
RESUMO 
 
Costões rochosos da região de São Sebastião são ecossistemas muito vulneráveis 
a derrames de petróleo, devido à proximidade do Terminal Petrolífero Almirante 
Barroso (TEBAR) da PETROBRÁS. Foram documentados 144 vazamentos nos 
últimos 14 anos, na região. No terminal circulam 30.000.000 toneladas de petróleo 
por ano, cerca de 55 % da circulação nacional. Pouco se sabe sobre a estrutura da 
comunidade existente nos costões do canal de São Sebastião, especialmente 
quanto aos efeitos do petróleo na biota. Os procedimentos de limpeza empregados 
nestes costões têm sido definidos, principalmente, com base em aspectos estéticos 
e não ecológicos, o que termina por gerar impactos adicionais muitas vezes mais 
sérios que os do próprio petróleo. O presente estudo visou avaliar os efeitos do 
petróleo, aplicado experimentalmente, e acompanhar a recuperação da comunidade 
após o jateamento com água a alta pressão, avaliando-se a eficiência deste método 
de limpeza, do ponto de vista ecológico. Pretendeu-se, com isso, definir critérios  
ecologicamente coerentes para a limpeza de costões rochosos na região. O local do 
experimento situa-se na praia de Barequeçaba, São Sebastião, S. P., onde uma 
faixa de costão rochoso previamente estudada recebeu experimentalmente 50 litros 
de petróleo durante sete dias consecutivos. Dos sete transectos permanentes de 
estudo, três permaneceram com óleo, dois foram jateados com água à pressão de 
2500 libras por polegada quadrada (PSI), além dos dois transectos controle. As 
amostragens pós impacto duraram dois anos e meio. Concluiu-se que as aplicações 
de petróleo não causaram impacto perceptível na comunidade estudada, sendo que 
as maiores alterações observadas foram atribuídas às variações naturais, exceto 
para Siphonaria hispida, Acmaea subrugosa e Crassostrea rhizophorae, espécies 
que apresentaram alterações  que podem estar relacionadas ao contato com o 
petróleo. A confirmação destas conclusões necessita de estudos específicos mais 
aprofundados. O jateamento foi um método de limpeza altamente impactante à 
comunidade, a qual necessitou de mais de dois anos para retornar às condições de 
equilíbrio. Concluiu-se que este método, assim como outros métodos de limpeza 
mecânica, com efeitos similares, devem ser evitados. 

 

ABSTRACT 
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Rocky shores of São Sebastião region are vulnerable ecosystems to oil spills, due to 
the proximity of the Petroleum Terminal Almirante Barroso (TEBAR) from 
PETROBRÁS. It was documented 144 spills in the last 14 years, at the area. Few 
studies were done about the community structure of rocky shores on São Sebastião 
Channel, specially including the effects of petroleum on the biota. The cleaning 
procedures employed on these shores have been defined, mainly, on aesthetical 
basis and not ecological basis, generating additional impacts sometimes bigger than 
those caused by the oil itself. The present study focused the evaluation of the oil 
effects, when applied experimentally, and evaluated the community recovery process 
after high pressure water flushing. It was intended to compare the cleanup procedures 
on an ecological point of view. It is intended to define criteria ecologically coherent for 
the cleanup of rocky shores on the region. The study area is on Barequeçaba beach, 
São Sebastião, S.P., were one shore area, previously studied, received 50 liters of 
crude oil during 7 consecutive days. From the seven permanent study transects, 3 
remained with oil, 2 were flushed with a 2500 PSI pressure. 2 transects were the 
controls. The sampling period was of 2 and a half year. It is concluded that the 
applications of crude oil didn't caused visible impact on the studied community, and 
the natural variations were responsible for the observed fluctuations, except for 
Siphonaria hispida, Acmaea subrugosa and Crassostrea rhizophorae, species that 
presented variations that could be related to the contact with the oil. To confirm these 
conclusions it must be done more accurate studies with these species. The flushing 
was a very destructive method to the community, which needed more than 2 years to 
return to the equilibrium state. It is concluded that this method, like the other 
mechanical cleanup techniques, with similar effects, must be avoided. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O litoral norte do Estado de São Paulo é uma região bastante vulnerável à 
poluição por petróleo, devido ao constante trânsito do produto na área. De 1978 a 
1993, foram documentados 144 vazamentos na região, envolvendo basicamente 
acidentes com navios e  rompimentos de oleodutos, segundo o Cadastro 
Permanente de Acidentes Ambientais da CETESB, CADAC. Consequentemente, 
toda a zona costeira, especialmente nas proximidades do terminal petrolífero e 
dentro do Canal de São Sebastião, têm sido atingida frequentemente por estes 
derrames. Dentro deste contexto, os costões rochosos são ambientes costeiros 
abundantes e conspícuos da região, sendo constantemente atingidos pelo petróleo. 

 
Costões rochosos da região entremarés podem apresentar diferentes graus 

de sensibilidade ao petróleo, de acordo com as suas características ambientais. 
GUNDLACH & HAYES (1978), os quais classificaram os ecossistemas costeiros 
em um índice de vulnerabilidade crescente ao petróleo, em uma escala de  1 a 10, 
indicam os costões rochosos expostos (com elevado hidrodinamismo) como pouco 
vulneráveis (índice 2), enquanto que os costões rochosos abrigados da ação das 
ondas foram classificados como muito vulneráveis (índice 8). 

 
Uma vez que a problemática envolvendo impactos por petróleo nas 

comunidades de costões rochosos (e costeiras, como um todo) é bastante 
complexa, a seguir serão apresentados os aspectos mais importantes relacionados 
ao tema. 

 
Características gerais do petróleo 
 
 Cerca de 200 a 300 componentes químicos são registrados na composição 
de qualquer petróleo crú, sendo que o principal grupo é o dos hidrocarbonetos, 
compostos por cadeias de carbono e hidrogênio (50 a 98 % do total) (GERLACH, 
1976; BICEGO, 1988). Os hidrocarbonetos mais importantes são: 
 
- Hidrocarbonetos parafínicos (ou alifáticos):   Também chamados de alcanos, 

ou parafinas, são caracteristicamente mais leves que a água e insolúveis na mesma. 
No entanto, quanto menor for a molécula, mais volátil  e hidrossolúvel é a substância. 
Exemplos desta categoria são o metano, etano, propano, butano e o hexano, alguns 
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sendo gases na temperatura ambiente (metano, propano, butano), outros líquidos 
(pentano), e outros sólidos (compostos com 16 a 60 carbonos, ou mais, e mais de 
34 hidrogênios). 
 
 As parafinas são relativamente pouco tóxicas aos organismos vivos, sendo 
biodegradadas por uma variedade de microrganismos (GERLACH, 1976).  No 
entanto, possuem efeitos anestésicos e narcotizantes (EVANS & RICE, 1974). 
 
- Naftenos :   Também chamados de cicloalcanos, são compostos formados por até 

6 átomos de carbono, arranjados em anel (por isso, o termo "ciclo"). Segundo 
GERLACH (1976), estes compostos representam em média 30 a 60 % do petróleo. 
Devido à sua estrutura molecular, são compostos muito resistentes à degradação 
bacteriana. Tais compostos têm toxicidade intermediária, entre as parafinas e os 
aromáticos, descritos a seguir. 
 
- Hidrocarbonetos aromáticos: São compostos caracterizados por anéis de 

benzeno, muito voláteis, e relativamente hidrossolúveis em comparação aos outros 
compostos (EVANS & RICE, 1974). Exemplos são benzeno, benzopireno, naftaleno, 
benzantreno, benzantraceno, tolueno, xileno e fenantreno. Os aromáticos são 
extremamente tóxicos aos organismos vivos, muitos deles sendo comprovadamente 
agentes carcinogênicos. Alguns destes compostos são biodegradados por 
microrganismos (GERLACH, 1976). 
 
 A proporção de aromáticos no petróleo (bem como dos outros componentes) 
varia extremamente, dependendo da região de origem. Segundo CARVALHO 
(1970),  o petróleo das Américas é constituído basicamente por parafinas, tendo 
características de óleo pesado, enquanto que no Leste Europeu o petróleo é quase 
que 100  % composto por naftenos. Em Bornéu, o petróleo é bastante leve (e tóxico), 
com cerca de 40 % de compostos aromáticos. 
 
 Além dos hidrocarbonetos, o petróleo apresenta alguns produtos químicos de 
relevante importância, os quais são principalmente os compostos de enxofre (até 10 
% do petróleo), ácidos graxos (gorduras) (até 5 % do total) e compostos 
nitrogenados, além de diversos elementos como níquel, vanádio, ferro, alumínio, 
urânio, cobre, sódio e cálcio (BÍCEGO, 1988). 
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 A partir do refinamento do petróleo bruto, vários produtos são gerados, como 
olefinas, gasolinas e óleos combustíveis (fuel oil). Estes últimos são geralmente 
divididos em categorias de 1 a 6 (com a notação #1 a #6). Os óleos combustíveis do 
tipo # 1 são os mais leves e tóxicos, e os do tipo # 6 são os mais pesados e pouco 
tóxicos ( como o famoso BUNKER C, utilizado como combustível de navios). 
 
 De modo geral pode-se definir que os óleos leves (refinados ou não) têm 
principalmente efeito químico sobre as comunidades biológicas, enquanto que óleos 
pesados têm efeito físico sobre as mesmas.  
 

Importância dos processos de degradação do petróleo 
 
Os processos de degradação como a evaporação, emulsificação, dispersão, 
dissolução, sedimentação, fotoxidação e biodegradação são extremamente 
importantes na definição da forma de impacto do óleo nas comunidades afetadas. 
Estes processos, os quais são muito bem descritos em WEELER (1978), atuam em 
fases de tempo diferentes, como se segue, segundo FINGAS et al. (1979): 
 
- até 1 dia após o derrame: espalhamento, evaporação (até 50 % do óleo pode 

evaporar em 24 hs), dissolução, dispersão, emulsificação. 
 
- 1 dia a 1 mês: sedimentação, fotoxidação. 

 
- 1 semana a 1 ano: biodegradação por bactérias e fungos.  

 
 Basicamente pode-se concluir, com base nas escalas de tempo destes 
processos, que, com o passar do tempo, o óleo na água vai perdendo sua 
toxicidade e se tornando mais denso e insolúvel. Isto faz com que as características 
do óleo, durante o contato com a comunidade, e não as originais, sejam 
fundamentais na determinação do grau de impacto possível de ser causado nas 
comunidades biológicas. 
 
 
Outros fatores que influem no grau de impacto 
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 Os fatores apresentados abaixo foram compilados de CAIRNS & BUIKEMA 
(1984), GUNDLACH & HAYES (1978), API (1985a,b), EVANS & RICE (1974), 
OWENS (1978). GANNING et al. (1984) e MANN & CLARK (1978), e são 
considerados fatores fundamentais na determinação do grau de impacto das 
comunidades biológicas costeiras atingidas por derrames de petróleo. 
 
- Tipo e quantidade de petróleo: Óleos leves são altamente tóxicos, devido à 

presença de maiores quantidades de compostos aromáticos (também segundo  
CIMBERG et al., 1973 e OTTWAY, 1971), enquanto que óleos pesados e mais 
densos são pouco tóxicos, mas  causam impacto físico de recobrimento. A 
intensidade do impacto e tempo de recuperação tendem a ser diretamente 
proporcionais à quantidade de óleo derramado, ou presente em um ambiente ou 
local restrito. 
 
- Amplitude das marés: A amplitude das marés na época do derrame é um fator 

importante a ser considerado. Derrames que ocorrem durante as marés de sizígia 
(marés vivas), de maior amplitude, atingem áreas muito mais extensas da zona 
entre-marés do que nas marés de quadratura (marés mortas). No entanto, o 
movimento contínuo de subida e descida das marés atua como um  importante fator 
de limpeza natural. 
 
- Época do ano: As flutuações sazonais causam consideráveis variações na 

estrutura e composição das comunidades biológicas costeiras. Portanto, estes 
aspectos podem diferir consideravelmente, por exemplo, no verão e inverno, em um 
mesmo local. Consequentemente, a época em que ocorrem os derrames é 
importante, principalmente quando se envolvem processos subsequentes de 
sucessão ecológica nas áreas impactadas, os quais podem  ter cursos diferentes 
temporalmente. Épocas de reprodução coincidentes com os derrames podem gerar 
grandes impactos nas populações, a curto/médio prazo. 
 
- Grau de hidrodinamismo: O grau de hidrodinamismo de um local é determinado 

pela quantidade, intensidade e força das ondas e correntes que atuam no ambiente. 
Locais com elevado hidrodinamismo tendem a dispersar o óleo rápida e 
eficientemente, fazendo com que o impacto de um derrame de óleo seja reduzido ou 
mesmo não perceptível. Nestes ambientes, o óleo permanece por poucos dias. Já 
nos ambientes abrigados da ação das ondas e correntes, o petróleo tende a 
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permanecer por muitos meses, ou anos, impedindo que a comunidade biológica se 
recupere. 
 
- Ciclo construtivo-destrutivo do ambiente: O ciclo das praias arenosas, 

representado pela entrada e saída de areia em diferentes épocas do ano, também é 
um fator importante no grau de impacto do petróleo nestes ambientes. Em um 
derrame que aconteça na fase construtiva da praia (entrada de areia), o petróleo 
pode sofrer um processo de soterramento pelo sedimento, dando, inclusive, a 
impressão de que a praia está limpa. No entanto, o petróleo encontra-se centímetros 
(até 1 metro ou mais em algumas praias) abaixo da areia, e tende a recontaminar o 
ambiente com a chegada do ciclo destrutivo, onde ocorre a retirada natural de 
grande quantidade de sedimento. 
 
 Existem também situações onde praias, devido às características 
geográficas da região, são tipicamente erosionais (com constante retirada de areia), 
e outras deposicionais, sendo que o impacto esperado nas primeiras é menor, uma 
vez que a limpeza natural deve ser mais efetiva. 
 
- Tipo de substrato: O substrato pode ser dividido em consolidado e não 

consolidado. Os substratos consolidados são as rochas que formam os costões, 
matacões  e praias rochosas e de seixos. Neste caso, o óleo pode permanecer 
aderido ao substrato, afetando diretamente a comunidade ali presente. Nos 
substratos não consolidados, formados pelas areias e lodos, o petróleo pode 
penetrar verticalmente no sedimento, atingindo camadas mais profundas. Neste 
caso, a regra é que, quanto maior for o tamanho do grão (consequentemente maior o 
espaço entre os mesmos), maior a penetração do óleo no sedimento, podendo 
atingir várias dezenas de centímetros. Praias de areia fina e lodo são as que 
resistem mais à penetração do óleo. Outras características, como o grau de 
selecionamento e a angulação das partículas de areia do sedimento, também 
interferem na capacidade de penetração. 
 
- Tipo de comunidade: O grau de impacto do petróleo derramado em um ambiente 

também vai depender do tipo de comunidade ali presente. Ambientes mais estáveis 
são mais ricos em espécies sensíveis e tendem a sofrer grande impacto, como 
costões rochosos abrigados e praias lodosas. Ambientes muito dinâmicos com 
elevado stress físico tendem a  ter espécies mais resistentes, e menor diversidade. 
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Estas espécies podem resistir mais ao impacto do óleo. Espécies animais com 
conchas e carapaças externas são mais resistentes pois a superfície do corpo não 
entra em contato direto com o petróleo (exemplos são as cracas e mexilhões). 
 
- Exposição prévia a outros impactos: Ambientes com presença de impactos 

crônicos tendem a apresentar comunidades biológicas perturbadas e 
desestruturadas, com baixa diversidade. Estas comunidades estão sob elevada 
pressão de "stress" e em constante processo de recuperação. As espécies em 
contato constante com poluição crônica ficam mais sensíveis aos impactos agudos, 
e outros  fatores de "stress", do que em ambientes não poluidos. 
 
- Formas de limpeza aplicadas ao derrame: Muitas das formas de limpeza são 

eficientes na retirada do óleo do ambiente (como foi visto anteriormente), mas 
causam grande impacto na comunidade biológica, muitas vezes piores que o do 
próprio petróleo. Portanto, a forma de limpeza também é um fator relevante ao se 
considerar o grau de impacto de um derrame de petróleo. 
 
 
Efeitos gerais do petróleo nos organismos e na comunidade 
 
 Serão apresentados os principais efeitos observados nas comunidades 
biológicas costeiras, baseados em CAIRNS & BUIKEMA (1984), NELSON (1982), 
EVANS & RICE (1972), MANN  & CLARK (1978), e RPI (1984). 
 
- Morte direta por recobrimento e asfixia: Óleos grossos e viscosos recobrem os 

animais e vegetais impedindo que façam as trocas necessárias com o ambiente, 
como respiração, excreção, alimentação, fotossíntese, etc. 
 
- Morte direta por intoxicação: As frações do petróleo compostas pelos 

aromáticos  são os principais causadores de morte por toxicidade. Entre os mais 
tóxicos estão o benzeno, tolueno e xileno. 
 
- Morte de larvas e recrutas: As larvas são muito mais sensíveis aos efeitos do 

petróleo do que os adultos. Por exemplo, larvas de cracas (Balanus) são 100 vezes 
mais sensíveis ao óleo do que os adultos; larvas de lagostas em água com 
concentração de 0,1 ml de óleo por litro têm 100 % de mortalidade. 
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- Redução na taxa de fertilização: O petróleo pode reduzir a quantidade de ovos 

com sucesso de fertilização, o que causa consequente redução na quantidade da 
prole. Isto pode gerar efeitos a médio prazo na reposição de indivíduos das 
populações. Este efeito já foi observado em diversas espécies, entre elas o 
mexilhão Mytilus e a ostra Crassostrea. 
 
- Perturbação nos recursos alimentares dos grupos tróficos superiores: Com 

a morte de espécies pertencentes aos grupos vegetais e herbívoros, os predadores 
têm seus recursos alimentares (presas) reduzidos, o que pode causar 
desestruturação de toda a comunidade. 
 
- Incorporação e bioacumulação: Muitos compostos podem ser absorvidos pelas 

mucosas e membranas dos animais. A continuidade deste processo é denominada 
de bioacumulação, e pode fazer com que a concentração deles seja muito maior nos 
organismos do que na própria água do mar. A própria ingestão dos compostos do 
petróleo pode aumentar a bioacumulação. Por exemplo, Mytilus tem uma taxa de 
bioacumulação de hidrocarbonetos da ordem de 1000 vezes. Outros aspectos da 
bioacumulação referem-se à redução da resistência a outros estresses e infecções. 
 
- Incorporação de substâncias carcinogênicas: Muitas das substâncias do grupo 

dos aromáticos com comprovado efeito carcinogênico, como o benzopireno e 
benzantreno, os quais causam tumores em diversos organismos como moluscos, 
briozoários e algas (JOHNSTON, 1976). 
 
- Efeitos indiretos subletais (morte ecológica): O petróleo pode ainda causar 

uma série de efeitos que não representem a morte imediata dos organismos mas 
que representam perturbações importantes, consideradas morte ecológica, as 
quais impedem que o organismo realize suas funções no ecossistema, inclusive 
podendo progredir para a morte. Entre estes efeitos estão a dificuldade  na 
localização de presas, problemas na percepção química e motora, inibição da 
desova, aborto, deformação de orgãos reprodutores, perda de membros, alterações 
respiratórias, alterações na taxa de fotossíntese, etc. 
 
 Quanto ao tempo de resposta, o conjunto de efeitos causados pelo  impacto 
por petróleo é perceptível através das alterações quantitativas, qualitativas e 
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estruturais da comunidade. No entanto, pelo menos em termos de mortalidade 
direta, o tempo necessário para que surja algum efeito é muito variável (THOMAS, 
1978; CRAPP, 1971a), podendo ter início desde dias até meses após o impacto. 
 
 Especialmente quanto aos costões rochosos abrigados da ação das ondas, 
o petróleo  pode permanecer aderido às rochas por muitos anos, impedindo a 
recuperação natural da comunidade (API, 1985b). No Índice de Vulnerabilidade dos 
Ambientes Costeiros desenvolvido por GUNDLACH & HAYES (1978), costões 
abrigados são classificados como extremamente vulneráveis ao petróleo (índice 8), 
enquanto que costões expostos são os ambientes menos sensíveis (índice 2). 
Segundo GANNING et al. (apud CAIRNS & BUIKEMA, 1984), a previsão para 
recuperação de costões perturbados por petróleo é de 5 a 10 anos, após cessado o 
impacto. 
 
 

Definições importantes relacionadas ao "stress" de populações naturais 
 
 Aqui serão brevemente descritos alguns termos utilizados na descrição dos 
impactos e processos de recuperação de populações naturais, baseadas em 
UNDERWOOD (1989), GUNDLACH & HAYESl (1978), SUTHERLAND, (1981). 
 
VULNERABILIDADE - conceito geral que envolve vários fatores, entre eles: 

sensibilidade das populações atingidas, tempo de permanência do óleo no 
ambiente, suscetibilidade do ambiente a derrames de óleo, capacidade e tempo de 
recuperação e formas de limpeza possíveis. 
 
"STRESS" - alteração ambiental que causa alguma resposta na população de 

interesse. 
 
PERTURBAÇÃO - alteração ambiental que pode ou não causar alguma resposta 

 
PERTURBAÇÃO TIPO I - não causa resposta 
 
PERTURBAÇÃO TIPO II - causa "stress" temporário, seguido de recuperação 

 
PERTURBAÇÃO TIPO III - causa resposta permanente, ou de longa duração 
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INÉRCIA / PERSISTÊNCIA / RESISTÊNCIA - sinônimos que significam a 

capacidade de uma população resistir a perturbações. A inércia de uma população 
pode ser medida como a máxima magnitude de um tensor a qual não causa 
qualquer resposta. 
 
ESTABILIDADE - é a taxa de recuperação após o aparecimento do "stress". Uma 

população é muito estável quando se recupera rapidamente após um "stress". 
 
ELASTICIDADE - não é a taxa, mas sim a capacidade de retorno ao equilíbrio. 

 
RESILIÊNCIA - é a máxima amplitude de resposta a partir da qual é ainda possível 

a recuperação da população. Ex: 
 
população em equilíbrio = 1000 ind/ m² 
stress elimina 40 % da população - a população se recupera 
stress elimina 50 % da população - a pop. não se recupera 
a resiliência está entre 400 - 500 ind/ m² 
 
AMPLITUDE - idem à resiliência. 

 
 
Métodos de limpeza de costões rochosos 

 
Para  se tentar reduzir, ou minimizar, os danos ecológicos causados pelos 

derramamentos, diversos métodos de limpeza são utilizados internacionalmente, os 
quais são mais ou menos recomendáveis, de acordo com o tipo de ambiente 
impactado. A aplicabilidade dos métodos de limpeza depende não só de fatores 
técnicos, como acesso e tipo de equipamento ou metodologia a ser utilizada, mas 
também do tipo de óleo, custo da operação e fatores ecológicos, os quais estão 
relacionados com a vulnerabilidade de cada ambiente ao impacto por óleo e ao 
próprio processo de limpeza. Segundo API (1985b), entre os métodos disponíveis 
para a limpeza de costões rochosos, constam: 
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- bombeamento a vácuo: o óleo é bombeado para dentro de um tanque (em 

caminhão ou embarcação), através de uma mangueira, acoplada a uma bomba a 
vácuo. O método possibilita recolhimento de óleo fresco ou já intemperizado. 

 
- remoção manual: recolhimento manual do petróleo com auxílio de 

recipientes como latas, baldes, etc. Necessita de elevado contingente de pessoas. 
 
- jateamento com areia : Um jato de areia (seca ou úmida) é direcionado à 

rocha com presença do óleo, o qual é removido por abrasão. É um método eficiente 
para situações onde o produto já se encontra denso e intemperizado sobre a rocha. 

 
- jateamento com vapor - Um jato de vapor é direcionado à rocha. A 

elevada temperatura liquefaz o óleo retirando-o. 
 
- jateamento com água - Um jato de água é direcionado à rocha. A 

eficiência do método depende da pressão utilizada, podendo ser baixa (menos de 
500 psi), média (500 a 1000 psi), ou alta (mais de 1000 psi). No jateamento pode-se 
utilizar água quente, fria, doce ou salgada). É possível ainda adicionar dispersantes 
na água, aumentando a eficiência do processo. 

 
- queima - Uma chama de fogo (maçarico) é direcionada aos locais 

atingidos, induzindo a queima do petróleo na rocha. 
 
- absorventes - Palha de pinho, serragem e turfa, são produtos absorventes 

utilizados no recolhimento do petróleo em poças de marés, fendas, etc. Existem 
alguns produtos que passam por processos industriais que potencializam sua 
eficiência. Alguns não precisam ser necessariamente recolhidos pois degradam-se 
naturalmente. 

 
- dispersão química - Dispersantes são utilizados na quebra das moléculas 

que compõem o petróleo, favorecendo sua degradação. São aplicados diretamente 
nas rochas dissolvidos em água (durante jateamento). 

 
- limpeza natural : Este procedimento consiste simplesmente em deixar que 

o ambiente remova o petróleo naturalmente, principalmente por evaporação, 
dissolução, ação das ondas, correntes e marés. 
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Na literatura especializada, em muitos casos defende-se que os processos 

naturais de limpeza devem ser prioritzados, uma vez que a maioria dos métodos 
causam algum tipo de impacto adicional à comunidade biológica, sendo muitas 
vezes mais prejudiciais que o próprio petróleo (GUNDLACH & HAYES, 1978; 
GANNING et al. 1984; OCIMPF, 1980; ITOPF, 1986; OWENS, 1978).  

 
A limpeza natural é especialmente indicada para costões rochosos expostos, 

de alta energia hidrodinâmica, uma vez que tais ambientes recuperam-se 
normalmente em pouco tempo, devido à retirada do óleo pela ação das ondas 
(GUNDLACH & HAYES, op. cit.; PAVIA, et al. 1982; RPI, 1984; FOGET et al. 1979 
apud API, 1985b). No entanto, jateamento a baixa pressão, absorventes, dispersão 
química e bombeamento a vácuo também são métodos apresentados como 
aplicáveis nestes ambientes. 

 
Em costões abrigados, a limpeza natural é considerada menos eficiente. 

Mesmo assim, alguns autores defendem a não intervenção na limpeza destes 
ambientes, principalmente quando se trata de jateamento, ou métodos de remoção 
mecânica (GUNDLACH & HAYES, op. cit., salvo em condições críticas, como a 
presença de elevada quantidade de óleo aderida ao costão, ou razões estéticas 
relevantes. Por outro lado, o jateamento é indicado como aplicável ou recomendado 
para estes ambientes por API (1985b) e BYROADE et al. (1981, apud API, 1985b). 
 
 
1.1. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 
No Brasil, os costões rochosos normalmente são relegados a segundo plano 

durante as operações de limpeza, e, quando se opta por algum método, o 
jateamento com água a alta pressão é o mais utilizado, apesar de se mostrar 
claramente como um método extremamente impactante à comunidade. 

 
Tendo em vista que, no Brasil, se dispõe de poucos dados científicos 

relativos à recuperação de comunidades de costões rochosos impactados por 
petróleo, e que informações sobre os efeitos ecológicos dos métodos de limpeza 
são inexistentes, o presente trabalho visou testar experimentalmente a eficácia do 
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jateamento, avaliando-se os efeitos da aplicação desta técnica em comparação com 
a limpeza natural. 
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2. METODOLOGIA 
 
 
2.1. LOCAL DE ESTUDO 
 

A praia de Barequeçaba tem cerca de 1,5 Km de extensão, declive bastante 
suave e fácil acesso, sendo localizada aproximadamente 7 Km ao sul do centro 
comercial do município de São Sebastião, onde se situa o Terminal Petrolífero 
Almirante Barroso (TEBAR) (Fig. 1). 

Dentre as praias do canal de São Sebastião, a praia de Barequeçaba está 
entre as de maior hidrodinamismo, devido ao seu posicionamento na porção sul do 
mesmo, favorecendo a entrada das ondulações e correntes vindas do quadrante 
sul/sudeste, sem o anteparo natural formado pela Ilha de São Sebastião (Ilhabela). O 
hidrodinamismo no local aumenta principalmente no inverno, com a maior frequência 
das frentes frias vindas do sul.  

Para a realização do presente estudo, foi escolhido o costão rochoso 
localizado no canto sul da praia de Barequeçaba. Trata-se de um costão amplo, com 
extensão de cerca de 300 metros, semi-abrigado à ação das ondas, de formação 
granítica e com declive médio de aproximadamente 41 graus. Uma vez que o costão 
está posicionado perpendicularmente à praia, as ondas não o atingem frontalmente. 

Devido à sua posição dentro do canal de São Sebastião e em relação ao 
Terminal Petrolífero Almirante Barroso, a praia de Barequeçaba raramente recebe 
óleo proveniente dos acidentes que ocorrem no canal. O fato de as correntes 
marinhas estarem na maior parte do ano na direção nordeste (KVINGE, 1967) 
favorece a proteção desta porção do canal. 

Neste costão foi determinada uma área de 10 metros de extensão, onde 
foram realizados os experimentos. 
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2.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

O presente estudo encaixa-se na categoria do tipo  "abordagem 
experimental" , a qual pressupõe que a comunidade será sujeita a manipulação 
experimental . Neste caso, a área ocupada pela comunidade pode ser dividida em 
unidades amostrais replicadas, as quais receberão diferentes tratamentos (LUDWIG 
& REINOLDS, 1988). 

Nos últimos anos tem se intensificado a busca de métodos apropriados para 
a avaliação dos efeitos da contaminação sobre a estrutura e função das 
comunidades aquáticas, que permitam separar os efeitos da variabilidade natural 
dos efeitos dos contaminantes. Um dos principais problemas que prejudicam esta 
distinção é o uso de métodos de amostragem deficientes (CONNELL, 1972). 

 KREBS (1989) e GREEN (1979) apresentam uma série de princípios a 
serem levados em conta para que se tenha um desenho amostral eficiente. Os 
autores ressaltam a importância dos controles (definidos como "unidades 
experimentais  que não recebem qualquer tratamento"), os quais representam a 
base na qual os tratamentos aplicados serão comparados. Se não há unidades 
controle, torna-se impossível concluir algo definitivo sobre o experimento (KREBS, 
1989; MOORE & McLAUGHLIN, 1978; STEWART-OATEN et al.; 1986; 
UNDERWOOD, 1989 e EPA, 1978). 

No plano temporal, o controle é igualmente de grande importância nos 
experimentos ecológicos, pois irá possibilitar a determinação das variações naturais 
ao longo do tempo, as quais ocorrem independentemente de qualquer tratamento 
(amostragens pré-impacto). Com isso, é possível distinguir as variações naturais 
das variações induzidas pelo tratamento a ser testado. 

O problema da variabilidade natural tem tido grande influência nos estudos de 
poluição no ambiente marinho, uma vez que é comum haver grande dificuldade na 
detecção de impactos devido a interferências (ruídos de fundo) representadas pelas 
flutuações naturais do ecossistema (UNDERWOOD, 1989; LEWIS, 1976; EPA, 
1978; GRAY, 1980). 

As comparações antes/depois são de grande força estatística , uma vez que 
qualquer unidade amostral também serve como controle. Neste caso, as avaliações 
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prévias, realizadas antes do início do experimento, são de grande importância. A 
presença de unidades controle espaciais e temporais representa uma estratégia 
bastante útil para se tentar conhecer as variações naturais (KREBS, 1989; MOORE 
& McLAUGHLIN, 1978). 

A aleatorização é outro procedimento de grande importância nos 
experimentos ecológicos, uma vez que cumpre o requisito de independência das 
amostras, para a execução de diversos testes estatísticos (especialmente da linha 
paramétrica). Neste caso, o procedimento é a aleatorização na determinação dos 
tratamentos a serem aplicados nas unidades amostrais. Outra utilidade da 
aleatorização, subentendida como a dispersão dos tratamentos, contrariamente à 
segregação dos mesmos, é que qualquer gradiente espacial natural que exista na 
área amostral tenderá a ser diluído tanto no controle como nos outros tratamentos, 
uma vez que estes são todos dispersos na área de amostragem (HULBERT, 1984; 
KREBS, 1989). 

Uma boa possibilidade de se reduzir a variação natural na construção de um 
experimento é a definição de blocos, onde as unidades amostrais são reunidas em 
grupos homogêneos e, a partir daí, dentro de cada bloco sorteiam-se os 
tratamentos. Neste caso, automaticamente, há a dispersão dos tratamentos e 
redução do "ruído" causado pela variação natural (VIEIRA, 1981; VIEIRA & 
HOFFMANN, 1989; KREBS, 1989). 

Nas avaliações ecológicas realizadas no campo, normalmente trabalha-se 
com base em amostragens, ou seja, as medidas são efetuadas em amostras da 
população, a partir do que se pode fazer inferências sobre o "todo", com base nas 
"partes" (unidades amostrais). No entanto, quanto menor for a amostragem, maior a 
possibilidade de erro, ou de desvio da conclusão em relação à verdade procurada. 
Portanto, a replicação é fundamental aos estudos manipulativos e mesmo aos 
mensurativos, pois possibilita explorar e estimar o erro experimental, fazendo com 
que o conjunto dos dados obtidos possa se aproximar da realidade. 

KREBS (1989) apresenta uma série de estratégias para a definição segura 
do número de réplicas, com base na amplitude do erro que se pretende aceitar. No 
entanto, sabe-se que frequentemente estas fórmulas geram números de réplicas 
muito elevados, principalmente em ecologia de campo, onde a variabilidade é 
normalmente muito elevada. Consequentemente, muitas vezes torna-se inviável a 
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utilização do "n teórico". No entanto, coletar amostras tanto quanto possível, com 
pelo menos 2 réplicas para cada tratamento (KREBS, 1989), ou 3 (GREEN, 1979), 
são decisões fundamentais. 

A tudo isso deve-se acrescentar a preocupação com a pseudoreplicação, ou 
seja, a utilização de amostras, ou medidas, como réplicas, quando estas podem ser, 
na verdade, medidas dependentes no tempo, ou aliquotas de uma mesma amostra 
(STEWART-OATEN & MURDOCH, 1986 ; HULBERT, 1984). 

No presente experimento, dentro de uma área de 10 metros de extensão 
estabelecida durante vistoria prévia no local, foram delimitados sete transectos 
verticais fixos correspondendo a faixas de 50 cm de largura orientadas entre os 
limites superiores do supra litoral até a base da rocha. Os transectos são definidos 
como partes representativas do local de amostragem, estendendo-se usualmente da 
linha da maré alta à linha da maré baixa, ou por toda a extensão da zona entre-
marés (EPA, 1978). Optou-se por trabalhar com transectos fixos, ao invés de 
quadrados replicados ao acaso, isto porque com transectos (apesar do menor 
número de réplicas) pode-se avaliar diversos aspectos estruturais da comunidade, 
como as flutuações na zonação, enquanto que com quadrados obtém-se 
basicamente informações sobre a densidade ou porcentagem de cobertura das 
populações. Este problema é discutido por LEWIS (1976), que sugere o uso de 
transectos fixos para avaliações ecológicas de longo prazo, com os quais se 
reduzem problemas como a variação temporal natural. "Com a aleatorização de 
quadrados em cada tempo (procedimento teoricamente correto), muito esforço 
(entende-se como muitas réplicas) in situ é necessário para se minimizar as 
'diferenças' consequentes da seleção aleatória dos locais, que podem estar sob 
condições físicas diferentes, ou em diferentes fases de ciclos flutuantes" (LEWIS, 
1976). Deve-se ressaltar que ambos os métodos são úteis, de acordo com os 
objetivos do pesquisador, quando associados a um desenho amostral eficiente, 
podendo ser utilizados, inclusive, de forma complementar. 

As áreas totais foram padronizadas para cada transecto no início do 
experimento, levando-se em conta a área total habitada pelos organismos sésseis, 
dentro dos limites dos transectos (SUTHERLAND, com. pess.; UNDERWOOD, 
1981). Uma vez que os limites superiores ocupados pelos organismos sésseis na 
rocha apresentaram reduzida, mas presente, variação ao longo do costão, as áreas 
amostrais apresentaram diferenças entre si. Assumiu-se que esta diferença (área 
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média de 10500 cm², desvio padrão de 816.5 cm² e variação máxima de 8 %) não 
foi significativa, uma vez que representou os níveis mais elevados dos transectos, já 
bastante excassos em organismos, não interferindo na amostragem como um todo. 
No entanto, durante a análise estatística dos dados foi possível a padronização das 
áreas (ver item 2.6.1.3). Por outro lado, os limites inferiores de todos os transectos 
foram também padronizados a fim de se excluir as influências causadas pela 
sistemática entrada e saída de areia na base da rocha, ao longo do ano. A 
padronização das áreas foi realizada então, utilizando-se a área habitada que 
recebeu as aplicações do petróleo e o jateamento, e apenas a área habitada no 
grupo controle. 

Os transectos foram numerados de 1 a 7 e divididos em 3 grupos, com os 
tratamentos a seguir (fig. 50): 
 
controle:     transectos 1 e 2 
aplicação de óleo e jateamento:  transectos 3 e 4 
aplicação de óleo, sem jateamento: transectos 5, 6 e 7 

O número de réplicas para cada tratamento foi definido também levando-se 
em conta a disponibilidade de espaço na área de estudo e capacidade de suporte 
da equipe de trabalho. O número de réplicas teórico para cada tratamento deveria 
ser maior,. no entanto, segundo EPA (1978), em termos práticos, em trabalhos de 
costão rochoso baseados em transectos, dificilmente são definidos mais de 4 
transectos em cada local, devido à grande carga de trabalhoe, em muitos casos, 
entre 2 e 4 unidades amostrais representam um número adequado. Isto é verdadeiro 
principalmente quando se observa uma certa homogeneidade quanto ao declive dos 
transectos e ao grau de batimento, dois dos principais fatores abióticos cujas 
diferentes combinações podem contribuir para o estabelecimento de diferentes 
comunidades. 

A agregação dos tratamentos foi feita apenas com o intuito de manter a maior 
distância possível entre os mesmos dentro da área estabelecida, a fim de se evitar 
ao máximo a interferência das aplicações de óleo e do jateamento nos transectos 
controle. 
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2.3. METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM 

As amostragens foram realizadas "in loco", durante as baixa-mares de sizigia 
(DHN, 1989, 1990, 1991). 

 

Variáveis biológicas 

Na parte superior de cada transecto foram fixados 2 pinos de aço conjugados 
com parafusos removíveis, os quais serviram para a delimitação e marcação da 
altura dos transectos ao longo do tempo, e como suporte, através de cordas 
graduadas, para os delimitadores. 

Os delimitadores usados para a coleta de dados compõem-se de retângulos 
de madeira de 10 x 50 cm, dentro dos quais corre um menor, de 10 x 10 cm, 
subdividido em quadrículos de 1 x 1 cm (KADEKARU et al, 1987). O delimitador 
corre pelas cordas no sentido vertical, representando um nível a cada 10 cm de 
altura no transecto (fig. 51). 

Para a coleta dos dados, optou-se pelas amostragens não destrutivas, uma 
vez que o projeto estava baseado em acompanhamento temporal dos indivíduos, em 
áreas constantes, sendo que os métodos usuais de amostragem destrutiva, como  a 
coleta dos organismos para avaliação de biomassa, seriam inviáveis dentro do 
desenho proposto. A presente proposta concorda com LEWIS (1976), que considera 
as técnicas não destrutivas, como contagens e medidas "in loco", atividades que 
favorecem o acompanhamento temporal em qualquer escala, da comunidade ao 
indivíduo, em um determinado local. Além da vantagem de propiciar uma avaliação 
direta de uma mesma comunidade ou população ao longo do tempo (em termos de 
número de indivíduos e porcentagem de cobertura), com o mínimo de perturbações 
adicionais, os métodos não destrutivos são mais práticos e rápidos, favorecendo a 
tomada de maior número de amostras (EPA, 1978). 

Segundo EPA (1978), o método de contagem "in loco" é particularmente 
indicado às espécies predominantes de costão, especialmente as sésseis (como 
mexilhões, ostras, cracas, etc.), desde que as espécies sejam nitidamente visíveis, 
mensuráveis e não sejam afetadas pelo procedimento de amostragem. 
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Foram amostradas todas as espécies pertencentes à macrofauna séssil, 
além dos Gastropoda pastadores e predadores, e macroalgas, as quais 
correspondem aos compartimentos mais significativos da comunidade local, em 
termos quantitativos e estruturais. As espécies animais menores, acompanhantes, 
comuns nos bancos de mexilhões e ostras, bem como a fauna fital, não foram 
estudadas no presente trabalho. 

As variáveis quantitativas estudadas foram "número de indivíduos por 
espécie", para a comunidade animal (não colonial) e "número de ocorrências por 
espécie", que significa o número de unidades de área de 1 cm² em que a espécie 
ocorreu (UNDERWOOD, 1981; EMERSON & ZEDLER, 1978). Esta variável 
representa a área em que a espécie ocorreu, dentro do transecto, e é válida tanto 
para os animais como para as macroalgas. 

Para a avaliação do número de indivíduos, os organismos foram contados em 
cada nível vertical de 10 x 50 cm, ao longo de cada transecto, por espécie. Para as 
espécies mais numerosas, como Brachidontes spp. e Chthamalus spp., nos níveis 
de maior densidade, as contagens foram feitas através de subamostragens, 
utilizando-se o quadrado interno dos delimitadores. Ao longo de determinado nível, 
eram contadas 5 ou 10 faixas de 10 quadrados cada ( de um total de 500 
quadrados), gerando o valor estimado para todo o nível. O processo de 
subamostragem foi feito apenas nos casos onde se observou homogeneidade na 
distribuição dos organismos dentro do delimitador, a fim de se reduzir tanto quanto 
possível o erro de amostragem. 

Para a avaliação do número de ocorrências, o procedimento foi o mesmo,  
mas com muito menos frequência de subamostragem, uma vez que esta variável 
apresenta menor grau de dificuldade, pois relaciona-se apenas ao número de 
unidades de área (1 cm²) com ou sem organismos em cada nível. No presente 
trabalho, o termo "número de ocorrências" será considerado sinônimo de "área de 
ocorrência", dada em cm².  

A estimativa da área de ocupação das espécies é um método padrão para 
costões rochosos, especialmente para macroalgas (EPA, 1978) e animais sésseis, 
tendo sido utilizada por grande parte dos autores (por exemplo, UNDERWOOD, 
1981; EMERSON & ZEDLER, 1978; VAN TAMELLEN, 1987;  SUTHERLAND, 
1987; 1989). Esta variável é de fundamental importância, uma vez que avalia a 
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ocupação de espaço, o qual é o recurso mais limitante nos costões rochosos 
(DAYTON, 1971). 

Por outro lado, a estimativa do número de indivíduos de uma dada espécie 
dentro da área de amostragem tem grande importância, uma vez que o indivíduo 
representa a própria unidade ecológica, o objeto de estudo. Além disso, um aspecto 
muito claro, quando se trata de avaliação de impacto, é a taxa de mortalidade da 
população, refletida nas mudanças no número de indivíduos (UNDERWOOD, 1989). 
Mesmo a própria área de ocupação, ou porcentagem de cobertura, é diretamente 
proporcional ao número de indivíduos (além do próprio tamanho dos organismos). 
Segundo UNDERWOOD (op. cit.), em se tratando de avaliação de "stress" em 
populações naturais, a variável de maior interesse é a abundância de organismos, 
entendida frequentemente como densidade (número de indivíduos/área). O "stress" 
é determinado pela alteração na abundância após a perturbação, através da 
observação da mortalidade direta.  No entanto,uma deficiência do uso isolado desta 
variável, é que pode-se, por exemplo, observar 1 único indivíduo de uma espécie 
ocupando uma área equivalente a 10 indivíduos de uma outra espécie, sendo que 
essas diferenças de tamanho não são levadas em conta, podendo gerar distorções 
nos resultados, especialmente quando se comparam valores quantitativos de 
espécies diferentes. 

No presente experimento, as duas variáveis foram utilizadas para as 
populações animais. Isto possibilitou uma avaliação mais clara quanto aos 
processos de recrutamento, crescimento, competição por espaço, e ao próprio 
efeito dos tratamentos nas populações. Esta estratégia tem sido adotada por 
autores como DAYTON (1971); UNDERWOOD (1981); SUTHERLAND & ORTEGA 
(1986) e ORTEGA (1987). 

Uma vez que é extremamente difícil a determinação dos limites da unidade 
"indivíduo" nas populações de macroalgas e animais coloniais, nestes casos foi 
apenas avaliada a área de ocorrência das espécies. 

As identificações foram realizadas a nível específico sempre que possível, 
através da coleta de espécimes na área de estudo, para confirmação taxonômica. 
Para as análises quantitativas, no entanto, alguns taxa permaneceram a nível de 
gênero devido à dificuldade na separação das espécies, ou estarem em estado 
jovem, como é o caso de Brachidontes, Chthamalus e Littorina. Em se tratando de 
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amostragem não destrutiva, é inviável a análise individual de cada organismo para 
identificação específica, principalmente no caso de grupos muito numerosos. 

Segundo STEPHENSON & STEPHENSON (1972), um aspecto essencial 
aos estudos de comunidades de costões rochosos é que se trate em conjunto 
animais e algas, uma vez que coabitam um mesmo sistema. No presente trabalho os 
grupos foram separados apenas na análise descritiva, por fins práticos. O fato de 
não haverem algas no grupo definido como dominante foi devido à própria 
característica da comunidade em estudo, claramente dominada pelas populações 
animais. 

 

Variáveis abióticas 

Quanto às variáveis abióticas, foram recolhidas amostras de água para 
determinação de oxigênio dissolvido, segundo método descrito em CETESB (1978), 
e salinidade, utilizando-se um refratômetro manual. Foram também medidas a 
temperatura do ar e água, durante 1 ano (1989-1990), mensalmente. Também foram 
obtidos os perfis e inclinação de todos os transectos, através de 2 barras de 
madeira de 2 metros, graduadas em centímetros. 
 
 
2.4. TIPO DE ÓLEO, METODOLOGIA DE APLICAÇÃO E JATEAMENTO 

Antes do início do experimento, foi feita solicitação formal de ciência do 
experimento, através de carta enviada pela CETESB, às seguintes entidades: 
Capitania dos Portos, Centro de Biologia Marinha da USP (CEBIMar), Sociedade 
dos Amigos de Barequeçaba, Instituto Oceanográfico da USP, Prefeitura Municipal 
de São Sebastião e PETROBRÁS. 

 
 Para este experimento, foram utilizados 50 litros de petróleo cru do tipo 
"Bicudo", proveniente da Bacia de Campos, Rio de Janeiro, caracterizado por 
possuir elevadas densidade e viscosidade, e com tráfego frequente no canal de São 
Sebastião. O produto foi doado pela PETROBRÁS, através do TEBAR - São 
Sebastião (Terminal Petrolífero Almirante Barroso). O produto tem as seguintes 
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características básicas (segundo CEMPES - Centro de Pesquisas e 
Desenvolvimento Leopoldo A. M. de Mello - R. J.): 
 
Densidade relativa a 20/4 oC - 0,9104 
Viscosidade a 38 oC - 30,8 cSt 
NACL - 1767 mg/l 
Asfaltenos - 0,01% do peso 
Parafinas - 2,20% do peso 
 
 É portanto um óleo considerado de alta densidade e viscosidade . Com estas 
características, espera-se que o produto não tenha uma toxicidade elevada, apesar 
de não se dispor da concentração dos compostos aromáticos presentes no mesmo. 

Uma vez que a proposta do trabalho foi gerar informações e diretrizes 
básicas para ações de emergência no canal de São Sebastião, procurou-se simular 
o que aconteceria em um derramamento real. O petróleo foi então colocado em 
piscina contendo água do mar durante 24 horas, em processo de intemperização 
(procedimento também utilizado por NELSON, 1982). Durante eventos reais o 
petróleo pode demorar normalmente de 2 a 24 horas até atingir as praias, na região 
do canal, por isso o óleo não foi aplicado diretamente ao costão em seu estado 
original. Durante o período na piscina, o óleo não sofreu, no entanto, considerável 
intemperismo físico, como ação hidrodinâmica (ondas), sendo que a evaporação e 
dissolução devem ter sido os processos principais de intemperização. Após este 
período, o produto foi recolhido e utilizado para o experimento ( ver "documentação 
fotográfica", volume II). 

Dos sete transectos em estudo, cinco receberam uma aplicação diária de 
petróleo (transectos 3 a 7), num período de sete dias consecutivos, durante as baixa-
mares de sizigia. As aplicações repetidas foram realizadas uma vez que, em 
eventos reais, o óleo permanece nas rochas por vários dias, mesmo quando há 
atividades de limpeza, as quais normalmente priorizam as praias de areia. 

O óleo foi aplicado aos transectos com o auxílio de pincéis e regadores, 
evitando-se que as áreas adjacentes fossem afetadas. Para tal, a areia na área do 
experimento foi coberta com plástico impermeável, e serragem de madeira foi 
utilizada como absorvente. 
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Em cada dia, os organismos ficaram em contato direto com o óleo durante 
cerca de duas a quatro horas, durante a baixa-mar, totalizando-se cerca de 15 a 20 
horas de contato. Uma semana após o término das aplicações de petróleo, os 
transectos 3 e 4 foram jateados com água doce a alta pressão (2500 libras por 
polegada quadrada). 
 
 
2.5. TEMPO DE ACOMPANHAMENTO E PERIODICIDADE 

Antes do início dos experimentos, foi realizada uma amostragem prévia (julho 
de 1989), sendo que as aplicações de petróleo e o jateamento foram efetuadas 15 
dias após. Passadas mais duas semanas, iniciou-se o acompanhamento dos 7 
transectos, ao longo de dois anos.e meio, de agosto de 1989 a dezembro de 1991. 
Inicialmente as amostragens foram quinzenais (durante os primeiros 45 dias), e 
posteriormente mensais. As últimas 3 campanhas foram trimestrais. Nos meses em 
que não se realizavam as amostragens, foram feitas vistorias a fim de se obter 
informações sobre o comportamento geral do costão em estudo (aspectos gerais 
das populações, áreas de recobrimento e possíveis modificações que pudessem 
ocorrer na comunidade) e documentação fotográfica. As alterações de 
periodicidade foram feitas com base na velocidade das alterações observadas na 
comunidade, e a fim de otimizar o uso dos recursos dispendidos no trabalho. As 
datas das campanhas de amostragem encontram-se na tabela XL. 
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2.6. METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 
 
2.6.1. Análise dos efeitos causados pelo óleo 

 
 
2.6.1.1. Espécies analisadas 

 

No costões rochosos em geral as comunidades apresentam elevada 
dominância, ocorrendo um reduzido número de espécies com grande 
predominância quantitativa. Consequentemente, qualquer avaliação geral da 
comunidade, como "número total de indivíduos" ou "área total de ocorrência" tem 
seus valores muito influenciados por estas espécies, dificultando a percepção de 
quaisquer alterações. Portanto, no presente trabalho estas variáveis gerais não 
foram utilizadas para se avaliar o efeito do óleo na comunidade.  

 Dentre as espécies observadas, foram escolhidas as quantitativamente 
predominantes e/ou mais importantes na estruturação geral da comunidade. As 
espécies definidas para as análises foram Brachidontes spp. (B. solisianus e B. 
darwinianus, Chthamalus spp. (C. bisinuatus e C. proteus), Crassostrea 
rhizophorae, Littorina ziczac, Acmaea subrugosa e Siphonaria hispida, com base 
nas justificativas abaixo: 

O gênero Brachidontes spp. é composto por espécies-chave (as quais são 
fundamentais na estruturação de toda a comunidade), caracterizadas por formar 
estratos mais ou menos densos no médio-litoral. Além de ser fundamental na 
dinâmica de ocupação de espaço da comunidade, Brachidontes spp gera 
microhabitat para dezenas de outras espécies animais e vegetais que vivem sobre 
ou entre, as conchas, ou abaixo das mesmas, e entre os filamentos do bisso 
(CONNEL, 1972; PENCHASZADEH, 1973; LEWIS, 1976; JACOBI, 1984). 

Chthamalus spp. é um gênero de cracas bastante comum na zona entre-
marés, concentrando-se principalmente na franja do supra-litoral, acima da faixa de 
Brachidontes. Estes organismos são relativamente mais resistentes aos fatores 
estressantes como dessecação, chuvas e altas temperaturas. 
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A ostra Crassostrea rhizophorae ocorre na franja do infra-litoral, abaixo da 
zona de Brachidontes. Diversas espécies de animais e algas coabitam a faixa de 
ostras, muitas associadas às mesmas, utilizando suas conchas como substrato ou 
abrigo. 

As três espécies anteriormente descritas são as principais estruturadoras da 
comunidade, quanto à ocupação de espaço, no costão rochoso de Barequeçaba. 

Littorina ziczac. é um Gastropoda vágil, o qual ocorre na franja do supra-
litoral, geralmente em elevadas densidades, associado a Chthamalus spp.. No 
entanto, Littorina pode ser encontrada bem acima da faixa de Chthamalus, 
dependendo de nível da maré, declive da rocha  e do grau de hidrodinamismo local. 

Acmaea subrugosa e Siphonaria hispida são Gastropoda vágeis que 
ocorrem especialmente na faixa das ostras, entre as conchas, e nas clareiras 
existentes, também na faixa dos Brachidontes. 

Quanto à posição trófica destas espécies, são classificados como.filtradores 
(Chthamalus spp, Brachidontes spp. e Crassostrea rhizophorae) e herbívoros 
pastadores (Littorina spp., Acmaea subrugosa e Siphonaria hispida). 

Quanto à vulnerabilidade destas espécies ao petróleo, segundo API (1985b), 
os mexilhões e cracas são considerados como tendo baixa a moderada 
vulnerabilidade, enquanto que os herbívoros pastadores ("micrograzers") são 
considerados altamente vulneráveis ao produto. 

Como já foi dito anteriormente,as espécies descritas acima representam a 
maioria dos indivíduos de toda comunidade estudada, em termos quantitativos, além 
de serem fundamentais na estruturação e manutenção da comunidade. 
Brachidontes spp., Chthamalus spp. e Crassostrea rhizophorae são as espécies 
que mais influem no padrão geral de ocupação de espaço. Por outro lado, os 
Gastropoda pastadores atuam decisivamente no balanço de ocupação de espaço 
pelas algas, e mesmo em outras frações da comunidade (VAN TAMELEN, 1987; 
SOUSA, 1984; ORTEGA, 1987). 

A presente proposta concorda com LEWIS (1976), o qual sugere a definição 
de espécies-chave (aquelas espécies importantes para a manutenção da 
comunidade) como as espécies sésseis (mexilhões e cracas) e pastadoras, para 
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programas de avaliação de impacto a longo prazo. Neste sentido, também 
UNDERWOOD (1989) levantou as dificuldades de se trabalhar com as espécies 
mais raras e aleatórias, as quais, em conjunto, são a maioria em muitos habitats. 
Segundo o autor, e também MOORE & McLAUGHLIN (1978), para programas de 
monitoramento, a atenção deva ser enfocada nas espécies mais abundantes e 
abrangentes. 

Considerou-se, então, que as respostas dadas aos tratamentos, pelas 
espécies escolhidas, seriam um bom indicador do grau de perturbação da 
comunidade como um todo, uma vez que operacionalmente não seria viável a 
análise estatística individual de todas as espécies encontradas (ver também item 
2.6.3. quanto à abordagem ecológica envolvendo todas as espécies). 

Para as análises estratificadas, tanto do grupo com óleo como do grupo 
controle e jateado, foi incluída a alga vermelha Porphyra sp, uma vez que esta 
espécie foi importante nas primeiras semanas do experimento, ocorrendo em áreas 
consideráveis do costão, especialmente nos transectos jateados (ver resultados). 
 
 

2.6.1.2. Análise estratificada 

A análise estratificada tem como objetivo determinar de que forma a 
comunidade está estruturada, tanto quanto à ocupação de espaço, como 
temporalmente. São determinados estratos horizontais, caracterizados por áreas 
ocupadas por um certo número de espécies típicas ou dominantes, em um ou mais 
setores do costão. 

Consequentemente, tem-se nos estratos unidades espaciais 
caracteristicamente homogêneas, podendo variar no tempo de acordo com as 
tendências sazonais. Segundo ROSSO (com. pess.), os estratos de um costão 
rochoso podem ser considerados como subsistemas distintos. 

Todos os estratos, os quais se sucedem ao longo da zona entre-marés, são 
regulados pelo balanço entre os fatores abióticos e bióticos que definem a zonação 
vertical dos costões. 
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O objetivo da análise estratificada no presente estudo é avaliar o 
comportamento estrutural da comunidade (baseado nas espécies predominantes e 
espécies chave), através do acompanhamento dos estratos ao longo do tempo nos 
diferentes tratamentos (óleo e controle). Este método foi adaptado e modificado de 
metodologia utilizada por ROSSO (1991). 

Em cada transecto dos grupos controle e óleo, os estratos foram 
determinados para cada campanha de amostragem, a partir da campanha pré-
impacto. Os estratos correspondem a faixas dos transectos dominadas por uma ou 
duas espécies típicas ou predominantes, com ou sem a presença de outras 
espécies menos abundantes. Deste modo é possível avaliar o comportamento de 
cada estrato e de todo o conjunto de estratos no grupo com óleo, antes e depois das 
aplicações, e comparar com os resultados obtidos nos transectos controle. 

Para esta análise optou-se por trabalhar apenas com a variável "número de 
ocorrências", uma vez que esta avalia a área de ocorrência das espécies, e que em 
costões rochosos a ocupação de espaço é um dos principais fatores reguladores da 
comunidade. Além disso, os próprios estratos são estruturados com base na 
ocupação da área em costões rochosos. Outro motivo foi a possibilidade de se 
trabalhar as espécies animais e vegetais conjuntamente. 

Para cada transecto, os dados obtidos em todos os níveis de 10 x 50 cm 
durante a campanha pré-impacto e as 19 campanhas pós-impacto (julho de 1989 a 
junho de 1991) foram reunidos em uma matriz, onde os descritores foram as 
espécies (7), os objetos foram os níveis de 10 x 50 cm, e a variável foi o número de 
ocorrências, caracterizando uma análise modo q (LEGENDRE & LEGENDRE, 
1983; FIELD et al., 1982). Os dados foram transformados através da equação  log 
(x+1) (ZAR, 1984, EPA, 1978, KREBS, 1989). A transformação arcsen ?  x 

(transformação angular), muito utilizada para normalizar dados de porcentagem de 
recobrimento, não foi feita nesta análise pois os dados não estão em porcentagem 
mas em valores brutos. 

Após a construção da matriz de similaridade utilizando-se o índice Morisita-
Horn (WOLDA, 1981), procedeu-se uma análise de agrupamento pelo método 
WPGMA e posterior confecção do dendrograma. Posteriormente os grupos foram 
descritos a um nível de corte de 0.8 (80% de similaridade). Informações teóricas 
mais detalhadas a respeito dos índices e análise de classificação, podem ser 
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encontradas em ROMESBURG (1984); LEGENDRE & LEGENDRE (1987); 
BLASHFIELD & ALDENDERFER (1978); MILLIGAN (1987); SOKAL (1974)  e 
WOLDA (1981). 
 
 
2.6.1.3. Análise estatística - testes de hipótese 

 Esta análise foi proposta pelo Dr. John Sutherland (Duke University, EUA), e 
realizada no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, sob 
orientação do Prof. Dalton Francisco Andrade, durante o primeiro semestre de 1992. 
As tabelas referentes à análise encontram-se no anexo 1 do volume II deste trabalho. 

 Nesta análise as espécies foram tratadas individualmente, tanto em termos 
de "área de ocorrência", como em "número de indivíduos". O objetivo foi utilizar as 
melhores ferramentas estatísticas possíveis para avaliar a possibilidade do óleo ter 
causado algum efeito nas populações de interesse. 

A proposta dos testes foi comparar médias dos dois tratamentos (óleo e 
controle) para cada espécie, ao longo dos 6 primeiros meses após as aplicações. 
Considerou-se este período como sendo suficiente para se deteminar alguma 
resposta das populações ao contato com o petróleo, apesar de as unidades 
amostrais terem sido acompanhadas durante dois anos. Foram então definidas as 
seguintes hipóteses: 
 
Ho - não há diferença entre os tratamentos óleo e controle (não há impacto) 
 
Ha - há diferença entre os tratamentos óleo e controle  

 

Uma vez que antes do impacto os transectos já apresentavam valores 
consideravelmente diferentes, foi realizada a seguinte transformação dos dados: 
 
 
 
      Yi - Yo 
      A    A                    Yi   -   Yo 
Y =                      =                      , onde: 
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        Yo                           Yo   
        A 
 
 
Yi = valor observado na i-ésima campanha pós-impacto 
 
Yo = valor observado na campanha pré-impacto 
 
A = área do transecto 
 

Com esta transformação, obtém-se a proporção de variação (dada pela 
diferença) de um tempo para outro, especificamente entre a situação pré-impacto e 
as campanhas pós-impacto. As comparações entre tratamentos foram realizadas 
através do teste t paramétrico e do teste não paramétrico de Mann-Whitney. 
 
 
Teste t 

Uma vez que se observou heteroscedasticidade entre as amostras, optou-se 
por utilizar o teste t para amostras independentes heteroscedásticas. Quanto à 
normalidade dos dados, premissa aos testes paramétricos, o pequeno número de 
observações dificulta sua comprovação, porém quando a hipótese bilateral (Ha de 
que há diferença entre os tratamentos) é testada para níveis de significância 
pequenos, a não normalidade pode não prejudicar os resultados (ZAR, 1984). 
 
A estatística do teste é dada por: 
 
      -             - 
     Xo    -    Xc 
t =  
     S²o        S²c 
           + 
     No         Nc 
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Ho: M (óleo) = M (controle) 
 
Ha: M (óleo) ?  M (controle) 

 
 - 
Xo = média do grupo com óleo 
 
 - 
Xc = média do grupo controle 
 
S²o = variância do grupo com óleo 
 
S²c = variância do grupo controle 
 
No = número de réplicas do grupo com óleo 
 
Nc = número de réplicas do grupo controle 
 
 
onde os graus de liberdade são calculados por: 
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                                     -1 
            C²               (1 - C²)         
gl =                  +                      onde: 
        (Nc - 1)             (No - 1) 
 
 
              S²o 
              No 
C =  
        S²o          S²c 
               + 
        No           Nc 
 
 
 

As proporções obtidas em cada tratamento foram comparadas em cada 
campanha, para cada espécie, tanto em "número de indivíduos", como em "número 
de ocorrências". 

Utilizou-se o Método de Bonferroni para a determinação do nível de 
significância. Este método garante que o nível de significância global seja menor ou 
igual ao ?   fixado. 

Para um nível de significância global fixado de 10 %, rejeita-se Ho em cada 
comparação ao nível ?  / r, onde r é o número de comparações: 

 
0.10 / 7 = 0.014 

Para  Crassostrea rhizophorae utilizou-se 0.10 / 6 , pois não se obteve os 
dados de uma das campanhas ( ?  = 0.017). 
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Teste Mann-Whitney 

Foi utilizado com o mesmo objetivo do teste t, mas não conta com as 
suposições necessárias aos testes paramétricos. Este teste, no entanto, é menos 
poderoso que o teste t, apresentando maior probabilidade de incorrer em erro tipo II, 
(aceitar Ho quando esta é falsa). 

Foram realizadas comparações entre os dois grupos (controle e óleo) em 
cada campanha, para cada espécie, onde as hipóteses testadas foram as mesmas 
do teste anterior, com o mesmo nível de significância. 
 
 
2.6.2. Análise da área jateada 

Após o jateamento com água a alta pressão, o qual retirou da rocha a quase 
totalidade dos organismos, iniciou-se um processo natural de recolonização e 
sucessão. Diferentemente do tratamento com as aplicações de petróleo, o 
jateamento apresentou impacto imediato na comunidade, logicamente dispensando 
o uso de instrumentos estatísticos para a sua comprovação. A evolução do processo 
de sucessão foi acompanhada durante os dois anos, com o objetivo de se conhecer 
e avaliar não só o processo de recuperação mas também o momento a partir do 
qual a comunidade na área jateada se mostraria recuperada, comparativamente à 
área controle e à situação pré-impacto. 
 

2.6.2.1. Espécies analisadas 

Foram analisadas as mesmas espécies do grupo com óleo (item 2.6.1.1). 
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2.6.2.2. Análise estratificada  

A análise estratificada também foi utilizada para  avaliar o processo de 
recuperação da comunidade na área jateada, quanto à ocupação de espaço pelas 
principais espécies. Este método possibilitou o conhecimento do processo de 
restruturação das populações dominantes durante o processo sucessional, em todo 
o período de amostragem. Uma vez que a representação visual dos estratos gera 
um " continuum" no tempo, é possível se ter uma clara visão do processo, tanto em 
relação à situação pré-impacto, como em  relação aos transectos submetidos aos 
outros tratamentos (óleo e controle). A metodologia de construção dos estratos foi a 
mesma apresentada no item 2.6.1.2.. 
 
 
2.6.2.3. Espectros temporais 

Os espectros temporais têm o objetivo de definir, com base nas amostras, a 
amplitude de "variação considerada normal" para cada uma das variáveis 
estudadas. Com este método, é possível então definir os limites da variabilidade 
natural ao longo do tempo na área em estudo. 

Analogamente à análise dos estratos, nos espectros também se obteve um 
"continuum", mas apenas temporal (e não espaço-temporal), onde foram trabalhadas 
as variáveis "número de indivíduos" e "número de ocorrências" ao longo dos 2 anos 
de amostragem, para  Brachidontes e Chthamalus. 

Por um lado, a análise estratificada avalia a dinâmica das populações quanto 
à estruturação espacial, e à zonação vertical. Por outro lado, os espectros temporais 
avaliam a dinâmica quantitativa das populações, sendo que estes dois enfoques se 
complementam, gerando uma visão geral do processo de sucessão na área 
submetida ao jateamento (ver Discussão). A diferença básica entre os dois métodos 
é que na análise dos estratos as unidades são os níveis (áreas de 5 dm², objetos a 
serem agrupados) dos transectos, enquanto que nos espectros temporais os objetos 
são os próprios valores quantitativos (número de indivíduos e de ocorrências) das 
espécies.  
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Para a determinação dos limites superior e inferior dos espectros, utilizou-se 
a seguinte fórmula: 
 
 
Li =  X - 1.96 S 
Ls =  X + 1.96 S, onde: 
 
 
Li = limite inferior do espectro 
Ls = limite superior do espectro 
 
X = média aritmética dos transectos controle 
 
S = desvio-padrão da média 
 
1.96 = valor associado ao nível de confiança adotado de 5% (?  = 0.05). 

 

Os dados brutos foram transformados segundo a expressão Log (x+1) e as 

variáveis sujeitas à construção dos espectros foram "número de indivíduos" e 
"número de ocorrências" de Brachidontes e Chthamalus. 

Para cada variável, foi calculado o espectro a partir do valor médio do grupo 
controle, o qual é responsável pela definição dos limites naturais de variabilidade. 
Uma vez definidos os espectros, foram plotados os valores médios das variáveis do 
grupo jateado. Uma variável foi considerada dentro dos limites de normalidade 
quando apresentou valores próximos ou dentro dos intervalos dos respectivos 
espectros, ou seja, entre os limites máximos e mínimos determinados. Durante a 
discussão dos resultados levou-se em conta a influência causada pela amplitude do 
desvio-padrão sobre a largura dos espectros. Desvios-padrão pequenos são 
consequentes de valores muito semelhantes, obtidos nas réplicas controle, em 
determinado tempo, e tendem a "estreitar" os espectros. Para desvios-padrão 
grandes a situação se inverte . 
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2.6.3. Índices de diversidade, riqueza e equitabilidade 

 

A fim de se avaliar o comportamento da comunidade quanto ao número de 
espécies, e distribuição de indivíduos entre elas, foram calculados os índices de 
riqueza de Margalef, diversidade de Shannon, e equitabilidade de Pielou, para todos 
os transectos. Os índices foram calculados a partir dos dados médios obtidos por 
tratamento para todas as espécies amostradas. Os grupos taxonômicos foram 
trabalhados a nível específico, sendo que "taxa" superiores que não puderam ser 
desmembrados em unidades tipológicas distintas foram retirados da análise. Os 
valores dos índices foram então trabalhados para a comparação descritiva dos 
efeitos causados pelos tratamentos quanto a estes parâmetros ecológicos. 

Segundo EPA (1978), os parâmetros da comunidade relacionados com a 
diversidade são o número de espécies (riqueza), a abundância relativa de cada 
espécie (equitabilidade ou dominância), e a densidade absoluta de todos os 
organismos da área amostral. Teoricamente, a diversidade aumenta com o aumento 
da riqueza e/ou com a redução da dominância. 

Os índices de diversidade e mesmo os de riqueza (os quais não levam em 
conta a dominância) têm sido muito utilizados em estudos de comunidades, devido à 
sua relativa simplicidade. Um uso bastante comum destes índices é a comparação 
dos valores obtidos entre controles e áreas submetidas a perturbações, ou entre 
situações pré e pós impacto, em um mesmo local. Neste caso, assume-se que as 
perturbações poderão influenciar, de alguma forma, um ou mais aspectos 
relacionados à diversidade, podendo ser avaliados através dos índices (EPA, 1978). 

Diversos autores indicam que os índices de diversidade tendem a se alterar 
após perturbações, e que frequentemente a diversidade é reduzida em ambientes 
poluidos e/ou estressados (PONTASCH & BRUSUEN, 1988). WILHM & DORRIS 
(apud PONTASCH & BRUSUEN, op. cit.) sugerem uma escala de classificação de 
comunidades quanto ao grau de degradação, com base nos resultados obtidos nos 
índices de diversidade. Segundo os autores, valores maiores que 3 indicam 
condições não poluidas, valores entre 1 e 3 poluição moderada, e valores menores 
que 1 poluição elevada. 
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No entanto, o uso dos índices de diversidade e riqueza têm sido bastante 
criticado devido às graves distorções de interpretação possíveis de serem geradas 
(JAMES & RATHBUN, 1981). Segundo estes autores, quando se combinam 
parâmetros como número de espécies, abundância relativa, número de indivíduos e 
área amostrada, em um único valor, os efeitos relativos de cada parâmetro não 
podem ser determinados. Um mesmo valor no índice pode resultar de diversas 
combinações de valores dos parâmetros. Alguns pontos críticos quanto ao uso dos 
índices de diversidade são: 

.os índices não levam em conta a composição das espécies (como fazem os 
índices de similaridade), sendo que duas comunidades totalmente distintas podem 
ter o mesmo valor de diversidade (PONTASCH & BRUSUEN, 1988). 

.comunidades pobres em espécies, mas com boa distribuição de indivíduos 
por espécie, podem ter maior diversidade que comunidades mais ricas em 
espécies, mas com elevada dominância, situação esta bastante comum em 
ambientes naturais, especialmente os de transição e os ecotonos (incluindo os 
costões rochosos). 
 
 .os índices não podem ser aplicados sobre bases taxonômicas diferentes 
(por exemplo família e espécies) em uma mesma matriz de dados, sendo que, em 
muitos casos, são excluídos diversos "taxa" nos quais não se chegou à identificação 
a nível específico. Acaba-se por  estimar a diversidade de apenas parte da 
comunidade estudada. 

.a diversidade sofre influências sazonais, temporais e espaciais, as quais 
devem ser distinguidas dos possíveis efeitos causados por alguma perturbação 
(EPA, 1978). 

No presente trabalho, os índices de diversidade e riqueza foram utilizados 
com cautela, levando-se em conta as limitações levantadas anteriormente. 
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SINOPSE  DA  METODOLOGIA

LOCAL  DE ESTUDO PRAIA DE BAREQUEÇABA
SÃO SEBASTIÃO, S.P.

DESENHO AMOSTRAL 7 TRANSECTOS FIXOS COM LARGURA DE 50 CM

TRANSECTOS COM ÓLEO E JATEADOS: 2
TRANSECTOS COM ÓLEO: 3

METODOLOGIA
DE

AMOSTRAGEM

MÉTODO NÃO DESTRUTIVO
NÚMERO DE INDIVÍDUOS
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS

TIPO  DE  ÓLEO TIPO "BICUDO"
E

APLICAÇÃO
ALTAS  DENSIDADE E VISCOSIDADE

PERÍODO DE APLICAÇÃO:  7 DIAS, NA BAIXA-MAR
VOLUME UTILIZADO: 50 LITROS

JATEAMENTO PRESSÃO DE 2500 PSI
ÁGUA DOCE
15 DIAS APÓS AS APLICAÇÕES DE ÓLEO

TEMPO  DE
ACOMPANHAMENTO

2 ANOS: 1989 A 1991
1PRÉ-IMPACTO E 19 PÓS-IMPACTO

ANÁLISE DOS EFEITOS
DO PETRÓLEO

ANÁLISE ESTRATIFICADA
TESTES DE HIPÓTESE
ÍNDICES DE DIVERSIDADE
ANÁLISE DESCRITIVA

DO PETRÓLEO

ANÁLISE DA
ÁREA  JATEADA

ANÁLISE ESTRATIFICADA
ESPECTROS TEMPORAIS
ÍNDICES DE DIVERSIDADE
ANÁLISE DESCRITIVA

2.7.

TRANSECTOS CONTROLE: 2

APLICAÇÃO COM PINCÉIS E REGADORES
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3. RESULTADOS 

3.1. SITUAÇÃO PRÉ-IMPACTO - PANORAMA GERAL 

 A área de ocorrência da comunidade animal e vegetal, em cada transecto, 
esteve entre 70.3 % (transecto 1) e 82.5 % (transecto 7) da área total, estando a 
área restante livre de quaisquer organismos. A área de ocorrência média foi de 
76.59 %, e o número médio de indivíduos animais por transecto foi de 48.539 (Tabs. 
I a VII). 

 

Comunidade animal 

 Na caracterização prévia da comunidade (29/7/89), os sete transectos 
apresentavam uma composição em espécies animais relativamente homogênea, 
com predominância de Crustacea-Cirripedia (6 spp), Mollusca-Bivalvia (5 spp), e 
Mollusca-Gastropoda (6 spp) (Tabs. I a VII). 

 Em termos quantitativos, as espécies dominantes da comunidade foram 
Chthamalus spp. e Brachidontes spp. (mais de 95 % do número total de indivíduos), 
seguidas de Crassostrea rhizophorae, Littorina ziczac, Fissurella clenchi, Acmaea 
subrugosa e Siphonaria hispida. Chthamalus foi dominante, ocorrendo, em média, 
em 58.7 % da área colonizada, seguida por Brachidontes, com 35.9 %. 

 Apesar de Brachidontes estar bem representado ao longo de toda a área de 
amostragem, detectou-se a existência de um gradiente quantitativo nesta população, 
o qual diminuía gradativamente a partir do transecto 1 até atingir um mínimo no 
transecto 7 (variação máxima de 35 % na variável área de ocorrência e 70 % no 
número de indivíduos). 

 Os indivíduos que compunham a população de Brachidontes eram bastante 
jovens, às vezes compondo 15 indivíduos por cm ². 

 Crassostrea rhizophorae esteve bem representada em todos os transectos, 
com área de ocorrência média de 9.2 % da área colonizada total, e 0.56 % do 
número de indivíduos animais.  
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 Na área de Crassostrea evidenciou-se grande número de clareiras, de 
tamanhos variáveis. Nas margens destas clareiras eram observados Brachidontes 
colonizando áreas contíguas às ostras. Siphonaria e Acmaea ocorriam comumente 
no interior das clareiras. 

 Quanto às espécies vágeis, Littorina foi a mais representativa em todos os 
transectos, ocorrendo em média em 7.5 % da área da comunidade e representando 
2.13 % do número de indivíduos animais. Acmaea subrugosa e Siphonaria hispida 
representaram respectivamente 0.09 % e 0.07 % da comunidade quanto ao número 
de indivíduos, e 1.02 % e 0.6 % da área colonizada. 

 

Comunidade vegetal 

 Das 14 espécies encontradas na amostragem pré-impacto, 7 pertenciam às 
Rodophyta, 4 às Chlorophyta e 3 às Phaeophyta, sendo que o número de espécies 
por transecto variou de 6 a 9. Três espécies foram comuns ao conjunto dos 
transectos: Porphyra sp., Gelidium pusillum, e a epífita Centroceras clavulatum. A 
espécie dominante foi Gelidium pusillum. Ectocarpus breviarticulatus também 
esteve presente em quase todos os transectos. Dentre as algas verdes, as mais 
comuns foram Monostroma oxispermum e Ulva fasciata (Tabs VIII a XIV). 

 As outras espécies registradas, com ocorrências esporádicas, foram 
Chaetomorpha aerea, Cladophoropsis membranacea, Giffordia irregularis, 
Colpomenia sinuosa, Jania capillacea, Gracillaria verrucosa, Gelidiopsis gracilis e 
Laurencia papillosa. 

 No total, foram registradas 32 espécies na área de estudo (18 espécies 
animais e 14 espécies vegetais), variando de 14 a 20 por transecto. A diversidade 
de Shannon variou de 1.39 (T3) a 1.76 (T7), a equitabilidade de Pielou esteve entre 
0.52 e 0.61 e a riqueza de Margalef entre 1.4 e 2.04 (Tabs. XXVII a XXX). 

 

 Em termos de estrutura espacial, os transectos apresentaram considerável 
semelhança. O estrato superior era formado por Chthamalus e Littorina, com uma 
largura (não projetada para o plano vertical)  de 20 a 30 cm. Abaixo deste aparecia 
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uma zona de transição com coocorrência de Brachidontes e Chthamalus, e mais 
abaixo, o estrato de Brachidontes. 

 O estrato mais inferior, próximo á base da rocha, era caracterizado pela 
presença de Crassostrea rhizophorae, Gelidium pusillum, e a grande maioria das 
espécies animais menos abundantes e as espécies de algas. A maioria das 
espécies de algas estavam presentes nos 15 cm limítrofes entre a rocha e a areia. 
Bancos de Phragmatopoma cobriam boa parte do primeiros níveis de quase todos 
os transectos. Todos os estratos são apresentados de modo gráfico nas Figs. 43 a 
49. 

 

3.2. GRUPO CONTROLE - VARIAÇÕES TEMPORAIS 

3.2.1. Aspectos gerais 

Composição da comunidade 

 Quanto à composição da comunidade, a área controle esteve caracterizada 
por um grupo de espécies com ocorrência permanente durante todo o período de 
amostragem, as quais foram: Brachidontes spp., Chthamalus spp., Littorina ziczac, 
Crassostrea rhizophorae, Acmaea subrugosa, Fissurella clenchi, Phragmatopoma 
lapidosa,  Tetraclita stalactifera, e Porifera (no transecto 1).  

 Pinctada imbricata, Perna perna, Modiolus carvalhoi, Thais haemastoma, e 
Balanus spp. estiveram presentes na maior parte do tempo, enquanto que Bryozoa, 
Cnidaria-Anthozoa, Sphenia antillensis, Anachis sp., Olivella sp. e Megabalanus 
coccopoma tiveram raras ocorrências e em quantidades bastante reduzidas (Tabs. I 
e II). 
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 Em termos de algas, Gelidium pusillum foi a espécie mais constante, 
ocorrendo em todas as amostragens, assim como Ectocarpus breviarticulatus (no 
T1). Outras espécies com elevada taxa de ocorrência foram Ulva fasciata, 
Enteromorpha lingulata, Cladophora vagabunda e Centroceras clavulatum. 

 Outras espécies tiveram ocorrências marcadas em épocas do ano definidas, 
indicando forte influência sazonal, as quais foram: Porphyra sp. (inverno), 
Colpomenia sinuosa (inverno/primavera), Chaetomorpha aerea (primavera/verão), 
Gigartina acicularis (outono/inverno), Gigartina teedi (outono/inverno), e Laurencia 
papillosa (primavera). 

 As espécies de ocorrência esporádica foram: Monostroma oxispermum, 
Cladophoropsis membranacea, Bachelotia fulvescens, Sphacelaria brachigonia, 
Padina gymnospora, Erythrotrichia carnea, Acrochaetium dufourii, Dictyota 
dichotoma, Ceramium brasiliense, Jania adhaerens, Gracillaria verrucosa, Hypnea 
spinella, Callithamnion felipponei, Acanthophora spicifera, Polysiphonia denudata, 
Lyngbia sp., Boodleopsis pusilla, Giffordia irregularis e Bostrichia radicans (Tabs. 
VIII e IX). 

 

Comportamento das espécies dominantes 

 Brachidontes teve marcada flutuação sazonal ao longo dos 2 anos de 
amostragem. No início do experimento, havia uma grande quantidade de indivíduos 
jovens (media de 36.889 indivíduos) na área controle, ocupando uma faixa bastante 
ampla. O número de indivíduos , a partir daí, reduziu-se gradativamente durante 
cerca de 23 semanas, enquanto que, contrariamente, a área de ocorrência da 
espécie na rocha teve um visível aumento no mesmo período de tempo . 

 Após a 23ª semana, observou-se um drástico declínio da população, que de 
36.889 indivíduos em julho, passou a 369 indivíduos em abril do ano seguinte. A 
partir deste ultimo mês iniciou-se um processo de recolonização, com o surgimento 
de novos recrutas e incremento da quantidade de indivíduos, e da área ocupada 
pela população, alcançando valores máximos em dezembro (24146 ind. e 5706 cm² 
de área de ocorrência). A partir de então, o ciclo se repetiu como no ano anterior, 
porém com menor grau de mortalidade (mínimo de 6901 ind., com 1668 cm² de área 
de ocorrência, em março) (Tabs. XV e XXI; Fig. 2). 
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 Para Chthamalus, registrou-se uma flutuação temporal mais ou menos nítida, 
com taxas de máximos e mínimos inversas às de Brachidontes. Os valores relativos 
a número de indivíduos variaram entre 22863 e 8571, e entre 4897 e 2715 cm² de 
área de ocorrência, com máximas em julho e mínimas em dezembro/janeiro. Esta 
flutuação foi regular nos 2 anos de amostragem (Tabs. XVI e XXII; Fig. 3). 

 Crassostrea rhizophorae teve marcada flutuação ao longo do período 
amostral. No início do experimento, a população apresentava baixo número de 
indivíduos e de ocorrências. Nos meses seguintes houve um nítido incremento 
quantitativo nesta população, até atingir o máximo 12 meses depois (julho), para 
então iniciar-se um período de mortalidade até março do ano seguinte. A faixa de 
flutuação do número de indivíduos esteve entre 69 e 258, e do número de 
ocorrências entre 962 e 335 cm². Não se registrou um pulso anual constante para 
esta espécie, mas sim um ciclo de 2 anos dentro do qual a população variou.O 
período de mortalidade de Crassostrea, compreendido entre julho e março (2º ano 
de amostragem), coincidiu com período de aumento da população de Brachidontes 
(Tabs. XVII e XXIII; Fig. 4). 

 Littorina spp. apresentou nítida variação sazonal, com máximos valores 
quantitativos no inverno/primavera (julho a dezembro) e mínimos no verão (janeiro a 
março). Os valores máximos e mínimos registrados para a espécie nos transectos 
controle estiveram entre 4474 e 551 indivíduos; 1865 e 334 cm² de área de 
ocorrência ( Tab. XVIII e XXIV, Fig. 5). 

 A população de Acmaea subrugosa apresentou tendência de aumento 
crescente ao longo dos meses, desde o início dos acompanhamentos (julho), até 
alcançar valores máximos em novembro do ano seguinte (111 indivíduos em 189 
cm²). No entanto, a faixa de variação dos 12 primeiros meses esteve mais ou menos 
constante quanto ao número de indivíduos (entre 11 e 40), enquanto que o número 
de ocorrências aumentou progressivamente, indicando ou o crescimento dos 
indivíduos ou aumento na dispersão dos mesmos  (Tabs. XIX e XXV; Fig. 6). 

 Siphonaria hispida apresentou baixas densidades populacionais, em média 
menos de 50 indivíduos. No entanto, entre janeiro e fevereiro de 1990, ocorreu um 
intenso recrutamento causando um aumento de mais de 5 vezes no número de 
indivíduos e entre 4 e 5 vezes no número de ocorrências (Tabs. XX e XXVI; Fig. 7). 
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 Tetraclita stalactifera foi uma das espécies permanentes no local, em 
densidades consideráveis, especialmente em março/abril de 1990, período em que 
se registrou incremento na abundância da espécie. Esta situação perdurou até o 
final das amostragens, apesar de ter ocorrido uma redução de forma progressiva na 
população, indicando um ciclo não anual para a espécie no local (Tabs. I e II). 

 Balanus spp. (predominantemente B. amphitrite e B.improvisus) ocorreu 
frequentemente ao longo de todo o período de amostragem, especialmente entre os 
meses de julho e setembro (1989 e 1990), com pulsos também em dezembro e 
março (Tabs. I e II). 

 Phragmatopoma lapidosa esteve presente com área de ocorrência de até 
1431 cm², também em todos os meses de amostragem, atingindo áreas de 
ocorrência mínimas nos meses de março/abril, redução esta bastante nítida nos dois 
transectos controle (Tabs. I e II). 

 O Mytilidae Modiolus carvalhoi foi uma espécie que apresentou elevada 
flutuação sazonal, tornando-se quantitativamente importante nos meses de julho a 
dezembro de 1990, época em que o pulso da população gerou um aumento de 
menos de 10 indivíduos para cerca de 800, no transecto 2. Três meses depois a 
população já havia sido drasticamente reduzida, tendo-se registrado menos de 5 
indivíduos por transecto. Este comportamento não foi registrado no primeiro ano de 
amostragem, indicando uma frequência de pelo menos 2 anos para os pulsos 
populacionais da espécie. O comportamento temporal da espécie mencionada 
acima também foi válido para Perna perna (Tabs. I e II). 
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3.2.2. Análise estratificada 

 As estratificações obtidas através das análises de agrupamento para os 
transectos controle (1 e 2),estão apresentados nas figuras 43 e 44. 

 Deve-se ressaltar que a área de cada transecto é fixa, com cerca de 2 metros 
de altura, e que os estratos são apresentados respeitando-se o declive natural do 
costão, e não projetando os valores para escala vertical. Uma vez que todos os 
transectos possuem declividades semelhantes, os estratos são comparáveis. 

 

Definição dos estratos 

 As espécies vágeis Acmaea subrugosa e Siphonaria hispida não definiram 
estratos específicos, mas apareceram como espécies acompanhantes nos estratos 
definidos pelas espécies sésseis. 

 Nos limites inferiores dos transectos, próximo à base da rocha, encontrou-se 
o estrato das ostras (Crassostrea rhizophorae) com uma altura (níveis de 10 cm de 
altura por 50 cm de largura) variando de 20 a 80 cm. Nesta faixa, C. rhizophorae 
apareceu acompanhada de Siphonaria hispida, Acmaea subrugosa, Chthamalus 
spp. e Brachidontes spp.. Muitas outras espécies menos numerosas e de ocorrência 
aleatória e/ou sazonal também apareceram nesta faixa, entre elas Phragmatopoma 
lapidosa, Modiolus carvalhoi, Perna perna, Balanus spp. e Pinctada imbricata. As 
algas Acanthophora spicifera, Gelidium pusillum, Ectocarpus breviarticulatus e 
Enteromorpha lingulata também ocorreram neste estrato. 

 Acima da faixa das ostras, foi observado um estrato bastante homogêneo, 
caracterizado apenas por Brachidontes spp.. O estrato foi registrado inicialmente no 
transecto 1 (julho de 1989) e a partir de setembro do mesmo ano esteve presente 
como um denso cinturão, com até 60 cm de altura nos transectos 1 e 2, até fevereiro 
de 1990. É importante notar que o referido estrato não se formou no ano seguinte 
(1990/1991). 

 O terceiro estrato ocorreu característicamente na faixa central dos transectos, 
acima de C. rhizophorae e Brachidontes spp.. O estrato, caracterizado como o mais 
amplo, e com largura variável, era composto por Brachidontes spp. e Chthamalus 
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spp. em proporções semelhantes. Na parte superior do mesmo, encontrou-se 
Littorina spp. como espécie acompanhante, enquanto que na parte inferior estavam 
presentes C. rhizophorae e Siphonaria hispida. Acmaea subrugosa pôde ser 
encontrada mais amplamente distribuida em todo o estrato. 

 Observou-se, nesta faixa, uma variação temporal marcada pelo estreitamento 
e abaixamento do cinturão nos meses de fevereiro a abril. Após este período, o 
estrato voltou a ganhar espaço e a se elevar na rocha, alcançando o auge no fim da 
primavera e início do verão (outubro, novembro e dezembro). Este comportamento 
ocorreu nítidamente em 1989/1990, e repetiu-se em 1990/1991. 

 A área ocupada por Chthamalus, acompanhada ou não por Littorina, definiu-
se como um estrato bastante homogêneo acima da área de Brachidontes, e com 
largura bastante variável (40 a 90 cm). 

 Observou-se um abaixamento do estrato nos meses de outono e inverno 
(março a julho), o que foi mais claro para os limites inferiores do mesmo. Este fato 
se repetiu nos dois anos de coleta. 

 Com o abaixamento do cinturão de Chthamalus, surgiu um novo estrato, 
caracterizado apenas por Littorina, o qual apresentou dimensões e duração 
temporal variáveis entre os transectos. Este estrato limitou-se aos níveis superiores 
dos transectos, em algumas campanhas apenas, especialmente nos meses de 
inverno de 1990. 

 

3.2.3. Diversidade, riqueza e equitabilidade 

 Ao longo do período de amostragem foram registradas 26 espécies animais: 
Mollusca-Gastropoda - 8 spp.; Bivalvia - 6 spp.; Crustacea-Cirripedia - 7 spp.; 
Polychaeta - 1 spp.; Porifera - 1 spp.; Bryozoa - 1 spp.; Cnidaria-Anthozoa - 1 spp.; 
Hydrozoa - 1 spp., e 34 espécies de algas (Tabs. I e II). 

 O número médio de espécies amostradas por campanha foi relativamente 
estável, entre 15 e 23. Neste caso, e também em todos os outros tratamentos (óleo e 
jateamento), não foram computadas as espécies raras e aleatórias que apareceram 
por acaso nas amostras de outras espécies coletadas, uma vez que estas não foram 
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avaliadas no campo. Estas espécies foram registradas na listagem geral de 
ocorrências (Tabs. XXVII, Fig. 39). 

 O Índice de riqueza variou pouco ao longo do tempo, entre 1.54 e 2.34, sendo 
que os maiores valores ocorreram de modo geral nos meses mais frios (abril a 
setembro) (Tab. XXVIII; Fig. 40). 

 O índice de diversidade teve comportamento consideravelmente constante, 
entre 1.5 e 2.0, e a equitabilidade de Pielou praticamente não variou, permanecendo 
entre 0.52 e 0.68 (Tabs XIX, XX; Figs. 41 e 42). 

 

3.3. GRUPO COM ÓLEO - VARIAÇÕES TEMPORAIS 

3.3.1. Aspectos gerais 

 Nos transectos 5, 6 e 7, que compõem o grupo que recebeu as aplicações do 
petróleo, as espécies sésseis Brachidontes, Chthamalus e Crassostrea, Tetraclita  
e também Littorina, Acmaea e Siphonaria tiveram ocorrência permanente, e com as 
mais elevadas abundâncias, especialmente as 4 primeiras espécies, representando 
mais de 90 % dos valores quantitativos de toda a comunidade. As outras espécies 
de ocorrência frequente foram Balanus sp. Phragmatopoma lapidosa, Thais 
haemastoma, Anachis sp., Perna perna, Pinctada imbricata, Porifera e Modiolus 
carvalhoi. As espécies raras e/ou pouco frequentes pertenciam aos grupos 
Anthozoa, Hydrozoa, Bryozoa, Ascidiacea, além de Sphenia antillensis, Doris 
verrucosa (Nudibranchia) e Megabalanus coccopoma (Tabs. V, VI e VII). 

 Quanto às algas, Gelidium pusillum e Ectocarpus breviarticulatus foram as 
espécies mais abundantes e constantes. Enteromorpha lingulata, Chaetomorpha 
aerea, Ulva fasciata, Porphyra sp, Colpomenia sinuosa e Cladophora vagabunda 
foram espécies importantes em termos de área de ocorrência, mas com pulsos 
marcadamente sazonais. Centroceras clavulatum foi outra espécie permanente (em 
baixas quantidades) em todas as campanhas. 

 A maioria das espécies de algas tiveram ocorrências esporádicas ao longo 
do tempo, as quais foram: Cladophoropsis membranacea, Padina gymnospora, 
Dictyota cervicornis, Ralfsia expansa, Erytrotrichia carnea, Sargassum vulgare, 
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Jania adhaerens, Jania capillacea, Gelidiopsis gracilis, Hypnea musciformis, 
Hypnea spinella, Gigartina acicularis, Gigartina teedi, Ceramium brasiliense, 
Polysiphonia subtilissima, Laurencia papillosa, Acanthophora spicifera, 
Polysiphonia denudata, Rhodimenia pseudopalmata, Callithamnion felipponei, 
Herposiphonia tenella e Boodleopsis pusilla (Tabs. XII, XIII e XIV). 

 

Comportamento das espécies dominantes 

 O comportamento da população de Brachidontes nos transectos com óleo foi 
bastante similar ao descrito para os controles, como se pode observar nas figuras 8 
e 9. Há maior distância entre as curvas dos dois tratamentos nos primeiros 3 meses, 
a partir de quando as mesmas praticamente coincidem ao longo do tempo. Esta 
elevada semelhança também foi válida para Chthamalus (Figs. 10 e 11). 

 Assim como para Brachidontes, a abundância de Crassostrea rhizophorae 
no tempo zero (pré-impacto) era consideravelmente diferente nos 2 tratamentos 
(óleo e controle), sendo que, no grupo com óleo, Crassostrea teve maior 
abundância. No entanto, o comportamento inicial da população foi distinto nos dois 
grupos. Enquanto que o número de indivíduos e área de ocorrência aumentavam 
progressivamente nos primeiros 3 meses no grupo controle, houve uma redução 
considerável na população de ostras do grupo com óleo, em ambas as variáveis 
medidas, indicando mortalidade. A partir de dezembro de 1989, o comportamento 
dos dois grupos de transectos se assemelhou, evidenciando-se igualmente para o 
grupo com óleo, o processo sazonal descrito para esta espécie no grupo controle. 
No entanto, observou-se uma maior instabilidade nas curvas em relação ao controle 
(Figs. 12 e 13). 

 O pulso temporal descrito para Littorina ziczac nos controles ocorreu 
igualmente no grupo com óleo. A semelhança temporal das curvas é mostrada nas 
Figs. 14 e 15. 

 Quanto a Acmaea subrugosa, registrou-se comportamento semelhante para 
a população, nos dois tratamentos, durante os primeiros 9 meses. No entanto, o 
aumento da área de ocorrência em relação ao número de indivíduos (também 
registrado para o grupo controle), foi bastante evidente, no período de 9 a 13 meses 
após as aplicações.Fato marcante foi o incremento na abundância da população em 
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novembro de 1990 (16ª pós-impacto), o que ocorreu apenas nos controles. A 
variabilidade no comportamento da espécie aumentou no segundo ano de 
amostragem (Figs. 16 e 17). 

 As curvas temporais de Siphonaria hispida no grupo com óleo foram 
bastante similares às do grupo controle, como mostram as figuras 18 e 19. O pico 
de abundância registrado para a espécie no verão do 1º ano, foi superado no grupo 
com óleo, que registrou um aumento de mais de 40 vezes no número de indivíduos. 
Este fato não foi observado no ano seguinte. 

 O comportamento temporal de Tetraclita stalactifera também foi similar ao 
observado no grupo controle, com mínimas ocorrências no verão e máximas no 
inverno (1990). A ausência de um ciclo anual bem definido para Tetraclita foi 
também registrada neste tratamento. A queda nas abundâncias da população nos 
primeiros meses após as aplicações de óleo foi observada em todos os transectos 
do grupo, especialmente nos transectos 5 e 6, entre julho e dezembro. De modo 
geral, apesar deste comportamento ter sido observado também no grupo controle, 
foi de menor intensidade neste último (Tabs. I, II, V, VI e VII) 

 Balanus teve elevada frequência em todos os transectos, ao longo do período 
pós-impacto. As maiores abundâncias ocorreram nos meses de inverno, 
registrando-se também um pulso em março de 1990 (Tabs. I, II, V, VI e VII). 

 Phragmatopoma lapidosa foi muito frequente, com áreas de ocorrência 
máximas de quase 2000 cm² (T7) nos meses de inverno de 1989. No entanto, 
observou-se elevada variabilidade nas abundâncias entre os transectos do grupo, 
inclusive com  ausência da espécie no transecto 5. Os valores mínimos observados 
para o grupo controle (março/abril) foram encontrados nas mesmas épocas no grupo 
com óleo (Tabs. I, II, V, VI e VII). 

 Para os Mytilidae Modiolus carvalhoi e Perna perna, as maiores 
abundâncias ocorreram um ano após as aplicações, nos meses de inverno, em 
comportamento bastante similar ao descrito para os controles. Porém, de modo 
geral, as populações destas espécies foram menos abundantes no grupo com óleo, 
inclusive estando ausentes em diversos meses (Tabs. I, II, V, VI e VII). 
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3.3.2. Análise estratificada 

 A estrutura da ocupação de espaço da comunidade nos transectos com óleo 
teve basicamente a estratificação idêntica à descrita na área controle, e é 
apresentada nas Figs. 47, 48 e 49. Um estrato na base da rocha, cuja espécie 
estruturadora foi Crassostrea rhizophorae. Neste estrato apareceram a grande 
maioria de espécies de algas observadas, e animais de ocorrência mais rara e/ou 
ocasional. 

 O segundo estrato, caracterizado pela dominância absoluta de Brachidontes, 
apresentou menores dimensões e tempo de ocorrência nos transectos 5 e 6. No 
transecto 7, este estrato não chegou a se formar. Quando ocorreu, foi durante os 
meses de inverno e primavera, acima do estrato de ostras. 

 O terceiro estrato e o quarto, caracterizados respectivamente por 
Brachidontes/Chthamalus e Chthamalus/Littorina, tiveram um comportamento 
espacial e temporal bastante similar ao dos observados no controle. Uma diferença 
diz respeito ao estrato de Chthamalus/Littorina nos transectos 5 e 6. Neste caso, o 
abaixamento do estrato nos meses de inverno, como observado nos outros estratos, 
não ocorreu de forma tão nítida. Nos limites superiores do estrato surgiram muitos 
espaços vazios, os quais foram ocupados esporadicamente por Littorina, espécie 
caracterizadora do 5º estrato, o qual se formou com o abaixamento de Chthamalus. 

 Em termos temporais, registrou-se que, após as aplicações de petróleo, 
todos os estratos presentes na situação pré-impacto se mantiveram estruturalmente 
inalterados, seguindo um padrão geral similar ao dos transectos controle. Os 
estratos não apresentaram grandes oscilações ou heterogeneidades, ressaltando-
se que os de Brachidontes e Littorina foram intermitentes. 

 

3.3.3. Testes estatísticos - Comparação estatística dos tratamentos "óleo x 
controle" por espécie 

 Segundo o teste t, não se detectou diferença entre os tratamentos, nas 
espécies, ao longo dos seis primeiros meses pós-impacto, exceto para Siphonaria 
hispida, na quarta campanha pós-impacto, para a variável "número de ocorrências", 
na qual rejeitou-se Ho com p = 0.0099. 



51 

 Para Crassostrea rhizophorae não se rejeitou Ho em nenhuma comparação, 
mas nas campanhas 3, 4 e 5 pós-impacto os níveis descritivos foram muito próximos 
do valor 0.016 (nível de significância utilizado), com p = 0.0364, 0.0869 e 0.0924, 
respectivamente, para número de ocorrências. Para a variável "número de 
indivíduos", o mesmo ocorreu nas campanhas 3, 5 e 7 pós-impacto (p = 0.045, 
0.0214 e 0.0194, respectivamente). 

 Quanto ao teste Mann-Whitney, não se detectou diferenças entre os 
tratamentos "óleo" e "controle" para nenhuma espécie, ao longo dos seis primeiros 
meses após as aplicações, tanto para o número de indivíduos, como para o número 
de ocorrências. O menor nível descritivo observado foi p = 0.20. 

 As tabelas referentes às análises encontram-se no Anexo1 do Volume II 

 

3.3.4. Diversidade, riqueza e equitabilidade 

 Ao longo do período de amostragem foram registradas 27 espécies animais: 
Mollusca-Gastropoda - 9 spp.; Mollusca-Bivalvia - 6 spp.; Crustacea-Cirripedia - 7 
spp.; Polychaeta - 1 sp.; Porifera - 1 sp.; Bryozoa - 1 sp.; Cnidaria-Anthozoa - 1 sp.; 
Cnidaria-Hydrozoa - 1 sp.; e 37 espécies de algas (Tabs. V, VI, VII, XII, XIII e XIV). 

 O número médio de espécies amostradas variou entre 11 e 23, com maiores 
riquezas registradas no inverno e também em meses do verão/outono (Tab XXVII; 
Fig. 39). Não se observou qualquer tendência temporal nítida quanto ao número de 
espécies, a exemplo do grupo controle. A riqueza de Margalef variou entre 1.6 
(setembro de 1989) e 2.4 (agosto/dezembro de 1990) (Tab. XXVIII; Fig. 40). O índice 
de diversidade variou entre 1.5 (abril de 1990/março de 1991) e 1.9 (outubro de 
1989/ janeiro, março, agosto de 1990) (Tab. XXIX; Fig. 41); e a equitabilidade de 
Pielou ficou entre 0.53 (maio de 1990) e 0.70 (fevereiro de 1990) (Tab. XXX; Fig. 
42). 

 

 

3.4. GRUPO JATEADO - VARIAÇÕES TEMPORAIS 
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3.4.1.  Processo Sucessional 

 Os dados quantitativos obtidos nas amostragens dos transectos jateados 
encontram-se nas Tabelas III e IV, e o comportamento das principais espécies 
durante o processo de sucessão é apresentado nas Figuras 20 a 34. 

Com o jateamento dos transectos 3 e 4, toda a comunidade presente na situação 
pré-impacto (numero médio estimado de área total ocupada de 15620 cm², com 19 
espécies amostradas) foi retirada juntamente com o petróleo,  restando apenas 
alguns indivíduos sésseis nas fendas e reentrâncias da rocha. Quinze dias após o 
impacto estavam presentes também alguns indivíduos de Littorina. 

 Trinta dias depois (setembro), registrou-se uma forte colonização da alga 
Porphyra sp, ocorrendo em 4725 cm² dos 10000 cm² equivalentes à área média 
total dos transectos jateados. Outras algas que apareceram em quantidades 
consideravelmente elevadas foram Ectocarpus breviarticulatus, Gelidium pusillum e 
especialmente Enteromorpha  sp (378, 224 e 733 cm², respectivamente). Das 
espécies sésseis registrou-se apenas  baixas densidades de Balanus (48 ind/46 
cm²), e Chthamalus spp. (27 ind/24 cm²). No entanto, neste período observou-se um 
intenso recrutamento de cracas, ocupando grande parte dos espaços vazios (ver 
análise estratificada), aparentando ser Chthamalus spp.. No entanto, não foi 
possível confirmar a identificação dos recrutas.   As  espécies vágeis  Acmaea e 
Littorina foram as únicas observadas na área (2 ind/5 cm² e 338 ind/217 cm², 
respectivamente). Neste momento, a  área total de ocorrência foi estimada em 6000 
cm². 

No mês de outubro (45 dias após o impacto) se registrou um declínio das algas 
Ectocarpus e Gelidium, concomitantemente com máxima ocorrência de Porphyra 
(5222 cm²) e incremento na população de Enteromorpha (1145 cm²). neste período 
ficou evidente que as cracas recrutadas em setembro eram de Chthamalus. Quanto 
às outras espécies animais presentes, não se registrou modificações expressivas. 

 Em novembro (75 dias após o impacto) o número estimado para Chthamalus 
teve um incremento massivo, alcançando quase 6000 indivíduos em 2833 cm².  A 
população deste gênero era composta por indivíduos jovens cuja fixação foi 
registrada entre  setembro/ outubro. Além de Chthamalus, Balanus também surgiu 
em maiores quantidades, entre setembro e novembro (máximo de 61 ind/52 cm²). 
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Neste mês, concomitantemente ao máximo incremento de cracas, iniciou-se o 
declínio de Porphyra, enquanto que Enteromorpha continuou a aumentar a 
ocupação de espaço, ocorrendo em 2277 cm².  Ectocarpus e Gelidium continuavam 
presentes, com áreas inferiores a 200 cm² cada. Quanto às espécies vágeis, 
estavam presentes Acmaea, Siphonaria e Fissurella, todas em quantidades 
bastante reduzidas. Littorina foi a espécie vágil mais abundante (289 ind em 177 
cm²).  

 Nos meses de dezembro e janeiro já se observava a presença de um tênue 
cinturão formado por ostras (cerca de 80 indivíduos em 130 cm²), Chthamalus 
ocupando grande faixa da rocha, além de Gelidium e Enteromorpha também 
abundantes (1494 cm² e 1586 cm², respectivamente). Nota-se que a última espécie 
já se encontrava em menor quantidade que no mês anterior. Porphyra praticamente 
desapareceu a partir destes meses. 

 Quanto à população de Balanus, registrou-se uma drástica redução neste 
período, com a ocorrência de apenas um indivíduo em janeiro. 

 Em fevereiro/março/abril (165/195 e 225 dias após o jateamento), os 
principais fatos registrados foram a entrada massiva de ostras Crassostrea 
rhizophorae, alcançando mais de 1000 indivíduos em 1738 cm², e uma explosão 
demográfica de Siphonaria hispida, cuja população cresceu de 8 ind./ 8 cm² em 
janeiro, para 344 ind/296 cm² em fevereiro. Neste período, registrou-se o rápido 
declínio de Ulva, a qual não foi registrada nos meses seguintes. Ectocarpus, por sua 
vez, teve a maior área de ocorrência  registrada em março (776 cm²), enquanto que 
Enteromorpha também diminuía gradativamente em abundância. Gelidium 
permaneceu estável neste período. Chthamalus, Brachidontes, Acmaea e 
Fissurella estiveram presentes sem qualquer alteração importante. Para Tetraclita, 
registrou-se o início de um incremento gradativo na abundância da população, 
atingindo áreas de ocorrência maiores do que as observadas na situação pré-
impacto. Alguns indivíduos de Thais, Pinctada e Modiolus apareceram pela primeira 
vez neste período.  

 No mês de abril novos processos de recrutamento foram registrados, com a 
colonização em massa de pequenos bivalves Mytilidae, supostamente Brachidontes, 
em uma larga faixa dos transectos, fixando-se inclusive entre as conchas das ostras. 
Registrou-se também nova colonização de Chthamalus, o que ocorreu com 
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frequência durante vários meses do ano. No entanto, a densidade desta colonização 
foi visivelmente menor do que a de setembro e outubro/89. 

 Em maio de 1990 foi reconhecido que os recrutas observados no mês 
anterior eram Brachidontes. Neste momento esta espécie, a qual não havia dado 
sinais de colonização desde o início do experimento, ocupou abruptamente grande 
área dos transectos, sendo possível contar mais de 15 indivíduos por cm² nas faixas 
de maior densidade. A partir deste mês, até dezembro de 1991, a população desta 
espécie foi crescendo gradativamente tanto em número de indivíduos como em área 
de ocorrência, atingindo um máximo de 26687 indivíduos em 4500 cm², 
aproximadamente. 

 Logo no início do período de colonização de Brachidontes, a craca 
Chthamalus havia alcançado abundância máxima na área jateada, mais de 4000 
cm² com a presença estimada de 18000 indivíduos (junho de 90), abaixo, no entanto, 
do montante inicial de 21718 indivíduos. Após este mês, registrou-se progressiva 
mortalidade de Chthamalus com o decréscimo da área de ocorrência para cerca de 
2500 cm² com aproximadamente 8000 indivíduos. Neste período, Crassostrea, cuja 
abundância no mês de fevereiro havia aumentado mais de dez vezes (muito acima 
inclusive do observado no início do experimento), começou a apresentar uma 
redução progressiva no número de indivíduos, associada à estabilização ou mesmo 
leve crescimento da área de ocorrência. A partir de outubro, ambas variáveis tiveram 
reduções significativas para a espécie, indicando mortalidade. 

 Ainda entre maio e dezembro de 1990 observou-se que a abundância de 
Acmaea cresceu gradativamente, semelhantemente ao observado para 
Brachidontes, atingindo valores máximos em novembro e dezembro de 1990 (91 
indivíduos em 122 cm²). Por outro lado, o comportamento de Siphonaria coincidiu 
com o de reduzidas abundâncias de Acmaea e vice-versa. 

 Outras espécies tiveram um incremento na abundância populacional neste 
período: Tetraclita, Thais, Littorina, Fissurella, Pinctada, e especialmente Modiolus 
carvalhoi, a qual teve um grande crescimento populacional em agosto de 1990. (61 
indivíduos em 40 cm²) 

 Gelidium e Ectocarpus não apresentaram variações marcadas neste 
período, enquanto que Porphyra e Enteromorpha tiveram comportamento similar 
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descrito para o mesmo período do ano anterior, mas com menores intensidades 
(valores máximos de área de ocorrência de 1265 e 493 cm² para Porphyra e 
Enteromorpha, respectivamente). 

 Nas duas últimas amostragens (março e junho de 1991, 645 dias após o 
impacto), observou-se que a população de Brachidontes referente à colonização de 
1990 continuava declinando e em junho iniciou-se novamente o recrutamento de 
Chthamalus em áreas livres na rocha. A população de Crassostrea estava similar à 
da campanha pré-impacto, bem como as populações de Siphonaria, Fissurella, 
Pinctada e Modiolus. Acmaea, Thais, Ectocarpus e Porphyra apresentavam maior 
abundância. Tetraclita e Balanus estavam consideravelmente menos abundantes. 

 Terminadas as amostragens quantitativas, foram realizadas vistorias mensais 
até dezembro de 1991, quando se registraram informações importantes sobre a 
evolução do quadro sucessional da comunidade. 

 Os  fatos mais marcantes observados nestas vistorias foram os seguintes: 

Julho: recrutamento de Chthamalus nos níveis inferiores dos transectos; 

recrutamento de Brachidontes menos intenso que nos anos anteriores, com a 
existência de grande número de clareiras na faixa de ocupação da espécie; área 
original de  Chthamalus ainda não recuperada. 

Agosto: Muitas clareiras  na faixa de Brachidontes, cuja população se apresenta 

composta por indivíduos de diferentes gerações; muitas ostras (Crassostrea 
rhizophorae) jovens. 

Setembro: Aparecimento de Porphyra sobre Chthamalus, e acúmulo de areia na 

base da rocha impedindo a colonização de Gelidium e Ectocarpus. 

Outubro e novembro: Área original de Chthamalus não recuperada; Porphyra 

alcança o auge de desenvolvimento. 

Dezembro: Área original de Chthamalus não recuperada. 

 

3.4.2.  Análise Estratificada 
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 Os estratos obtidos para os transectos jateados estão apresentados nas 
Figuras 45 e 46. 

 Antes do jateamento, os transectos 3 e 4 se assemelhavam estruturalmente 
aos outros transectos, com as espécies sésseis dominantes definindo  3 estratos 
distribuidos verticalmente: Um estrato inferior, na base da rocha, caracterizado por 
Crassostrea rhizophorae, e com diversas espécies acompanhantes; um estrato 
intermediário, com Brachidontes e Chthamalus, e um estrato superior caracterizado 
por Chthamalus, acompanhado por Littorina. 

 Após o jateamento, a rocha nua foi ocupada inicialmente por  Littorina, em 
baixas densidades. Entre setembro e novembro de 1989, estabeleceram-se 2 
estratos nítidos, com Porphyra ocupando as áreas centrais dos transectos, e 
Chthamalus iniciando colonização em praticamente toda a área, inclusive nas faixas 
mais superiores do transecto 3. No transecto 4, Littorina ainda esteve presente 
como caracterizadora de um estrato até dezembro, sendo que Chthamalus demorou 
cerca de 2 meses para ocupar o espaço médio-superior da rocha. 

 Entre dezembro de 1989 e abril de 1990, a rápida e intensa instalação de 
Crassostrea fez com que todo o espaço dos transectos estivesse ocupado pelos 
estratos desta espécie e de Chthamalus, cuja colonização havia sido bastante 
abrangente. Neste período, já havia desaparecido o estrato de Porphyra, e  Littorina 
se mostrava bastante escassa, inclusive na faixa das cracas. Ainda quanto a 
Chthamalus, foi nítida uma redução na amplitude do estrato neste período, devido 
ao desaparecimento dos indivíduos jovens nos níveis mais superiores dos 
transectos. 

 A partir de abril de 1990, o fato mais importante foi o restabelecimento 
progressivo de Brachidontes na zona média dos transectos, acima das ostras. Entre 
os meses de abril e outubro, o espaço deixado por Chthamalus foi ocupado por 
maiores densidades de Littorina. Neste período, houve um novo processo de 
recrutamento de Chthamalus, o qual culminou  em dezembro. Este processo foi 
nítido no transecto 3, onde a partir de dezembro, novamente, Chthamalus não se 
manteve nas zonas mais superiores da área jateada, as quais foram ocupadas 
apenas por Littorina. 
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 No transecto 4, não se registrou qualquer ascendência do estrato de 
Chthamalus, após o primeiro  pico, de dezembro de 1989. Desta forma, o cinturão 
de Littorina esteve presente durante todo o tempo. 

 Em ambos os transectos jateados, a população de Chthamalus não havia 
restabelecido a ocupação da sua área original até o final do experimento. O estrato 
permaneceu presente, mas em níveis mais inferiores da rocha. 

 Nos  últimos 6 meses, entre dezembro e junho de 1991, os transectos 
mostraram maior estabilidade, e um comportamento geral semelhante ao dos 
transectos controle, quanto à presença e posição dos estratos de Crassostrea e 
Brachidontes, sendo que os processos sazonais já se fizeram sentir em respostas 
similares. No entanto, apesar de Brachidontes ter restabelecido sua faixa de 
ocupação na rocha, observa-se que a largura do estrato foi nitidamente menor do 
que na situação pré-impacto, em ambos os transectos, observando-se que este 
afinamento deu-se principalmente nos limites superiores dos estratos. Observando-
se os estratos da espécie nos transectos controle, verifica-se que tal fato não 
ocorreu. 

 O estrato de Crassostrea foi restabelecido nos primeiros meses após o 
jateamento, com áreas superiores às da situação pré-impacto, o que perdurou até o 
final do experimento nos transectos 3 e 4, sendo que a espécie esteve presente em 
quantidades consideráveis nos limites inferiores do estrato de Brachidontes. Por 
outro lado, Brachidontes também foi uma espécie presente na faixa de Crassostrea, 
a partir de abril de 1990, ocorrendo principalmente em agregações circundando as 
conchas das ostras. 

 O estrato de Crassostrea, além das outras espécies acompanhantes, teve a 
presença marcante de Gelidium pusillum nos níveis mais baixos da rocha, algumas 
vezes ocupando grande parte do espaço. Nestes casos observa-se até a ausência 
de Crassostrea, com a formação de um estrato intermitente e irregular de Gelidium, 
especialmente no transecto 4. Esta e outras espécies de algas estiveram sujeitas a 
grande variação temporal de abundância, especialmente nos níveis abaixo da área 
fixada dos transectos, onde ocorreu forte influência da entrada e saída de areia na 
base da rocha. 
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3.4.3. Espectros temporais 

 Quanto às populações de Brachidontes e Chthamalus, uma vez que os 
testes estatísticos de comparação entre os tratamentos óleo e controle não 
indicaram qualquer diferença significativa, decidiu-se fortalecer a análise por 
espectros temporais, acrescentando as três réplicas do grupo com óleo às duas do 
grupo controle. Com isso obteve-se um espectro de variação baseado em cinco 
réplicas, alocadas em áreas à esquerda e à direita da área jateada, reduzindo-se 
então o efeito gradiente observado principalmente para Brachidontes na área de 
estudo (Tabs. XXXII a XXXIX). 

 A avaliação quantitativa da recuperação de Brachidontes mostrou que o 
retorno da população aos limites de variação considerados normais foi registrado 
aos 225 dias após o jateamento, levando-se em conta o número de indivíduos e de 
ocorrências. Os espectros mostram nitidamente o comportamento sazonal natural da 
espécie, com drástica redução da população no verão e recuperação no inverno 
(Figs. 35 e 36). 

 Quanto à Chthamalus, no grupo controle, as flutuações temporais de 

abundância não foram grandes, sendo que na área jateada a recuperação foi 
registrada aos 75 dias após o jateamento. Observa-se, no entanto, que a linha que 
caracteriza os valores médios de Chthamalus da área jateada saiu do espectro de 
normalidade na maioria dos meses, a partir de fevereiro de 1990 (Figs. 37 e 38). 

 

3.4.4. Diversidade, riqueza e equitabilidade 

 Ao longo do período de amostragem foram registradas 48 espécies: 21 
espécies animais (6 espécies de Gastropoda, 6 de Bivalvia, 6 de Cirripedia, 1 de 
Polychaeta e 1 de Bryozoa) e 27 espécies de algas. O número médio de espécies 
amostradas, por campanha, variou entre 4 (1 pós-impacto) e 21 (13 pós-
impacto/agosto/1990). 

 Na situação pré-impacto, a composição e número de espécies amostradas 
na área a ser jateada foi muito semelhante à da área controle, com a ausência 
apenas de Hydrozoa e Anthozoa, espécies raras mas presentes nos transectos 1 e 
2. Após o jateamento o número de espécies, por campanha, foi aumentando 
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progressivamente de 4 até 15 no mês de janeiro de 1990. Nesta fase inicial de 
recolonização houve predominantemente a instalação de espécies animais (vágeis 
e sésseis, 11 espécies) em relação às algas (6 espécies). 

 Ao longo de todo o experimento, o número de espécies da área jateada 
esteve abaixo do observado no grupo controle, diferença esta estabelecida pela 
ausência ou flutuação de espécies sésseis  pouco abundantes como as de 
Hydrozoa, Anthozoa, Bryozoa, Pinctada, além de espécies de algas ocasionais. 

 Apesar das diferenças no número de espécies, observa-se que em termos 
temporais os dois tratamentos (controle e jateados) tiveram comportamento similar, 
indicado pelo paralelismo entre as curvas, a partir de janeiro de 1990. 

 O índice de riqueza caiu de 1,8 para 0,8 após o jateamento. Nos cinco meses 
seguintes alcançou 1,6 e a partir daí as flutuações na riqueza foram similares às dos 
controles, apesar da área jateada apresentar valores sempre inferiores (Fig. 40). 

 O índice de diversidade, que esteve entre 1,4 e 1,8 nos controles, chegou a 
0,7 após o jateamento. A partir de janeiro de 1990, os valores do índice de Shannon 
dos tratamentos foram muito similares, tanto nos valores como no comportamento 
temporal (Fig. 41). 

 O índice de equitabilidade, que mostrou uma dominância constante nos 
controles (entre 0,5 e 0,6), teve elevada instabilidade até o mês de janeiro de 1990, 
na área jateada. A partir daí, os comportamentos foram idênticos. A mais baixa 
equitabilidade foi de 0,4 em outubro de 1989, 45 dias após o impacto (fig. 42). 

 Quanto à recuperação da área jateada em termos de diversidade, todos os 
índices mostraram que ela ocorreu pelo menos a partir de 135 dias após o impacto 
(janeiro de 1990). 

 

3.5. VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 Com o intuito de caracterizar o ambiente durante o período de avaliação do 
impacto do óleo sobre a comunidade, quanto à temperatura, oxigênio dissolvido e 
salinidade da água, estes parâmetros foram medidos durante os 7 primeiros meses 
do experimento. Uma vez que o interesse principal do trabalho não foi a 
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caracterização ecológica da comunidade, a qual envolve a caracterização temporal 
das variáveis ambientais, mas a análise comparativa dos efeitos de diferentes 
métodos de limpeza e tratamento de costões  com petróleo, não se julgou 
necessária a continuidade na amostragem dos dados abióticos. 

 No início do experimento (inverno) a temperatura do ar e da água estavam 
entre 19 e 21ºC, e 20 e 22ºC, respectivamente. Nos meses seguintes 
(primavera/verão) foram alcançadas as temperaturas mais altas (29ºC o ar e 25.5ºC 
a água). O oxigênio dissolvido foi constante ao longo das amostragens, com valores 
entre 6,2 e 7,3 mg/l. A salinidade variou entre 32 e 35‰, sendo que as maiores 
concentrações foram obtidas no verão (Tab. XXXI). Quanto ao declive medido nos 
costões, obteve-se as seguintes inclinações para os sete transectos, a partir do 
transecto 1, em graus: 41, 43, 39, 42, 41, 41, 47 .   
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4. DISCUSSÃO 

 
4.1. SITUAÇÃO PRÉ-IMPACTO 

 
 Antes do início dos experimentos, observou-se que todos os transectos 
apresentavam-se semelhantes sob vários aspectos. A área ocupada pela 
comunidade era bastante elevada e homogênea (entre 70 e 82 % de cobertura total, 
o que dá uma variação máxima de apenas 12 %, e desvio padrão de 5 %). As faixas 
ocupadas pela macrofauna séssil dominante eram consideravelmente similares 
entre os transectos, com uma zonação relativamente comum no litoral de São Paulo, 
onde Chthamalus aparece acima de Brachidontes, este último dominando as áreas 
intermediárias e, abaixo deste, Crassostrea habitando a faixa contígua à areia. 
Segundo DAYTON (1971) e CONNELL (1972), padrões como este, com 
distribuições abruptamente descontínuas nas populações sésseis, são considerados 
resultado de interações competitivas, o que é verdadeiro para este costão, como 
será visto adiante, mas certamente esta zonação bastante marcada se deve 
também ao declive relativamente elevado da rocha, fazendo com que o gradiente de 
"stress" ambiental seja mais abrupto. 
 
 Os organismos acima descritos são a base da comunidade deste costão 
(compondo mais de 90 % dos indivíduos e da área ocupada), seguindo os padrões 
descritos por LEWIS (1976), que caracteriza as espécies sésseis (seguidas pelos 
pastadores e predadores) como dominantes quantitativamente, apesar da baixa 
riqueza deste grupo (fauna séssil). Em cada um destes estratos, um certo número de 
espécies acompanhantes estava presente, algumas com distribuição muito restrita, 
e outras ocorrendo em áreas mais extensas. Como já era esperado, observou-se um 
gradiente vertical na riqueza, sendo que quanto mais próximo da água, maior o 
número de espécies encontradas, devido à redução dos níveis de "stress" físico 
causado pela dessecação, variações extremas de temperatura e salinidade 
(LUBCHENCO et al., 1984; CONNELL, 1972). Na faixa de Chthamalus, observou-
se apenas Littorina como espécie acompanhante, a qual parece ter grande 
dependência dessas cracas, uma vez que as mesmas geram um aumento 
significativo na rugosidade da rocha, além de propiciarem um aumento da umidade 
nesta área.  
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 Já na faixa de Brachidontes, as espécies dependiam do número e tamanho 
das clareiras, as quais não eram muito abundantes, uma vez que tratava-se de um 
período de intenso recrutamento desta espécie, no inverno. Nas clareiras existentes 
observou-se micropastadores como Acmaea (nas áreas superiores do estrato), 
Siphonaria e Fissurella (nas áreas inferiores do estrato), além de um considerável 
número de Chthamalus. Deve-se ressaltar que uma das poucas diferenças 
existentes entre os transectos, refere-se à quantidade de Brachidontes que, como já 
foi apresentado, seguia um gradiente, decrescendo em número e área de ocorrência 
a partir do transecto 1 até o transecto 7. Não foi possível descobrir a causa deste 
gradiente mas deve estar relacionado com diferenças físicas em setores restritos 
deste costão. A presença de uma grande rocha nas proximidades da área mais 
povoada (atuando como quebra-ondas), por exemplo, pode estar favorecendo o 
desenvolvimento dos organismos com o aumento do grau de turbulência e 
quantidade de material em suspensão no local, pois sabe-se que Brachidontes e 
Myitilidae em geral desenvolvem-se bem em áreas mais agitadas. Outra 
possibilidade é que esta variação na densidade de Brachidontes tenha sido reflexo 
de heterogeneidades no processo de instalação das larvas, pois sabe-se que estas 
não se distribuem homogêneamente na coluna d'água. Consequentemente espera-
se que a quantidade de larvas que chegam ao costão não seja a mesma em toda a 
sua extensão. No entanto, esta possibilidade é remota, uma vez que este padrão de 
distribuição na rocha se repetiu ao longo dos anos de estudo. 
 
 Já na faixa das ostras (Crassostrea), nas proximidades da linha de maré 0,0 
m., encontrava-se a quase totalidade das algas e animais, entre e sobre as conchas 
das mesmas. A comunidade algal foi a mais variável entre os transectos, uma vez 
que a maioria das espécies ocorriam em pequenas quantidades e dispersamente. 
 
 Apesar desta variação na composição das espécies pouco abundantes, o 
número de espécies não variou muito. O Índice de diversidade de Shannon, com 
variação de apenas 0,4, e o Índice de Pielou, com variação de 0,1, indicam que a 
comunidade é bastante similar entre os transectos, em termos de diversidade e 
dominância.  
 
 Quanto à densidade e área ocupada pelos indivíduos de muitas espécies, foi 
observada uma considerável variabilidade entre os transectos, como já discutido 
para Brachidontes. Esta variabilidade parece ser intrínseca aos ambientes de 
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costões rochosos, tendo sido registrada por diversos autores (LUBCHENCO et al, 
1984; SUTHERLAND, 1987;  SOUSA, 1979 a,b; MENGE & LUBCHENCO, 1981). 
Segundo os mesmos, as principais fontes de variação local são: diferenças e 
gradientes físicos e ambientais, irregularidade no recrutamento, variações na 
pressão de predação, fenômenos ocorridos em águas costeiras afetando a fase 
larval das espécies,  e processos sucessionais distintos em curso nas clareiras, 
além de problemas metodológicos como número de réplicas insuficiente, e 
variações provocadas pela própria amostragem. 
 
 O costão em estudo não pode ser considerado de alta diversidade, uma vez 
que em outras áreas podem ser encontradas mais de 100 espécies de macrofauna 
e macroalgas, como é o caso de locais como praia Grande (São Sebastião) e Ponta 
das Canas (Ilhabela) (dados a serem publicados). Isto se deve principalmente ao 
fato do costão de Barequeçaba ser relativamente pobre em refúgios como fendas, 
locas, fissuras, etc, os quais são determinantes na manutenção de maior número de 
espécies, favorecendo a sua sobrevivência aos estresses físicos e biológicos 
(MENGE & LUBCHENCO, 1981; LUBCHENCO et al., 1984; CONNELL, 1972). 
 
 Outro aspecto relevante é que o presente costão, considerado como semi-
abrigado, sofre considerável efeito das ondas que, conjuntamente com um declive 
acentuado, atuam como fatores de "stress". Considerando  então este local sob 
efeito de um certo grau de "stress", assume-se, com base no modelo de MENGE & 
SUTHERLAND, (1987), que é natural a existência de uma comunidade mais 
simples. Neste modelo, os autores postulam que o aumento dos níveis de stress" 
gera uma redução na complexidade da comunidade, na diversidade, na quantidade 
de predadores, e aumento na competição, aspectos característicos do costão de 
Barequeçaba. A relativa simplicidade da comunidade, por outro lado, favorece a 
percepção dos efeitos agudos causados por contaminantes. 
 
 Com base no exposto, conclui-se que, apesar desta heterogeneidade, o 
costão de Barequeçaba apresentava-se propício para a execução dos experimentos 
de avaliação dos impactos causados pelas aplicações de óleo e  jateamento. Sem 
dúvida, esta heterogeneidade interferiu na análise e comparação dos tratamentos. 
Este problema tem sido levantado por diversos autores, e acaba gerando grande 
dificuldade na detecção dos efeitos devido ao "ruido de fundo" representado pelas 
flutuações naturais da comunidade. As variações naturais podem ser tão grandes 
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quanto as causadas por um derramamento de petróleo. Este fato leva à reflexão de 
LEWIS (1976), que diz "quanto mais severo é o impacto, menos prováveis são as 
interferências dos erros de amostragem ou das causas naturais não controláveis 
de variação", ou seja, danos agudos e intensos obviamente são mais fáceis de se 
detectar. Da mesma forma, UNDERWOOD (1981)  coloca que a maior dificuldade é 
detectar se uma perturbação particular causou uma resposta na população. 
Segundo o mesmo, "muitas populações naturais têm considerável variação 
temporal e espacial nas suas abundâncias, portanto, a detecção de "stress" requer 
não só que as abundâncias tenham mudado, mas que sua amplitude de mudança 
seja maior do que a esperada para aquele local, naquele momento". 
 
 A função da metodologia de análise empregada, na qual trabalhou-se com as 
diferenças em relação ao momento pré-impacto e não com os valores absolutos, foi 
a de minimizar esta interferência na avaliação de possíveis impactos do óleo e na 
comparação dos tratamentos. 
 
 A determinação dos transectos implica em uma amostragem "parcial" do 
costão mas é a única forma de conduzir os experimentos em uma escala na qual a 
manipulação das áreas esteja sob o controle do pesquisador. A principal 
desvantagem de se realizar os experimentos em subsistemas de amostragem são 
as generalizações que tendem a ser feitas a partir daí (MOORE et al, 1978), 
implicando em um certo risco de se gerar projeções errôneas. 
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4.2. GRUPO COM ÓLEO 

 
4.2.1. Efeitos nas espécies mais importantes 
 
Brachidontes spp. 

 
 A progressiva redução no número de indivíduos de Brachidontes não foi 
considerada como reflexo das aplicações do petróleo, uma vez que foi observada 
também nos transectos controle. Esta redução foi acompanhada de um leve 
crescimento na área de ocorrência da espécie (dados nitidamente observados nas 
Figs. 2, 8 e 9), e sugere que, após o recrutamento massivo ocorrido no início do 
experimento, no inverno (antes das aplicações), iniciou-se um processo intenso de 
competição intra-específica pelo espaço disponível. Com o crescimento dos 
indivíduos (daí o crescimento da área de ocorrência), a densidade da população foi 
reduzida progressivamente até dezembro (1989).  
 
 A brusca mortalidade ocorrida a partir deste mês, culminando com o quase 
desaparecimento da população em abril do mesmo ano, foi atribuída a dois fatores 
possíveis: um seria as altas temperaturas do verão, associadas à face de exposição 
da rocha (virada para leste), que podem ter matado Brachidontes, gênero mais 
adaptado aos climas temperados (assim como muitos Mytilidae). Resultados muito 
semelhantes foram obtidos por PETERSEN et al. (1986) na região (e também por 
LIVELY & RAIMONDI, 1987), os quais atribuíram como causa mais provável desta 
mortalidade também  as altas temperaturas de verão; O outro fator possível pode 
estar relacionado com o acelerado crescimento de algas verdes (Enteromorpha 
lingulata e Ulva fasciata) sobre os animais nos meses de dezembro e janeiro de 
1990. É possível que além do fator temperatura, o denso recobrimento destas algas 
possa ter causado a mortalidade de Brachidontes (LOPES et al., 1991a). Situação 
semelhante foi observada por SOUTHWARD & SOUTHWARD (1978), que 
relataram, analogamente, a mortalidade de cracas após terem sido colonizadas e 
recobertas por Enteromorpha e Fucus. Os autores levantaram a hipótese de que as 
algas, impedindo o fluxo normal de água entre os animais e o ambiente, 
prejudicariam os processos alimentares das cracas (além de possivelmente afetar 
processos respiratórios, eliminação de excretas, etc) (concordando também com 
WHITE & MITCHELL, 1972). A possibilidade de que populações densas de 
mexilhões formam densas "placas", inseguramente fixadas, as quais podem ser 
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deslocadas por ondas e tempestades (CONNELL, 1972; LUBCHENCO & MENGE, 
1978), não condiz com os presentes resultados, uma vez que a mortalidade destes 
mexilhões ocorre durante o verão, época com pouca intensidade de ondas e 
tempestades. 
 
Chthamalus spp 

 
 A drástica redução no número de indivíduos de Chthamalus foi nítida entre os 
meses de julho e março (1989/1990 respectivamente), também no grupo controle 
(Figs. 3, 10). Uma vez que a redução na área de ocorrência foi praticamente 
imperceptível neste período, observa-se que o fator competição intra-específica por 
espaço, devido ao crescimento dos indivíduos, deve ter atuado nas faixas superiores 
dos transectos. Segundo CONNELL (1961 apud CRAPP, 1971a), as principais 
causas de mortalidade em cracas na região entremarés são a competição por 
espaço e a predação por gastrópodos carnívoros. Quanto à predação, pode-se dizer 
que, em Barequeçaba, as espécies carnívoras não são importantes numericamente. 
No entanto, além da competição intra-específica,  observa-se que, com o pleno 
desenvolvimento da faixa de Brachidontes, as cracas presentes nesta região foram 
praticamente eliminadas das clareiras (as quais se reduziram bastante), uma vez 
que perdem na competição com estes mexilhões . 
 
 A vulnerabilidade de cracas como Chthamalus ao petróleo é indicada como 
baixa a moderada, segundo API (1985b). As carapaças externas destes animais 
atuam como proteção contra o óleo, reduzindo o tempo e intensidade de contato 
com o produto. Além disso, estas cracas têm capacidade de sobreviver em 
condições de anaerobiose parcial (COLMAN & STEPHENSON, 1966). Apesar 
disto, os impactos a que se sujeitam as cracas podem ser intoxicação 
(narcotização), sufocamento, e aumento da temperatura corpórea, os dois últimos 
devido ao efeito físico de recobrimento  dos animais pelo óleo. 
 
 A presença de jovens recém-recrutados, tanto nos controles, como no grupo 
com óleo, foi observada especialmente em outubro (45 dias após as aplicações), 
não sendo registradas as modificações no assentamento e sobrevivência de larvas 
e recrutas em locais afetados por petróleo, como previsto por STRAUGHAN (1976 
apud GANNING et al., 1984). Portanto, nada ocorreu com a população de 
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Chthamalus que pudesse ser considerado como  consequência das aplicações do 
petróleo. 
 
 Apesar de Chthamalus se apresentar no presente experimento como uma 
espécie relativamente resistente, são comuns relatos de derrames  que geraram 
mortandade de cracas deste e outros gêneros, como os derrames Santa Barbara 
(Califórnia, 1969), Arizona Standard (Califórnia, 1970), Tamano (Maine, USA, 
1972), Betelgeuse (Irlanda, 1979) e outros (API, 1985b; SANTELICES et al., 1977). 
 
 No Brasil, poucos derrames foram acompanhados até hoje. Um caso de 
especial importância foi o derrame Penélope, ocorrido no Canal de São Sebastião 
(São Paulo),  em maio de 1991, cujos efeitos foram acompanhados por técnicos da 
CETESB, especialmente na praia do Viana (Ilhabela), um dos locais mais atingidos. 
Nesta praia constatou-se, através de amostragens quantitativas pós-impacto, uma 
intensa mortandade de Chthamalus nos matacões atingidos (LOPES et al., 1991b). 
Neste evento observou-se que o grau de impacto causado pelo óleo dependeu 
diretamente da quantidade de óleo aderida às cracas, que apesar de serem 
capazes de resistir sob uma cobertura de óleo por 2 meses (CRAPP, 1971b), não 
sobreviveram nas rochas mais afetadas. 
 
 Em grande parte dos eventos descritos onde há mortandade de cracas, 
define-se como causa principal o recobrimento físico dos animais. Uma vez que este 
impacto não ocorreu com grande intensidade após as aplicações na praia de 
Barequeçaba, justifica-se a ausência de impacto perceptível. 
 
 
Crassostrea rhizophorae 
 
 Nesta espécie, a variabilidade observada foi consideravelmente maior do 
que nas outras espécies sésseis. Inicialmente considerou-se que as causas destas 
variações fossem naturais e estivessem ligadas especialmente à entrada e saída de 
areia na base da rocha, o que seria um fator perturbador desta população.  
 
 No entanto, ao se observar as figuras 12 e 13, vê-se que logo nos 3 primeiros 
meses após as aplicações, há uma clara situação de mortalidade, a qual não 
ocorreu na área controle. Após este período, as curvas se tornam bastante 
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semelhantes. Portanto, não se deve afastar a possibilidade da população de 
Crassostrea ter sofrido algum impacto com as aplicações de petróleo. O fato dos 
testes de hipótese não terem rejeitado H0 (não há impacto) sugere que estas 
diferenças não foram significativas, mas é importante notar que os níveis descritivos 
foram muito próximos do grau de significância utilizado (0.016). 
 
 Um fato que reforça a possibilidade de Crassostrea ter sofrido algum impacto 
foi o registro de uma intensa mortalidade destas ostras após o derrame de óleo 
Penélope na praia do Viana, em Ilhabela (maio de 1991), já citado. Observou-se 
grande número de indivíduos recém mortos (com as duas valvas presentes), mas 
que não receberam recobrimento físico do óleo, tendo sido afetadas possivelmente 
pelas frações hidrossolúveis do mesmo. Este fato, associado aos resultados 
apresentados, indica que Crassostrea parece não ser tão resistente ao óleo quanto 
as outras espécies sésseis.  
 
 O aspecto levantado por OWENS (1978), de que as espécies cuja 
distribuição horizontal se limita às zonas inferiores do costão são menos vulneráveis 
ao impacto por petróleo, uma vez que o potencial de limpeza natural é maior nesta 
área, não quer dizer que sejam menos sensíveis ao mesmo, pois sabe-se que 
espécies que vivem mais próximas à água sofrem menos "stress" ambiental e são 
mais sensíveis a perturbações. O conceito de vulnerabilidade muitas vezes utilizado  
(GUNDLACH & HAYES, 1978; API, 1985a,b, entre outros) é um conceito que 
envolve não só a sensibilidade do organismo, mas também a capacidade de 
recuperação, probabilidade de contato com o petróleo, tempo esperado de contato, 
etc. 
 
Littorina ziczac 
 
 Quanto ao Gastropoda Littorina ziczac, ao se observar as figuras 14 e 15, 
percebe-se um comportamento bastante similar temporalmente entre os dois 
tratamentos (óleo e controle), inclusive com maiores variações no próprio grupo 
controle, o que é atribuído à variação natural. As variações observadas para esta 
espécie devem ser atribuídas especialmente à sua reação ao grau de 
hidrodinamismo no momento da amostragem, tendo sido observado que quanto 
mais ondas há no local, maior é a dispersão da população, devido à ampliação da 
zona de borrifos. Este mesmo comportamento foi descrito por LEWIS (1968).  
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 Foram também registradas épocas em que os indivíduos encontravam-se em 
densas e isoladas aglomerações na área ocupada por Chthamalus, ou acima dela, 
possivelmente em atividade reprodutiva. 
 
 Uma vez que se trata de uma espécie vágil, torna-se mais difícil de avaliar 
alterações causadas por algum impacto, pois a variabilidade tende a ser maior. No 
entanto, tanto a análise descritiva, como os testes de hipótese não comprovaram a 
existência de qualquer impacto visível. Supondo que muitas Littorina tivesssem 
morrido logo após as aplicações devido ao contato direto com o petróleo, as 
variáveis quantitativas obviamente se reduziriam, nas amostragens feitas 
posteriormente. Uma hipótese improvável seria que após a morte de algum 
contingente desta espécie nas áreas dos transectos, o nicho desocupado seria 
invadido por indivíduos de áreas adjacentes, antes da primeira campanha pós 
impacto (15 dias após as aplicações), o que não pôde ser comprovado 
 
 Uma vez que Littorina é uma espécie micropastadora, depende do filme de 
algas e esporos que crescem na rocha para se alimentar. Como a população não se 
alterou significativamente após as aplicações , presume-se que também os recursos 
alimentares não escassearam (ou tiveram rápida recuperação), apesar de se notar 
que um tênue filme de óleo permaneceu na área por cerca de 3 meses. 
 
 A categoria dos micropastadores é considerada por API (1985b) como muito 
sensível ao petróleo. Esta definição não foi comprovada no presente experimento, 
considerando-se como efeito a mortalidade direta de Littorina. É possível que outros 
efeitos subletais, como os descritos na Introdução, tenham ocorrido. A narcotização 
é um efeito já observado em Littorina em contato com petróleo, durante 
acompanhamento do derrame Penélope, já citado anteriormente. Foram 
observados também, nesta ocasião, animais com grandes quantidades de piche 
aderidas às conchas, o que aumenta muito o peso dos indivíduos, favorecendo seu 
desprendimento da rocha, além de causar aumento da temperatura corpórea. No 
entanto, na praia de Barequeçaba não se observou qualquer mudança significativa, 
letal ou subletal, causada pelo óleo aplicado, sobre Littorina. Estudos futuros mais 
direcionados merecem ser realizados para uma comprovação mais direta dos 
efeitos do petróleo em Littorina spp. 
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Acmaea subrugosa 
 
  Os testes de hipótese até aqui não indicaram efeito do petróleo em nenhuma 
espécie. Da mesma forma, para o Gastropoda Acmaea subrugosa os testes não 
acusaram diferenças significativas entre a população atingida pelas aplicações de 
óleo e a população controle. Ao se observar as figuras 16 e 17, vê-se que o número 
de indivíduos presentes nos transectos não era muito baixo (cerca de 40 a 65 
indivíduos, em média) antes das aplicações. No entanto, este número teve uma 
redução visível nos primeiros 15 dias após as mesmas. Por outro lado, esta redução 
ocorreu também no grupo controle, impedindo que se atribua às aplicações de óleo 
o motivo desta queda. Ao se observar apenas a curva do grupo controle, registra-se 
uma considerável variação temporal, a qual deve ser atribuída ao fato desta espécie 
ser vágil, o que aumenta a variabilidade. Portanto, a flutuação natural foi considerada 
como a causadora desta variação no comportamento dos dados apresentados. 
Apesar disto, é evidente o paralelismo entre as curvas, indicando semelhança 
temporal dos dois tratamentos. 
 
 Apesar de API (1985b) indicar a categoria dos pastadores como altamente 
vulneráveis ao petróleo, este fato não foi comprovado no presente experimento, para 
Acmaea subrugosa. 
 
 
Siphonaria hispida 
 
 Esta foi a única espécie em que o teste t paramétrico indicou diferença entre 
os tratamentos, para a variável número de ocorrências. No entanto, esta diferença só 
foi registrada na 4ª campanha pós-impacto (75 dias após as aplicações).  
 
 Ao se observar os gráficos 18 e 19, verifica-se que tanto nos transectos 
controle como nos com óleo, houve uma redução gradativa no número de indivíduos, 
a partir da situação pré-impacto, atingindo valores mínimos em novembro e 
dezembro do primeiro ano,  mostrando-se esta redução como uma nítida tendência 
sazonal, em ambos os tratamentos. No entanto, ao se observar os dados da 
campanha para a qual o teste indicou diferença, vê-se que a população está 
proporcionalmente mais reduzida na área das aplicações. Cabe aqui ressaltar que o 
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teste estatístico foi realizado através de uma estratégia que não foi influenciada 
pelas diferenças pré-existentes entre os tratamentos, antes do início do experimento, 
uma vez que se trabalhou com as proporções (dadas pelas diferenças) entre as 
campanhas a serem testadas e a situação pré-impacto. Portanto, conclui-se que as 
diferenças em novembro, em relação à pré-impacto, eram significativamente 
maiores no grupo com óleo do que no controle, devido a uma maior redução na 
quantidade de indivíduos no primeiro grupo. 
 
 Uma vez que Siphonaria hispida é uma espécie vágil, não se pode confirmar 
a hipótese de ter ocorrido maior mortalidade no grupo com óleo, pois este fato não 
foi observado diretamente no campo. Gastropoda como Siphonaria e Acmaea são 
pastadores vágeis, que se locomovem no costão em atividade alimentar (pastagem) 
e como resposta às variações ambientais (insolação, dessecação, etc). No entanto, 
estes animais apresentam uma locomoção relativamente restrita, inclusive com 
comportamento de 'homming', retornando sempre à mesma área (CONNELL, 1972). 
Uma vez que nos transectos com óleo registrou-se resíduos do produto até mais de 
3 meses após as aplicações, a presença destes resíduos poderia ter induzido um 
comportamento de fuga de alguns indivíduos para áreas adjacentes, e 
desestimulado a ocupação da área por outros indivíduos. Caso esta fosse a causa 
da perturbação de Siphonaria, deveria ter ocorrido também nos meses anteriores, 
nos quais proporcionalmente haveria mais óleo no costão, o que não aconteceu. 
 
 Por outro lado, diferenças em escala local/espacial durante as variações de 
ordem sazonal são muito comuns, especialmente em costões rochosos, ambientes 
altamente variáveis. É possível que estas diferenças sejam fruto simplesmente das 
variações locais, principalmente em se tratando de uma espécie vágil e não muito 
abundante. 
 
 Quanto à tendência geral de redução progressiva da população, uma vez que 
Siphonaria (assim como Acmaea) é uma espécie herbívora raspadora, ela depende 
da dinâmica de colonização e crescimento de microalgas e esporos de macroalgas 
nas rochas. Esta dinâmica deve ser bastante influenciada por flutuações sazonais, 
sendo que a possível redução do recurso alimentar tende a gerar redução na 
densidade de seus consumidores. Outros fatores que poderiam gerar a depleção na 
população desta espécie seriam o aumento na taxa de predação (por exemplo por 
peixes) ou no grau de "stress" ambiental. Estes fatores podem estar entre os 



72 

responsáveis pela redução da população nos primeiros 4 meses após as 
aplicações. 
 
 A comprovação de que Siphonaria hispida é uma espécie sensível ao 
petróleo, assim como todos os Gastropoda vágeis (nas condições do experimento, 
ou sob outras condições), necessita de estudos complementares mais acurados, 
utilizando desenhos amostrais mais direcionados. A possibilidade do óleo ter 
causado alguma alteração direta ou indireta na população desta espécie existe, 
mesmo porque os herbívoros raspadores ("micrograzers") são considerados uma 
categoria bastante sensível ao petróleo (API, 1985b). 
 
 Um fato interessante foi observado na análise descritiva das espécies 
testadas, onde se detectou uma grande discrepância entre os desvios-padrão nos 
dois tratamentos (óleo x controle), ao longo dos seis primeiros meses após as 
aplicações. Este fato foi observado principalmente para Acmaea subrugosa e 
Siphonaria hispida, justamente as indicadas como mais sensíveis ao óleo. O 
aumento do desvio padrão significa uma maior variação entre os valores obtidos 
pelas réplicas do tratamento (no caso são 3). Possíveis causas desta maior 
variabilidade poderiam ser a própria variação natural refletida em diferenças 
espaciais horizontais, ou mesmo um número de réplicas insuficiente para estimar 
com maior segurança o parâmetro em questão. 
 
 No entanto, há a possibilidade desta variação ter sido causada pelo próprio 
óleo, uma vez que, teoricamente, o produto pode afetar a disponibilidade de 
recursos alimentares (microalgas) destas espécies durante os primeiros meses do 
experimento. Isto poderia causar uma alteração nos padrões comportamentais 
destes pastadores, provocando uma maior variabilidade de dispersão dos 
indivíduos na área de amostragem, causando consequentemente aumento no desvio 
padrão das medidas. Novamente, para se confirmar alguma hipótese quanto a estas 
espécies, são necessários estudos mais específicos. 
 
 
4.2.2. Efeitos  na estrutura da comunidade 
 

 Segundo MENGE (1976) e MENGE & LUBCHENCO (1981), a estrutura da 
comunidade envolve aspectos como as características funcionais, tróficas, riqueza, 
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dominância, e também padrões de ocupação de espaço. No que diz respeito à 
estrutura geral da comunidade no costão em estudo, os aspectos avaliados quanto 
aos possíveis efeitos do petróleo foram os padrões de ocupação de espaço (análise 
estratificada) e a diversidade (incluindo a dominância). 
 
 
Ocupação do espaço 
 
 Observando os estratos dos transectos com óleo antes e depois das 
aplicações (Figs. 47 a 49), não se percebe quaisquer perturbações na estruturação 
básica das espécies envolvidas, inclusive registrando-se o surgimento de um novo 
estrato de Brachidontes um mês após as aplicações (o que ocorreu igualmente nos 
transectos controle), o que sugere sucesso nos processo de fixação e recrutamento 
da espécie na área de aplicação do óleo. Ainda quanto ao estrato de Brachidontes, 
pôde-se notar que o seu comportamento não se repetiu nos dois anos de 
amostragem em todos os transectos. Isto está relacionado possivelmente a 
flutuações no processo de aporte de larvas, fixação e recrutamento, de ano para 
ano, ou mesmo à presença de pulsos bianuais (o que parece ser um processo 
comum para várias espécies), mais do que às interações competitivas com outras 
espécies como cracas e ostras pela ocupação de espaço, uma vez que estas 
últimas perdem na competição para Brachidontes. 
 
 Um aspecto nitidamente observado na análise estratificada foi o padrão de 
subida e descida dos estratos na rocha, ao longo do ano, especialmente para 
Chthamalus e Brachidontes. O abaixamento dos cinturões ocorreu principalmente 
ao longo do inverno, o que concorda com os dados obtidos por OLIVEIRA FILHO & 
MAYAL (1976). Os autores registraram este fenômeno pela primeira vez no Brasil, 
levantando a hipótese de que o abaixamento durante o inverno é uma consequência 
das influencias das marés baixas diurnas deste período, as quais geram maior 
estresse por dessecação e insolação nas áreas superiores da zona entremarés. 
 
 Apesar destas flutuações, em termos estruturais a comunidade nos cinco 
transectos (dois controle e três com óleo) mostrou-se relativamente estável quanto à 
ocupação de espaço pelas espécies. Esta estabilidade dinâmica significa que os 
principais estratos estiveram presentes praticamente ao longo de todo o período de 
amostragem e sempre distribuídos mais ou menos nas mesmas faixas do costão, 
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obedecendo à mesma ordem de zonação vertical. O mesmo também é válido para 
as espécies acompanhantes de cada estrato. Portanto, não foram registradas 
alterações nos padrões de ocupação de espaço que pudessem ser atribuídas às 
aplicações de petróleo. 
 
  Com base nos resultados obtidos nos testes de hipótese, e na análise 
descritiva, indicando a ausência de efeitos em termos de mortalidade direta, os 
resultados da analise estratificada seriam de se esperar, pois o comportamento dos 
estratos depende diretamente do contingente quantitativo que os preenche. Caso a 
população tivesse sido reduzida, os estratos poderiam mostrar com maior 
detalhamento, possíveis alterações na situação das espécies sésseis afetadas. 
 
 Segundo ROSSO¹ (com. pess.), os estratos determinados ao longo de um 
gradiente vertical em um costão rochoso devem ser considerados como 
subsistemas distintos dentro do sistema, uma vez que cada estrato tem 1  

                                                                 
1 Dr. Sérgio Rosso. Instituto de Zoologia da Universidade de São Paulo 
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espécies dominantes, espécies típicas e acompanhantes diferentes, ou em  
diferentes condições e proporções. Ao longo dos estratos, alteram-se as 
intensidades de "stress" físico, como insolação e dessecação, modificando o 
padrão estrutural dos mesmos. Com base nesta visão, poder-se-ia trabalhar cada 
estrato individualmente, comparando os tratamentos (óleo e controle), em termos de 
diversidade (índices de riqueza, diversidade e dominância), composição e estrutura. 
Uma dificuldade presente nesta proposta metodológica é o fato de as dimensões 
dos estratos variarem ao longo do tempo e espaço, como foi demonstrado, o que 
dificulta a análise, uma vez que fatores como a diversidade e riqueza são 
influenciados pelo tamanho da amostra (área amostral) (WOLDA, 1981). Neste 
sentido, não se considerou oportuno aprofundar a análise a este nível, uma vez que 
não foram encontrados quaisquer indícios de alteração no comportamento dos 
estratos e da comunidade nos transectos com óleo, em relação aos controles. 
 
 O uso da análise estratificada para avaliar o impacto de um poluente como o 
petróleo em costões rochosos foi extremamente válido, pois a sua forma de 
apresentação é um registro contínuo no tempo das respostas de diversas espécies 
aos fatores externos (abióticos, bióticos, e no caso também antrópicos), no que diz 
respeito à ocupação de espaço, recurso mais limitante em termos de costões 
rochosos. Em casos onde há um maior grau de impacto, causando como resposta 
efetiva desestruturação da comunidade (como ocorreu no jateamento), esta 
metodologia é extremamente eficiente para que se possa descrever o nível de 
perturbação e todo o processo de recuperação em termos espaciais e temporais. 
No entanto, o uso desta técnica seria melhorado com a presença de mais 
amostragens pré-impacto. Aliás, esta foi uma necessidade surgida em todos os 
métodos de análise, e que, caso fosse suprida, daria um maior suporte às presentes 
conclusões. 
 
 
Diversidade, riqueza e equitabilidade 
 
 Quanto à diversidade, riqueza e dominância, nota-se claramente que no 
grupo com óleo os resultados obtidos foram bastante similares aos do grupo 
controle. Não houve uma queda significativa no número de espécies presentes nos 
transectos após as aplicações do óleo. Este seria um dos efeitos esperados, 
especialmente para as espécies vágeis como reflexo de um possível 
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comportamento de repulsa à área com óleo. No entanto, se este fato ocorreu, não foi 
registrado em termos de alterações na riqueza, assim como na diversidade, a qual, 
inclusive, apresentou índices entre 1,5 e 2,0, indicando uma comunidade não muito, 
mas moderadamente rica e diversa. 
  
 Os valores do Índice de Shannon poderiam ter sido mais altos, caso a 
dominância não fosse tão elevada na comunidade em questão. Os valores de 
Pielou, (entre 0,5 e 0,7) indicam que um pequeno número de espécies tem grande 
importância em termos quantitativos na comunidade. Certamente, estas espécies 
pertencem, em ordem de dominância, a Chthamalus, Brachidontes, Littorina e 
Crassostrea.  
 
 É interessante notar que a dominância não se alterou após as aplicações de 
petróleo. No entanto, é comum que a dominância da comunidade aumente após o 
efeito de algum fator estressante, devido à proliferação de uma ou mais espécies 
resistentes, as quais tendem a ocupar os nichos deixados pelas mais sensíveis. Nos 
costões, este papel é efetuado pelas cracas, e algas como Enteromorpha, 
Chaetomorpha e Ulva. Nos transectos com óleo isto não ocorreu, talvez pelas 
espécies já dominantes não terem sido afetadas pelo poluente, mantendo o quadro 
da comunidade inalterado. 
 
 Conclui-se, portanto, que, com base em todos os métodos de análise 
empregados (testes t/Mann-Whitney; análise estratificada; análise da 
diversidade/equitabilidade; análise descritiva), não se detectou efeitos causados 
pelo óleo do tipo Bicudo na comunidade de costões rochosos da praia de 
Barequeçaba, exceto a possibilidade não comprovada de alterações em duas 
espécies, o herbívoro Siphonaria hispida e o filtrador Crassostrea rhizophorae. 
 
 Com o intuito de confirmar as conclusões aqui obtidas, um novo experimento 
foi desenvolvido na praia de Caraguatatuba (São Paulo), no qual o delineamento 
amostral foi melhor trabalhado a fim de eliminar alguns fatores que prejudicaram a 
análise em Barequeçaba. Estes fatores foram principalmente a grande variação 
natural, a existência de diferenças significativas na quantidade de indivíduos entre os 
tratamentos antes das aplicações, a ausência de intercalação dos tratamentos, e a 
existência de poucos dados pré-impacto. O novo experimento, o qual seguiu as 
mesmas características de tipo de óleo, tempo de contato, época do ano, etc, está 
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descrito em MILANELLI et al., (1991). Este trabalho corroborou as conclusões 
obtidas em Barequeçaba para as espécies Chthamalus e Brachidontes, com a não 
detecção de efeitos causados pelo óleo aplicado. 
 
 Em experimentos similares aos presentes, autores têm obtido os mesmos 
resultados, com a não detecção de impacto significativo do petróleo de alta 
densidade aplicado sobre as populações de costões rochosos (NELSON, 1982; 
CRAPP, 1971a). 
 
 Os experimentos realizados por NELSON (1982). e CRAPP, (1971a) já 
revelavam a dificuldade de se reproduzir com uma certa fidelidade o efeito de 
recobrimento físico comumente observado em acidentes com óleos de alta 
densidade. No desenvolvimento do presente experimento também ocorreu a mesma 
dificuldade, mesmo com a intemperização controlada do óleo. Consequentemente, a 
rigor, todos estes experimentos, inclusive os de Barequeçaba e Caraguatatuba, têm 
avaliado principalmente o efeito tóxico dos produtos aplicados e a capacidade de 
depuração natural do próprio ambiente nas condições envolvidas, uma vez que o 
recobrimento físico esperado não ocorreu efetivamente. Não se deve concluir, 
portanto, que o petróleo BICUDO não seja impactante à comunidade, uma vez que a 
magnitude do impacto vai depender das características de cada acidente, da 
presença ou não de recobrimento físico, e da capacidade de autolimpeza do 
ambiente. Estes resultados chamam a atenção à discussão de CRAPP (1971b) de 
que "no campo, o recobrimento com óleo, mesmo que ocorra, não parece ser o 
maior problema" Segundo CRAPP (op. cit.), é provável que o maior dano físico seja 
causado pela interferência mecânica nos hábitos das espécies. No entanto, 
SOUTHWARD & SOUTHWARD (1978) e SOUTHWARD (1979) indicam que 
comunidades de costões impactados por petróleo do acidente Torrey Canyon, 
necessitaram de 5 a 10 anos para se recuperar. 
 
 BAKER & CRAPP (1971) defendem que os danos causados por 
recobrimento não tendem a ser muito severos ou amplos nos costões rochosos, e 
que os tipos de petróleo mais perigosos são aqueles com maior proporção de 
frações leves como compostos aromáticos, com efeitos altamente tóxicos.  
 
 Por outro lado, é importante lembrar que o período de tempo em que o 
petróleo permanece na comunidade é um importante fator a ser considerado. 
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 Com base nestas discussões, observa-se que os resultados dos 
experimentos de Barequeçaba e Caraguatatuba não fogem do esperado, 
principalmente devido ao fato do efeito físico ter sido relativamente limitado (devido 
à eficiência da limpeza natural e às próprias condições do experimento), e também 
devido às próprias características do óleo utilizado. Por outro lado, em API (1985b) 
são apresentados diversos derrames envolvendo óleos pesados dos tipos 
BUNKER C, IRANIAN CRUDE OIL e ARABIAN CRUDE OIL, os quais causaram 
mortalidade em cracas e outros organismos, indicando que a realidade quanto ao 
grau de impacto do óleo nas espécies de costões rochosos é extremamente 
variável. 
 
 Considerando-se os acompanhamentos de alguns eventos reais ocorridos 
com diferentes tipos de óleo, ocorridos no canal de São Sebastião, observou-se 
tendências semelhantes à do presente experimento, como limpeza natural eficiente 
mesmo em locais considerados abrigados, e reduzida mortalidade comprovada na 
comunidade de costões rochosos entremarés (CETESB, 1991a,b; LOPES et al., 
1991b). Deve-se ressaltar que em eventos de grande porte e envolvendo produtos 
mais leves e tóxicos, os danos podem ser catastróficos. Apesar disso, torna-se difícil 
fazer qualquer previsão, uma vez que cada derrame de óleo tem características 
particulares e deve ser avaliado individualmente. 
 
 
4.3. GRUPO JATEADO 

 
Ao se realizar o experimento envolvendo as aplicações de petróleo e o jateamento 
com água a alta pressão, pôde-se observar claramente que o jateamento foi 
inicialmente muito mais prejudicial do que o próprio óleo, uma vez que, com a 
elevada pressão utilizada, toda a comunidade foi eliminada da área estudada. 
Portanto, no início obtiveram-se duas situações bastante distintas: uma 
caracterizada por um impacto agudo imediato (jateamento), a qual não necessitou 
sequer de comprovação estatística, e outra por uma situação onde não se detectou 
claramente a existência de algum efeito impactante (aplicações de petróleo). 
 
 Inicialmente, as observações indicavam que o jateamento tinha sido o pior 
tratamento à comunidade, uma vez que o impacto adicional foi aparentemente muito 
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maior do que o do próprio óleo. No entanto, permanecia a dúvida sobre o que 
aconteceria ao longo dos meses seguintes na área com óleo, uma vez que os 
diversos sinais de impacto podem surgir em períodos de tempo bastante variáveis 
após o contato. Por outro lado, apesar de o jateamento ter sido altamente 
impactante, levantou-se um questionamento sobre o tempo de recuperação, o qual 
poderia ser acelerado, uma vez que a superfície rochosa estaria livre do óleo para 
nova recolonização. 
 
 Além da discussão comparativa entre os métodos de limpeza natural e 
jateamento, envolvendo o grau de dano causado por cada um, tempo de 
recuperação, e outros aspectos, julgou-se fundamental a descrição e discussão do 
processo sucessional da área jateada, pois apresenta dados sobre o 
comportamento das espécies mais importantes dos costões na região, bem como o 
processo de restruturação da comunidade após um impacto destrutivo agudo (no 
caso, o jateamento). O conhecimento do comportamento temporal destas espécies, 
bem como do processo geral de sucessão, podem ser úteis na avaliação e previsão 
de diferentes impactos, e na definição de outros aspectos importantes, como a 
inércia e resiliência da comunidade. 
 
 
O processo de sucessão 
 
FASE I - colonizadores oportunistas - setembro a março 
 

 A exemplo do observado por vários autores (SOUSA, 1979b; CONNELL, 
1972; PENCHASZADEH, 1973), a sucessão na área desnudada foi inicialmente 
caracterizada pela colonização de espécies oportunistas, as quais ocuparam 
massivamente todo o espaço possível. Estas espécies pioneiras foram inicialmente 
a craca Chthamalus e a alga vermelha Porphyra. O "bloom" desta alga foi um 

processo bastante forte, com ocupação de mais de 50 % da área disponível, como 
se vê na Fig. 33, mas teve rápido declínio no final do inverno, demonstrando o 
elevado caráter sazonal desta colonização. No entanto, certamente Porphyra se 
beneficiou com a existência da rocha nua, uma vez que se desenvolveu muito mais 
nesta área do que nas áreas habitadas pela comunidade, onde cresceu 
principalmente sobre Chthamalus e Brachidontes. Porphyra pode ser considerada 
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uma espécie oportunista, mas restrita apenas à época dos meses mais frios (JOLY, 
1965; OLIVEIRA-FILHO & MAYAL, 1976; NIELL, 1979). 
 
 Com o desaparecimento de Porphyra, Chthamalus (cujos recrutas já 
estavam presentes em grande quantidade) dominou praticamente toda área 
mediana-superior da rocha. Ao se comparar com o estrato ocupado por esta craca 
antes do  jateamento vê-se que a área de ocorrência invadiu a faixa originalmente de 
Brachidontes, quase triplicando sua abrangência vertical.  
 
 Concomitantemente com o declínio de Porphyra, as algas verdes 
oportunistas Enteromorpha lingulata e Ulva fasciata tiveram um crescimento intenso 
sobre a rocha. Estas 3 algas foram indicadas como principais colonizadores 
oportunistas por UNDERWOOD (1981), SOUTHWARD & SOUTHWARD. (1978) e 
SOUSA (1979b e 1984), concordando com os dados aqui obtidos, e também com 
JONES et al. (1979), EMERSON & ZEDLER (1978) e DAYTON (1971). Segundo 
SOUSA (1979b), estas algas verdes são cosmopolitas e extremamente 
oportunistas, possuindo grande quantidade de esporos flagelados, assentando 
densamente e espalhando-se rapidamente por grande parte do espaço disponível.  
Estas 2 espécies perduraram durante parte do verão, diminuindo abruptamente a 
partir de fevereiro. Outras espécies sésseis oportunistas foram Ectocarpus e 
Gelidium, aparecendo na base da rocha nos primeiros meses. 
 
 Recrutas e jovens de Crassostrea apareceram logo após as cracas, 
indicando interação competitiva pelo espaço, com Chthamalus. Nas figs. 45 e 46 
(transectos 3 e 4), observa-se que as ostras foram conquistando espaço 
progressivamente, sendo que 5 meses após a limpeza ocupavam um estrato mais 
amplo que na situação pré-impacto. O mês de março foi quando ocorreu a maior 
taxa de recrutamento, e em termos de ocupação de espaço, Crassostrea foi a 
primeira espécie a recuperar seu estrato original. 
 
 Ao se observar os estratos, percebe-se que Littorina estava presente já logo 
após o jateamento, possivelmente pastando sobre um filme de microalgas que já se 
desenvolvia na rocha. Estes indivíduos certamente vieram de áreas adjacentes. No 
entanto, o contingente populacional desta espécie permaneceu extremamente 
reduzido, tanto em relação à situação pré-impacto como aos controles, em todo este 
período inicial. 
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  A aparente migração de Littorina de áreas adjacentes foi, portanto, de baixa 
intensidade. Este fato tende a reforçar a idéia de que Littorina tem grande 
dependência de Chthamalus como substrato. A análise estratificada mostra que as 
poucas Littorina presentes expandiram sua área de ocupação a níveis mais 
inferiores da rocha, originalmente ocupados por Brachidontes. Uma possível 
explicação para este comportamento pode ser que, devido á ausência da população 
adulta e densa de cracas, o consequente aumento dos níveis de "stress" físico 
(dessecação), além da ausência de Mytilidae, tenham induzido este abaixamento, o 
que faz sentido ao se observar o retorno progressivo de Littorina aos limites mais 
superiores, à medida que Chthamalus inicia a restruturação de seu estrato  e 
densidades originais. 
 
 Os contingentes quantitativos totais da comunidade, estimados em março de 
1989, 6 meses após o jateamento, foram  de 10599 indivíduos, ocorrendo em uma 
área de 5530 cm², em relação à situação original, com 50964 indivíduos em 7810 
cm². Com estes dados, observa-se que a variável "área de ocorrência" se aproxima 
mais da situação original (70,1 %) do que o "número de indivíduos" (20,8 %), isto 
porque as populações estão com densidades bastante reduzidas, mas dispersas na 
rocha. 
 
 A riqueza em espécies presentes nesta primeira fase aumentou 
progressivamente, de 4 em setembro para 15 em março, indicando que, em termos 
de número e composição de espécies, a área jateada teve uma recuperação 
bastante rápida (6 meses). Este fato foi confirmado também pelos índices de 
diversidade de Shannon, riqueza de  Margalef e equitabilidade de Pielou. Estes 
dados mostram que, como já previsto no ítem Metodologia (2.6.3.), tais índices 
devem ser interpretados com cautela. Na situação apresentada, uma comunidade 
totalmente desestruturada espacialmente, com as espécies originais presentes, mas 
com densidades bastante alteradas, tem estes parâmetros indicando, já em março 
de 1989, um estado semelhante ao original (pré-impacto) e ao grupo controle. 
Portanto, tais índices não foram considerados bons parâmetros a serem utilizados 
na avaliação do processo de recuperação de comunidades impactadas. 
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FASE II - restruturação do espaço - entrada de espécies tardias - abril a 
setembro de 1990 
 

 Nesta fase, na qual a estrutura zonal começa a se reorganizar, é interessante 
notar o conceito apresentado por DAYTON (1971),  o qual postula que os estratos 
ocupados por densas populações de espécies sésseis têm seus limites de 
distribuição controlados por diferentes fatores.  Os limites superiores dos estratos 
são controlados principalmente pelo "stress" ambiental, enquanto que os limites 
inferiores são controlados biologicamente pela competição.  Na ausência de um 
destes tensores, há a tendência da espécie avançar e ampliar a largura de seu 
estrato tanto quanto possível. Segundo CONNELL (1972), não há evidências 
concretas de que qualquer espécie intertidal seja impedida de avançar a níveis mais 
baixos, por intolerância às condições físicas lá existentes. Consequentemente o que 
faz algumas espécies manterem seus estratos mais acima são as  interações 
competitivas com outras espécies. 
 
 Ao se observar os gráficos de abundância e os espectros temporais de 
Chthamalus (Figs. 21, 37, 38), tende-se a concluir que a espécie teve uma rápida 
recuperação (cerca de 3 meses). No entanto, ao se observar a área ocupada por 
esta espécie na análise estratificada, percebe-se que os indivíduos recém-
recrutados nos limites superiores da área natural de ocorrência não sobreviveram. 
Este fato explica o abaixamento destes limites nos meses seguintes à instalação. 
Isto demonstra que os limites superiores do estrato de Chthamalus são 
recolonizados muito lentamente pela espécie, uma vez que os recrutas encontram-se 
sob intensa pressão de "stress" físico como dessecação, altas variações de 
temperatura e salinidade. Este fato ocorreu em todas as ocasiões em que houve 
recrutamento destas cracas. A sensibilidade destes recrutas é registrada em 
CONNELL (1972), o qual apresenta  um experimento realizado por HATTON, onde 
foram transplantadas rochas colonizadas por cracas para zonas acima das normais. 
Os jovens morreram rapidamente mas os indivíduos mais velhos sobreviveram por 
longos períodos. Segundo o autor, a insolação (e calor) muito forte pode ser a causa 
da morte (esta discussão também é abordada por DUNGAN, 1985). 
 
 Levando-se em conta, especialmente, o comportamento da população de 
Chthamalus, observa-se que conclusões baseadas apenas em informações 
quantitativas podem ser equivocadas, necessitando-se portanto de informações 
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básicas sobre outros aspectos estruturais, como, por exemplo, o processo de 
ocupação do espaço. 
 
 Além dos acontecimentos envolvendo Chthamalus, esta segunda fase foi 
marcada pelo reaparecimento de Brachidontes na região mediana do costão. O 
intenso recrutamento ocorrido no  inverno gerou uma intensa pressão de competição 
por espaço, com Chthamalus (nos limites superiores) e com Crassostrea (nos 
limites inferiores). Claramente, Brachidontes, aqui considerada uma espécie tardia, 
vence a competição com estas duas espécies, principalmente as cracas (DAYTON, 
1971; SOUSA, 1979a; LUBCHENCO, et al, 1978; MENGE, 1976; LEWIS, 1976; 
SUTHERLAND, 1989; LIVELY & RAYMONDI, 1987). Existe, inclusive, a 
possibilidade de Chthamalus atuar como espécie facilitadora para o recrutamento 
destes Mytilidae. DAYTON (op. cit.) registrou este fenômeno em Mytilus, em que as 
larvas após o assentamento inicial arrastam-se e fixam-se sobre carapaças de 
cracas (os três modelos de sucessão - facilitação, tolerância e inibição, são 
discutidos em SOUSA, op. cit.). 
 
 Precisamente no mes de abril de 1990 (21 meses após o impacto), o 
espectro temporal de Brachidontes indicou o retorno da população aos limites 
considerados normais nos transectos controle. Para Brachidontes pode-se dizer que 
esta fase da sucessão representou um efetivo processo de recuperação da 
população às suas densidades e limites de ocupação de espaço naturais. 
 
 Apesar de estar com dimensões acima das originais, o estrato das ostras 
(Crassostrea) já se apresentava mais ou menos definido desde a primeira fase da 
sucessão. No mês de março houve o maior processo de recrutamento desta 
espécie, onde o número de indivíduos e a área de ocorrência atingiram limites muito 
superiores aos da situação pré-impacto e dos controles. No entanto, esta ocupação 
ocorreu dentro do estrato já definido, e pode ser considerada como um intenso 
aumento de densidade populacional. A partir deste mês, a competição intra-
específica gerou um decréscimo na densidade, mas manteve a área de ocupação, 
como se pode ver nos estratos e nas figuras 28 e 29. Este fenômeno parece ser 
comum nas espécies sésseis de elevada densidade, tendo sido registrado também 
para Brachidontes no local de estudo, e também levantado por CONNELL (1972), o 
qual afirma que a competição intra-específica por espaço pode causar a redução 
drástica de uma população, apesar de não ser uma regra geral (ver CONNELL, 
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1961). O fato de Chthamalus ser capaz de triplicar de tamanho durante os primeiros 
30 dias de vida no costão (SUTHERLAND, 1989) é um exemplo concreto da 
pressão causada pelos densos recrutamentos nos indivíduos de uma população. 
 
 Nesta fase, o intenso recrutamento de Littorina, gerando um incremento 
progressivo na população, foi um indício claro de recuperação (por sinal, tardia) 
desta espécie. No entanto, observa-se que o contingente desta população ainda 
esteve aquém do esperado, com relação aos controles, os quais tiveram Littorina 
em densidades mais elevadas. Mais uma vez, parece que o efeito causado pela não 
recuperação efetiva de Chthamalus se fez sentir. Apesar de ser esperado um 
abaixamento no estrato das cracas, como ocorrido nos controles, fazendo com que 
ficasse exposta uma área apenas ocupada pelas Littorina, vê-se que nos transectos 
jateados, o processo se apresenta bastante instável e perturbado, indicando que 
não se trata apenas de um processo sazonal natural.  
 
 Fica clara, tanto no presente caso, como também levando-se em conta 
Brachidontes e Crassostrea, a grande influência causada pelo comportamento das 
espécies entre si no processo de estruturação da comunidade, principalmente 
quanto à definição dos limites verticais dos estratos, na estrutura geral de zonação, 
como citado por DAYTON (1971). 
 
 Ao final desta fase, o número total de indivíduos era de 26767, em 7124 cm², 
correspondendo ao dobro do número de indivíduos e 50 % a mais de área de 
ocorrência, em relação ao final da primeira fase. Este incremento é reflexo 
principalmente do crescimento das populações de Brachidontes e Crassostrea, que 
juntamente com Chthamalus voltaram a dominar toda a comunidade, assim como 
previsto por SOUSA (1979b), o qual afirma que em uma certa altura do processo 
sucessional ocorre a monopolização do espaço pelo competidor dominante ou 
espécie de vida mais longa. Segundo este mesmo autor, a principal possibilidade 
de romper este estado de elevada dominância são as perturbações periódicas ou 
estocásticas, ou mudanças graduais no ambiente físico. É justamente isto o que 
acontece com Brachidontes, que é eliminado da comunidade durante os meses 
mais quentes, gerando espaço para a ocupação de outras espécies. Por outro lado, 
a existência permanente de clareiras (causadas por perturbações como ondas, etc) 
possibilita a coexistência de outras espécies, como é o caso de Acmaea, 
Siphonaria e Fissurella. Levando-se em conta o espaço na rocha como recurso 
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principal, segundo SOUSA (op. cit.), as espécies coexistem localmente graças ao 
espaço gerado pelas perturbações. O espaço de tempo em que estas espécies 
coexistem depende da frequência e intensidade com que as perturbações ocorrem, 
das taxas relativas de recrutamento e da taxa de mortalidade. Se o tempo entre as 
perturbações é longo, uma espécie pode dominar, e outras se extinguirem 
localmente.  
 
 Quanto ao quadro de riqueza, diversidade e dominância, este se manteve 
estável e com valores próximos aos obtidos nos controles. A composição de 
espécies teve o surgimento de algumas espécies de Mytilidae como Perna perna, 
Modiolus carvalhoi, além de Pinctada imbricata e Sphenia antillensis, todos em 
densidades mais significativas, certamente devido á época propícia à sua instalação 
(inverno). 
 
 
 FASE III - estabilização  
 

 Considerou-se o início desta fase a partir de outubro de 1990, 1 ano e 2 
meses após o jateamento. A partir deste período, todos os aspectos avaliados 
quanto à estrutura da comunidade, se apresentavam mais ou menos estáveis, no 
sentido de acompanharem as flutuações naturais observadas nos controles.  
Considerou-se como aspectos da estrutura da comunidade a diversidade, os 
padrões de uso do espaço e a composição de espécies, apesar de outros aspectos 
como estrutura trófica e etária também serem considerados importantes (MENGE et 
al, 1981; DAYTON, 1971).  
 
  Visualmente, toda a área jateada já se assemelhava bastante com as áreas 
adjacentes, exceção feita à faixa de Chthamalus, a qual ainda mantinha seus limites 
superiores abaixo dos limites naturais da espécie no local. Este quadro perdurou até 
o final do experimento, e também das vistorias, o que indica que 3 anos não foram 
suficientes para a recuperação desta espécie, o que interferiu também diretamente 
no equilíbrio de Littorina. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O presente trabalho concluiu que o jateamento com água a alta pressão deve 
ser evitado na limpeza de costões rochosos atingidos por petróleo.  
 
 Quanto aos outros métodos possíveis de serem aplicados nestes ambientes, 
alguns deles foram aplicados e avaliados pela CETESB, nos últimos 4 anos, durante 
os derrames de óleo KATINA (navio, 1991), PENÉLOPE (navio, 1991),  e TEBAR V 
(oleoduto, maio de 1994), todos ocorridos no Canal de São Sebastião, S.P.. 
Levando-se em conta os resultados do presente trabalho, as conclusões obtidas no 
acompanhamento destes derrames e a bibliografia disponível sobre o assunto, foi 
possível determinar quais os métodos mais e menos indicados para costões 
rochosos, como descrito abaixo: 
 
- jateamento a alta pressão: contra-indicado. Causa a total eliminação da 
comunidade, gerando lento processo de recuperação, que pode durar vários anos. 
Pode ser utilizado, por razões estéticas, acima da faixa habitada pelos organismos. 
 
- jateamento a baixa pressão (até 500 PSI): contra-indicado. Causa severos 
danos à comunidade, com elevadas taxas de mortalidade, devido ao impacto do jato 
d'água, principalmente nas espécies vágeis e desprovidas de proteção externa 
como carapaças e conchas. 
 
- jateamento com areia: contra-indicado. Tem os mesmos efeitos do jateamento a 
alta pressão. Total abrasão da rocha, e eliminação da comunidade. Pode ser 
utilizado por razões estéticas, acima das faixas habitadas. Outro efeito negativo da 
técnica é o possível acúmulo de areia na base das rochas, causando soterramento 
das populações presentes nas zonas mais inferiores dos costões. 
 
- lavagem com água corrente: indicado. Pode ser muito útil na remoção do 
petróleo que esteja sobre a comunidade, minimizando possíveis efeitos tóxicos e de 
recobrimento físico. A única condição é que o método seja aplicado imediatamente 
após o contato do óleo nas rochas (associado a um método de recolhimento), pois 
com a intemperização do produto a lavagem se torna ineficiente devido à ausência 
de pressão do jato. Este método não causa danos adicionais à comunidade. 
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- recolhimento manual: indicado. O recolhimento manual, com latas, baldes, etc, é 
um processo trabalhoso e lento, mas se mostrou importante no recolhimento de 
petróleo em áreas restritas comos poças de maré, fendas, etc.  Efeito negativo da 
técnica é o perigo do pisoteamento da comunidade durante o recolhimento. 
 
- bombeamento à vácuo. indicado. É um método eficiente para recolher grandes 
quantidades de petróleo nas áreas adjacentes dos costões, e mesmo em poças de 
marés de maiores proporções. Não causa danos adicionais à comunidade. 
 
- absorventes. indicado. É eficiente na absorção de óleo em poças e na água em 
contato com o costão. Não se mostrou eficiente quando aplicado diretamente sobre 
as populações atingidas pelo petróleo, formando uma camada densa de óleo-
absorvente, aumentando ainda mais o efeito de recobrimento e asfixia. 
 
 Quanto às formas de reação da comunidade à presença do óleo e aos 
diferentes métodos de limpeza, muitas perguntas ainda devem ser respondidas, 
entre elas: 
 
. Quais os efeitos causados por outros tipos de petróleo, principalmente os de maior 
toxicidade, na comunidade ? 
 
. Quais os efeitos dos dispersantes (método atualmente de uso restrito e proibido  
na zona costeira), especialmente os de última geração, na limpeza de costões 
rochosos ? 
 
. Como  se processa a recuperação da comunidade em diferentes épocas do ano? 
Quanto tempo seria necessário para a comunidade se recuperar se o jateamento 
fosse realizado no verão, ou em outra época do ano? 
 
. Qual o comportamento das espécies mais raras, as quais compõem a grande 
maioria de espécies da comunidade, quando atingidas pelo petróleo ? 
 
 Muitas informações, as quais poderão auxiliar a responder a estas perguntas, 
deverão surgir com base no programa de monitoramento de costões rochosos já 
iniciado pela CETESB em 1993, abrangendo toda a área de Caraguatatuba, São 
Sebastião, e Ilha de São Sebastião (Ilhabela). Este monitoramento envolve não só o 
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acompanhamento biológico, mas conta com instrumentos importantes para 
avaliação do impacto causado pelos derrames, que são o monitoramento químico 
das concentrações, e as análises toxicológicas do petróleo, atividades estas já em 
andamento. 
 
 Com base nas novas informações obtidas ao longo dos últimos e dos 
próximos anos, será possível gerar, a médio prazo, um plano de ação 
ecologicamente coerente para a limpeza e recuperação de ecossistemas costeiros 
impactados por petróleo, bem como avaliar com segurança os efeitos causados 
pelos derrames na comunidade biológica dos costões rochosos do litoral norte do 
Estado de São Paulo, como apresentado em LOPES et al (1993). 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

. Não foi registrado nenhum efeito claro e perceptível das aplicações de petróleo 
sobre a comunidade, sendo que as maiores alterações observadas foram atribuídas 
às variações naturais. 
 
Não se comprovou a existência de impacto, decorrente das aplicações de petróleo, 
nas populações de Siphonaria hispida, Acmaea subrugosa e Crassostrea 
rhizophorae. Não se exclui a possibilidade das aplicações de petróleo terem 
causado alguma perturbação. No entanto, para se comprovar esta hipótese seriam 
necessários estudos específicos mais acurados. 
 
. Nas condições do experimento, o jateamento a alta pressão foi um método de 
limpeza altamente impactante à comunidade, a qual retornou às condições normais 
somente 2 anos após o impacto. Este método deve, portanto, ser evitado. 
 
. Chthamalus foi a espécie que mais demorou para retornar às condições normais, 
não tendo se recuperado até o final do experimento (3 anos). Este resultado mostra 
que a população de Chthamalus tem elevada inércia, mas, ao contrário do que se 
acreditava, é pouco elástica, necessitando de muito tempo para se recuperar. 
 
. A limpeza natural é o  método mais indicado para costões rochosos atingidos por 
petróleo. Em costões abrigados da ação das ondas recomenda-se associar os 
métodos de bombeamento a vácuo, recolhimento manual e o uso de absorventes. 
 
A análise de impactos baseada nas tendências temporais(diferenças entre pontos 
controle e impactados, e entre tempos pré e pós-impacto), e não só nos valores 
quantitativos absolutos, é um método mais seguro para se reduzir a interferência das 
variações naturais. 
 
. Os espectros temporais e as análises estratificadas foram métodos muito 
funcionais para a avaliação de impacto e processo de recuperação, no que diz 
respeito às estruturas espacial e temporal da comunidade. 
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. Os índices de diversidade de Shannon, riqueza de Margalef e equitabilidade de 
Pielou não foram bons instrumentos de análise de impacto e processos de 
recuperação, mesmo nas condições de impacto agudo causadas pelo jateamento. 
 
. Dada a escassez de informações práticas a respeito, é de suma importância que 
outros tipos de óleo, sob diversas circunstâncias, sejam avaliados quanto ao 
impacto causado na comunidade de costões rochosos. Estas informações são 
essenciais para a elaboração de planos de contingência, a serem desenvolvidos 
para o litoral norte do Estado de São Paulo. 
 
. Para experimentos manipulativos como o presente, recomenda-se concentrar 
esforços no delineamento amostral, levando-se em conta principalmente: 
- utilizar o maior número de réplicas possível 
- não isolar os tratamentos, mas dispersar as unidades amostrais ao acaso 
- realizar várias amostragens pré-impacto (se possível 1 ano) 
- selecionar unidades controle 
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