=0,16, StressGrão=0,16, StressFan=0,16 e StresMacroalgas = 0,16). 
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No período Chuvoso, indivíduos de P. dayi ocorreu em altas densidades 

associados a diâmetro médio do grão, variando de 300µm a 1mm. Essa variação 

correspondente à areia média. Quanto a biomassa vegetal, nem a de H. wrightii nem 

a de macroalgas influenciaram nas altas densidades do poliqueta supracitado 

(Figura 9).  

No período de Transição, por sua vez, Nemertinea sp1. Caulleriela alata e 

Notomastus sp.(organismos típicos da infauna) ocorrem em altas densidades 

associados ao diâmetro médio do grão, variando de 297µm à 606µm. Tal variação 

correspondente, também, à areia média. Em relação à cobertura vegetal estes 

organismos ocorreram somente quando a biomassa de H. wrightii foi baixa, variando 

de 1à 2,5 gPS/0,02m². Já a biomassa de macroalgas, não influenciou nas altas 

densidades da macrofauna supracitada (Figura 9).  

Com a passagem para o período Seco, Nemertinea sp1. Cauleriela alata e 

Notomastus sp.foram substituídos por organismos da epifauna, com destaque para o 

gastrópode A. sarissa e anfípodas de uma espécie não identificada, Amphipoda sp1. 

Essas espécies epifaunais estão relacionadas com a presença de areia fina 

(diâmetro médio do grão variando de 145µm a 193µm), muito comum neste período, 

devido à densa cobertura vegetada, esperada para a época Seca (4 a 12 

gPS/0,02m² de H. wrightii e 0,25 a 1 gPS/0,02m² de macroalgas). Essas últimas 

variáveis também explicam as altas densidades de A. sarissa e Amphipoda sp1.no 

banco Exposto (Figura 9).  

A única correlação significativa que se encontrou em relação aos predadores 

bentófagos foi à relação negativa entre o aumento da densidade dos mesmos com a 

diminuição da abundância da macrofauna do banco Protegido (r = -0,78 p=0,03). 

Isso se deve, principalmente, à densidade do peixe H. aurolineatum e o bivalve P. 

blanda, ambos muito comuns no banco Protegido (Protegido r = -0,94  p=0,003). 

Não houve relação alguma entre a abundância de peixes e a diversidade da 

macrofauna. 
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DISCUSSÃO 

 

Diferença espacial 
 

Os parâmetros sedimentares analisados confirmam a classificação adotada 

no presente estudo, no que diz respeito à diferença no grau de exposição ao 

hidrodinamismo, aos quais os bancos vegetados de Maracajaú (Protegido, com 

areias mais finas, menor heterogeneidade de grãos) e Rio do Fogo (Exposto, com 

areias mais grossas e maior heterogeneidade de grãos) estão submetidos. Estes 

resultados estão de acordo com as sugestões de Suguio (2003) que destaca que a 

distribuição dos grãos de uma região (e de seus parâmetros estatísticos, como 

seleção e assimetria) corresponde aos registros hidrodinâmicos a que o ambiente 

está sujeito. 

Diante da confirmação de que os bancos considerados estão submetidos à 

diferentes situações hidrodinâmicas constatou-se que a macrofauna bentônica 

associada a H. wrightii do banco Exposto apresentou diferenças em sua composição 

e estrutura, quando a comparamos com o banco Protegido, confirmando a primeira 

hipótese proposta, de que há diferença na estrutura da macrofauna submetida a 

diferentes ações hidrodinâmicas. Bird e Jenkins (1999) encontraram resultados 

semelhantes para macrofauna associada à fanerógama australiana, atribuindo essas 

diferenças à energia hidrodinâmica e mostrando que este é um fator oceanográfico 

importante em estudos envolvendo áreas vegetadas marinhas. 

No nosso estudo, a principal razão dessa diferença é granulometria do local, 

que covaria com o hidrodinamismo, resultando numa estruturação de fauna 

associada diferenciada em cada banco. 

Em relação às espécies encontradas, o domínio dos bivalves depositívoros da 

Familia Lucinidae (especialmente Parvilucina blanda), no banco Protegido, reflete a 

maior proteção deste banco à ação de ondas fazendo com que o alimento para P. 

blanda atinja seu ótimo de deposição no sedimento, garantindo uma eficácia na sua 

alimentação e, assim, justifique as altas abundâncias destes bivalves. Além disso, 

segundo Heide et al. (2012), a Familia Lucinidae é esperada em ambientes 

vegetados, devido ao fato da mesma ser essencial para o estabelecimento de 

bancos de fanerógamas marinhas ao redor do mundo.  
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De acordo com os autores supracitados, nas brânquias desses bivalves 

ocorre uma endossimbiose com bactérias que oxidam sulfito, componente tóxico 

para H. wrightii, porém muito abundante no sedimento de áreas vegetadas. Através 

da endossimbiose, os lucinídeos retiram do sedimento as altas concentrações de 

sulfito em troca do oxigênio disponibilizado pelas raízes e do acúmulo de matéria 

orgânica proporcionado pela fanerógama. Essa relação foi chamada de simbiose de 

três estágios em que H. wrightii-bivalves-bactérias quimioautotrófica sustentam, 

ciclicamente, todo ecossistema vegetado. 

Já a presença do poliqueta capitelídeo Notomastus sp., no banco Exposto, 

pode estar associado à estreita relação que esses depositívoros têm com altos 

teores de matéria orgânica (LEWIS & STONER, 1983) encontrados neste banco. A 

elevada biomassa de fanerógama neste banco facilitaria a acumulação de matéria 

orgânica sedimentar, pois esta funciona como armadilha sedimentar (KEMP, 2000). 

Aliada a isso, à decomposição da própria H. wrightii funciona como fonte primordial 

de matéria orgânica, elevando suas quantidades no meio (LOURENÇO & 

MARQUES-JÚNIOR, 2002). Todos estes fatores favorecem o destaque na 

abundância de Notomastus sp no banco Exposto. 

Outro fator que merece ser evidenciado é a provável ocorrência da relação de 

amensalismo trófico, descrita por Rhoads & Young (1970), no banco vegetado 

Exposto da APARC. As altas densidades de poliquetas capitelídeos comedores de 

depósitos inibiriam a ocorrência de organismos suspensívoros especialmente 

porque, ao revolver o sedimento em busca de alimento, os depositívoros suspendem 

partículas finas, diminuindo a eficiência na filtração dos suspensívoros e, assim, 

garantindo a dominância de depositívoros sobre os suspensívoros no banco 

Exposto. 

Os resultados encontrados poderiam confirmar a terceira hipótese do estudo, 

de que maiores valores de diversidade, riqueza e abundância de espécies 

macrofaunais ocorrem em áreas com maior complexidade estrutural, uma vez que 

estes descritores foram significativamente mais elevados no banco Exposto. 

Entretanto, Attrill et al. (2000) comenta que o aumento de biomassa de fanerógamas 

não reflete, de fato, a um aumento da complexidade, mas fornece uma maior área 

superficial para habitação dos macroinvertebrados. 

Os mesmos autores complementam que o aumento da diversidade de 

espécies, de acordo com o aumento da biomassa de fanerógamas, é simplesmente 
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uma relação espécie-área, em vez de qualquer influência da complexidade 

estrutural. Estes autores recomendam usar com cautela o paradigma complexidade-

diversidade entre ambientes vegetados, devendo aplicá-lo somente para realizar 

comparações com áreas não vegetadas, como uma alternativa eficaz para testar 

efetivamente a estrutura da complexidade vegetal. Esse assunto será abordado, 

com mais detalhes, no próximo capítulo. 

Neste estudo, o fato da maior biomassa de fanerógama ocorrer no banco 

Exposto da APARC poderia acarretar uma maior área superficial vegetada, assim 

como Attrill et al. (2000) previram. Porém, não podemos aceitar ou rejeitar as 

constatações apontadas por Attrill et al. (2000), sobre o paradigma complexidade-

diversidade, visto que a simples medição da biomassa H. wrightii realizada neste 

estudo não é, sozinha, suficiente para comprovar o aumento de área superficial 

vegetada nos bancos considerados. Assim recomenda-se medir, em estudos 

posteriores sobre fauna associada à H. wrightii na APARC, o tamanho e largura das 

hastes, densidade das hastes, a relação haste/rizoma dentre outros parâmetros para 

poder melhor relacionar a complexidade estrutural com a diversidade da fauna 

associada. 

 

Diferença temporal 
 

Quando analisada a estrutura das assembléias associadas a H. wrightii ao 

longo do tempo, foi possível perceber uma sazonalidade bem marcada apenas 

dentro do banco Exposto, confirmando assim a segunda hipótese, de que a estrutura 

da macrofauna bentônica associada aos bancos vegetados variam temporalmente 

menos em ambientes protegidos do estresse hidrodinâmico. Outra boa evidência 

deste fato é a grande similaridade entre as amostras coletadas no período Seco, no 

banco Protegido (n-MDS, figura 7). 

Isso demonstra que a instabilidade ambiental, provocada tanto pela entrada 

das épocas de chuvas na região (período de Transição) como pelo próprio período 

Chuvoso, gera alteração na estrutura e na dominância da macrofauna associada a 

fanerógamas de bancos expostos. Fonseca & Bell (1998) já comentavam que 

bancos submetidos à alta hidrodinâmica são mais suscetíveis a mudarem no tempo, 

podendo a profundidade, a velocidade da corrente e a exposição dos bancos a estas 
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correntes agirem como grandes moduladores da paisagem vegetada e, 

consequentemente, da fauna associada. 

O destaque do poliqueta espionídeo Prionospio dayi sobre outras espécies no 

banco Exposto, durante o período de maior hidrodinamismo (Chuvoso), reflete sua 

capacidade de colonizar sedimentos de alta mobilidade onde o hidrodinamismo é 

mais intenso (MAURER e LEATHEM, 1980; PAIVA, 1993). Essa condição ocorre 

justamente no período Chuvoso, no banco Exposto, onde as frações de areia média 

se correlacionaram positivamente com as densidades de P. dayi (Bioenv, figura 9). 

Outra explicação plausível para o domínio de espionídeo no banco Exposto, durante 

o período chuvoso é seu hábito bitrófico, que facilita a sobrevivência dos mesmos 

em ambientes severos, que cobra maior versatilidade adaptativa de seus habitantes 

(FAUCHALD & JUMARS, 1979). 

Em bancos Protegidos, o estresse hidrodinâmico destes períodos (isto é, 

Chuvoso e Transição) não foi suficiente para discriminar a fauna, a não ser em 

épocas de extrema calmaria (período Seco), reforçando assim a segunda hipótese 

proposta no estudo, que prever menor variação temporal no Protegido. Uma 

explicação para essa menor variação temporal dentro do banco Protegido está no 

fato deste ser abrigado de fortes correntes. O mesmo sofre menos variação na 

composição do grão, permanecendo homogêneo granulometricamente e, portanto, 

ficando mais estável biologicamente ao longo do tempo. Essa estabilidade do banco 

Protegido se destaca frente às alterações ambientais provocadas pelo aumento das 

chuvas e ventos (notadamente em Chuvoso e Transição).  

Com a chegada da época Seca, independente da exposição às correntes, a 

macrofauna é dominada pelo gastrópode A. sarissa. Uma explicação plausível para 

este fato é que, como organismo pertencente à epifauna herbívora, A. sarissa se 

beneficiaria com a maior quantidade de folhas e macroalgas epífitas comuns neste 

período, aumentando suas densidades em detrimento a outras espécies, a despeito 

do grau de exposição às ondas. 

 De acordo, então, com nossos resultados, a biomassa de Halodule é uma 

variável de destaque na presença de A.sarissa no período Seco, independente da 

exposição do banco (Bioenv, figura 8 e 9). Uma medida derivada da biomassa da 

fanerógama é a biomassa foliar. Ela foi reportada, por Ruedas e Salas (2008), como 

elevada no verão espanhol, assim como foi no período Seco para o presente estudo. 

Portanto, um aumento na biomassa foliar pode promover a maior presença de 
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epífitas e diatomáceas, favorecendo os gastrópodes herbívoros da epifauna (como 

A.sarissa) durante os meses de verão. É importante salientar que outros estudos em 

bancos vegetados já consideraram positivas as relações entre biomassa de 

fanerógama e as espécies epifaunais que se alimentam, principalmente, do perifíton 

(SFRISO et al, 2001; BLANCHET et al, 2005; BOLOGNA, 2006). 

Moluscos também já foram destacados como organismos que variam 

sazonalmente dentro dos bancos vegetados, tanto em altas latitudes (por exemplo, 

na Espanha em Ruedas e Salas, 2008), como em baixas (no litoral do Ceará/Brasil 

em BARROS et al., 2013). Sendo assim, a biomassa de fanerógama bem como de 

macroalgas se correlacionaram bastante com as densas manchas de moluscos, do 

mesmo modo como foi apontado para os bancos vegetados por H. wrightii no litoral 

analisado. 

 Além da biomassa vegetal, Ruedas e Salas (2008) comentam que os 

aspectos biológicos das diferentes espécies da malacofauna têm um papel 

importante na variação sazonal da macrofauna. Neste caso, os autores relacionam 

que gastrópodes dominantes de pradarias marinhas rasas têm seu pico de produção 

de ovos sincronizadamente com o pico de disponibilidade de comida (epífitas), 

resultando em recrutamentos bem-sucedidos e, portanto, incrementando na 

abundância de moluscos no verão. Uma estratégia similar pode estar acontecendo 

para A. sarissa no período Seco, quando seus recursos alimentares apresentam os 

máximos valores na APARC. 

 Além de A. sarissa outros organismos característicos do período Seco, 

independente do grau de exposição dos bancos, foram os anfípodas Maera sp. e 

Amphipoda sp1.; já registrados como componentes importantes de sistemas 

vegetados (KNOX, 2001). Robertson e Mann (1982) destacaram o efeito positivo de 

anfipodas pastadores sobre o crescimento de fanerógamas. Estes organismos se 

alimentam das diatomáceas epífitas, removendo material detrital das folhas de 

fanerógamas, contribuindo para o crescimento das mesmas, e, no caso dos bancos 

da APARC, contribuindo para a exuberância dos bancos mesmo no período Seco. 

 Diante de todas estas evidências confirmamos que a biomassa vegetada 

(Halodule + macroalgas) é um fator biológico influente sobre a fauna associada do 

ambiente durante o período Seco. Contudo, não foi vista relação de peixes 

bentófagos com a fauna associada, diferente do que foi previsto na terceira hipótese 



46 

 

do estudo. Segundo nossos resultados, a macrofauna não foi influenciada pelos 

predadores bentófagos identificados no estudo, a não ser no banco Protegido. 

 Reconhecemos que a realização de censos visuais de predadores somente 

em um período do ano (o de Transição) dificultou a interpretação dos resultados e 

contribuiu para a rejeição parcial da última hipótese do estudo, quando se trata do 

efeito da predação em fanerógamas. Porém, segundo Feitosa, C. (comunicação 

pessoal), os peixes bentófagos do gênero Haemulon (os mais representativos do 

estudo) não apresentam decréscimo de abundância, ao longo do tempo, nas áreas 

estudadas. Este fato pode dar suporte à relação negativa encontrada entre estes 

peixes e a abundância da macrofauna, para o banco Protegido. 

 Assim, é possível que possa estar havendo também consumo do bivalve P. 

blanda pelo peixe H. aurolineatum levando-nos a crer que a predação em bancos 

protegidos da ação das ondas possa ter maior valor que em bancos expostos. 

Dessa forma, estudos experimentais com exclusão de predadores e/ou análise de 

conteúdo estomacal entre as espécies supracitadas são recomendados em todos os 

bancos estudados para confirmação destas impressões. 

  A ausência de relação entre a macrofauna e peixes bentófagos no banco 

Exposto ao alto hidrodinamismo pode significar uma resposta secundária da 

predação em ambientes muito estressantes. Hidell et al (2009) confirmam isso, 

comentando que, prioritariamente, os juvenis da macrofauna estão muito mais 

associados ao fluxo de nutrientes (ou seja, disponibilidade de comida) e proximidade 

com o influxo larval do que à proteção contra predadores, que o banco vegetado 

pode proporcionar. Para o presente estudo, possivelmente a mesma relação pode 

esta acontecendo já que houve predominância de indivíduos macrofaunais recrutas, 

de pequeno tamanho ao longo de todos os períodos amostrais (dados não 

publicados). 

Assim, consideramos que para os bancos vegetados analisados neste estudo, 

a composição e distribuição da macrofauna associada foram influenciadas pelas 

alterações oceanográficas resultantes de um período Chuvoso, com alta 

pluviosidade e ventos fortes, que alteraria o hidrodinamismo da região e, 

secundariamente, alteraria a heterogeneidade do sedimento e a biomassa vegetada. 

Por fim, este estudo reforça a importância de se conhecer a diversidade de 

diferentes ecossistemas marinhos, principalmente em se tratando de áreas inseridas 

em unidades de conservação, como é o caso dos bancos de H. wrightii da APARC. 
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 Estudo como este possibilita a geração de conhecimento básico para 

destacar os bancos vegetados como áreas que agrega alta diversidade biológica e 

como áreas de amortecimento de espécies.  

Através de nossos resultados, o conhecimento levantado aqui contribui para 

auxílio em tomadas de decisões de planos de manejo da APA em questão, 

destacando toda área vegetada (seja ela protegida ou não da ação das ondas, seja 

ela exuberante ou não) como áreas importantes para conservação da 

biodiversidade, como áreas relevantes para a manutenção de outros ecossistemas 

costeiros, em virtude da produção primária e troca energética estabelecida entre 

eles, em qualquer período do ano. 
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RESUMO 
Objetivamos neste estudo testar a hipótese de que, em um ambiente tropical, a fanerógama 
em si atua permanentemente como fator que distingue as assembléias bentônicas de áreas 
vegetadas e não vegetadas ao longo de três períodos considerados, uma vez que 
admitimos que áreas tropicais são mais estáveis climaticamente. Outra questão a ser 
testada é que os depositívoros seriam os invertebrados macrofaunais mais representativos 
nos ambientes não vegetados partindo da premissa de que o banco de fanerógama 
funcionaria como fonte de detritos para áreas adjacentes, enriquecendo-as. Amostragens 
biológicas e abióticas foram feitas durante três períodos distintos (Seco, janeiro/2012; 
Transição, abril/2010 e Chuvoso, julho/2010) para verificar a primeira hipótese. Foram 
analisadas variações na diversidade de espécies, densidade total e composição de espécies 
em relação aos parâmetros de sedimentos e teor de matéria orgânica. Sessenta e seis 
amostras (0,02 m²) foram coletadas aleatoriamente de cada banco, e sessenta e duas 
amostras adicionais, para análise da granulometria. Por fim, com o objetivo de testar a 
segunda hipótese, foi gerado um Índice de Importância de Grupo Trófico entre Habitas e 
Períodos, para todos os grupos tróficos identificados. Registraram-se 6160 organismos nos 
bancos, com Polychaeta sendo o mais abundante (43% do total de indivíduos coletados) 
seguido de Mollusca (25%) e Crustacea (14%). Tanto a abundância total da macrofauna 
como a diversidade foram os descritores que diferenciaram Halodule de Areia. Os maiores 

valores de matéria orgânica nos bancos arenosos coincidem com uma destacada 
importância trófica de depositívoros nesse banco, comprovando a hipótese de carreamento 
de detritos de áreas vegetadas para não vegetadas. Sazonalmente, a complexidade 
estrutural, proporcionada por Halodule, discriminou com mais evidência, áreas vegetadas de 

não vegetadas, somente nas extremidades climáticas, isto é, no período Seco (extrema 
estabilidade climática, com pouca variação no hidrodinamismo) e no período Chuvoso 
(grande variação do hidrodinamismo e provável soterramento do banco vegetado), 
permitindo que as diferenças atribuídas à presença da Halodule fiquem mais evidentes. 
Assim, reforçamos a importância de se incluir o fator tempo na verificação das diferenças 
entre áreas vegetadas e não vegetadas, mesmo em ambientes tropicais.  
 
Palavras-chaves: biodiversidade, macrofauna, fanerógamas marinhas, sedimentos 
marinhos, Halodule wrightii 

 

ABSTRACT 

We aimed in this study to test the hypothesis that, in a tropical environment, seagrass itself 
permanently acts as a factor that distinguishes the benthic assemblages of vegetated and 
non-vegetated areas over three considered periods, since we assumed that tropical areas 
are more climatically stable. Another issue to be tested is that the deposit feeders would be 
effectively the most representative invertebrates in non-vegetated environments on the 
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premise that seagrass works as a source of debris to adjacent areas, enriching them. 
Biological and abiotic samplings were taken during three distinct periods (Dry - 
January/2012; Transition - April/2010 and Rainy - July/2010). We analyzed variations in 
diversity, total abundance and species composition in relation to the parameters of sediment 
and organic matter content. Sixty-six samples (0.02 m²) were collected randomly from each 
bank and sixty-two additional samples, for analysis of granulometry. Finally, in order to 
evaluate the importance of trophic groups among Habitas and Periods, the Trophic Group 
Index for each trophic group identified was generated. 6160 organisms were recorded in the 
banks. The most abundant macrofaunal group was Polychaeta, with 43% of all individuals 
collected, followed by Mollusca (25%) and Crustacea (14%). Both the total abundance and 
diversity were the biological factors that differentiated Halodule from Sand. The highest 
values of organic matter in the sandy banks coincide with a highlighted trophic importance of 
deposit feeders in these banks, confirming the hypothesis of debris carriage from vegetated 
areas to non-vegetated ones. Seasonally, the structural complexity provided by Halodule 
discriminated with more evidence vegetated areas from non-vegetated ones, only in the 
climate extremities, i.e., in the Dry period (extreme climatic stability, with little variation in the 
hydrodynamics) and in the Rainy period (wide variation in the hydrodynamics and probable 
burial of the vegetated bank), allowing the differences attributed to the presence of Halodule 

to become more evident. Thus, we emphasize the importance of including the time factor in 
the verification of the differences between vegetated and non-vegetated areas, even in 
tropical areas.  
 

Key-words: biodiversity, macrofauna, seagrass marine, marine sediments, Halodule wrightii 

 

INTRODUÇÃO 
 

 Recifes de arenito são os ambientes consolidados mais abundantes e 

frequentes na costa brasileira, especialmente na região Nordeste. Desempenham 

um papel de fundação, podendo desenvolver-se sobre eles os recifes coralinos 

(SOARES-GOMES et al., 2002). 

 Já os ambientes não consolidados, adjacentes aos recifes brasileiros, são 

apontados como importante componente do sistema recifal como um todo (NETTO, 

1999 e LORENZI, 2004). 

 Dentre as diferentes comunidades que podem compor o sistema não 

consolidado de entorno estão os bancos vegetados, comumente encontrados em 

áreas rasas desde regiões entremarés até o infralitoral. Esses habitats cobrem 

extensas áreas e são considerados ambientes altamente produtivos, uma vez que 

possuem muitas cadeias alimentares (GILLANDERS, 2007). 

 Além dos bancos vegetados, há também a ocorrência dos bancos arenosos, 

os quais perfazem a maior extensão da região de entorno dos recifes brasileiros. 

Sua macrofauna é comumente dominados por poliquetas, moluscos e crustaceos, 
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sendo caracterizados pelo padrão de distribuição em manchas de seus organismos 

(GRAY e ELLIOTT, 2009). Normalmente, os depositívoros são mais abundantes em 

substratos lamosos, com muita matéria orgânica sedimentada, enquanto os 

suspensívoros são abundantes em substratos arenosos, com pouca matéria 

orgânica sedimentada (NYBAKKEN & BERTNESS, 2004). 

 Na tentativa de integrar o conhecimento em relação a esses ambientes tão 

distintos, vários estudos ao redor do mundo (essencialmente em ambientes 

subtropicais) têm demonstrado que áreas vegetadas possuem altas densidades de 

macrofauna e elevada riqueza, se comparados a áreas não vegetadas (Heck et al., 

1989; Sogard & Able, 1991; Edgar et al. 1994; Somaschini et al., 1994; Heck eta al., 

1995; Conolly, 1997; Bostrom & Bonsdorff, 1997; Sheridan, 1997; Gambi et al., 

1998; Barros et al. 2013).  

 Esse padrão observado é parcialmente explicado pelo fato de que, em 

ambientes vegetados, a complexidade acima do solo reduz o movimento da água e 

aumenta as taxas de sedimentação de partículas finas e detritos, proporcionando um 

ambiente calmo para invertebrados de vários níveis tróficos se desenvolverem. Além 

disso, abaixo do sedimento a rede de rizomas oferece estabilidade sedimentar, visto 

que cria condições favoráveis à vida, incluindo abrigo de predação para uma ampla 

gama de organismos da infauna (BOSTRÖM et al., 2006). 

 Assim, a capacidade dos bancos vegetados em comportar essa alta 

diversidade frente aos ambientes não vegetados é geralmente bem documentada 

(por exemplo em LEE et al., 2001 e suas referências). Entretanto, a maioria dos 

estudos que comparam esses habitats foi realizada, exaustivamente, em ambientes 

subtropicais, que destacam pouco o papel da sazonalidade, devido principalmente à 

dificuldade de coleta em estações adversas (ROSA & BEMVENUTI, 2007), mesmo 

Nybakken & Bertness (2004) apontando que variações ao longo de escalas 

temporais devem ser consideradas em estudos sobre estruturas de comunidade 

bentônicas. Para o Nordeste do Brasil, a comparação sazonal da macrofaunal entre 

áreas vegetadas e não vegetadas foi destacada somente nos Estados do Ceará e 

Pernambuco (Barros et al., 2013). 

 Em função dos poucos estudos que consideram a sazonalidade na 

comparação da macrofauna vegetada e não vegetada, este estudo testará a 

hipótese de que, em um ambiente tropical, a estrutura da fanerógama atua como 

fator diferenciador das assembléias bentônicas de áreas vegetadas e não 
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vegetadas, de igual modo, ao longo de três períodos considerados, uma vez que 

admitimos que áreas tropicais possuem uma maior estabilidade climática ao longo 

do ano. 

 Outro importante ponto a ser investigado é que, segundo Nybakken & 

Bertness (2004), os detritos produzidos nos bancos vegetados podem ser 

transportados para outras comunidades adjacentes como, por exemplo, bancos não 

vegetados, enriquecendo-as. Partindo dessa premissa, testaremos a hipótese de 

que os depositívoros seriam efetivamente os invertebrados macrofaunais mais 

representativos nos ambientes não vegetados, adjacentes as áreas vegetadas, em 

função deste carreamento.  Já em relação aos ambientes vegetados, espera-se que 

devido a elevada tridimensionalidade acima e abaixo do substrato (devido à 

Halodule e rizomas, respectivamente), os grupos tróficos seriam mais divesos, sem 

nenhuma dominância trófica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de Estudo 
 

Dois bancos vegetados de Halodule wrightii e dois bancos arenosos foram 

foco deste estudo (Figura 10). 

Todos os locais de coleta se encontravam adjacentes aos Recifes de 

Maracajaú ou Recife 1 (banco com H. wrightii  - S 05º23’27,1”/ W035º15’35,4” e 

banco Arenoso - S05°22'12,1"W035°16'09,9") e Recifes de Rio do Fogo ou Recife 2 

(banco com H. wrightii - S 05º13’50,2”/ W035º20’58,2” e banco Arenoso - S5º13,3' 

W035º21,6'). 
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Figura 10: Localização dos bancos de H. wrightii (Halodule) e bancos arenosos (Areia) adjacentes 
aos Recifes 1 e 2 da APARC-RN (Modificado de Amaral, 2005). 

 

A região apresenta águas com temperatura média de 28ºC, salinidade 

variando de 33 a 39 e sedimentos basicamente carbonáticos (teores > 80%) 

(AMARAL et al., 2005; MARCELINO & AMARAL, 2003). 

Os bancos arenosos encontram-se em profundidade variando entre 4,5 a 5 m, 

sendo o banco arenoso do Recife 1 o mais profundo. Em relação aos bancos 

vegetados, a profundidade varia de 1,8 a 3,7 m sendo o banco vegetado do Recife 2 

o mais profundo. 

O clima é caracterizado por uma Estação Chuvosa de março a agosto e uma 

Estação Seca no restante do ano. O período Seco apresenta elevadas 

temperaturas, baixa pluviometria e baixa velocidade de vento. Quando a época 

chuvosa inicia, o vento altera sua direção (de Sudeste para Sul) e aumenta sua 

velocidade, por conseguinte a pluviosidade aumenta e as temperaturas baixam 

(EMPARN, 2010). 
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Amostragem da macrofauna 
 

 A variação na macrofauna foi estudada entre 2010 e 2012. As amostragens 

foram feitas de acordo com a sazonalidade e a frequência de chuvas entre os anos 

considerados. Sendo assim, amostramos os seguintes períodos: TRANSIÇÃO 

(abril/2010), CHUVOSO (julho/2010) e SECO (janeiro/2012). 

 Para a verificação da composição macrofaunal, amostras biológicas foram 

coletadas aleatoriamente em cada hábitat e períodos, através de mergulho 

autônomo. Para tal, foi utilizado extrator cilíndrico (ᴓ=15cm, área amostrada= 

0,02m²) enterrado à 15cm. Em todo o estudo foram processadas 76 amostras 

biológicas por banco amostrado, totalizando 304 amostras macrofaunais (n=304). 

Todas as amostras biológicas foram peneiradas com malha de 500µm e fixadas em 

solução formal (4%). 

 No laboratório, os indivíduos de H. wrightii e macroalgas foram separados da 

fauna associada. A macrofauna, tanto dos bancos com H. wrightii quanto dos 

bancos arenosos, foi corada com Rosa Bengala, triada, contabilizada e identificada 

até o menor nível taxonômico possível baseado em literatura específica ou enviada 

a especialistas para confirmação de identificação. Todos os organismos identificados 

foram preservados em álcool (70%), para posterior tombamento no Museu de 

Organismos Aquáticos (MOA) do Departamento de Oceanografia da UFRN. 

 No intuito de caracterizar o ambiente, em todos os locais amostrados, foram 

medidos a temperatura do ar, da água, salinidade, profundidade, transparência da 

água, teor de carbonato de cálcio e matéria orgânica do sedimento além de outros 

parâmetros sedimentares, em adição à amostragem macrofaunal. 

 

Características do sedimento 
 

 Para verificação da distribuição da dimensão dos grãos e do teor de matéria 

orgânica do sedimento, tanto dos bancos vegetados por H. wrightii como dos bancos 

arenosos, foram retiradas amostras sedimentares com um extrator cilíndrico 

(ᴓ=7,5cm, área amostrada= 0,004m²) adjacente às amostras de macrofauna. 

 Em todo o estudo foram processadas 72 amostras sedimentares em cada um 

dos quatro bancos (n=288). 
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 As análises granulométricas seguiram o método proposto por Suguio (2003), 

o qual incluiu a análise das frações grossas (areia grossa, média, fina e silte+argila) 

por peneiramento. 

 No laboratório, o teor de matéria orgânica dos sedimentos foi determinado 

através do método de perda de peso após calcinação (450°C por 2 horas), proposto 

por Walkley & Black (1934).  

 

Análise numérica e estatística 
 

 As análises dos dados foram realizadas com base na abundância das 

espécies coletadas ao longo dos Períodos e Habitats analisados. 

 A diversidade de espécie entre Habitats (Halodule e Areia) e Períodos 

(Chuvoso, Transição e Seco) foi calculada usando índice de diversidade de 

Shannon-Wiener (H’) e seu componente de equitabilidade (J’) baseado em Krebs 

(1999). 

 Nematodas e copépodas, por fazerem parte da meiofauna, e espécies não 

identificadas, foram excluídas das análises. 

 Foi empregada uma ANOVA trifatorial para testar diferenças significantes 

entre os atributos da macrofauna, parâmetros do sedimento e matéria orgânica entre 

os Recifes (fator aleatório), Habitat (fixo) e Períodos (fixo). Porém, como o objetivo 

era checar se há diferenças entres os Habitats ao longo dos Períodos, interpretamos 

somente as variações entre os fatores fixos, admitindo que as variações entre 

Recifes são reflexo da variabilidade ambiental. 

Os dados biológicos e físicos foram transformados, quando necessários, 

(logx+1 para dados biológicos e z-score para dados abióticos, segundo Gotelli & 

Ellison (2004)) e o teste de Cochran foi usado para checar a homogeneidade das 

variâncias. Os resultados foram gerados a partir de rotinas do programa Statistica 

6.0. As variáveis ambientais que não variam, ao longo do estudo, estão 

apresentadas no ANEXO 4. 

Com objetivo de avaliar importância dos grupos tróficos entre Habitas e 

Períodos, cada espécie identificada no estudo foi classificada de acordo com seu 

tipo de alimentação sendo nomeada em carnívora (C), depositívora (D), herbívora 
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(H), suspensívora (S), onívora (O) e parasita (P) segundo (Fauchald & Jumars, 1979; 

Gaston, 1987; Boström et al, 2006; McDonald et al, 2010). 

O Índice de Importância do Grupo Trófico foi gerado para cada um dos grupos 

tróficos identificado. Este índice leva em consideração a densidade das espécies, 

que é defendida por muitos pesquisadores com um fator importante na avaliação de 

grupos tróficos, e também considera a riqueza de espécies, outro fator importante 

que geralmente é subestimado em análises (Paiva, 1994). 

Foi aplicado o Índice de Importância do Grupo Trófico (Ti) proposto por Paiva 

(1993) e modificado por Muniz & Pires (2000), expressado por:  

 

 

 

onde:  

Ti = Índice de Importância do Grupo Trófico 

S = número de espécies em cada grupo trófico 

ni = densidade da espécie (ind/m2) 

ln = logaritimo natural 

 

 Para representação e comparação entre os períodos e a estrutura das 

associações macrobentônicas nos bancos vegetados H. wrightii e bancos arenosos, 

foram empregadas análises de ordenação não métrica (n-MDS) com base nas 

matrizes de similaridade, calculadas a partir dos valores de abundância por espécie 

identificada, transformados por raiz quarta (segundo CLARKE & WARWICK, 2001) e 

com base no índice de Bray-Curtis. 

 Para analisar as diferenças da estrutura da comunidade entre Habitats 

(Halodule e Areia) dentro de cada Período (Chuvoso, Transiçao e Seco) foi realizada 

a análise NPERMANOVA (Hammer et al., 2005), com base no índice de similaridade 

de Bray Curtis e teste a posteriori com correção de Bonferroni (usando 10 000 

permutações).  Nos casos em que a NPERMANOVA indicou diferenças 

significativas, a contribuição de cada espécie para a dissimilaridade média entre os 

habitats e períodos foi determinada através da análise de SIMPER (Clarke & 

Warwick, 1994). Por fim, a análise BioEnv foi aplicada para checar quais variáveis 

ambientais mais explicariam o padrão de distribuição de organismos encontrados. 
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Todas as análises multivariadas foram feitas usando os programas de computador 

PRIMER (Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research, 6.0) e PAST. 

 

RESULTADOS 
 

Características dos sedimentos 
 

 Os teores de matéria orgânica, coletados ao longo dos períodos, variaram de 

2,6% a 6%, com os bancos arenosos contendo valores significativamente maiores 

quando comparados aos bancos de Halodule (FHABITAT-PERIODOS [2,70]: 6,2 p < 

0,01; Figura 11).  

 

Figura 11: Variação sazonal (média±IC) do teor de matéria orgânica no sedimento nos bancos 
Halodule (símbolos pretos) e Areia (símbolos cinza). 

 

 Vale destacar que as maiores variações de matéria orgânica ocorreram no 

período Chuvoso, com os bancos arenosos contendo quase o dobro de material 

orgânico, quando comparados aos bancos vegetados (Figura 11). 

 Ao longo de todos os períodos, os bancos estudados podem ser 

caracterizados pelo domínio de areia fina, com picos de 81%. A NPERMANOVA 
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mostrou que, todas as frações analisadas, diferiram significativamente entre hábitats 

e períodos (FHABITAT-PERIODOS [2,70]:18,3 p<0,001) (Figura 12). 

 As concentrações de areia grossa e média dos bancos arenosos tenderam a 

aumentar, de maneira significativa, no período Seco (Grossa: FHABITAT-

PERIODOS [2,70]: 13 p<0,001; Média: FHABITAT-PERIODOS [2,70]:14,3 p<0,001; 

Figura 12) e observou-se maiores porcentagem de silte+argila nos bancos arenosos 

quando comparada aos bancos vegetados por H. wrightii, especialmente nos 

períodos Chuvoso e Transição (FHABITAT-PERIODOS [2,70]:54 p<0,001; Figura 

12). 

 

 

 

Macrofauna bentônica 

 

Análises Univariadas 
 

 Um total de 6160 indivíduos, distribuídos em 224 espécies, foi identificado no 

estudo. O grupo macrofaunal mais abundante foi Polychaeta, com 43% do total de 

indivíduos coletados, seguido de Mollusca (25%) e Crustacea (14%). Polychaeta 

também foi o grupo com maior número de espécies (85), seguido de Crustacea (70) 

e Mollusca (54) (Anexo 5). 

 A abundância total da macrofauna (especialmente poliquetas, moluscos, 

crustáceos, oligoquetas e nemertíneos) foi mais elevada em bancos dominados por 

Halodule do que em bancos de Areia (figura 13A). 
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Figura 12: Variação sazonal das frações de areia grossa (G), média (M), fina (F) e silte+argila (S) coletadas nos bancos 
vegetados (Halodule) e arenosos (Areia). 
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 A abundância relativa de cada grupo faunal entre os habitats (Halodule e 

Areia) é mostrada na Figura 13B. Os anelídeos (poliquetas e oligochaetas) possuem 

uma alta abundância relativa nos bancos de Areia com destaque para os poliquetas 

Glycera sp. e Notomastus sp. enquanto que os moluscos, crustáceos e nemertíneos 

ocorrem abundantemente nos bancos de Halodule. 

 Quando analisamos por período, a abundância relativa de Mollusca é elevada 

em ambos os habitats (Halodule e Areia) durante o período Chuvoso. No período de 

Transição, Polychaeta domina em ambos os habitats (Halodule e Areia). Porém, no 

período Seco percebe-se uma dominância diferenciada para cada banco, com 

Mollusca e Crustacea preferindo os bancos de Halodule e Polychaeta os bancos de 

Areia (Figura 14). 
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Figura 13: Abundância relativa (em %) dos grandes grupos da macrofauna nos ambientes de Halodule e Areia. A figura 
mostra os dados compilados em todos os períodos. 
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 Com relação à importância trófica da macrofauna identificada nota-se a 

dominância de depositívoros tanto nos bancos de Halodule como no de Areia, 

seguido por carnívoros, suspensívoros, herbívoros e onívoros, sempre com os 

bancos de Halodule com maiores valores de importância trófica que os bancos de 

Areia (Figura 15).  

 Quando levamos em consideração o tempo, há uma alteração na dominância 

dos grupos tróficos. Os depositívoros são o grupo dominante na Transição (tanto em 

Areia como em Halodule, figura 15). Porém, percebe-se que nos períodos Chuvoso 

e Seco há uma tendência de depositívoros equilibrarem sua importância trófica com 

carnívoros e suspensívoros (especialmente no Seco). Essa tendência é vista para 

ambos os habitats (Figura 15). 

 Vale destacar que, para os bancos de Areia, onívoro e herbívoro surgiram, ao 

longo do estudo, somente nas épocas de Transição e Seca. Outro ponto é que 

houve um aumento considerável de herbívoros no Período Seco, em Halodule. 

Parasitas (gastrópodes ecotoparasitas) ocorreram somente nos bancos vegetados, 

em todos os períodos, notadamente com alta importância trófica no Seco (Figura 

15). 
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Halodule e Areia. 
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 Com relação aos descritores ecológicos, a NPERMANOVA aponta que tanto 

o número de espécies (S) quanto o número de indivíduos (N) e a diversidade (H’) 

aumentaram com a diminuição das chuvas, confirmando uma diferença temporal 

para os descritores. Essa tendência foi vista nos dois habitats analisados (Halodule 

e Areia), com bancos de Halodule sempre com maiores valores de descritores. Outra 

questão importante é que estes três descritores só se distinguem entre os habitats 

no período de Transição (FHabitat-Período [2,74]: 3,9 p<0,001; figura 16).  
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Figura 15: Índices de importância trófica (IT) de invertebrados bentônicos depositívoros (D), carnívoros (C), 
suspensívoros (S), onívoros (O), herbívoros (H) e parasitas (P) entre habitats (em A) e ao longo dos períodos analisados 
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 A equitatividade tendeu a diminuir em direção ao Período Seco nos dois 

habitats, porém sem diferença estatística (FHabitat-Período [2,74]: 0,2 p>0,05 Figura 16).  

 Particularmente entre os habitats, a diversidade e número de espécies foram 

os descritores ecológicos que diferiram significativamente entre os habitats (ANOVA, 

para H’ - FHabitat[1,75]: 15,3 p<0,001; para S - FHabitat[1,75]: 9,2 p<0,001), com os 

ambientes vegetados sendo mais diversos que os não vegetados. 

 

Análises Multivariadas 

 

 Houve diferença na estrutura da comunidade macrobentônica quando 

comparados os bancos vegetados por H. wrightii e bancos arenosos (Figura 17A, 

NPERMANOVA p<0,001). 

 Notou-se uma maior dissimilaridade entre as amostras do banco de Areia, ao 

passo que as amostras do banco de Halodule são mais homogêneas entre si, 
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Figura 16: Variação sazonal (média±IC) do número de espécies (S), número de indivíduos (N), diversidade (H’) e 
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considerando apenas a abundância das espécies (Figura 17A). Segundo a análise 

BioEnv, as maiores concentrações de Silte+Argila e Areia Grossa no banco de Areia 

foram as variáveis ambientais responsáveis pela diferença encontrada (ρ=0,16). 

 Quando incluímos o fator Tempo percebemos uma diferença entre a 

composição específica de Areia e Halodule somente nos períodos Seco e Chuvoso. 

No período de Transição não foi possível perceber diferença entre bancos de Areia e 

Halodule (Figura 17B, NPERMANOVASECO p<0,001; NPERMANOVATRANSIÇÃO p=n.s; 

NPERMANOVACHUVOSO p<0,001), diferentemente do que foi percebido quando 

analisamos os descritores ecológicos (riqueza, densidade e diversidade). 

 Assim, ao compararmos os bancos, no Período Seco nota-se que os 

moluscos epifaunais Aclis sarissa e Neritinea virginea, além de Amphipoda NI 

destacam-se como os animais típicos do banco de Halodule, segundo a análise 

SIMPER. Para o banco de Areia esta mesma análise mostrou que outros 

organismos, como poliqueta Diopatra sp. e os bivalves Codakia costata e Parvilucina 

blanda, foram as espécies de destaque (figura 18). 

 Segundo o BioEnv, as concentrações de matéria orgânica e areia grossa no 

período Seco foram as variáveis ambientais responsáveis por essa configuração 

(ρ=0,34; Figura 18). Desse modo, Diopatra sp., C. costata  e P. blanda ocorrem em 

altas densidades nos bancos de Areia quando há um elevado acúmulo de areia 

grossa e matéria orgânica no sedimento, ao contrário da epifauna herbívora, do 

banco de Halodule (A. sarissa, Amphipoda NI e N. virginea), que está associada, 

preferencialmente, a baixas concentrações destas variáveis (Figura 18).  

 Para o Período de Transição, não houve distinção entre as abundâncias da 

fauna associada à Halodule e Areia. Nota-se que elevados teores de silte no 

sedimento do banco Areia contribuíram para maior dispersão de suas amostras 

(BioEnv; ρ=0,2; Figura 19). 

 Finalmente, no Período Chuvoso, o bivalve Tellina sp. foi o organismo típico 

do banco de Halodule nesta época do ano, segundo a análise SIMPER. Este bivalve 

ocorre neste período, preferencialmente quando há baixos teores de silte e matéria 

orgânica no sedimento (BioEnv, ρ=0,25; Figura 20).  
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Figura 17: Ordenação por nMDS das abundâncias das espécies associada aos bancos de Areia e Halodule. Em A, por Habitat e em B, por 
Período. 
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Figura 18: Ordenação por nMDS das abundâncias das espécies associadas aos bancos de Areia (∆) e Halodule (   ) no período Seco (A). Em (B), o mesmo nMDS, porém com 
representação circular do teor de matéria orgânica sobreposta às amostras de cada Habitat e,  em (C) o mesmo nMDS, porém com representação circular do teor de areia grossa 
sobreposta às amostras de cada Habitat (Stress=0,13; NV = não vegetado, isto é, Areia, e V = vegetado ou Halodule). 
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Figura 19: Ordenação por nMDS das abundâncias das espécies associada aos bancos de Areia (∆) e Halodule (    ) no período de Transição (A). Em (B) o mesmo 
nMDS, porém com representação circular do teor de silte sobreposta às amostras de cada Habitat (Stress=0,15; NV = não vegetado, isto é, Areia, e V = vegetado ou 
Halodule). 
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Figura 20: Ordenação por nMDS das abundâncias das espécies associadas aos bancos de Areia (∆) e Halodule (    ) no período Chuvoso (A). Em (B) o mesmo nMDS, porém com 
representação circular do teor de matéria orgânica sobreposta às amostras de cada Habitat e,  em (C) o mesmo nMDS, porém com representação circular do teor de silte sobreposta às 
amostras de cada Habitat (Stress=0,09; NV = não vegetado, isto é, Areia, e V = vegetado ou Halodule). 
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DISCUSSÃO 
 

Diferença entre habitats 
 

 Através deste estudo foi possível confirmar que há diferença na estrutura da 

macrofauna bentônica de bancos vegetados por H. wrightii e bancos arenosos nos 

recifes tropicais da APARC, assim como ocorre nos recifes subtropicais (LEE et al., 

2001). As diferenças entre os habitats foram devido principalmente à diversidade, o 

número de espécies e a abundância da macrofauna como também às guildas 

tróficas identificadas em cada banco. 

Assim, foi verificada uma maior abundância de organismos e diversidade de 

espécies nos bancos de Halodule, em comparação aos ambientes desprovidos de 

vegetação. Estes resultados corroboram com os estudos que indicavam que os 

ambientes vegetados são capazes de agregar maior número e diversidade de 

macrofauna, já que a estrutura da planta aumenta a oportunidade de colonização de 

espaço tanto da epifauna (que utiliza as folhas) quanto da infauna (que utiliza o 

sistema radicular complexo abaixo do solo), adicionando ao ambiente uma 

complexidade vertical e horizontal (NYBAKKEN & BERTNESS, 2004).  

Apesar das diferenças em termos de diversidade, foi observado que poucas 

espécies coletadas na APARC foram exclusivas de um ou de outro habitat (ANEXO 

5) ficando a distribuição das abundâncias como o grande discriminador entre 

habitats. Segundo Sardá (1991) e Somaschini et al (1994) é comum que as 

diferenças entre comunidades vegetadas e não vegetadas estejam  mais 

fundamentadas na abundância de indivíduos e não na composição específica. 

Vale destacar também que, como as áreas vegetadas e não vegetadas são 

próximas uma da outra, o pool larval que as atinge, provavelmente, é o mesmo e, 

portanto, as chances das mesmas espécies assentarem em ambos os ambientes é 

grande. Por outro lado, a permanência delas pode variar de acordo com fatores 

reguladores (que limitam a distribuição das espécies após assentamento) ou fatores 

controladores (que limitam a abundância das espécies após assentamento) 

(LITTLE, 2000). 

Além do aumento na complexidade devido a simples presença ou ausência 

da planta, Jenkins & Sutherland (1997) apontam que a macrofauna pode responder 
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também à outros fatores, de ordem ambiental, como tipo de sedimento, 

transparência da água, mudanças sazonais, entre outras (CORBISIER, 1994; 

GARCIA & VIEIRA, 1997; BARROS et al., 2013). 

Os resultados encontrados neste estudo apontaram que a granulometria do 

sedimento é um fator ambiental muito importante em favor das diferenças entre as 

comunidades estudadas (em particular a variação de areia grossa e frações de silte 

e argila). A maior similaridade encontrada entre as amostras de fauna associada ao 

banco de Halodule ocorreu, especialmente, devido às baixas variações de areia 

grossa e maiores ocorrência de areia fina no sedimento, tornando-o mais 

homogêneo em termos granulométricos (GRAY e ELLIOTT, 2009) refletindo na 

similaridade biológica. Isto foi suficiente para a diferenciação entre habitats. 

Corbisier (1994) considera que o tipo de sedimento influencia mais a macrofauna 

associada a fanerógamas que variações na salinidade e temperatura, por exemplo, 

corroborando a importância desse fator nos bancos analisados. 

Também foi verificado que houve uma maior quantidade de matéria 

orgânica nos bancos de Areia que nos de Halodule, e que esta menor proporção de 

matéria orgânica nos bancos vegetados coincide com uma elevada importância 

trófica dos depositívoros, principalmente no período Seco (ver figura 15B). Little 

(2000) comenta que áreas vegetadas são importantes fontes de matéria orgânica, 

na forma de detritos, para áreas não vegetadas. A origem destes detritos, muitas 

vezes, é a decomposição da própria fanerógama. O autor comenta que, pelo fato da 

herbivoria em ambientes vegetados marinhos ser baixa (em contraste com o 

ambiente terrestre, onde os herbívoros consomem fanerógamas vorazmente), 

grande parte do pool detrital, vindo de áreas vegetadas, são oriundos do 

decaimento das próprias fanerógamas. 

Nossos resultados concordam com isso ao constatarmos maiores valores 

de matéria orgânica nos bancos arenosos. Isso sugere comprovação da hipótese de 

carreamento de detritos das áreas vegetadas para não vegetadas, o que coincidiu 

também com uma destacada importância trófica dos depositívoros neste banco, que 

se beneficiam desses teores. Além disso, o maior acúmulo de material orgânico 

sedimentar no banco arenoso é o inverso do esperado para estes ambientes (Little, 

2000). Este fato pode ser explicado, possivelmente, a uma menor dinâmica de 

correntes atuando sobre os bancos arenosos, fazendo com que nestes houvesse 
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uma maior tendência ao acúmulo de material orgânico. O contrário estaria 

ocorrendo nos bancos vegetados. 

Diferença Sazonal entre os bancos 

 Sazonalmente, a macrofauna associada a bancos de Halodule e Areia diferiu 

nos períodos Seco e Chuvoso. No período de Transição, independente de ser 

vegetado ou não, não foi detectado diferença na composição de espécies entre as 

comunidades estudadas. Desta forma, este estudo apresenta resultados que 

confirmam parcialmente a hipótese de que a estrutura da fanerógama atua como 

diferenciadora entre assembléias de invertebrados de áreas vegetadas e não 

vegetadas, de igual modo, ao longo de todo tempo estudado. Porém vale destacar 

que, quanto aos descritores ecológicos (riqueza, diversidade e densidade), houve 

distinção dos mesmos somente na Transição, com áreas vegetadas possuindo 

maiores valores. 

 O período de Transição caracterizou-se como a época do ano em que há 

uma mudança na direção e velocidade dos ventos na região estudada. Os ventos, 

que no período Seco sopravam em baixa velocidade e com mais frequência na 

direção NE, com a entrada da Transição mudam sua direção para SE, aumentando 

sua velocidade (EMPARN, 2010). Tal mudança afeta diretamente as correntes que 

atingem ambos os bancos, provocando instabilidade sedimentar em ambas as 

áreas, nesta época do ano (observação pessoal).  

 Alongi (1990) e Froján et al. (2005) reportam um efeito negativo do início das 

chuvas (ou seja, período de Transição) sobre a composição da macrofauna de 

fundos arenosos tropicais, destacando o aumento de distúrbios no sedimento 

(devido à fortes ações das ondas) como um fator influente. Sugere-se então que, 

para a APARC, o principal processo ocorrido durante o período de Transição seria a 

elevada ressuspensão de sedimentos e, provavelmente, o soterramento dos bancos 

vegetados. Isso implicaria dizer que as comunidades de Halodule e Areia, neste 

período, seriam semelhantes quanto à composição de espécies, pois os bancos de 

Halodule perderiam a função agregadora de diversidade e abundância, ficando 

similar à Areia, em termos específicos e de grupo trófico (depositívoros domina nos 

dois bancos, na Transição, por exemplo). Contudo, mesmo com este estresse 

hidrodinâmico, os descritores ecológicos do banco vegetado permaneceriam mais 

elevados que no arenoso. 
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 Já as diferenças encontradas entre as comunidades dos bancos vegetados e 

não vegetados nas épocas Chuvosa e Seca estariam baseadas em condições 

ambientais bem distintas dentro desses dois períodos, que acarretariam em 

distinção entre a composição especifica de suas assembléias. 

 Com a entrada da época Chuvosa os ventos sopram frequentemente na 

direção Sul, fazendo com que as assembléias associadas à Halodule e à Areia 

sejam distintas entre si. A epifauna remanescente (do soterramento) das partes 

aéreas de H. wrightii sofreria com a ação de correntes vigorosas sendo, 

provavelmente, carreadas. Nossos resultados confirmam isto visto que o 

macrobentos, associados à Halodule nesta época do ano, é predominantemente os 

indivíduos infaunais, que ocorre entre raízes e rizomas das plantas, a exemplo do 

depositívoro de superfície Tellina sp.. Rueda & Salas (2008) explicam que é comum 

a presença de bivalves depositívoros infaunais, como Tellina sp., em bancos 

vegetados especialmente no outono e inverno espanhol. Este período corresponde 

justamente ao período Transição-Chuvoso do local estudado, caracterizado Tellina 

sp como animal típico de Halodule em períodos chuvosos. 

 Já as amostras da comunidade de Areia, na mesma época Chuvosa, 

encontra-se muito dissimilar dentro do banco arenoso (ver n-MDS, figura 20), com 

manchas do suspensívoro Parvilucina blanda (resultado SIMPER). A dissimilaridade 

entre as amostras pode ser uma consequência da grande instabilidade no substrato 

na época Chuvosa, provocado pela força das correntes, comuns nesta época do 

ano. Isto faz com que esta comunidade seja diferente da comunidade associada à 

Halodule. 

 A grande diferença entre Halodule e Areia durante a época Chuvosa está, no 

entanto, quando analisados a importância dos grupos tróficos. Não foram 

encontradas espécies onívoras, herbívoras e parasitas nos bancos de Areia 

sustentando o fato de que áreas sem complexidade acima do substrato, como no 

habitat de Areia, há pouca diversidade de grupos tróficos. Este resultado comprova 

a hipótese de maior diversidade de grupos tróficos em ambiente vegetados, 

comparados a não vegetados.  

 Por outro lado, na época Seca, a diferença entre os bancos é extremamente 

visível, em comparação a todos os períodos estudados, devido à diferença entre a 

composição dos estratos aéreos e subterrâneos. Nesta época os organismos de 

destaque das fanerógamas foram os epifaunais contrastando com os infaunais do 
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ambiente arenoso. Entendemos que um ambiente arenoso possui sua 

tridimensionalidade particular, mas esta corresponde a uma menor disponibilidade 

de nichos, quando comparado à complexidade de microhabitat que um ambiente 

dominado por fanerógamas pode proporcionar. 

  A presença do herbívoro A. sarissa na época Seca já foi destacada no 

capítulo 1 deste trabalho, para os bancos de Halodule, destacando a importância 

deste gastrópode nos bancos de Halodule e, consequentemente, na distinção entre 

os bancos de Halodule e Areia. 

 A biomassa elevada de Halodule+macroalgas foi reportada também no 

capítulo 1 como um dos fatores que influenciam a presença tanto de A.sarissa como 

anfipodas, no período Seco. A relação positiva a biomassa de Halodule+macroalgas 

e o máximo número de espécies de moluscos e crustáceos, especificamente os 

epifaunais, parece ser uma característica comum em bancos vegetados rasos 

(Oceano Atlântico: MARSH, 1976 apud RUEDAS e SALAS, 2008; JACOBS et al., 

1983; FREDRIKSEN et al, 2005; RUEDAS e SALAS, 2008; Mar Mediterrâneo: 

SFRISO et al, 2000; Oceano Pacífico: NAKAOKA et al, 2001) e fundos profundos 

(ARROYO et al, 2006) ao longo do Hemisfério norte. Esta parece ser a tendência 

também para áreas tropicais do Atlântico Sul já que este estudo, o de Barros et al. 

(2013) e Veras (2011) também destacaram esta relação. 

 Para o banco de Areia, na época Seca, o poliqueta Diopatra sp. e os bivalves 

Codakia costata e Parvilucina blanda foram as espécies de destaque. A presença 

de um poliqueta tubícola, como Diopatra sp., nos bancos de areia da APARC (com 

elevado teor de material orgânico e areia grossa) era esperada, já que esta espécie 

pode ser considerada generalista, tanto no hábito alimentar (onívoro) quanto na 

ocupação de um ambiente com pouca complexidade estrutural, como é o caso dos 

bancos arenosos da APARC. 

 A matéria orgânica em forma de detritos, além de atuar como uma fonte de 

alimento para o poliqueta, reduz a ligação entre partículas sedimentares, permitindo 

que Diopatra sp. consiga penetrar mais facilmente no substrato (BRENCHLEY, 

1982) para a construção de seus tubos de maneira eficiente. Além disso, segundo 

NYBAKKEN & BERTNESS (2004), o poliqueta Diopatra sp. por ser construtor de 

tubos pode, quando em densas manchas, exercer um papel importante de 

estabilizador de sedimentos em fundos não vegetados, como é o caso do habitat 

Areia, na época Seca, facilitando a ocorrência de outros grupos macrofaunais. 
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 Levantamos aqui a possibilidade de Diopatra sp. funcionar como espécie 

facilitadora em ambientes arenosos tropicais, ao relacionarmos sua alta ocorrência 

com o aumento do índice de diversidade da macrofauna em Areia (figura 16, ver 

diversidade) na época Seca. Este valor quase alcançou os níveis de diversidade do 

ambiente vegetado (2±0,1 em Areia e 2,2±0,1 em Halodule). 

 Para os suspensívoros infaunais C. costata e P. blanda é vantajoso estar em 

locais arenosos, com grande quantidade de matéria orgânica, uma vez que a 

obtenção do material em suspensão para alimentação pode ocorrer eficientemente 

e também é mais comum estarem em bancos com grande quantidade de frações 

grossas concordando com Nybakken & Bertness (2004), quando eles comentam 

que bancos arenosos tendem a ter mais suspensívoros que os argilosos. 

 Para completar, o trabalho de Rhoads & Young (1970) demonstra que o 

conteúdo de matéria orgânica e a granulometria do sedimento são variáveis 

importantes para que espécies infaunais ocupem o substrato arenoso. No nosso 

estudo, tanto a matéria orgânica como a fração areia grossa se destacaram como 

variáveis explicativas da época Seca, no banco de Areia, confirmando o padrão 

encontrado pelos autores supracitados. 

  Como já destacado no capítulo 1, as macroalgas epífitas foram abundantes 

nos bancos vegetados estudados, justamente na época Seca. Assim posto, os 

bancos de Halodule, além de servirem como armadilha sedimentar, podem atuar 

como armadilha de macroalgas arribadas ou não. Nesse sentido, Moksnes et al. 

(2008) destaca que, para ambientes subtropicais, isto pode ser uma questão 

importante para explicar diferenças entre áreas vegetadas e não vegetadas. 

 Os autores acima comentam que se a fanerógama marinha é capaz de 

interceptar magroalgas que, consequentemente, irá elevar a carga orgânica dos 

bancos vegetados, a qual, depois de transformada em detritos, funcionará como 

importante fonte de alimento para níveis tróficos superiores, como a infauna 

depositívora; ou poderá ser consumida diretamente pelos mesoherbívoros, visto que 

o papel nutricional das magroalgas é muito maior para estes do que o da 

fanerógama (Veras, 2011). 

 O mesmo processo pode está acontecendo igualmente nos bancos 

vegetados tropicais da APARC, onde a importância trófica tanto de depositívoros 

como herbívoros é evidente bem como a ocorrência de todos os grupos tróficos 
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identificados no estudo, concordando com a hipótese de que elevada complexidade, 

elevaria a diversidade de grupos tróficos em ambiente vegetados (tanto por 

fanerógamas como por magroalgas). 

 Portanto, ao longo do tempo, a complexidade estrutural, proporcionada pela 

fanerógama Halodule, discriminou com mais evidência, áreas vegetadas de não 

vegetadas, somente nas extremidades climáticas, isto é, no período Seco (grande 

estabilidade climática, com pouca variação nas correntes) e no período Chuvoso 

(grande variação do hidrodinamismo e provável soterramento do banco vegetado) 

permitindo que as diferenças atribuídas à presença da Halodule fiquem mais 

evidentes.  

 Assim, reforçamos a importância de se incluir a sazonalidade climática na 

verificação das diferenças entre áreas vegetadas e não vegetadas, mesmo em 

ambiente tropicais. 
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RESUMO 
 
Padrões constrastantes tem sido descritos para mostrar como as comunidades 
macrofaunais de zonas arenosas adjacentes a recifes variam de acordo com a distância da 
borda do recife. Os mecanismos causadores destes padrões estão relacionados ou à 
fatores biológicos (destaque para predação) ou à fatores físicos (heterogeneidade 
granulometrica aliado à hidrodinâmica). Entretanto, todos estes estudos foram realizados 
em ambientes temperados e não se sabe qual é o padrão que explica a estrutura da 
macrofauna adjacente aos recifes tropicais. Objetivou-se, neste estudo, checar se 
macrofauna bentônica próximo à borda de recifes tropicais difere daquela longe, em virtude 
das variações granulométricas promovidas pelas condições hidrográficas locais; verificar se 
a predação por peixes bentófagos tem efeito sobre a macrofauna de ambientes com 
submetidas à alto estresse hidrodinâmico e; examinar se outros grupos de predadores 
(como os invertebrados carnívoros da própria infaunal) exercem um papel importante nas 
interações biológicas de ambientes não consolidados do entorno de recifes tropicais. Estes 
efeitos foram examinados através de amostragens da macrofauna em três distâncias (2m, 
15m e 30m) da borda de dois recifes da Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais 
– APARC, NE, Brasil. Proporções de areia grossa foram detectadas em maior quantidade 
longe do recife enquanto que partículas finas e matéria orgânica tenderam a se concentrar 
perto do recife. A taxa de deposição dos grãos indicou que os locais estudados estão em 
processo de erosão. Não foi verificada variação espacial significativa entre as distâncias, 
tanto quando analisamos a abundância das principais famílias identificadas como na 
estrutura das comunidades bentônicas como um todo. Discutimos, por fim, que uma 
complexa combinação de fatores físicos (tamanho do grão, teor de matéria orgânica, 
condições hidrodinâmicas, microtopografia local) covariam com a distância da borda e 
influencia mais a macrofauna do que a influência dos fatores biológicos, em especial, a 
predação por peixes bentófagos. As várias classes de tamanho da macrofauna bem como 
avaliações do papel do poliqueta Glycera sp. são destacadas para uma melhor 

compreensão de como as comunidades de sedimentos móveis adjacentes à recifes 
tropicais são estruturadas. 
Palavras-chaves: Macrofauna bentônica, tamanho do grão, influência do recife, 

variabilidade espacial, predação. 

 
ABSTRACT 
 
Constrasting patterns have been described to show how the macrofaunal communities of 
sandy areas adjacent to reefs vary according to the distance from the reef edge. The 
mechanisms responsible for these patterns are related eigher to biological factors (especially 
predation) or to physical factors (granulometric heterogeneity coupled with hydrodynamics). 
However, most of these studies were performed in temperate areas and we do not know 
what is the pattern that explains the structure of the macrofauna adjacent to tropical reefs. 
The objective of this study was to check if the benthic macrofauna near the edge of a tropical 
reefs differs from the far one, due to granulometric variations promoted by local hydrographic 
conditions; to check if the predation by fishes has no effect on the macrofauna of 
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environments subjected to high hydrodynamic stress; and to examine whether other groups 
of predators (such as the infaunal carnivorous invertebrates) play an important role in 
biological interactions of unconsolidated environments around the tropical reefs. These 
effects were examined by macrofauna samples at three distances (2m, 15m e 30m) from the 
edge of two reefs from a marine protect area of Northwest of Brazil (APARC). Coarse 
sediments were detected in greater quantity far the reef than near it, while fine particles and 
organic matter tended to concentrate near the reef. The deposition rate of the grains 
indicated that the sites are in erosion process. There was no significant spatial variation 
between the distances and the reefs, both when we analyzed the abundance of the main 
families identified as in the structure of benthic communities as a whole. Finally, we argued 
that a complex combination of physical factors (grain size, organic matter content, 
hydrodynamic conditions, microtopography) co-varies with the distance from the edge and 
influences more the macrofauna than biological factors do, in particular, the predation by 
fishes. The size classes of the macrofauna, as well as  the role of the polychaete Glycera sp. 

are highlighted for a better understanding of how mobile sediments communities adjacent to 
tropical reefs are structured. 
Keywords: Benthic macrofauna, Grain size, Reef influence, Spatial variability, Predation. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Ambientes sedimentares são os ecossistemas mais extensos do planeta e 

neles ocorrem uma abundante fauna bentônica (SNELGROVE et al., 1997). Nas 

adjacências de estruturas recifais (ambientes consolidados), normalmente, 

encontram-se grandes áreas deste ambiente que abrigam uma diversa comunidade 

bentônica macrofaunal, com destaques para moluscos, crustáceos e poliquetas 

(JONES, 1984). 

A estruturação da comunidade ao longo de ambientes descontínuos, como a 

interface recife-sedimento, muitas vezes respondem às interações que ocorrem 

entre os biomas em questão (PAINE, 1980). O termo “halo” tem sido usado para 

descrever esse “efeito de borda”, no qual os processos originários em um ambiente 

influenciam a estrutura da comunidade do ambiente adjacente (FAIRWEATHER, 

1988). 

Os mecanismos responsáveis pelo padrão de halo são motivos de discussão, 

gerando conflitos sobre qual mecanismo estaria por trás desse padrão, 

especialmente no que diz respeito a fatores biológicos (destaque para predação) e 

fatores físicos. 

Em ambientes temperados, a diminuição da abundância macrofaunal com o 

aumento da distância da borda do recife foram descritos em Ambrose e Anderson 

(1990), Dahlgren et al.(1999) e Langlois et al. (2005a), sendo uma variedade de 
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causas, como fatores físicos, bioturbação e predação (somente sobre a macrofauna 

maior que 4mm), apontadas para sua ocorrência.  

 Todavia, mais frequentemente, foram constatados halos de aumento da 

abundância macrofaunal com o aumento da distância da borda do recife em 

ambientes temperados, especialmente Austrália e Estados Unidos (DAVIS et al., 

1982; AMBROSE & ANDERSON, 1990; POSEY & AMBROSE, 1994; BARROS et 

al., 2001; LORENZI, 2004; LANGLOIS et al., 2005a), sendo somente os fatores 

físicos apontados como os principais mecanismos explicativos deste padrão. 

Assim, vários modelos foram propostos para auxiliar o entendimento de como 

as comunidades bentônicas macrofaunais do entorno recifal se estruturam e quais 

as influências dos recifes nestas estruturações.  

Menge e Sutherland (1976) propuseram um modelo em que fortes influências 

dos predadores só seriam encontradas em ambientes com menos estresse físico 

ficando os ambientes com alto estresse, sem fortes influências da predação. 

Chamaremos aqui de Modelo de Ambiente Estressante.  

Alternativamente, Posey & Ambrose (1994) propuseram o Modelo do 

Predador, em que se considera à relação presa-predador como um fator importante 

nesta estruturação. Para estes autores, há zonas de declínio de abundância de 

presas macrofaunais próximas aos refúgios dos predadores bentófagos, criando 

lacunas (halos) na abundância destas presas em relação ao recife. 

Por último, vários autores são partidários do modelo de que a estrutura 

consolidada dos recifes em si pode alterar a estrutura da comunidade bentônica que 

habita os sedimentos adjacentes, através da mudança na intensidade da corrente 

de água, direção das correntes, razão de erosão e sedimentação e teor de matéria 

orgânica do sedimento (DAVIS et al., 1982; AMBROSE & ANDERSON, 1990; 

BARROS et al., 2001; LORENZI, 2004). Além disso, Barros et al. (2001) 

comentavam que os efeitos dessas modificações sobre as comunidades 

macrofaunais adjacentes aos recifes rochosos variam mais perto dos recifes do que 

longe. Os autores atribuem essas diferenças as variações nos tamanhos dos grãos 

no sedimento. 

Entretanto, todos os estudos discutidos anteriormente foram realizados em 

ambientes subtropicais e não se sabe qual é modelo que explica a estrutura da 

macrofauna bentônica adjacentes aos recifes tropicais. 
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No Brasil, somente Lorenzi (2004) constatou a presença de padrões de halo 

de aumento da abundância macrofaunal com o aumento da distância da borda de 

estruturas consolidadas no litoral do Paraná (S25o, W48o, região subtropical), 

atribuindo o resultado à  heterogenidade granulometrica. Sendo este o único estudo 

realizado no Brasil sobre formação de halo, torna-se necessário investigar quais os 

mecanismos que influenciam na estrutura da fauna bentônica adjacente em outras 

regiões, com diferentes influências físicas e biológicas, como os recifes tropicais do 

nordeste brasileiro. 

A Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais (APARC) possui uma 

área total de 32 mil hectares e é composta de recifes de corais, bancos submersos 

de fanerógamas marinhas e extensos bancos sedimentares. Todos esses 

elementos contribuem para a ocorrência de uma rica fauna e flora, elevando a 

diversidade biológica marinha do litoral do Nordeste do Brasil (conforme capítulos 1 

e 2). 

Estudos pilotos realizados nestas áreas revelaram uma abundante fauna de 

invertebrados bentônicos nas regiões sedimentares adjacentes às estruturas recifais 

da região, além da alta ocorrência de peixes que forrageam nesta mesma área 

inconsolidada. Adicionalmente, Queiroz (2008) retrata que as regiões arenosas 

adjacentes aos recifes da APARC são áreas de alta hidrodinâmica.  

Diante das condições descritas para a APARC, este estudo se propõe avaliar 

se a hidrodinâmica e a predação exercem efeitos sobre a composição e estrutura da 

macrofauna de ambientes arenosos adjacentes aos seus recifes. 

Sabendo que é bem estabelecido na literatura que a macrofauna bentônica é 

sensível às diferenças na característica dos sedimentos (GRAY, 1974), este estudo 

testará a hipótese de que a estrutura da macrofauna bentônica próximo aos recifes 

difere daquela longe dos recifes, em decorrência das variações granulométricas do 

sedimento, promovidas pelas condições hidrográficas, que provocariam mudanças 

na fauna à medida que se distancia da borda protegida do recife. 

Testaremos também o modelo de Menge e Sutherland (1976) ou Modelo de 

Ambiente Estressante no litoral analisado, que prevê que a predação sobre a 

macrofauna de ambientes com alto estresse físico não teria efeito suficiente para 

promover mudanças na macrofauna e, consequentemente, promover a formação de 

halos infaunais.  
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Além de levarmos em consideração o Modelo de Ambiente Estressante, 

também consideraremos a importância de outros grupos de predadores (como os 

invertebrados carnívoros da própria infaunal) nas interações de ambientes não 

consolidados em torno de recifes tropicais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 
Foram selecionados dois bancos arenosos localizados à Oeste dos 

complexos recifais de Maracajaú ou Recife 1(S05°22'12,1"W035°16'09,9") e Rio do 

Fogo ou Recife 2 (S5º13,3' W035º21,6') estando os mesmos distantes, 

aproximadamente, 20 km um do outro (figura 21).  

 

Figura 21: Localização dos bancos arenosos estudados adjacentes aos recifes da área de Proteção 
Ambiental dos Recifes de Corais (APARC-RN). (Modificado de Amaral, 2005). 
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A região apresenta águas com temperatura média de 28ºC na maior parte do 

ano (MARCELINO & AMARAL, 2003), com salinidade variando de 33 à 39. Os 

sedimentos da região são basicamente carbonáticos (teores > 80%) (AMARAL et. 

al. 2005). Ambos os bancos considerados encontravam-se de 4,5 à 5 m de 

profundidade sendo o banco de Maracajaú o mais profundo (ANEXO 6). 

O clima da região é classificado como tropical úmido, segundo o sistema de 

classificação de Köppen-Geiger, caracterizado por uma Estação Chuvosa durante o 

outono e o inverno, e uma Estação Seca na primavera e verão. 

 

Amostragem  
 

Para a verificação da composição faunal, dois transectos, distantes 300m um 

do outro, foram traçados perpendicularmente à borda de ambos os recifes. Quatro 

amostras biológicas, distantes 5m uma da outra, foram coletadas, em cada 

transecto, nas diferentes distâncias do recife (à 2m, 15m e 30m) através de 

mergulho autônomo totalizando oito amostras por distância (Figura 21). Para tal, foi 

utilizado um extrator cilíndrico (ᴓ=15cm, área amostrada= 0,02m²) enterrado à 

15cm.  

Os bancos foram amostrados em abril e julho de 2010 e janeiro de 2012 em 

que 72 amostras biológicas foram coletadas por banco, totalizando 144 amostras 

biológicas. 

Em função da variação sazonal existente na composição da macrofauna de 

bancos arenosos (ver capítulo 2), apenas os fatores Bancos e Distâncias foram 

considerados neste estudo, uma vez que inclusão do fator tempo dificultaria a 

interpretação dos resultados, adicionando uma variabilidade desnecessária para 

compreensão dos nossos objetivos. 

Todas as amostras biológicas foram peneiradas com malha de 500µm e fixadas em 

solução formal (4%). No laboratório, a macrofauna foi triada, preservada em álcool 

(70%) e identificada até o menor nível taxonômico possível baseado em literatura 

específica ou enviada a especialistas para confirmação de identificação.  
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Característica do sedimento 
 

 Adicionalmente, para verificação da composição granulométrica e teor de 

matéria orgânica do sedimento, foram coletadas três amostras sedimentares ao lado 

das amostras biológicas, utilizando um extrator cilíndrico (ᴓ=7,5cm, área 

amostrada= 0,004m²). Todas as amostras sedimentares foram coletadas nas 

diferentes distâncias a partir dos recifes (à 2m, 15m e 30m) enterrando o 

amostrador a uma profundidade de 15cm. Em todo estudo foram processadas 12 

amostras sedimentares por banco arenoso, totalizando 72 amostras (n=72). 

As análises granulométricas seguiram o método proposto por Suguio (2003), 

o qual inclui a análise das frações grossas (areia grossa, média, fina e silte+argila) 

por peneiramento. No laboratório, o teor de matéria orgânica dos sedimentos foi 

determinado através do método de perda de peso após calcinação (420°C por 2h) 

proposto por Walkley & Black (1934). 

 

Predadores Macrofaunais 
 

Depois de constatado que possíveis predadores bentônicos ocorriam no 

local, a avaliação da presença de possíveis predadores macrofaunais nos bancos 

arenosos estudados foi feita através de censos visuais. Os censos foram realizados 

paralelos ao recife, em cada distância, durante a maré baixa, após as amostragens 

da macrofauna, totalizando oito censos por banco (dois censos por distância). Foi 

coberta uma área de 80m² (2x40) por censo onde somente as espécies de 

predadores de invertebrados bentônicos, que se estavam se alimentando na areia, 

foram contabilizadas. Os predadores foram identificados baseado em Ferreira et al 

(2004). Por questões logísticas e de visibilidade da água, os censos de predadores 

foram feitos somente em um período do ano, justificando o baixo número amostral 

com relação aos predadores (n=8) comparado com as possíveis presas (n=72). 

No intuito de caracterizar o ambiente, em todos os locais amostrados, foram 

medidos a temperatura do ar, da água, salinidade, profundidade, transparência da 

água, teor de carbonato de cálcio e matéria orgânica do sedimento além de outros 

parâmetros sedimentares, em adição à amostragem macrofaunal. Por falta de fortes 

variações nestas variáveis, as mesmas não foram consideradas nas análises 

estatísticas. 
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Análise dos Dados 
 

Diferenças na estrutura da comunidade macrobentônica perto (2m do recife) 

e longe (15m e 30m do recife) foram analisadas por banco arenoso (Local), 

comparando a densidade (ind/0,02m²) e número de táxon, todos calculados para 

cada amostra. Para a avaliação dos predadores avistados nos censos visuais a 

mesma comparação por Local e Distância foi realizada levando em consideração a 

densidade de predadores. 

Os parâmetros do sedimento (frações de areia, grau de seleção do grão e 

assimetria do grão) foram calculados para cada amostra baseado no método 

sugerido por Folk & Ward (1957). Todos esses parâmetros foram obtidos pelo 

programa SAG (Sistema de Análises Granulométricas, DIAS & FERRAZ, 2004). 

A análise ANOVA bifatorial foi empregado para testar diferenças significantes 

entre os atributos macrofauna (número de táxons e densidade), diferenças entre 

grandes grupos e famílias dominantes da macrofauna, parâmetros do sedimento, 

matéria orgânica e abundância de predadores entre os Bancos (fator aleatório) e 

entre as Distâncias (fixo e ortogonal aos Bancos). Todos os dados biológicos e 

físicos foram transformados quando necessários (log x +1 para dados biológicos e 

z-score para dados abióticos, segundo CLARKE & WARWICK, 2001), o teste de 

Cochran foi usado para checar a normalidade e homegenidade das variâncias e o 

teste a posteriori Fisher LSD foi usado para checar as diferenças. Todos os 

resultados foram gerados a partir de rotinas do programa Statistica 6.0. 

 Para representação e comparação da estrutura das associações 

macrobentônicas perto (2m) e longe (15m e 30m), em ambos os Bancos, foram 

empregadas análises de ordenação não métrica (n-MDS) com base nas matrizes de 

similaridade, calculadas a partir dos valores de abundância dos grandes grupos 

macrofaunais identificado, transformados por raiz quarta (CLARKE & WARWICK, 

2001) e com base no índice de Bray Curtis. Para checar as possíveis diferenças 

entre as distâncias a análise NPERMANOVA foi realizada, com base no índice de 

similaridade de Bray Curtis e teste a posteriori, com correção de Bonferroni.  

Para a avaliação da influência das variáveis sobre a estruturação da 

macrofauna foi empregada à análise BIOENV. As variáveis independentes usadas 

para explicar os padrões estruturais da macrofauna foram as frações 
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granulométricas e teor de matéria orgânica. Todas essas análises foram gerados 

utilizando o programa Primer 6.0 (Clarke & Warwick, 1991). 

Para avaliar a influência dos predadores bentófagos sobre a macrofauna, 

correlações de Spearman foram realizadas considerando os dados de cada banco 

separadamente.  

As variáveis ambientais que não variam, ao longo do estudo, estão 

apresentadas no ANEXO 6.  

Para cada um dos testes estatísticos propostos, foi empregado um nível de 

significância de 0,05. 

RESULTADOS 
 

Caracterização Ambiental 
  

 Considerando os dois Bancos, os sedimentos analisados foram compostos 

principalmente por areia fina (61%), seguidos de areia grossa (14%), areia média 

(13%) e silte+argila (12%), com diferença significativa entre as frações consideradas 

ao longo dos bancos e distâncias (Wilks Bancos-Dist=0,51, DF=8, p<0,05: Figura 22). 

Foi possível perceber um claro gradiente granulométrico no banco arenoso 

de Maracajaú, com aumento das frações maiores (areia média e grossa) em direção 

aos 30 metros (longe do recife). Em Rio do Fogo não foi observado nenhum 

gradiente granulométrico evidente (Figura 22).  
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Figura 22: Proporção de areia Grossa (G), Média (M), Fina (F) e Silte+Argila (S) por Bancos (M- Maracajaú; RF- 

Rio do Fogo) e Distância (2m, 15m e 30m). 
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A deposição de sedimentos (ver assimetria do grão) indicou valores negativos 

em ambos os Bancos, o que quer dizer que tanto Maracajaú quanto Rio do Fogo 

podem ser caracterizados como bancos arenosos em processo de erosão, com 

Maracajaú apresentando características erosionais significativamente maiores (-

0,3±0,1) quando comparado a Rio do Fogo (-0,2±0,1) (N=72, GL=1, FBancos=13,4 

p=0,000) (Figura 23A).  

Quanto ao grau de misturas dos grãos, representado pela seleção do grão, 

não houve variação em ambos os bancos (N=72, GL=1, FBancos=2,51 p=0,11), com 

valores por volta de 1,1 phi. Isto representa que, em ambos os bancos analisados, 

os sedimentos são moderadamente selecionados, indicando ambientes 

heterogênios (Figura 23B). 

Não houve variação de matéria orgânica, em ambos os bancos e distâncias 

(N=72, GL=2, FBancos-Distância=1,27 p=0,28), com uma média de 5,7%. Os valores 

mais elevados de matéria orgânica foram registrados próximo ao recife (figura 23C).  

 

Figura 23: Variação da média e desvio padrão da (A) Assimetria do Grão (phi), (B) Seleção do Grão (phi) e 

(C) Teor de matéria orgânica em cada Banco (M- Maracajaú; RF- Rio do Fogo) e Distância. A linha tracejada 

indica os valores médios. 
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Estrutura da macrofauna bentônica 
 

A densidade de indivíduos (média de 37,8/0,02m²) e o número de taxa (média 

de 3,5) variaram entre os Bancos e Distâncias, sem diferenças estatística (Figura 

24A; N=32, GL=2, FBancos-Distancia=0,21 p=0,81 e Figura 24B; N=32, GL=2, FBancos-

Distância=0,39 p=0,67). 

 

Os táxons que contribuem em 75% do total de indivíduos foram os 

Oligoquetas (15,4%); as famílias de poliquetas Glyceridae (11,2%), Cirratulidae 

(8,3%), Orbinidae (7,1%), Paraonidae (5,9%), Capitelidae (5,6%) e Syllidae (4,6%); 

os moluscos bivalves da família Tellinidae (8,1%) e Lucinidae (4,8%) e uma espécie 

de crustáceo Cumacea não identificado (3,3%) (mais detalhes no ANEXO 7).  

Quando analisamos por grupo taxonômico foi verificado uma variação 

pequena em relação aos bancos e as distâncias, em geral, com maiores valores à 

30m, mas sem significância para poliqueta (Figura 25A; N=74, GL=2, FBancos-Distancia 

(a)=0,1 p>0,05), moluscos (Figura 25B; N=74, GL=2, FBancos-Distancia (b)=0,1 p>0,05), 

oligoquetas (Figura 25C; N=74, GL=2, FBancos-Distancia (c)=0,9 p>0,05) e crustáceos 

(Figura 5D; N=74, GL=2, FBancos-Distancia (d)=1,4 p>0,05). 

 

 

 

 

Figura 24: Média (±EP) do número de indivíduos (a) e de taxa (b) em Maracajaú (M) e Rio do Fogo (RF) em cada 

Distância. A linha tracejada indica os valores médios. 
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Em média, 2ind/0,02m² do poliqueta carnívoro da Família Glyceridae foram 

coletados no estudo, sem diferença estatística entre bancos e distâncias (Figura 

26A; N=74, GL=2, FBancos-Distância (A)=0,3 p>0,05). Poucos organismos dessa família 

ocorreram em Rio do Fogo. 

Tanto poliquetas Cirratulidae como bivalve Tellinidae tiveram, em média, 

1,2ind/0,02m² e bivalves da família Lucinidae tiverem 0,7ind/0,02m² de média, 

sendo que estas não variaram entre os bancos e distâncias (Figura 26B, 26C e 26D; 

N=74, GL=2, FBancos-Distancia (B)=0,8 p=0,43; FBancos-Distância (C)=0,005 p>0,05; FBancos-

Distância (D)=1,9 p>0,05). 

 

0

5

10

15

20

25

2m 15m 30m

N
°C

ru
st

ac
e

o
/0

,0
2

m
²

M

RF

0

5

10

15

20

25

2m 15m 30m

N
°O

lig
o

ch
ae

ta
/0

,0
2

m
²

M

RF

0

5

10

15

20

25

2m 15m 30m

N
°P

o
ly

ch
ae

ta
s/

0
,0

2
m

²

M

RF

0

5

10

15

20

25

2m 15m 30m

N
°M

o
llu

sc
a/

0
,0

2
m

²

M

RF

A B

C D

A B

0

20

40

60

80

100

120

140

2m 15m 30m

N
°

In
d

iv
id

u
o

s/
0

,0
2

m
²

Distâncias

M

RF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2m 15m 30m

N
°

Ta
xa

Distâncias

M

RF

A B

0

20

40

60

80

100

120

140

2m 15m 30m

N
°

In
d

iv
id

u
o

s/
0

,0
2

m
²

Distâncias

M

RF

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2m 15m 30m

N
°

Ta
xa

Distâncias

M

RF

Figura 25: Média (±EP) do número de Polychaeta (A), Mollusca (B), Oligochaeta (C) e Crustacea (D) em 

Maracajaú (M) e Rio do Fogo (RF) em cada Distância. A linha tracejada indica os valores médios. 
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Figura 26: Média (±EP) do número de poliquetas Glyceridae (a), Cirratulidae (b) e bivalves Tellinidae (c) e 

Lucinidae (d) em Maracajaú (M) e Rio do Fogo (RF) em cada Distância. A linha tracejada indica os valores 

médios. 

 

 



98 

 

 De acordo com a ordenação da macrofauna (n-MDS, Figura 27) não foi 

possível perceber que a estrutura da mesma diferiu entre as distâncias perto do 

recife (isto, é 2m) e longe do recife (15m e 30m) mesmo quando a NPERMANOVA 

indicou valores significativos para Rio do Fogo (Figura 27M, NPERMANOVA F=1,88 

p=0,09 e figura 27RF F=2,07 p=0,04). 

 

 

Comparando as distâncias par-a-par, também não foi possível perceber 

diferença significativa na estrutura da macrofauna (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Comparação par a par da comunidade bentônica coletada ao longo das distâncias 
consideradas nos recifes de Maracajaú (M) e Rio do Fogo (RF). São apontados os valores de F, a 
partir da NPERMANOVA. 

 

  

 De acordo com a análise BioEnv, as diferenças sutis encontradas em Rio do 

Fogo, podem ser devidos as variações nas concentrações de areia média (maiores 

à 30m) e matéria orgânica (maiores à 2m), que se destacaram como variáveis que 

contribuíram para as leves diferenças na biota (Figura 28 e Tabela 4). 

 

2m vs 15m p 2m vs 30m p 15m vs 30m p

M 3,57 0,07 1,11 0,33 0,75 0,49

RF 0,81 0,51 2,71 0,12 2,81 0,08

Entre Distâncias

M RF

Figura 27: Ordenação por n-MDS comparando a estrutura dos grandes grupos da macrofauna em cada Banco (Maracajaú (M) – 

círculos e Rio do Fogo (R) – triângulos) em cada distância (2m – branco, 15m – cinza escuro e 30m – preto). 
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Tabela 4: Resultado da análise BIOEnv que correlaciona as variáveis ambientais abordadas no 
estudo com a biota que ocorre em ambos os recifes. 

 

*Os valores considerados de ρ (lê-se rhô) estão em negrito. Nas variáveis ambientais usou-se transformação z-

score e matriz baseada na Distância Euclidiana. Na biota usou-se transformação raiz quarta e matris de 

similaridade baseado em Bray-Curtis.    

ρ Variáveis Ambientais

0,12 Matéria orgânica, silte+argila, areia grossa

0,119 Matéria orgânica, areia grossa, seleçao do grão, areia média

0,117 Matéria orgânica, silte+argila

0,34 Matéria orgânica, areia média

0,31 Matéria orgânica, areia média, silte+argila

0,33 Matéria orgânica, areia média, silte+argila, areia fina
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Figura 28: Variáveis ambientais que mais explicam a estruturação da biota de Rio do Fogo ao longo das distâncias analisadas (tamanho das bolhas baseados nos valores da figura 2 e 3; 

(∆) corresponde à 2m, (  ) corresponde à 15m e (   ) corresponde à 30m; Stress=0,1). 
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Predadores Bentófagos e sua relação com os invertebrados bentônicos 
 

Um total de 303 indivíduos de peixes bentófagos foi contabilizado nos censos 

visuais realizados no estudo. Nove espécies destes predadores foram registradas 

no total, com oito ocorrendo em Maracajáu e seis em Rio do Fogo. Em ambos os 

bancos arenosos, Haemulon aurolineatum foi a espécie mais abundante e frequente 

no estudo. Houve maior densidade média de indivíduos em Rio do Fogo (21,2±35) 

quando comparada a Maracajaú (16,6±20), não havendo diferença significativa 

entre essas médias, devido aos altos desvios padrões (N=16, GL=1, FBancos=0,02 

p=0,87; tabela 5).  

 

 

Na figura 29 nota-se uma densidade maior de predadores bentófagos 

(38,5±45 em Rio do Fogo e 27±24 em Maracajaú) à 2m do recife comparado com as 

distâncias longe do recife (15m e 30m), porém sem diferença significativa, devido 

aos altos desvios padrões (N=16, GL=2, FBancos-Distancia=0,15 p=0,86). A densidade 

de H. aurolineatum segue o mesmo padrão (N=16, GL=2, FBancos-Distancia=0,49 

p=0,63).  

 

 

 

 

 

 

Predadores Bentófagos FO Dens. Média 2m 15m 30m Dens. Média 2m 15m 30m

Haemulon aurolineatum 8 7,8(10) 13,5 (11) 4,5(6,3) 0 18,6(36) 37,2(46,8) 0 0

Haemulon plumieri 4 3(5,8) 6,2(7) 0 0 0,5(1) 0,5(0,2) 0 1,5(2)

Pseudupeneus maculatus 5 1,5(2,8) 3(3,5) 0 0 1,5(2,5) 0,5(1) 3,5(5) 2,1(1,5)

Haemulon parra 2 2,8(5,6) 2(4) 7,5(10) 0 0 0 0 0

Haemulon steindachneri 1 0,6(1,7) 1,2(2,5) 0 0 0 0 0 0

Anisotremus virginicus 3 0,4(0,7) 0,7(1) 0 0 0,1(0,3) 0,2(0,5) 0 0

Eucinostomus sp. 3 0,1(0,3) 0,2(0,5) 0 0 0,3(0,7) 0 0,5(0,7) 1(1,4)

Holacantus ciliaris 1 0 0 0 0 0,1(0,3) 0,2(0,5) 0 0

Holocentrus adscensionis 1 0,1(0,3) 0,2(0,5) 0 0 0 0 0 0

Total 16,6(20) 27(24) 12(17) 0 21,2(35) 38,5(45,6) 4(4,2) 4(5,6)

M RF

Tabela 5: Densidade média (desvio padrão) dos peixes bentófagos por espécie avistados nos 16 censos visuais realizados em 

Maracajaú (M) e Rio do Fogo (RF) em todas as distâncias estudadas (FO: frequência de ocorrência por banco). 
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 Quando relacionamos a densidade da macrofauna bentônica com a 

abundância dos predadores bentófagos, em cada distância, em cada recife, 

percebemos que a densidade de Mollusca tendeu a aumentar com o aumento da 

distância da borda do recife enquanto que o número de peixes bentófagos tendeu a 

diminuir com o aumento da distância, sendo este padrão estatisticamente 

significativo para Maracajaú (figura 30; r= - 0,90 p<0,05). Em Rio do Fogo, esta 

relação se deu com a família de bivalves Tellinidae (figura 30; r= - 0,90 p<0,05).  

 Quanto ao número de taxa da macrofauna relações inversas foram vista 

somente entre o poliqueta carnívoro Glycera sp., em Maracajaú (figura 30; r= - 0,89 

p<0,05). 
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Figura 29: Variação da densidade média de predadores e da densidade de H. aurolineatum ao longo das distâncias, em 

Maracajaú (M) e Rio do Fogo (RF). As barras verticais correspondem aos intervalos de confianças. 
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Figura 30: Em A, relação entre o número de taxa da macrofauna e o poliqueta carnívoro Glycera sp. bem como a 

densidade de Mollusca e a quantidade de peixes bentófagos avistados em cada distância adjacente ao recife de 

Maracajaú.  

Em B, relação entre a densidade da família de bivalves Tellinidae e a quantidade de peixes bentófagos avistados em 

cada distância adjacente ao recife de Rio do Fogo (as linhas tracejadas correspondem aos predadores bentófagos). 
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DISCUSSÃO 
 

A Influência do Recife 
Os parâmetros sedimentares analisados neste estudo, especialmente a 

assimetria do sedimento, confirmam que ambos os bancos arenosos adjacentes aos 

recifes de Maracajaú e Rio do Fogo têm características erosionais. Isto significa que 

ambos os bancos estão submetidos à elevado estresse físico e, consequentemente, 

hidrodinâmico, como apontado nos estudos de Queiroz (2008) para a APARC, 

dando sustentabilidade as hipóteses levantadas neste estudo.  

Pelas análises univariadas foi mostrada uma ausência de diferenças 

(significativas) ao longo das distâncias tanto entre a abundância total de indivíduos 

quanto entre o número de táxons, em ambos os bancos. Isto sugere que as 

comunidades analisadas respondem da mesma forma quando analisamos estes 

descritores, indicando semelhanças biológicas entre os bancos estudados e entre 

as distâncias em relação à borda dos recifes. O fato de não haver diferenças 

significativas ao longo das distâncias confirma a ausência de halo infaunal em 

ambientes tropicais e submetidos à alto hidrodinamismo. 

Em regiões de altas latitudes, já foi indicada a ausência de halo infaunal, 

como em Barros et al. (2001), que não encontrou tendências consistentes sobre a 

abundância total e diversidade da macrofauna em diferentes distâncias de recifes 

naturais e artificiais australianos, empregando a mesma metodologia que a aplicada 

neste estudo. Davis et al. (1982), em um recife artificial americano, encontrou 

diferenças de abundâncias entre as distâncias, apenas para  a epifauna (por 

exemplo, na densidade de um octocoral). Na Carolina do Norte (EUA), Ambrose & 

Anderson (1990) mostraram que, em recifes artificiais, as densidades de algumas 

espécies aumentam e de outras diminuem, abordando as mesmas distâncias e 

mesma amostragem propostas para APARC. Todos estes estudos destacam os 

fatores físicos (especialmente a heterogeneidade granulométrica) como os mais 

atuantes para explicar a ausência de halo. Nossos resultados mostram que os 

recifes naturais da APARC concordam com o padrão apontado por estes autores, 

em outros locais do mundo. 

As sutis diferenças entre a estrutura das comunidades perto e longe, 

mostrada pelas análises multivariadas (somente em Rio do Fogo; figura 27), podem 

ser interpretadas como sendo mais influenciadas pelas variações no sedimento 
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(frações de areia e os teores de matéria orgânica; tabela 4) do que pela distância do 

recife em si, uma vez que as ordenações de n-MDS não evidenciaram nenhuma 

dissimilaridade entre as distâncias analisadas, em nenhum dos bancos (par-a-par; 

tabela 3). Isso confirmaria a primeira hipótese do estudo, de que a estrutura 

bentônica difere em decorrência da granulometria, que seria influenciada, por 

consequência, pelas condições hidrográficas locais. 

Existem evidências de que o movimento da água próximo ao recife modifica a 

região sedimentar imediatamente adjacente ao mesmo, afetando a distribuição do 

tamanho do grão, o conteúdo de matéria orgânica no sedimento, a suspensão de 

partículas e a disponibilidade de comida para a fauna (BARROS et al , 2001).  

De fato, a própria estrutura recifal pode, potencialmente, ser fonte de frações 

grossas devido à erosão do recife adicionando, nas adjacências, por exemplo, 

fragmentos de conchas, corais e outros animais (BARROS et al. 2001). As frações 

de areia média e grossa coletadas neste estudo tinham grande frequência desses 

fragmentos, indicando que a ação das ondas e correntes ao redor dos recifes da 

APARC seriam intensas, justificando assim o acúmulo de frações grossas à 30m e o 

depósito de material fino e matéria orgânica, próximo aos recifes. Estas variações 

de sedimento poderiam explicar a ocorrência da macrofauna depositívora, como 

oligoquetas e o bivalve Tellina sp., à 2m de distância; distância esta rica em matéria 

orgânica e sedimento fino; bem como a presença de poliquetas,  como Aricidea sp. 

e Glycera sp., comuns em áreas com grande percentual de areia média, como 

registrado longe do recife (15m e 30m). 

A maior ocorrência de depositívoros próximos aos recifes seria devido aos 

maiores teores de matéria orgânica encontrados nesta zona (figura 23C), uma vez 

que os teores de matéria orgânica já foram apontados também como causadores de 

distição entre assembléias macrofaunais perto e longe dos recifes (DAHLGREN et 

al. 1999). Para estes autores a produção de detritos originado no próprio recife seria 

a fonte principal dos teores orgânicos, em regiões de infralitoral da Carolina do 

Norte (EUA).  

Embora ainda não se tenha nenhum dado sobre a produção de detritos dos 

recifes da APARC, sabe-se que nos mesmos há um grande potencial de fontes de 

produção de detritos, já que Mendes et al. (2009) constataram a alta ocorrência de 

corais pétreos no local de estudo, o decaimento das folhas de Halodule wrightii  e 

macroalgas (capítulo 1), uma elevada diversidade faunística associadas ao 
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ambiente recifal (MARTINEZ et al., 2012, MENDES et a., 2009) e uma elevada 

diversidade macrofaunal associada à ambientes adjacentes (como vegetado, em 

capitulo 1). Todos estes componentes podem ter contribuições importantes para a 

entrada de compostos orgânicos do recife para a areia imediatamente adjacente aos 

complexos recifais da APARC. 

Além das diferenças na granulometria e no teor de matéria orgânica 

sedimentar terem sido discutidos como fatores responsáveis pelas sutis variações 

na estrutura da macrofauna do banco arenoso de Rio do Fogo, o papel da 

heterogeneidade ambiental em pequena escala também deveria ser levado em 

consideração como causador de variações na abundância e número de espécies 

em ambientes não consolidados (THRUSH et al., 2001; BARROS et al., 2004). O 

fato de que em nosso estudo a areia média (longe) foi a variável sedimentar 

destacada como aquela que melhor explica o padrão da biota somente em Rio do 

Fgo (BIOENV da tabela 4, figuras 28), aliado à ausência de agrupamentos entre as 

amostras dentro de todas as distâncias estudadas (figura 27), sugere a existência 

de uma maior força em relação à variações do sedimento do que aquelas 

relacionadas as distâncias do recife.  

Estudos apontam que a morfologia das ondulações do sedimento, 

comumente chamada de microtopografia sedimentar, é um fator que influencia a 

variação espacial de várias comunidades bentônicas de substratos moles, como 

microalgas, meiofauna (KENDRICK et al., 1998) e macrofauna (BARROS et al., 

2004). Essa microtopografia é influenciada pelas correntes/ação das ondas e a 

distribuição complexa dos grãos que, na escala microtopográfica, pode ser uma 

importante fonte de microhabitats e de particionamento de recursos para a fauna 

(HOGUE & MILLER, 1981). Embora não tenham sido consideradas, ondulações no 

sedimento foram visualizadas ao longo de toda a amostragem, podendo indicar que 

a microtopografia local poderia ser a grande responsável pelo padrão da 

macrofauna encontrado na APARC, já que esta proporciona uma distribuição 

espacial dos organismos mais complexa do que aquelas apenas relacionadas às 

distâncias. 

Assim, nossos resultados apontam que um conjunto complexo de variáveis 

ambientais, que incluem interações entre o regime hidrodinâmico, tamanho do grão 

e teores de matéria orgânica, atuem na distribuição da macrofauna de fundos 

arenosos da APARC. Aliado a isso, sugere-se que a microtopografia do sedimento 
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também seja considerada como um provável influenciador na distribuição espacial 

da macrofauna, e que esta seja contemplada no protocolo de futuros estudos na 

área, usando a altura das ondulações, direção das mesmas e a granulometria de 

cristas e cavas, conforme Barros et al. (2004). Também não podemos destacar o 

fato de que não se observou halo, simplesmente, devido à escala trabalhada (até 

30m distante do recife). 

 

A Influência da Predação 
Segundo o Modelo de Ambiente Estressante (proposto por MENGE & 

SUTHERLAND, 1976) era esperado que em ambientes fisicamente estressantes, 

como na APARC, a predação tivesse pouca força sobre a estruturação da 

macrofauna bentônica, não sendo ela a responsável pela formação de halo próximo 

a borda do recife. Apesar de termos encontrado uma relação inversa (e significativa) 

entre a presença de predadores bentófagos e a abundância de moluscos (figura 30) 

este resultado, sozinho, não é suficiente para rejeitar o modelo proposto por Menge 

e Sutherland, reforçando assim o papel de fatores físicos (apontado anteriormente) 

sobre a predação. Destacamos, ainda, dois fatores que devem ser levados em 

consideração quando avaliado este resultado. 

Primeiro, assim como comentado no capítulo 1, o número de censos de 

predadores bentófagos aplicados nos bancos arenosos foi reduzido (n=8, em cada 

banco, somente no período de Transição). Isto dificultaria confirmamos com clareza 

uma forte relação de causa e efeito sobre a macrofauna. 

Segundo, provavelmente, correlações fortes e, consequentemente, 

evidências efetivas de halo decorrente de predação poderiam ocorrer caso a 

macrofauna fosse maior que 4mm, uma vez que  Langlois et al. (2006a, 2006b) 

encontrou halo infaunal somente sobre este tamanho de invertebrados em sistemas 

australianos. No presente estudo, a maioria das espécies identificadas tinha 

tamanho inferior a esta classe de tamanho (dados não publicados) sugerindo que 

estes organismos pequenos podem nem mesmo estar sendo consumidos 

efetivamente pelos predadores bentófagos, o que resultou na ausência de relação 

verificada aqui. Além disso, pode haver variação no hábito alimentar de acordo com 

o tamanho do predador, dificultando ainda mais a comprovação de correlações 

entre predadores e presas. 
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Assim, o alto estresse hidrodinâmico somado ao tamanho reduzido dos 

indivíduos macrofaunais encontrados nestas áreas tropicais dificultaria a formação 

de halos infaunais provocados pela predação ativa de peixes, confirmando a 

segunda hipótese proposta neste estudo. 

Outro ponto de destaque é que todos os estudos que constataram a presença 

de halos provocados peixes bentófagos, citados até agora aqui, negligenciaram a 

presença importante dos predadores da própria infauna (POSEY & AMBROSE, 

1994 e LANGLOIS, 2006). Knox (2001) já destacava que, interações de três níveis 

(epifauna predadora + infauna predadora + infauna não predadora) ocorrem em 

áreas não consolidadas, sendo a infauna predadora particularmente importante nas 

interações entre estes organismos. 

Sabe-se que muitas espécies infaunais são vorazes predadoras de epifauna 

ou de infauna, funcionando assim como predadoras intermediárias nos sistemas 

arenosos como, por exemplo, poliquetas terebelídeos ingerindo larvas de poliquetas 

nereidídeos (em WILSON, 1980 apud KNOX, 2001), poliquetas nereidídeos 

consumindo uma ampla variedade de organismos infaunais (em WITTE & DE 

WILDE, 1979 apud KNOX, 2001), Glycera dibranchiata consumindo Nereis virens  

(AMBROSE, 1984b), o nemertinea Paranemertes peregrina consumindo poliquetas 

nereidídeos e espionídeos (em RAE, 1976 apud KNOX, 2001), dentre outros (mais 

exemplos em KNOX, 2001). 

Dessa forma, destacamos a relação significativa entre o carnívoro infaunal 

Glycera sp. e o número de táxons da macrofauna bentônica, evidenciando o papel 

de predadores infaunais na composição de espécies da macrofauna de fundos 

arenosos tropicais, como previmos na segunda hipótese. No presente estudo, a 

abundância de poliquetas predadores do gênero Glycera próximo ao recife (ou seja, 

à 2m; figura 30 A) foi maior que distante do recife, do mesmo modo como ocorreu 

para os peixes bentófagos indicando que este predador intermediário possivelmente 

esteja exercendo mais força sobre o número de espécies infaunais do que 

propriamente contribuindo para formação de halos, que, como reportado, foram 

ausentes neste estudo. 

Portanto, a predação exercida por peixes bentófagos não deve ser 

considerada responsável pela formação de halos em ambientes com alto estresse 

hidrodinâmico como os recifes tropicais da APARC. A predação por parte dos 
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invertebrados bentônicos pode também esta atuando, como controlador de número 

de espécies macrofaunais nesta região. 

Concluímos, portanto, que a variação entre a macrofauna perto-longe no 

ambiente arenoso adjacente aos recifes tropicais analisados é resultado, 

provavelmente, mais de uma combinação de fatores físicos (tamanho do grão, teor 

de matéria orgânica, condições hidrodinâmicas), que covariam com a distância da 

borda, do que a influência dos fatores biológicos, em especial, a predação.  

O estudo também apontou que amostragens contemplando várias classes de 

tamanho da macrofauna, utilizando diferentes métodos e tipos diferentes de 

amostradores (aqueles que coletem macrofauna ≥4mm) , bem como avaliações 

considerando o papel de outros predadores e da microtopografia local são 

necessários para uma melhor compreensão de como as comunidades em 

sedimentos arenosos adjacentes à recifes são estruturadas, para assim poder 

avaliar, com mais propriedade, a formação de halo infaunal nestes ambientes 

recifais tropicais. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Este estudo investigou como se dá a estruturação da macrofauna bentônica 

de habitats arenosos adjacentes à recifes do Nordeste do Brasil. As amostragens de 

campo foram feitas em dois complexos recifais comparáveis, que apresentam 

habitats sedimentares rasos, ambos compostos por áreas vegetadas e não 

vegetadas (figura 1, Introdução Geral). Para que se possa apreender melhor as 

contribuições acrescidas, um resumo das mesmas é apresentado a seguir. 

 

A macrofauna bentônica associada à H. wrightii 

 

 A hidrodinâmica local é um fator oceanográfico importante, que deve ser 

levado em consideração em estudos envolvendo áreas vegetadas costeiras, 

pois influencia a granulometria dos bancos, repercutindo em diferenças 

macrofaunais entre bancos vegetados Protegidos e Expostos à ação das 

ondas. 

 A maior diversidade macrofaunal foi medida no banco Exposto (média de 2,1 

nats/ind) enquanto que no banco Protegido o valor médio foi 1,5 nats/ind. 

Para a escala de Barros (2008), somente a diversidade do banco Exposto é 

considerada alta, indicando que, mesmo exposto à ação de ondas, o banco 

vegetada de Rio do Fogo tem um potencial grande de agregar espécies. 

 O bivalve suspensívoro P. blanda foi o organismo típico da macrofauna 

associada a H. wrightii do banco Protegido, exercendo um papel chave na 

manutenção do ecossistema vegetado, pois realiza uma simbiose, 

considerada de três estágios, com H. wrightii e bactérias que mantem o 

ambiente vegetado. 

 O poliqueta depositívoro Notomastus sp. é o organismo característico do 

banco Exposto. Este táxon correlacionou-se intimamente com elevados 

teores de matéria orgânica. Devido à alta dominância deste depositívoro, no 

banco Exposto, sugeriu-se a ocorrência da relação de amensalismo trófico 

neste banco. 
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 Sobre a relação maior complexidade estrutural/ maior diversidade 

macrofaunal, não foi possível rejeitar ou aceitar esse fato nos bancos 

vegetados da APARC, visto que o método utilizado neste estudo não foi 

adequado para medir complexidade do ambiente. Mesmo assim, acreditamos 

que a aplicação desse paradigma ocorra em comparações entre áreas 

vegetadas e não vegetadas, para se poder concluí, efetivamente, sobre a 

complexidade estrutural dos habitats vegetados. 

 Em relação à predação, bancos Protegidos à ação das ondas tenderam a ter 

efeito de peixes sobre a macrofauna, enquanto que bancos Expostos não. 

Nestes últimos, a predação foi considerada secundária frente às 

adversidades físicas que a macrofauna pode encarar. 

 Sazonalmente, foi confirmado que bancos Protegidos variam menos que 

bancos Expostos, mostrando que a estabilidade ambiental, provocada pela 

proteção a fortes correntes (típicas do período Transição-Chuvoso), se 

destaca frente às adversidades ambientais. Só foi possível discriminar a 

fauna no banco Protegido, entre os períodos, em épocas de extrema calmaria 

(período Seco). 

 Foi verificado que no período Seco a exposição às ondas teve pouca 

influencia sobre a fauna associada de ambos os bancos, pois, independente 

do grau de hidrodinamismo, o gastrópode Aclis sarissa e anfípodas 

dominaram. Fatores relacionados à disponibilidade de alimento (epífitas), à 

alta biomassa vegetada e ao ciclo reprodutivo dos organismos supracitados 

foram destacados como influenciadores desse padrão.  

 

Comparando a macrofauna bentônica de bancos vegetados e bancos 
arenosos 
 

 As diferenças apontadas entre as comunidades macrobentônicas de fundos 

vegetados e não vegetados foram baseadas, principalmente, na diversidade 

e abundâncias dos indivíduos coletados (maior em Halodule) e na variação 

de areia grossa e frações de finos (maiores concentrações em Areia, devido à 
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falta de cobertura vegetal). Esses resultados comprovam, verdadeiramente, o 

papel da fanerógama como um elemento que eleva a complexidade estrutural 

de hábitats, como destacado no capítulo 1 desta tese. 

 Apesar de a região tropical ser considerada mais estável climatologicamente, 

não foi possível diferenciar as comunidades macrofaunais de Halodule e 

Areia no período de Transição (transição de Seco para Chuvoso, ou seja, o 

outono, no Hemisfério Sul). A complexidade estrutural, proporcionada pela 

fanerógama Halodule, discriminou com mais evidência os habitats somente 

nas extremidades climáticas (isto é, no período Seco e no período Chuvoso), 

permitindo que as diferenças atribuídas à presença da Halodule ficassem 

mais evidentes. Assim, reforçamos a importância de se incluir as condições 

climáticas para diferenciar áreas vegetadas de não vegetadas, mesmo em 

ambientes tropicais. 

 No período Chuvoso, o bivalve depositívoro Tellina sp. foi o animal típico do 

banco de Halodule,   enquanto que o suspensívoro Parvilucina blanda foi 

dominante em Areia. 

 No período Seco, destaca-se a importância do gastrópode Aclis sarissa e 

anfípodas como animais típicos dos bancos vegetados, e do poliqueta 

Diopatra sp. e bivalves C. costata e P. blanda como típicos de Areia. 

 Foi possível comprovar a hipótese de carreamento de detritos das áreas 

vegetadas para não vegetadas, devido aos elevados teores de matéria 

orgânica nos bancos arenosos, coincidindo com uma destacada importância 

trófica dos depositívoros em Areia.  

 No ambiente arenoso também foi registrada uma menor quantidade de 

guildas tróficas do que em Halodule, sustentando a hipótese de que a 

tridimensionalidade de bancos vegetados eleva também a quantidade de 

guildas tróficas, elevando a redundância de serviços ecológicos em 

ambientes com fanerógamas (BOSTROM et al, 2006). 
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A interface recife-areia e as influências bióticas e abióticas 

 A ausência de diferenças, ao longo das distâncias da borda do recife, tanto 

pelas análises uni como pelas multivariadas, confirmaram a ausência de halo 

infaunal na área de estudo. Os fatores físicos (especialmente a 

heterogeneidade granulométrica e concentrações de matéria orgânica) 

seriam os mais atuantes para explicar a ausência de halo. 

 Destacou-se o papel da heterogeneidade ambiental em pequena escala ou 

microtopografia local, como provável responsável pelo padrão da macrofauna 

encontrado na APARC, já que esta proporciona uma distribuição espacial dos 

organismos mais complexa do que aquelas apenas relacionadas às 

distâncias. 

 A predação por peixes, nos bancos arenosos da APARC, não foi efetiva para 

a formação de halos de aumento de abundância com a distância, já que se 

analisou bancos com elevado estresse hidrodinâmico, reforçando, assim, o 

papel de fatores físicos sobre a predação por peixes. 

 O alto estresse hidrodinâmico somando ao tamanho reduzido (<4mm) dos 

macoinvertebrados encontrados nestas áreas tropicais podem impossibilitar  

a formação de halos infaunais, provocados pela predação ativa de peixes. 

Confirma-se, assim, as hipóteses proposta neste estudo. Outros predadores, 

como o carnívoro infaunal Glycera sp., foram apontados como componente 

importante na zona recife-areia e este merece um estudo específico para 

checar sua influência neste ambiente. 

 

Com base nos principais resultados destacados, esta tese mostrou que as 

áreas de fundos não consolidados do entorno dos recifes da APARC merecem 

destaque do ponto de vista ecológico e de conservação, deixando de ser somente 

uma feição geomorfológica, pois evidenciou-se relações da biota com o ambiente e 

da biota com outros organismos, não descritas antes para estas áreas.  

A principal taxocenose encontrada em todos os estudos que compõem esta 

tese foi Poliqueta-Molusco-Crustáceo. Esta reflete, parcialmente, os táxons 

considerados “básicos” de sedimentos carbonáticos (isto é, Equinodermas-
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Moluscos-Crustáceos, Warwick & Clarcke (1993)), sedimentos estes dominantes na 

APARC. Segundo Warwick & Clarcke (1993), a dominância de organismos 

vermiformes ocorre em ambientes com elevados distúrbios físicos naturais. Este é o 

caso de todas as regiões não consolidadas consideradas.  

O número médio de espécies macrofaunais identificadas nos ambientes de 

Areia (7 espécies) e Halodule (12 espécies), bem como os valores médios de 

diversidade em Areia (1,4 nats/ind) e Halodule (1,8 nats/ind) podem ser, à primeira 

vista, baixos para um ambiente tropical (ver em capítulo 2). Porém, vale ressaltar 

que todas as amostragens ocorreram somente em uma faixa de 30m de largura, 

partindo do recife. Estudos posteriores, que visem caracterizar toda a extensão dos 

bancos arenosos e vegetados, provavelmente devem elevar estes valores. 

Mesmo assim, um potencial para ampliações de registros/novos registros no 

Nordeste do Brasil são apontados para vários grupos macrofaunais, listados nos 

anexos desta tese, como, por exemplo: para o decápode Pagurus criniticornis 

(Dana, 1852) - coletado no banco de fanerógama, no período Seco; para os 

anfípodas do gênero Eochelidium Bousfield & Chevrier, 1996 (organismo raro) - 

coletado, no período Seco, tanto em fanerógamas como em bancos de areia; para 

as Famílias Amphichidae e Lysianassidae - ambos coletados em banco de 

fanerógama, no período Seco; pelo menos um molusco, o gastrópode Aclis sarissa 

Watson, 1881 e; para vários poliquetas (as espécies ainda estão em fase de 

investigação de registros de ocorrência).  

Destacamos, pois, que a sazonalidade, mesmo nos trópicos, tem um 

importante papel na estruturação da macrofauna de fundos moles, não devendo ser 

negligenciada em estudos futuros. Também foi verificado que o hidrodinamismo tem 

um papel fundamental na estruturação bentônica destes fundos e que, 

especificamente, comandaria a estruturação da fauna de invertebrados bentônicos 

fora de áreas vegetadas, em função de alterações do sedimento e carreamento de 

matéria orgânica sedimentar. 

Assim, a presente tese contribuiu para o cumprimento dos princípios, 

diretrizes e estratégias do Plano Nacional de Áreas Protegidas do Brasil, que visa, 

acima de tudo, conhecer e entender as regiões costeiras e marinhas do País, as 
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quais fazem parte de áreas preservadas (PRESTES et al., 2007), como é o caso da 

Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais - APARC. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1:  Frequência e direção dos ventos da região estudada, ao longo dos períodos considerados no 

estudo 
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ANEXO 2: Média (DP) das variáveis ambientais medidas nos bancos de Halodule  Protegido e Exposto, ao longo do estudo

Variáveis ambientais PROTEGIDO EXPOSTO PROTEGIDO EXPOSTO PROTEGIDO EXPOSTO

 Temperatura Água (°C) 26,5±0,5 26,8±0,4 28,7±0,4 29,2±0,3 29,5±0,01 28±0,01

 Temperatura Ar (°C) 25,5±0,6 25,3±0,5 26,3±0,5 27,2±0,4 28±0,01 28,6±0,5

Profundidade (m) 2,2±1,1 3,6±0,5 3±1 3,7±0,6 3,3±0,7 4,1±1,4

Salinidade 34,3±0,7 34,6±1,2 38,5±0,7 38,7±0,4 38±0,8 38,3±0,5

 Transparência da Água (m) 0,7±0,4 0,8±0,2 3,8±0,6 4,5±0,9 7±2,2 3,3±1

 %CACO3 94,5±3,6 92,7±6 93,6±4,8 94,7±3,6 94,5±3,8 92,7±8

CHUVOSO TRANSIÇÃO SECO



ANEXO 3: Abundância e Densidade Relativa Total (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Espécies Macrofauna CHUVOSO TRANSIÇAO SECO
Abundância 

(P)
CHUVOSO TRANSIÇAO SECO

Abundância 

(E)
DR% FO% Total

Nemertinea 16 43 59 6 396 402 9,1 3,1 461

Notomastus sp. 20 20 2 422 424 8,8 2,0 444

Caulleriella alata 21 21 2 362 1 365 7,6 2,4 386

Aclis sarissa 21 212 233 6 73 79 6,2 2,0 312

Oligochaeta 28 28 13 270 283 6,2 2,3 311

Aricidea sp. 1 51 52 9 198 1 208 5,1 2,5 260

Parvilucina blanda 60 46 28 134 25 39 7 71 4,1 6,4 205

Amphipoda NI 26 16 42 3 52 41 96 2,7 2,4 138

Tellina sp. 25 11 2 38 18 64 17 99 2,7 4,5 137

Codakia costata 31 36 54 121 1 2 12 15 2,7 3,1 136

Maera sp. 15 18 101 134 1 1 2,7 1,2 135

Exogone sp. 1 5 3 9 1 115 5 121 2,6 2,4 130

Syllis sp. 17 1 18 1 82 83 2,0 1,7 101

Olivella nivea 12 14 2 28 2 53 13 68 1,9 2,5 96

Nematonereis sp. 31 23 54 29 11 40 1,9 2,2 94

Tanaidacea NI 10 14 24 65 1 66 1,8 1,5 90

Glycera sp. 10 3 1 14 3 52 4 59 1,4 2,5 73

Astacilla cf. lasallae 3 35 38 2 2 28 32 1,4 1,4 70

Boonea seminuda 24 24 45 45 1,4 1,0 69

Isopoda NI 10 28 38 17 14 31 1,4 1,2 69

Prionospio dayi 0 53 14 67 1,3 0,7 67

Magelona papillicornis 1 7 8 46 1 47 1,1 1,8 55

Anachis catenata 3 4 21 28 26 26 1,1 1,7 54

Polychaeta NI 2 2 47 1 48 1,0 1,0 50

Strigilla pisiformis 17 5 5 27 4 7 11 0,8 2,2 38

Sipuncula 2 5 7 27 1 28 0,7 1,3 35

Cumacea NI 3 4 7 4 20 1 25 0,6 1,3 32

Edwardsia sp. 3 9 12 12 7 19 0,6 0,9 31

Aruga sp. 1 1 20 22 5 3 8 0,6 0,9 30

Euchone sp. 4 4 26 26 0,6 0,8 30

Photidae NI 0 30 30 0,6 0,4 30

PROTEGIDO (P) EXPOSTO (E )

Preto – Abundante e frequente, Cinza escuro – abundante (o valor maior que a abundância média no Período) e Cinza claro – frequente (valor  maior que a frequência 

média no Período).



ANEXO 3: Abundância e Densidade Relativa Total (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Espécies Macrofauna CHUVOSO TRANSIÇAO SECO
Abundância 

(P)
CHUVOSO TRANSIÇAO SECO

Abundância 

(E)
DR% FO% Total

PROTEGIDO (P) EXPOSTO (E )

Semele purpurascens 24 6 30 0 0,6 0,7 30

Syllidae NI 0 28 1 29 0,6 0,6 29

Crassinella lunulata 15 4 19 3 4 2 9 0,6 1,3 28

Typossillys sp. 3 3 25 25 0,6 0,5 28

Neritina virginea 6 6 21 21 0,5 0,8 27

Leptochelia dubia 7 7 18 18 0,5 0,4 25

Macoma sp. 1 1 2 6 10 5 21 0,5 1,4 23

Diopatra sp. 6 3 9 8 5 13 0,4 1,0 22

Paraexogone sp. 7 7 15 15 0,4 0,7 22

Odostomia laevigata 0 21 21 0,4 0,4 21

Ophiuroida 1 1 1 3 7 11 18 0,4 1,1 21

Capitella sp. 0 20 20 0,4 0,5 20

Acteocina bullata 2 5 7 12 12 0,4 0,8 19

Armandia polyophthalma 2 2 1 16 17 0,4 0,9 19

Semele nuculoides 17 2 19 0 0,4 1,0 19

Bulla striata 1 1 3 13 16 0,3 0,7 17

Lumbrineridae 2 2 12 3 15 0,3 0,9 17

Lysianassidae NI 1 6 7 3 5 8 0,3 0,7 15

Orbinea sp. 0 1 13 14 0,3 0,7 14

Pitho lherminieri 4 4 8 2 10 0,3 0,9 14

Ampithoe sp. 13 13 0 0,3 0,4 13

Leptochelia sp. 1 1 10 2 12 0,3 0,2 13

Paraonidae 7 7 1 4 5 0,2 0,4 12

Caecum sp. 0 3 4 4 11 0,2 0,5 11

Nemertinea sp2. 0 11 11 0,2 0,2 11

Scoloplos leodamas 1 1 2 8 10 0,2 0,4 11

Decapoda NI 6 6 4 4 0,2 0,3 10

Dipolydora sp. 0 10 10 0,2 0,1 10

Lembos sp. 0 10 10 0,2 0,4 10

Sphaerosyllis sp. 1 1 9 9 0,2 0,4 10

Bodotriidae NI 1 6 7 1 1 2 0,2 0,4 9

Preto – Abundante e frequente, Cinza escuro – abundante (o valor maior que a abundância média no Período) e Cinza claro – frequente (valor  maior que a frequência 

média no Período).



ANEXO 3: Abundância e Densidade Relativa Total (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Espécies Macrofauna CHUVOSO TRANSIÇAO SECO
Abundância 

(P)
CHUVOSO TRANSIÇAO SECO

Abundância 

(E)
DR% FO% Total

PROTEGIDO (P) EXPOSTO (E )

Cyclaspis sp. 1 5 6 1 1 1 3 0,2 0,6 9

Nucula semiornata 1 1 8 8 0,2 0,3 9

Atys caribaeus 0 2 5 7 0,1 0,3 7

Cirolanidae NI 0 3 4 7 0,1 0,1 7

Paraexogone sp2. 7 7 0 0,1 0,1 7

Rhodine cf. loveni 3 3 4 4 0,1 0,1 7

Scoloplos sp. 5 5 2 2 0,1 0,4 7

Cephalocordata 0 1 5 6 0,1 0,3 6

Holoturoidae 0 6 6 0,1 0,3 6

Nereididae NI 0 5 1 6 0,1 0,3 6

Onuphis sp. 4 1 5 1 1 0,1 0,3 6

Spionidae sp1. 1 1 5 5 0,1 0,3 6

Stylopsis resticula 0 6 6 0,1 0,2 6

Tanaidomorpha 2 2 3 1 4 0,1 0,2 6

Tharyx sp. 2 2 4 4 0,1 0,4 6

Aclis underwoodae 0 5 5 0,1 0,3 5

Caulleriella sp2. 5 5 0 0,1 0,1 5

Chaetognata 1 1 1 3 4 0,1 0,4 5

Cirratulidae 1 1 4 4 0,1 0,4 5

Eulithidium affine 1 2 3 2 2 0,1 0,2 5

Grubeulepis sp. 0 5 5 0,1 0,2 5

Leptochelia savignyi 0 5 5 0,1 0,2 5

Marphysa sp. 1 1 4 4 0,1 0,2 5

Peramphithoe sp. 3 3 2 2 0,1 0,3 5

Eochelidium sp. 0 3 1 4 0,1 0,2 4

Ericthonius punctatus 4 4 0 0,1 0,3 4

Graptacme eborea 2 2 4 0 0,1 0,3 4

Leucothoidae NI 2 2 4 0 0,1 0,1 4

Maldanidae sp1. 2 2 2 2 0,1 0,2 4

Naineris setosa 0 4 4 0,1 0,2 4

Nephytys squamosa 0 4 4 0,1 0,1 4

Preto – Abundante e frequente, Cinza escuro – abundante (o valor maior que a abundância média no Período) e Cinza claro – frequente (valor  maior que a frequência 

média no Período).



ANEXO 3: Abundância e Densidade Relativa Total (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Espécies Macrofauna CHUVOSO TRANSIÇAO SECO
Abundância 

(P)
CHUVOSO TRANSIÇAO SECO

Abundância 

(E)
DR% FO% Total

PROTEGIDO (P) EXPOSTO (E )

Portunus anceps 1 1 2 1 3 0,1 0,3 4

Anachis lyrata 0 3 3 0,1 0,1 3

Caridae NI 3 3 0 0,1 0,1 3

Corbula sp. 0 1 2 3 0,1 0,2 3

Ischnochiton striolatus 0 3 3 0,1 0,1 3

Leodamas rubras 0 3 3 0,1 0,1 3

Lepidasthenia sp. 3 3 0 0,1 0,2 3

Nassarius albus 1 1 2 2 0,1 0,2 3

Oliva circinata 1 1 2 1 1 0,1 0,2 3

ophistobranchio sp2. 1 1 2 2 0,1 0,2 3

Orbinidae 0 3 3 0,1 0,1 3

Pagurus criniticornis 3 3 0 0,1 0,1 3

Pettiboneia sp. 0 3 3 0,1 0,2 3

Pyramidellidae sp2. 0 3 3 0,1 0,1 3

Scaphopoda sp 1 1 1 1 2 0,1 0,2 3

Albunea sp. 1 1 2 0 0,04 0,1 2

Amphiglena sp. 0 1 1 2 0,04 0,1 2

Anthuridae NI 1 1 1 1 0,04 0,1 2

Brania arminii 0 2 2 0,04 0,1 2

Clibanarius sp. 0 2 2 0,04 0,1 2

Cymadusa sp. 0 2 2 0,04 0,1 2

Dorvillea sp. 0 2 2 0,04 0,1 2

Dorvilleidae 0 2 2 0,04 0,1 2

Echiura 0 2 2 0,04 0,1 2

Exogone sp2. 2 2 0 0,04 0,1 2

Hesionura sp. 0 2 2 0,04 0,1 2

Odostomia sp2. 0 2 2 0,04 0,1 2

Onuphis sp2. 0 2 2 0,04 0,1 2

Paraprionospio sp. 0 2 2 0,04 0,1 2

Pinnixa sayana 0 2 2 0,04 0,1 2

Polydora sp. 0 2 2 0,04 0,1 2

Preto – Abundante e frequente, Cinza escuro – abundante (o valor maior que a abundância média no Período) e Cinza claro – frequente (valor  maior que a frequência 

média no Período).



ANEXO 3: Abundância e Densidade Relativa Total (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Espécies Macrofauna CHUVOSO TRANSIÇAO SECO
Abundância 

(P)
CHUVOSO TRANSIÇAO SECO

Abundância 

(E)
DR% FO% Total

PROTEGIDO (P) EXPOSTO (E )

Prionospio sp2. 0 1 1 2 0,04 0,1 2

Processa sp. 0 2 2 0,04 0,1 2

Pteria hirundo 1 1 1 1 0,04 0,1 2

Rhodine sp. 1 1 2 0 0,04 0,1 2

Scoloplos scoloplos 0 2 2 0,04 0,1 2

Abra aequalis 1 1 0 0,02 0,1 1

acteocina candei 0 1 1 0,02 0,1 1

acteocina sp2. 0 1 1 0,02 0,1 1

Alpheidae NI 0 1 1 0,02 0,1 1

Ampelisca sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Ampharetidae 1 1 0 0,02 0,1 1

Amphilochidae 1 1 0 0,02 0,1 1

Biffarius sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Callista maculata 1 1 0 0,02 0,1 1

Carpias sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Charybdis hellerii 1 1 0 0,02 0,1 1

Chlamydopleon cf. dissimile 0 1 1 0,02 0,1 1

Cirrophorus sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Conus sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Corbula swiftiana 0 1 1 0,02 0,1 1

Cossura sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Ctena sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Cyclaspis unicornis 0 1 1 0,02 0,1 1

Cyclaspis varians 0 1 1 0,02 0,1 1

Cyclinella tenuis 1 1 0 0,02 0,1 1

Diogenidae NI 0 1 1 0,02 0,1 1

Dispio sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Elasmopus sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Epicaridae NI 0 1 1 0,02 0,1 1

Eunicidae 0 1 1 0,02 0,1 1

Fissurellidae 0 1 1 0,02 0,1 1

Preto – Abundante e frequente, Cinza escuro – abundante (o valor maior que a abundância média no Período) e Cinza claro – frequente (valor  maior que a frequência 

média no Período).



ANEXO 3: Abundância e Densidade Relativa Total (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Espécies Macrofauna CHUVOSO TRANSIÇAO SECO
Abundância 

(P)
CHUVOSO TRANSIÇAO SECO

Abundância 

(E)
DR% FO% Total

PROTEGIDO (P) EXPOSTO (E )

Glycera sp2. 0 1 1 0,02 0,1 1

Goniadidae 0 1 1 0,02 0,1 1

Hemicordata 0 1 1 0,02 0,1 1

Hesionidae 0 1 1 0,02 0,1 1

Heterocrypta lapidea 0 1 1 0,02 0,1 1

Lembos cf. unifasciatus 1 1 0 0,02 0,1 1

Linopherus cf. canariensis 0 1 1 0,02 0,1 1

Lithopoma phoebium 0 1 1 0,02 0,1 1

Lumbrineris sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Magelonidae 0 1 1 0,02 0,1 1

Maldanidae NI 0 1 1 0,02 0,1 1

Maldanidae sp2. 0 1 1 0,02 0,1 1

Mayerella sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Mellita quinquiesperforata 1 1 0 0,02 0,1 1

Misidacea NI 0 1 1 0,02 0,1 1

Mithrax cf. forceps 0 1 1 0,02 0,1 1

Nassarius sp. 1 1 0 0,02 0,1 1

Neanthes sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Nototropis sp. 1 1 0 0,02 0,1 1

Odostomia seminuda 1 1 0 0,02 0,1 1

Olivella defiorei 1 1 0 0,02 0,1 1

Orbinidae NI 0 1 1 0,02 0,1 1

Orchomenella sp. 1 1 0 0,02 0,1 1

Oweniidae 0 1 1 0,02 0,1 1

Pagurapseudidae NI 0 1 1 0,02 0,1 1

Paguridae NI 1 1 0 0,02 0,1 1

Panopeus cf. lacustris 1 1 0 0,02 0,1 1

Papyridea soleniformis 1 1 0 0,02 0,1 1

Phoxocephalidae NI 0 1 1 0,02 0,1 1

Phyllodoce sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Pinnixa chaetopterana 0 1 1 0,02 0,1 1

Preto – Abundante e frequente, Cinza escuro – abundante (o valor maior que a abundância média no Período) e Cinza claro – frequente (valor  maior que a frequência 

média no Período).



ANEXO 3: Abundância e Densidade Relativa Total (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Espécies Macrofauna CHUVOSO TRANSIÇAO SECO
Abundância 

(P)
CHUVOSO TRANSIÇAO SECO

Abundância 

(E)
DR% FO% Total

PROTEGIDO (P) EXPOSTO (E )

Pitar fulmiratus 1 1 0 0,02 0,1 1

Planaria 1 1 0 0,02 0,1 1

Poecilochaetus sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Polinices lacteus 1 1 0 0,02 0,1 1

Polynoidae 0 1 1 0,02 0,1 1

Portunus sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Potamilla sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Processa bermudensis 0 1 1 0,02 0,1 1

Pycnogonida 0 1 1 0,02 0,1 1

Scalibregma inflatum 0 1 1 0,02 0,1 1

Scoletoma sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Teuthowenia sp. 1 1 0 0,02 0,1 1

Tivela fulminata 1 1 0 0,02 0,1 1

Turbonilla interrupta 1 1 0 0,02 0,1 1

Upogebia sp. 0 1 1 0,02 0,1 1

Vaunthompsonia minor 1 1 0 0,02 0,1 1

Volvarina albolineata 1 1 0 0,02 0,1 1

Abundância Total(Ind/0,02m²)298 544 675 1517 176 2816 546 3538 100,0 100,0 5055

Indivíduos/táxon 7 8 14 29 5 23 7 35 25

Densidade Média(ind/0,02m²) 9 19 56 84 8 88 46 141

Riqueza 5 7 13 24 3 18 18 40

Diversidade 1,2 1,1 2,0 4 0,6 2,1 2,5 5

Equitabilidade 0,9 0,9 0,8 3 0,9 0,8 0,9 3

Preto – Abundante e frequente, Cinza escuro – abundante (o valor maior que a abundância média no Período) e Cinza claro – frequente (valor  maior que a frequência 

média no Período).



ANEXO 4: Média (DP) das variaveis ambientais medidas nos bancos de Halodule  e Areia ao longo do estudo

Variáveis Ambientais Halodule Areia Halodule Areia Halodule Areia

 Temperatura Água (°C) 26,7±0,2 26,5±0,01 29±0,01 28,8±0,7 26,7±0,2 26,5±0,01

 Temperatura Ar (°C) 25,5±0,01 25,6±0,1 26,9±0,2 27,3±0,8 28,6±0,5 28±0,01

Profundidade (m) 2,3±0,8 4,3±0,7 3,3±0,7 4,7±0,3 3±0,01 5,8±0,4

Salinidade 35±0,4 34,1±0,9 39±0,2 37,9±0,4 36,8±0,3 36±0,7

 Transparência da Água (m) 0,9±0,2 0,4±0,1 4,6±0,4 3,1±0,7 5,7±2 2±0,01

 %CACO3 97,7±0,5 90±3,9 97,9±0,4 90,5±3,4 97,8±0,5 90±3,4

CHUVOSO TRANSIÇÃO SECO



ANEXO 5: Abundância e Densidade Relativa (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Guilda Grupo Espécie Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Total

D POLY Notomastus sp. 1 20 31 52 4,71 2 442 444 8,78 496

C NEMER Nemertinea 26 8 34 3,08 22 439 461 9,12 495

D OLI Oligochaeta 129 41 170 15,38 13 298 311 6,15 481

S POLY Caulleriella alata 24 58 82 7,42 2 383 1 386 7,64 468

D POLY Aricidea sp. 37 28 65 5,88 10 249 1 260 5,14 325

H MOL Aclis sarissa 0,00 27 285 312 6,17 312

S MOL Parvilucina blanda 2 17 8 27 2,44 85 85 35 205 4,06 232

D MOL Tellina sp. 9 44 16 69 6,24 43 75 19 137 2,71 206

C POLY Glycera sp. 85 39 124 11,22 13 55 5 73 1,44 197

S MOL Codakia costata 2 9 15 26 2,35 32 38 66 136 2,69 162

O CRUS Amphipoda NI 7 2 9 0,81 3 78 57 138 2,73 147

D CRUS Maera sp. 0,00 15 18 102 135 2,67 135

H POLY Exogone sp. 2 1 3 0,27 2 120 8 130 2,57 133

C POLY Syllis sp. 14 16 30 2,71 1 99 1 101 2,00 131

O POLY Nematonereis sp. 5 15 20 1,81 60 34 94 1,86 114

C MOL Olivella nivea 1 14 15 1,36 14 67 15 96 1,90 111

D CRUS Tanaidacea NI 0,00 75 15 90 1,78 90

D CRUS Isopoda NI 2 2 0,18 27 42 69 1,36 71

S CRUS Astacilla cf. lasallae 0,00 2 5 63 70 1,38 70

S CRUS Cumacea NI 5 32 37 3,35 4 23 5 32 0,63 69

P MOL Boonea seminuda 0,00 69 69 1,36 69

D POLY Prionospio dayi 0,00 53 14 67 1,33 67

D POLY Magelona papillicornis 3 2 5 0,45 1 53 1 55 1,09 60

POLY Polychaeta NI 7 1 8 0,72 49 1 50 0,99 58

C MOL Anachis catenata 0,00 3 4 47 54 1,07 54

D POLY Scoloplos sp. 28 15 43 3,89 7 7 0,14 50

D MOL Macoma sp. 3 4 14 21 1,90 6 11 6 23 0,45 44

C POLY Lumbrineris sp. 8 35 43 3,89 1 1 0,02 44

H SIN Sipuncula 6 6 0,54 2 32 1 35 0,69 41

D MOL Nucula semiornata 2 11 16 29 2,62 1 8 9 0,18 38

D MOL Strigilla pisiformis 0,00 21 12 5 38 0,75 38

D POLY Scoloplos leodamas 9 16 25 2,26 2 8 1 11 0,22 36

AREIA HALODULE



ANEXO 5: Abundância e Densidade Relativa (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Guilda Grupo Espécie Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Total

AREIA HALODULE

C POLY Typosyllis sp. 3 5 8 0,72 28 28 0,55 36

C POLY Syllidae NI 4 2 6 0,54 28 1 29 0,57 35

O POLY Diopatra sp. 3 7 10 0,90 14 8 22 0,44 32

S MOL Crassinella lunulata 2 1 3 0,27 18 8 2 28 0,55 31

C CNI Edwardsia sp. 0,00 3 21 7 31 0,61 31

C CRUS Aruga sp. 0,00 1 6 23 30 0,59 30

S CRUS Photidae NI 0,00 30 30 0,59 30

S MOL Semele purpurascens 0,00 24 6 30 0,59 30

S POLY Euchone sp. 0,00 30 30 0,59 30

D POLY Capitella sp. 6 2 8 0,72 20 20 0,40 28

H MOL Neritina virginea 0,00 27 27 0,53 27

D CRUS Leptochelia dubia 0,00 7 18 25 0,49 25

H POLY Paraexogone sp. 1 1 0,09 7 15 22 0,44 23

P MOL Odostomia laevigata 0,00 21 21 0,42 21

O OPHIU Ophiuroida 0,00 1 8 12 21 0,42 21

D POLY Armandia polyophthalma 1 1 0,09 1 18 19 0,38 20

S MOL Semele nuculoides 0,00 17 2 19 0,38 19

C MOL Acteocina bullata 0,00 2 17 19 0,38 19

O POLY Nereididae NI 5 8 13 1,18 5 1 6 0,12 19

D POLY Lumbrineridae 1 1 0,09 12 5 17 0,34 18

D POLY Orbinea sp. 4 4 0,36 1 13 14 0,28 18

H CRUS Cyclaspis sp. 3 5 8 0,72 1 2 6 9 0,18 17

H MOL Bulla striata 0,00 4 13 17 0,34 17

S POLY Tharyx sp. 8 2 10 0,90 6 6 0,12 16

C CRUS Lysianassidae NI 0,00 4 11 15 0,30 15

S CRUS Bodotriidae NI 1 4 5 0,45 1 1 7 9 0,18 14

O CRUS Decapoda NI 4 4 0,36 4 6 10 0,20 14

H CRUS Pitho lherminieri 0,00 12 2 14 0,28 14

H CRUS Ampithoe sp. 0,00 13 13 0,26 13

D CRUS Leptochelia sp. 0,00 1 10 2 13 0,26 13

C MOL Graptacme eborea 2 6 1 9 0,81 2 2 4 0,08 13

D POLY Paraonidae 0,00 8 4 12 0,24 12



ANEXO 5: Abundância e Densidade Relativa (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Guilda Grupo Espécie Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Total

AREIA HALODULE

D MOL Caecum sp. 0,00 3 4 4 11 0,22 11

C NEMER Nemertinea sp2. 0,00 11 11 0,22 11

S CRUS Lembos sp. 0,00 10 10 0,20 10

D CRUS Leptochelia savignyi 5 5 0,45 5 5 0,10 10

H MOL Atys caribaeus 3 3 0,27 2 5 7 0,14 10

S POLY Dipolydora sp. 0,00 10 10 0,20 10

C POLY Sphaerosyllis sp. 0,00 10 10 0,20 10

O POLY Onuphis sp. 2 1 3 0,27 5 1 6 0,12 9

C POLY Grubeulepis sp. 3 3 0,27 5 5 0,10 8

D POLY Rhodine cf. loveni 1 1 0,09 7 7 0,14 8

C CRUS Cirolanidae NI 0,00 3 4 7 0,14 7

H POLY Paraexogone sp2. 0,00 7 7 0,14 7

CEPHA Cephalocordata 1 1 0,09 1 5 6 0,12 7

C CRUS Eochelidium sp. 2 2 0,18 3 1 4 0,08 6

D CRUS Tanaidomorpha 0,00 3 3 6 0,12 6

O HOL Holoturoidae 0,00 6 6 0,12 6

P MOL Stylopsis resticula 0,00 6 6 0,12 6

D POLY Maldanidae NI 5 5 0,45 1 1 0,02 6

O POLY Marphysa sp. 1 1 0,09 5 5 0,10 6

D POLY Spionidae sp1. 0,00 1 5 6 0,12 6

H CRUS Peramphithoe sp. 0,00 5 5 0,10 5

H MOL Aclis underwoodae 0,00 5 5 0,10 5

H MOL Eulithidium affine 0,00 1 4 5 0,10 5

C MOL Scaphopoda sp 2 2 0,18 1 2 3 0,06 5

S POLY Caulleriella sp2. 0,00 5 5 0,10 5

S POLY Cirratulidae 0,00 4 1 5 0,10 5

D POLY Naineris setosa 1 1 0,09 4 4 0,08 5

D POLY Scoloplos rubra 5 5 0,45 0,00 5

C CHAE Chaetognata 0,00 1 4 5 0,10 5

S CRUS Ericthonius punctatus 0,00 4 4 0,08 4

O CRUS Portunus anceps 0,00 1 2 1 4 0,08 4

D ECHIU Echiura 2 2 0,18 2 2 0,04 4



ANEXO 5: Abundância e Densidade Relativa (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Guilda Grupo Espécie Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Total

AREIA HALODULE

C POLY Hesionura sp. 2 2 0,18 2 2 0,04 4

D POLY Maldanidae sp1. 0,00 4 4 0,08 4

C POLY Nephytys squamosa 0,00 4 4 0,08 4

D POLY Orbinidae NI 0,00 4 4 0,08 4

CRUS Leucothoidae NI 0,00 2 2 4 0,08 4

H CRUS Cyclaspis unicornis 2 2 0,18 1 1 0,02 3

C CRUS Caridae NI 0,00 3 3 0,06 3

O CRUS Clibanarius sp. 1 1 0,09 2 2 0,04 3

O CRUS Pagurus criniticornis 0,00 3 3 0,06 3

S MOL Corbula sp. 0,00 1 2 3 0,06 3

C MOL Anachis lyrata 0,00 3 3 0,06 3

C MOL Nassarius albus 0,00 3 3 0,06 3

C MOL Oliva circinata 0,00 2 1 3 0,06 3

P MOL Pyramidellidae sp2. 0,00 3 3 0,06 3

H MOL ophistobranchio sp2. 0,00 3 3 0,06 3

H MOL Ischnochiton striolatus 0,00 3 3 0,06 3

C MOL Scaphopoda sp2 3 3 0,27 0,00 3

POLY Leodamas rubras 0,00 3 3 0,06 3

C POLY Lepidasthenia sp. 0,00 3 3 0,06 3

C POLY Pettiboneia sp. 0,00 3 3 0,06 3

H CRUS Cymadusa sp. 0,00 2 2 0,04 2

CRUS Nannastacidae sp1. 2 2 0,18 0,00 2

H CRUS Vaunthompsonia minor 1 1 0,09 1 1 0,02 2

O CRUS Albunea sp. 0,00 1 1 2 0,04 2

O CRUS Paguridae NI 1 1 0,09 1 1 0,02 2

S CRUS Pinnixa sayana 0,00 2 2 0,04 2

O CRUS Processa sp. 0,00 2 2 0,04 2

C CRUS Anthuridae NI 0,00 2 2 0,04 2

CRUS Chlamydopleon cf. dissimile 1 1 0,09 1 1 0,02 2

S MOL Pteria hirundo 0,00 1 1 2 0,04 2

P MOL Odostomia sp2. 0,00 2 2 0,04 2

C MOL Scaphopoda sp3 2 2 0,18 0,00 2



ANEXO 5: Abundância e Densidade Relativa (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Guilda Grupo Espécie Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Total

AREIA HALODULE

S POLY Amphiglena sp. 0,00 1 1 2 0,04 2

C POLY Brania arminii 0,00 2 2 0,04 2

POLY Dasybranchus sp. 2 2 0,18 0,00 2

C POLY Dorvillea sp. 0,00 2 2 0,04 2

C POLY Dorvilleidae 0,00 2 2 0,04 2

H POLY Exogone sp2. 0,00 2 2 0,04 2

D POLY Hesionidae 1 1 0,09 1 1 0,02 2

O POLY Onuphis sp2. 0,00 2 2 0,04 2

D POLY Paraprionospio sp. 0,00 2 2 0,04 2

S POLY Polydora sp. 0,00 2 2 0,04 2

D POLY Prionospio sp2. 0,00 1 1 2 0,04 2

D POLY Rhodine sp. 0,00 1 1 2 0,04 2

D POLY Scoloplos scoloplos 0,00 2 2 0,04 2

S CRUS Ampelisca sp. 0,00 1 1 0,02 1

CRUS Amphilochidae 0,00 1 1 0,02 1

D CRUS Elasmopus sp. 0,00 1 1 0,02 1

O CRUS Gammaridae sp1. 1 1 0,09 0,00 1

S CRUS Lembos cf. unifasciatus 0,00 1 1 0,02 1

H CRUS Mayerella sp. 0,00 1 1 0,02 1

O CRUS Nototropis sp. 0,00 1 1 0,02 1

C CRUS Orchomenella sp. 0,00 1 1 0,02 1

C CRUS Phoxocephalidae NI 0,00 1 1 0,02 1

H CRUS Cyclaspis varians 0,00 1 1 0,02 1

CRUS Pseudocumatidae sp1. 1 1 0,09 0,00 1

O CRUS Alpheidae NI 0,00 1 1 0,02 1

D CRUS Biffarius sp. 0,00 1 1 0,02 1

O CRUS Charybdis hellerii 0,00 1 1 0,02 1

O CRUS Diogenidae NI 0,00 1 1 0,02 1

O CRUS Heterocrypta lapidea 0,00 1 1 0,02 1

CRUS Latreutes fucorum 1 1 0,09 0,00 1

C CRUS Mithrax cf. forceps 0,00 1 1 0,02 1

H CRUS Panopeus cf. lacustris 0,00 1 1 0,02 1



ANEXO 5: Abundância e Densidade Relativa (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Guilda Grupo Espécie Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Total

AREIA HALODULE

S CRUS Pinnixa chaetopterana 0,00 1 1 0,02 1

O CRUS Pinnixa sp. 1 1 0,09 0,00 1

O CRUS Portunus sp. 0,00 1 1 0,02 1

O CRUS Processa bermudensis 0,00 1 1 0,02 1

S CRUS Upogebia sp. 0,00 1 1 0,02 1

D CRUS Carpias sp. 0,00 1 1 0,02 1

P CRUS Epicaridae NI 0,00 1 1 0,02 1

CRUS Misidacea NI 0,00 1 1 0,02 1

CRUS Mysis sp. 1 1 0,09 0,00 1

CRUS Sphaleogriphacea NI 1 1 0,09 0,00 1

CRUS Apseudomorpha sp. 1 1 0,09 0,00 1

O CRUS Leptocheliidae NI 1 1 0,09 0,00 1

O CRUS Pagurapseudidae NI 0,00 1 1 0,02 1

S ECHINO Mellita quinquiesperforata 0,00 1 1 0,02 1

D HEMI Hemicordata 0,00 1 1 0,02 1

S MOL Abra aequalis 0,00 1 1 0,02 1

S MOL Callista maculata 0,00 1 1 0,02 1

S MOL Corbula swiftiana 0,00 1 1 0,02 1

S MOL Ctena sp. 0,00 1 1 0,02 1

S MOL Cyclinella tenuis 0,00 1 1 0,02 1

S MOL Papyridea soleniformis 0,00 1 1 0,02 1

S MOL Pitar fulmiratus 0,00 1 1 0,02 1

S MOL Tivela fulminata 0,00 1 1 0,02 1

C MOL Cerithium sp. 1 1 0,09 0,00 1

C MOL Conus sp. 0,00 1 1 0,02 1

C MOL Fissurellidae 0,00 1 1 0,02 1

H MOL Lithopoma phoebium 0,00 1 1 0,02 1

C MOL Nassarius sp. 0,00 1 1 0,02 1

P MOL Odostomia seminuda 0,00 1 1 0,02 1

C MOL Olivella defiorei 0,00 1 1 0,02 1

C MOL Polinices lacteus 0,00 1 1 0,02 1

P MOL Turbonilla interrupta 0,00 1 1 0,02 1



ANEXO 5: Abundância e Densidade Relativa (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Guilda Grupo Espécie Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Total

AREIA HALODULE

C MOL Volvarina albolineata 0,00 1 1 0,02 1

C MOL Acteocina candei 0,00 1 1 0,02 1

C MOL Acteocina sp2. 0,00 1 1 0,02 1

D POLY Ampharetidae 0,00 1 1 0,02 1

C POLY Ancistrosyllis sp. 1 1 0,09 0,00 1

D POLY Cirrophorus sp. 0,00 1 1 0,02 1

D POLY Cossura sp. 0,00 1 1 0,02 1

D POLY Dispio sp. 0,00 1 1 0,02 1

O POLY Eunicidae 0,00 1 1 0,02 1

C POLY Glycera sp2. 0,00 1 1 0,02 1

C POLY Goniadidae 0,00 1 1 0,02 1

C POLY Linopherus cf. canariensis 0,00 1 1 0,02 1

D POLY Magelonidae 0,00 1 1 0,02 1

D POLY Maldanidae sp2. 0,00 1 1 0,02 1

O POLY Neanthes sp. 0,00 1 1 0,02 1

S POLY Oweniidae 0,00 1 1 0,02 1

POLY Paramphinome sp. 1 1 0,09 0,00 1

C POLY Phyllodoce sp. 0,00 1 1 0,02 1

C POLY Pionosyllis sp. 1 1 0,09 0,00 1

D POLY Poecilochaetus sp. 0,00 1 1 0,02 1

C POLY Polynoidae 0,00 1 1 0,02 1

S POLY Potamilla sp. 0,00 1 1 0,02 1

D POLY Scalibregma inflatum 0,00 1 1 0,02 1

POLY Schistomeringos sp. 1 1 0,09 0,00 1

D POLY Scoletoma sp. 0,00 1 1 0,02 1

D POLY Scoloplos sp2. 1 1 0,09 0,00 1

C POLY Sthenelais sp. 1 1 0,09 0,00 1

C POLY Syllides longocirratus 1 1 0,09 0,00 1

D POLY Terebellides stroemii 1 1 0,09 0,00 1

POLY Teuthowenia sp. 0,00 1 1 0,02 1

C PYCNO Pycnogonida 0,00 1 1 0,02 1

H TUBE Planaria 0,00 1 1 0,02 1



ANEXO 5: Abundância e Densidade Relativa (DR%) dos táxons identificados em todo estudo. NI= não identificado. 

Guilda Grupo Espécie Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Chuvoso Transição Seco Abundância DR% Total

AREIA HALODULE

TOTAL 27 594 484 1105 100,00 474 3360 1221 5055 100,00 6160



ANEXO 6: Média (DP) das variaveis ambientais medidas nos bancos arenosos ao longo das distâncias

Variáveis Ambientais 2m 15m 30m 2m 15m 30m

 Temperatura Água (°C) 28,1±1,2 28,7±1,1 28,5±1,1 28,7±0,6 28,6±0,9 28,5±0,9

 Temperatura Ar (°C) 26,4±0,9 26,9±1 26,5±0,9 27,6±0,9 27,4±1,1 27,7±1,3

Profundidade (m) 3,1±1,2 3±1,1 2,6±1 3,8±0,8 3,9±1 3,8±0,9

Salinidade 35,8±4,9 30,9±14,2 37±5,4 38,6±1,2 38±1,7 38±1,7

 Transparência da Água (m) 3,4±2,2 4,4±2,7 4±2,3 4,4±1,4 3,6±1,4 3,1±1,2

 %CACO3 94±4,4 94,6±3,3 93,8±5 92,6±5,4 95,3±2,9 94,3±3,8

Maracajaú Rio do Fogo



ANEXO 7: Abundância e Densidade Relativa Total (DR%) dos táxons identificados nos bancos arenosos, ao longo das distâncias. NI= não identificado. 

Grupo Trófico Grande Grupo FAMILIA ESPECIE 2m 15m 30m 2m 15m 30m Total DR%

D OLIGOCHAETA Oligochaeta Oligochaeta 72 23 16 45 14 170 15,4

C POLYCHAETA Glyceridae Glycera sp. 70 36 12 1 5 124 11,2

S POLYCHAETA Cirratulidae Caulleriella alata 2 3 4 38 35 82 7,4

D BIVALVIA Tellinidae Tellina sp. 3 7 7 12 23 17 69 6,2

D POLYCHAETA Paraonidae Aricidea sp. 20 5 11 1 24 4 65 5,9

D POLYCHAETA Capitellidae Notomastus sp. 1 12 14 17 8 52 4,7

C POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineris sp. 18 19 6 43 3,9

D POLYCHAETA Orbinidae Scoloplos sp. 8 3 14 2 16 43 3,9

S CRUSTACEA Cumacea NI Cumacea NI 4 32 1 37 3,3

C NEMERTINEA Nemertinea Nemertinea 7 2 13 4 6 2 34 3,1

C POLYCHAETA Syllidae Syllis sp. 2 6 1 18 3 30 2,7

D BIVALVIA Nuculidae Nucula semiornata 14 13 2 29 2,6

S BIVALVIA Lucinidae Parvilucina blanda 2 2 3 7 13 27 2,4

S BIVALVIA Lucinidae Codakia costata 1 2 2 6 9 6 26 2,4

D POLYCHAETA Orbinidae Scoloplos leodamas 10 15 25 2,3

D BIVALVIA Tellinidae Macoma sp. 4 9 6 2 21 1,9

O POLYCHAETA Eunicidae Nematonereis sp. 3 11 3 2 1 20 1,8

C GASTROPODA Olivellidae Olivella nivea 1 3 1 3 7 15 1,4

O POLYCHAETA Nereididae Nereididae NI 1 4 6 1 1 13 1,2

O POLYCHAETA Onuphidae Diopatra sp. 2 2 2 1 3 10 0,9

S POLYCHAETA Cirratulidae Tharyx sp. 4 4 2 10 0,9

O CRUSTACEA Amphipoda NI Amphipoda NI 7 2 9 0,8

C SCAPHOPODA Dentaliidae Graptacme eborea 5 1 3 9 0,8

D POLYCHAETA Capitellidae Capitella sp. 6 2 8 0,7

H CRUSTACEA Bodotriidae Cyclaspis sp. 1 7 8 0,7

POLYCHAETA Polychaeta NI Polychaeta NI 7 1 8 0,7

C POLYCHAETA Syllidae Typossillys sp. 2 5 1 8 0,7

H SIPUNCULA Sipuncula Sipuncula 1 5 6 0,5

C POLYCHAETA Syllidae Syllidae NI 1 1 3 1 6 0,5

S CRUSTACEA Bodotriidae Bodotriidae NI 3 1 1 5 0,5

D CRUSTACEA Leptocheliidae Leptochelia savignyi 5 5 0,5

D POLYCHAETA magelonidae Magelona papillicornis 2 1 2 5 0,5

RIO DO FOGOMARACAJAÚ

Preto – Abundante e frequente, Cinza escuro – abundante (valor maior que a abundância média da Distância) e Cinza claro – frequente (valor  maior que a frequência 

média da Distância).



ANEXO 7: Abundância e Densidade Relativa Total (DR%) dos táxons identificados nos bancos arenosos, ao longo das distâncias. NI= não identificado. 

Grupo Trófico Grande Grupo FAMILIA ESPECIE 2m 15m 30m 2m 15m 30m Total DR%

RIO DO FOGOMARACAJAÚ

D POLYCHAETA Maldanidae Maldanidae NI 4 1 5 0,5

D POLYCHAETA Orbinidae Scoloplos rubra 5 5 0,5

O CRUSTACEA Decapoda NI Decapoda NI 1 3 4 0,4

D POLYCHAETA Orbinidae Orbinea sp. 4 4 0,4

H GASTROPODA Haminoeidae Atys caribaeus 3 3 0,3

S BIVALVIA Crassatellidae Crassinella lunulata 1 1 1 3 0,3

H POLYCHAETA Syllidae Exogone sp. 2 1 3 0,3

C POLYCHAETA Eulepethidae Grubeulepis sp. 3 3 0,3

O POLYCHAETA Onuphidae Onuphis sp. 2 1 3 0,3

C SCAPHOPODA Dentaliidae Scaphopoda sp2 2 1 3 0,3

H CRUSTACEA Bodotriidae Cyclaspis unicornis 2 2 0,2

POLYCHAETA Capitellidae Dasybranchus sp. 1 1 2 0,2

D ECHIURA Echiura Echiura 2 2 0,2

C CRUSTACEA Oedicerotidae Eochelidium sp. 1 1 2 0,2

C POLYCHAETA Phyllodocidae Hesionura sp. 2 2 0,2

D CRUSTACEA Isopoda NI Isopoda NI 1 1 2 0,2

CRUSTACEA Nannastacidae Nannastacidae sp1. 1 1 2 0,2

C SCAPHOPODA Dentaliidae Scaphopoda sp 1 1 2 0,2

C SCAPHOPODA Dentaliidae Scaphopoda sp3 2 2 0,2

C POLYCHAETA Pilargidae Ancistrosyllis sp. 1 1 0,1

CRUSTACEA Metapseudidae Apseudomorpha sp. 1 1 0,1

D POLYCHAETA Opheliidae Armandia polyophthalma 1 1 0,1

CEPHALOCORDATA Cephalochordata Cephalocordata 1 1 0,1

C GASTROPODA Cerithiidae Cerithium sp. 1 1 0,1

CRUSTACEA Mysidae Chlamydopleon cf. dissimile 1 1 0,1

O CRUSTACEA Diogenidae  Clibanarius sp. 1 1 0,1

O CRUSTACEA Gammaridae Gammaridae sp1. 1 1 0,1

D POLYCHAETA Hesionidae Hesionidae NI 1 1 0,1

CRUSTACEA Hippolytidae Latreutes fucorum 1 1 0,1

O CRUSTACEA Leptocheliidae Leptocheliidae NI 1 1 0,1

D POLYCHAETA Lumbrineridae Lumbrineridae NI 1 1 0,1

O POLYCHAETA Eunicidae Marphysa sp. 1 1 0,1

Preto – Abundante e frequente, Cinza escuro – abundante (valor maior que a abundância média da Distância) e Cinza claro – frequente (valor  maior que a frequência 

média da Distância).



ANEXO 7: Abundância e Densidade Relativa Total (DR%) dos táxons identificados nos bancos arenosos, ao longo das distâncias. NI= não identificado. 

Grupo Trófico Grande Grupo FAMILIA ESPECIE 2m 15m 30m 2m 15m 30m Total DR%
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CRUSTACEA Mysidae Mysis sp. 1 1 0,1

D POLYCHAETA Orbinidae Naineris setosa 1 1 0,1

O CRUSTACEA Paguridae Paguridae NI 1 1 0,1

H POLYCHAETA Syllidae Paraexogone sp. 1 1 0,1

POLYCHAETA Amphinomidae Paramphinome sp. 1 1 0,1

O CRUSTACEA Pinnotheridae Pinnixa sp. 1 1 0,1

C POLYCHAETA Syllidae Pionosyllis sp. 1 1 0,1

CRUSTACEA Pseudocumatidae Pseudocumatidae sp1. 1 1 0,1

D POLYCHAETA Maldanidae Rhodine cf. loveni 1 1 0,1

POLYCHAETA Dorvilleidae Schistomeringos sp. 1 1 0,1

D POLYCHAETA Orbinidae Scoloplos sp2. 1 1 0,1

CRUSTACEA Sphaleogriphacea Sphaleogriphacea NI 1 1 0,1

C POLYCHAETA Sigalionidae  Sthenelais sp. 1 1 0,1

C POLYCHAETA Syllidae Syllides longocirratus 1 1 0,1

D POLYCHAETA Syllidae Terebellides stroemii 1 1 0,1

H CRUSTACEA Bodotriidae Vaunthompsonia minor 1 1 0,1

TOTAL 215 132 141 142 292 181 1105 100,0

Preto – Abundante e frequente, Cinza escuro – abundante (valor maior que a abundância média da Distância) e Cinza claro – frequente (valor  maior que a frequência 

média da Distância).


