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“O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí 
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“Natural history tells us unequivocally that we are foolish to look for general 
answers to specific questions about how organisms perform... At the organismic 
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Resumo

A Baía de Guanabara é um dos ecossistemas costeiros mais impactados do 
mundo. Apesar da fauna sublitoral de substratos inconsolidados ser amplamente 
utilizada como ferramenta ao monitoramento dos impactos de efluentes urbanos, pouco 
se sabe sobre a biologia das espécies dominantes. Foram analisadas amostras de 
variáveis ambientais e biológicas da coluna d’água e do sedimento através de coletas 
mensais ao longo de um ano em uma estação fixa na Baía de Guanabara (ca. 12 m de 
profundidade), com objetivo de compreender a estratégia reprodutiva e a dinâmica 
populacional da espécie Poecilochaetus australis (Annelida: Polychaeta) em local 
sujeito à influência de efluentes urbanos não-tratados. Os resultados das variáveis 
ambientais demonstraram pequena flutuação. O sedimento foi composto 
essencialmente por frações finas de silte e argila com grãos pobremente selecionados, 
altas concentrações de matéria orgânica total, clorofila-a sedimentar e intensa atividade 
microbiana na camada superficial. A comunidade foi composta essencialmente por 
organismos tubícolas e sofreu pouca variação estrutural ao longo do tempo, sendo 
dominada pelos poliquetas P. australis, Spiochaetopterus nonatoi, Aricidea suecica 
simplex, Prionospio steenstrupii, pelos anfípodes Tiburonella viscana e uma espécie 
não identificada da família Corophiidae, uma espécie de isópode da família Anthuridae, 
o braquiúro Pinnixa sp. e o cladócero Daphnia sp. Não foram verificadas diferenças 
temporais significativas entre as riquezas e as diversidades específicas. Os valores 
médios de riqueza e a diversidade específica ficaram entre 15 táxons e 2,77 bits por 
indivíduo, respectivamente. Houve investimento reprodutivo contínuo das fêmeas de P. 
australis. A menor fêmea madura (0,8 mm; largura do 7˚ setígero – D7) foi encontrada 
em junho de 2005. Grande parte dos indivíduos maduros concentrou-se entre 1,1 e 1,3 
mm D7. Os maiores ovócitos foram encontrados no mês de dezembro de 2005 com 163 

m de diâmetro, e os menores em março de 2006 com 115 m. Foram observadas 
diferenças significativas no grau de desenvolvimento dos ovócitos ao longo do ano com 
amadurecimento dos ovócitos de um mês para o seguinte. Os ovócitos tenderam a 
atingir seu ápice de desenvolvimento em dezembro de 2005. Não foi possível 
determinar sincronismo entre as fêmeas maduras. Não houve variabilidade mensal 
significativa da abundância de P. australis. O tamanho médio dos 1575 indivíduos 
amostrados de P. australis ficou em 0,71 mm D7 (dp = 0,36). Foram identificadas oito 
classes de tamanho. O maior indivíduo foi uma fêmea com 1.5 mm D7 e os menores 
foram encontrados entre as larvas planctônicas com 0,15 mm D7 e nos recrutas do 
sedimento com 0,20 mm D7. Em todos os meses, as classes de tamanho inferiores 
(0,20 – 0,55 mm) estiveram presentes, sendo responsáveis por grande parte da 
densidade encontrada. O tamanho assintótico de P. australis ficou em 0,97 mm D7, 
sendo que 79,1% dos indivíduos encontraram-se neste ou abaixo deste tamanho. A 
constante de crescimento K ficou em 1,7. A taxa de mortalidade ficou em 3,12. Em 
grande parte do período estudado houve contribuição expressiva de recrutas na 
abundância de indivíduos, sem que as classes de tamanho maiores fossem excluídas. 
A população manteve-se estável, já que foi capaz de manter simultaneamente adultos 
com potencial reprodutivo e alta disponibilidade de larvas e recrutas em ambiente 
propício ao desenvolvimento, crescimento e reprodução. Não foi encontrado nenhum 
resultado que apontasse ciclo de vida do tipo oportunista. 

Palavras-chave: macroinfauna sublitoral, Polychaeta, biologia reprodutiva, dinâmica 
populacional, enriquecimento orgânico, poluição.  
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Abstract

Guanabara Bay is one of the most human impacted coastal ecosystems in the world. 
Despite the wide use of sublittoral soft bottom fauna on urban sewage monitoring 
programs, little is known about the biology of dominant species. Water column and 
sediment environmental and biological variables were monthly analyzed in a permanent 
station in Guanabara Bay (ca. 12 m depth) in order to understand the reproductive 
ecology and population dynamics of Poecilochaetus australis (Annelida: Polychaeta) in a 
grossly sewage impacted area. Environmental variables showed only minor fluctuations. 
Surface sediments were composed of poorly sorted silt and clay fractions, with high 
concentrations of total organic matter, chlorophyll-a and microbial biomass. The soft-
bottom community structure showed only small, non-significant temporal variations with 
a large abundance of tube dwellers. Macroinfauna was dominated by the polychaetes P.
australis, Spiochaetopterus nonatoi, Aricidea suecica simplex and Prionospio 
steenstrupii; the amphipods Tiburonella viscana and a non-identified species of the 
family Corophiidae; a species of the isopod family Anthuridae; the brachiuran Pinnixa
sp.; and the cladoceran Daphnia sp. There were no significant temporal differences in 
species richness and diversity. Mean values for these two parameters were 15 taxa and 
2.77 bits ind.-1, respectively. Reproductive output was continuous in P. australis females. 
The smallest ripe female (0.8 mm; 7th setiger width – D7) was found in June 2005. Most 
mature individuals measured between 1,1 and 1,3 mm D7. The largest oocytes were 
found in December 2005 measuring 163 µm in diameter. The smallest ones were 115 
µm and occurred in March 2006. Significant temporal differences were found in oocyte 
development with fully matured oocytes occurring every month. However, most oocytes 
were mature in December 2005. Analysis of ripe females did not show synchronous 
development. There were no significant differences in numerical abundance of P. 
australis. Mean D7 size was 0.71 mm (SD=0,36; N=1575). Eight size classes were 
identified, with the largest individual a female 1.5 mm D7. The smallest individuals were 
a planktonic larva 0.15 mm D7 and a recently settle recruit 0.20 mm D7. The smallest 
size classes (0.20 – 0.55 mm D7) were present throughout the sampling period, 
responding for most of the individuals collected. P. australis asymptotic size was 0.97 
mm D7, with over 79% being smaller or at this size. The growth constant K was 1.7 and 
the mortality rate 3.12. There was a large contribution of newly settled recruits on all 
studied months. The population was stable, showing the presence of mature adults and 
a high availability of larvae and recruits. There was no evidence of an opportunist type 
life cycle for P. australis.

Key-words: sublittoral macroinfauna, Polychaeta, reproductive biology, population 
dynamics, organic enrichment, pollution. 



Introdução

O presente trabalho teve origem durante a execução de projeto

BIOPLAT (Biodiversidade e Biomassa da Plataforma Continental Brasileira), 

realizado na Baía de Guanabara através de coletas trimestrais entre os anos 

de 2000 e 2001. Os resultados encontrados evidenciaram um grande banco de 

poliquetas sublitorais do gênero Poecilochaetus Claparède, 1875,

apresentando densidade e biomassa jamais encontrados anteriormente na 

costa brasileira (SANTI, 2003, 2007, 2008). Esta espécie é referida na literatura

como uma espécie rara, com ocorrência fragmentada ao longo da nossa costa

e animais de pequeno tamanho e biomassa corpórea. A densidade e o 

tamanho dos animais encontrados levantaram diversos questionamentos sobre 

a possível influência de elevadas cargas de compostos orgânicos provenientes

dos efluentes urbanos não tratados sobre a macroinfauna bêntica e o ciclo de 

vida dos poliquetas sublitorais em resposta a tais estímulos. Após verificação 

da ocorrência da espécie ao longo da costa brasileira, foi constatado que o 

gênero Poecilochaetus ocorria com frequência nas enseadas de Ubatuba, 

litoral norte de São Paulo, porém de forma fragmentada e em em baixas 

densidades.

O levantamento bibliográfico revelou uma grande lacuna de 

informações, tanto taxonômicas como da história de vida, onde somente um 

trabalho datado do início do século passado (ALLEN, 1904) traz informações 

biológicas importantes e bem detalhadas da família Poecilochaetidae através 

de Poecilochaetus serpens, espécie ainda não registrada em nossa costa. 

Para tentar preencher algumas destas lacunas, o presente trabalho se 

propôs a levantar evidências sobre a identidade taxonômica dos animais 

coletados na Baía de Guanabara e Ubatuba, como também entender a 

dinâmica populacional e o ciclo de vida dos indivíduos encontrados em altas 

densidades na Baía de Guanabara e compará-las com aquela encontrada no 

litoral norte do estado de São Paulo.

Em recente estudo realizado na Baía de Guanabara (Rio de 

Janeiro/RJ), a espécie Poecilochaetus australis Nonato, 1963 teve distribuição

relativamente homogênea, porém com densidades extremamente elevadas nas 

estações de coleta localizadas nas proximidades de despejos de esgotos não 
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tratados de origem doméstica (SANTI, 2008a, 2008b). Nonato (1963) 

descreveu esta espécie através de exemplares coletados em sedimento lodo-

arenoso contendo 30% em peso constituído por minerais metálicos como ferro 

e titânio na Enseada do Flamengo, Ubatuba, litoral norte do estado de São 

Paulo. No canal de Santos, maior área portuária do Brasil e uma das maiores 

cidades brasileiras, P. australis foi encontrada em altas densidades nas 

proximidades de locais onde havia despejo de esgotos domésticos, em 

sedimentos pobremente selecionados e alto teor de calcário e cálcio 

(TOMMASI, 1967). Tais observações sugerem que esta espécie ocupa nichos 

ecológicos muito estreitos e raramente utilizáveis por outras espécies,

utilizando-se de estratégias biológicas que sustentam sua permanência em 

ambientes letais às demais espécies.

O status taxonômico desta espécie tem sido questionado, principalmente 

pela falta de exemplares completos. Informações importantes da morfologia da 

espécie são encontrados essencialmente na região posterior do animal

(RIBEIRO, 2004; SANTI, 2006). Entretanto, a grande maioria das identificações 

dos exemplares coletados na costa brasileira deu-se através de indivíduos 

incompletos. Devido à fragilidade do animal e à falta de cuidado em preservar a 

integridade do indivíduo para estudos taxonômicos mais precisos, as 

informações sobre a ocorrência da espécie são questionáveis. Recentemente, 

duas novas espécies foram descritas para a costa brasileira (MACKIE;

SANTOS, 2008), aumentando a margem de incerteza a respeito de sua 

distribuição.

Além da descrição detalhada biologia da espécie Poecilochaetus

serpens (ALLEN, 1904), não há nenhum outro estudo sobre a biologia, história 

de vida, dinâmica populacional e estratégias reprodutivas das demais espécies 

desta família. BLAKE & ARNOFSKY (1999) utilizaram informações sobre a 

biologia reprodutiva das espécies na interpretação filogenética dos Spionida, 

utilizando porém poucas evidências da família Poecilochaetidae. Existe 

portanto, carência de informação sobre a biologia desta espécie que possa 

auxiliar tanto aos estudos filogenéticos como ecológicos.

Muito embora estudos autoecológicos contribuam substancialmente 

para o entendimento do ecossistema bêntico, um exame mesmo que breve da 

literatura revela uma imensa lacuna sobre a estratégia reprodutiva e o
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conhecimento da dinâmica populacional de espécies de poliquetas sublitorais

em substratos inconsolidados na costa brasileira.

A falta destes estudos gera uma demanda crescente para o 

desenvolvimento de parâmetros consistentes, que possam auxiliar na 

interpretação dos padrões espaço-temporais da macroinfauna sublitoral em 

regiões tropicais, cada vez mais sujeitas à influência de distúrbios ambientais 

de origem humana. 

Objetivo geral

O presente estudo tem como objetivo geral contribuir para o 

entendimento funcional dos ecossistemas bênticos costeiros através do estudo 

taxonômico e ecológico, como também da estratégia reprodutiva e da dinâmica 

populacional de Poecilochaetus australis, presente em densidade e biomassa 

extremamente elevadas, em local sujeito à influência de efluentes urbanos não-

tratados.



4

Apresentação

Em função das diferentes abordagens, o presente trabalho foi dividido 

em capítulos a fim de facilitar o entendimento da problemática apresentada.

No capítulo 1 são apresentadas a caracterização da área de estudo, 

estratégia amostral, procedimentos de campo, metodologia de análise das 

variáveis ambientais e biológicas e seus respectivos resultados parciais.

No capítulo 2 são apresentadas a análise taxonômica do gênero

Poecilochaetus e sua distribuição na costa brasileira, no intuito de esclarecer a 

ocorrência da espécie e sua identidade taxonômica, visto que trabalhos 

recentes apontam dúvidas a cerca das identificações de exemplares desta 

família ao longo da nossa costa. 

- A espécie encontrada na Baía de Guanabara e na região de Ubatuba, 

litoral norte de São Paulo, é Poecilochaetus australis?

No capítulo 3 a “Dinâmica estrutural da macroinfauna bêntica sublitoral 

em local sujeito à influência de efluentes urbanos não-tratados” foi estudada ao 

longo do período de coleta do presente trabalho. O objetivo deste capítulo foi 

verificar se existe oscilação da estrutura básica da comunidade bêntica na qual 

P. australis está inserida. 

- Qual a estrutura e a dinâmica temporal da macroinfauna sublitoral na 

qual a espécie Poecilochaetus australis se encontra na Baía de Guanabara ao 

longo do ano? Há estabilidade estrutural da macroinfauna? 

A “Estratégia reprodutiva da espécie Poecilochaetus australis Nonato,

1963 (Polychaeta: Spionida)” é apresentada no capítulo 4, fornecendo 

informações sobre o ciclo de vida da espécie que evidenciam o grau de 

adaptação da espécie e sua manutenção no ambiente.

- Quais seriam as adaptações biológicas desta espécie que favorecem 

o sucesso desta população na Baía de Guanabara? Qual a estratégia 

reprodutiva desta população? Teria a espécie em questão adotado hábito 
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reprodutivo típica de espécies oportunistas? A reprodução é contínua

(politélico)?

No capítulo 5 a “Dinâmica populacional de Poecilochaetus australis

Nonato, 1963 (Annelida, Spionida) na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, 

Brasil” foi estudada a fim de obter informações a respeito da manutenção desta 

população ao longo do ano e sua contribuição para a manutenção da 

comunidade sublitoral.

- Qual a dinâmica populacional de P. australis na Baía de Guanabara 

ao longo do ano? Existe algum período do ano que é visível a introdução de 

recrutas no ambiente? Caso positivo, quando? 

Na última parte do trabalho são apresentadas as “Considerações finais” 

que descrevem os principais resultados obtidos, assim como propostas de 

estudos para esta espécie. 
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CAPÍTULO 1____________________________________________________

Caracterização da área de estudo

Localização

A Baía de Guanabara situa-se no estado do Rio de Janeiro entre as 

latitudes 22º41’S e 22º58’S e os meridianos de 043º 02’W e 043º18’W. A sua 

bacia de drenagem, denominada Bacia da Guanabara, está localizada entre as 

latitudes 22º24’S e 22º57’S e longitudes 042º 33’W e 043º 19’W. Engloba toda 

a região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo total ou parcialmente os 

municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, 

Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Magé, Petrópolis, Duque de Caxias, São 

João de Meriti, Nova Iguaçu, Nilópolis e Queimados (Figura 1). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1991), 

a totalidade da população dos municípios que integram a área de influência 

direta e indireta da Baía de Guanabara era de 9.620.000 habitantes em 1990. 

Estima-se que desse total, cerca de 76% corresponda à população da Bacia 

contribuinte da Guanabara, ou seja, cerca de 7,3 milhões de habitantes.

Estado ambiental da Baía de Guanabara

A Baía de Guanabara é a mais proeminente baía brasileira. Apesar de 

sua importância histórica, econômica, cultural e científica, está entre os 

ecossistemas costeiros mais degradados do país. 

Pouco antes da colonização européia, o quadro ambiental era 

completamente distinto do encontrado recentemente. A Mata Atlântica ocupava 

cerca de 73,91% da superfície da bacia da Baía de Guanabara a qual era  

sulcada por cerca de 55 rios e córregos, que a ela chegavam diretamente e por 

dezenas de afluentes. Os manguezais cobriam aproximadamente 257 km2 da 

orla da Baía. No litoral da Guanabara existiam cerca de 39 lagunas costeiras. 

As restingas, terraços marinhos e dunas se estendiam por uma superfície de 

cerca de 132 km2 (2,89% da superfície da Baía). Existiam cerca de 118 praias, 

além de uma série de saliências e reentrâncias do litoral, formando 

promontórios, pontões, enseadas, sacos, estuários e gamboas (AMADOR,

1997).
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O processo de degradação assumiu uma escala mais drástica nas 

últimas décadas, com o pleno desenvolvimento urbano-industrial. Percebe-se,

quanto ao grau de urbanização atual, que a área em questão possui um perfil 

eminentemente urbano, visto que a maioria dos municípios apresenta taxa de 

urbanização de 100% ou bem próxima a este valor (FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS, 2000). Recentemente, um levantamento dos focos de risco potencial 

de ameaça ambiental no estado, realizado pelas comissões de Meio Ambiente 

da Assembléia Legislativa e da Câmara Municipal do Rio, revelaram que 

existem pelo menos 35 pontos de alto risco, grande parte deles inseridos na 

área de influência da Bacia da Guanabara. As estações de tratamento de 

esgoto processam somente 15% dos efluentes fazendo com que as águas da 

Baía recebam rejeitos domésticos de aproximadamente 6 milhões de pessoas 

(KJERFVE et al., 1997). PARANHOS et al. (1995) destacaram que a poluição 

doméstica é considerada como o pior problema ambiental da Baía. As altas 

taxas de nutrientes que alcançam as suas águas resultaram em sua 

eutrofização (REBELLO et al., 1988; LAVRADO et al., 1991), ao passo que a 

captura de recursos pesqueiros sofreu um declínio de 10%, atingindo um 

patamar de três décadas atrás (FEEMA, 1990), apesar do esforço de pesca ter 

aumentado. Aproximadamente 6.000 toneladas de lixo são geradas ao redor 

da Baía diariamente. Grande parte dos rejeitos da região são depositados no 

aterro sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias, que sofre constantes 

denúncias a respeito da contaminação do lençol freático. O seu entorno 

imediato é ocupado por aproximadamente 6.000 industrias, além de 6.000 

outras instaladas em uma área aproximada de 4.080 km2 de sua bacia de 

drenagem. Duas refinarias de petróleo instaladas às margens da Baía 

processam 17% do petróleo nacional. Uma grande indústria de beneficiamento 

de sardinha, localizada na cidade de Niterói, processa toneladas de pescado 

por ano. A intensa atividade portuária na Baía requer a dragagem contínua da 

área portuária para manter uma profundidade média de 17 metros. 

A demanda contínua e crescente por mais espaço vem infringindo à 

Baía severas reduções na sua superfície. Desde o início do século XVI, mais 

de 10% do espelho d’água da Baía foram perdidos. As bacias fluviais vêm 

sendo modificadas desde o início da colonização, tendo estas intervenções se 

tornado mais dramáticas, no entanto, a partir do início do século XX, quando os 
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rios das pequenas bacias urbanas passaram a ser canalizados e os maiores

rios da Baixada dragados e retilinizados. Como conseqüência, os antigos 

canais-de-maré deram lugar a canais inteiramente retilíneos. AMADOR & 

KIFFMANN (1978) observaram que os canais meândricos foram encurtados 

em mais de três vezes, fazendo com que os cursos fluviais tivessem 

aumentada a capacidade de transporte de carga sólida para a Baía. Estima-se

que 18 toneladas diárias de hidrocarbonetos, dos quais 85% de origem urbana, 

são carreados para a Baía. Grandes quantidades de sólidos em suspensão, 

matéria orgânica e metais pesados são despejados na Baía e acumulados no 

sedimento.

Em janeiro de 1975, num acidente com o navio Tarik Ibn Ziyad, a Baía 

foi a protagonista do segundo maior derramamento de óleo ocorrido no Brasil. 

Em janeiro de 2000, um acidente na refinaria de Duque de Caxias resultou no 

derrame de 1,3 milhão de litros de óleo nas águas da Baía causando um 

impacto ecológico sem precedentes na região. Quinze dias após o acidente,

mais de 30% dos 90 km2 de praias e manguezais circunvizinhos estavam

contaminados.

As águas da Baía de Guanabara apresentam-se extremamente 

eutrofizadas devido às elevadas taxas de entrada de nutrientes, na forma de 

amônia e fosfato, oriundos do esgoto doméstico (QUIROGA, 1999). Os altos 

níveis de matéria orgânica no sedimento da Baía de Guanabara estão 

associados ao despejo contínuo de esgoto e efluentes industriais, levando o 

sedimento superficial a condições subóxicas a anóxicas (SILVA et al., 2008). A

concentração de amônia pode variar até dez vezes e a de fosfato cinco vezes  

entre as regiões interna e externa da Baía (REBELLO et al., 1988; LAVRADO

et al., 1991; KJERFVE et al., 1997). Um reflexo desta eutrofização é a elevada 

concentração de clorofila, que excede 130 µg L-1, apresentando uma média 

global de 57 µg L-1 (REDUC/DTSE, 2000). Paranhos et al. (1995) constataram 

que a média de coliformes fecais variou de 103 a 108 L-1 entre os anos de 1980 

e 1990, refletindo também o grande volume de despejo de esgotos domésticos. 

ANDRADE et al. (2003) encontraram valores de atividade bacteriana de até 

7,35 µg C L-1 h-1 em locais situados na parte interna e com baixa circulação de 

marés da Baía de Guanabara. O despejo de esgoto não tratado no Canal do 

Mangue da Baía de Guanabara tem favorecido o aumento da carga orgânica e 
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a manutenção de coliformes totais e fecais nos sedimentos superficiais (SILVA

et al., op. cit.).

Clima e Hidrografia

Em função de sua localização geográfica, o território da Bacia da 

Guanabara está inteiramente compreendido na área intertropical e, em 

decorrência, possui um clima quente e chuvoso, tipicamente tropical. Não 

obstante, apesar das dimensões relativamente reduzidas da Bacia da 

Guanabara, nela ocorrem praticamente todos os tipos climáticos brasileiros, 

que tenham por base a temperatura (AMADOR, 1997).

Podem ser notadas duas estações (períodos) bem definidas. Uma 

úmida (chuvosa), entre dezembro e abril, e outra seca, de junho a agosto 

(PARANHOS; MAYR, 1993; CPTEC/ INPE, 2002). Durante os meses de verão 

austral, fortes chuvas podem alcançar 10 mm em poucas horas, produzindo um 

intenso processo de drenagem e lixiviação continental (ALCÂNTARA;

WASHINGTON, 1989).

A precipitação média observada na bacia de drenagem durante 30 

anos (1961-1990) variou de 291 mm/mês na região montanhosa a um valor 

mínimo de 30 mm/mês na estação metereológica do aterro do Flamengo nos 

períodos secos de inverno (KJERFVE et al., 1997). 

A Bacia da Guanabara possui uma superfície aproximada de 4.080 

km2, constituindo-se por 32 sub-bacias e respondendo pela drenagem de 45 

rios e córregos. Destes, seis respondem por 85% da descarga dos aportes 

continentais (KJERFVE et al., op. cit.). Anualmente, a descarga líquida média 

afluente à Baia de Guanabara é da ordem de 351,48 m3/s, oscilando entre o 

mínimo de 166,8 m3/s no mês de agosto, característico do inverno, e de 551,7 

m3/s no mês de fevereiro, característico do verão (JICA, 1994). Com base na 

relação entre os deflúvios médios mensais e as descargas sólidas dos rios que 

contribuem para a Baía de Guanabara, o total anual do aporte sólido estimado 

à Baía é de 4.000.000 toneladas/ano (HlDROSERVICE-GEIPOT, 1974). 
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Características físicas e oceanográficas

Atualmente, a Baía de Guanabara apresenta uma superfície total de 

384 km2, da qual 56 km2 ocupada por ilhas, totalizando um perímetro de 131 

km e um volume médio de água de 1,87 x 109 m3. Seu limite externo é formado 

pelas pontas de Copacabana (posto 6) e de Itaipu, incluindo as ilhas do Pai, 

Mãe e Menina. A maior extensão da Baía é de 36 km (AMADOR, 1997). Na 

porção interna encontra-se a largura máxima, que é de 29 km; já na porção 

intermediária da Baía a largura é de 23 km (AMADOR, op. cit.). A menor 

largura corresponde a um estreitamento entre a Ponta de São João (Rio de 

Janeiro) e a Ponta de Santa Cruz (Niterói) com 1.650 metros (KJERFVE et al., 

op. cit.).

A Baía de Guanabara apresenta uma batimetria complexa. Possui uma 

profundidade média de 5,7 metros, podendo atingir menos de 3 metros no seu 

interior. O canal central é relativamente plano, estendendo-se da entrada da 

Baía até a linha entre o aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, e Gragoatá, 

em Niterói. Possui uma profundidade média de 30 metros, podendo atingir até 

58 metros. Progressivamente, em direção ao interior da Baía, o canal central 

perde sua característica batimétrica (KJERFVE et al., 1997).

A entrada crônica de nutrientes, associada a uma boa disponibilidade 

de luz, favorece um estado permanente de eflorescência algal, com a 

biomassa clorofiliana concentrando-se na superfície, diminuindo ao longo da 

coluna de água (QUIROGA, 1999). A temperatura média das águas da Baía 

situa-se em torno de 25ºC na superfície e 23,7ºC junto ao fundo (PARANHOS;

MAYR, 1993). Existe uma variação sazonal marcante da temperatura, com os 

maiores valores sendo encontrados na superfície durante o verão. Como 

esperado, a salinidade decresce em direção ao interior da Baía, variando de 

31,8 a 21,0 na superfície e de 34,5 a 26,1 junto ao fundo (KJERFVE et al., 

1997). Em relação às condições gerais da salinidade, PARANHOS; MAYR

(1993) descreveram padrões sazonais na região, com a separação do verão 

(quente e chuvoso), com salinidades mais baixas, e do inverno (seco), com 

valores de salinidade superiores. Esporadicamente, nos meses de verão, 

podem ser encontradas as menores temperaturas e as maiores salinidades,

principalmente junto ao fundo, como resultado da penetração da Água Central



11

do Atlântico Sul (ACAS) no interior da Baía. Com base nos dados de salinidade 

e temperatura, KJERFVE et al. (1997) descreveram a Baía como uma condição 

bem misturada na área próxima à entrada, assumindo uma condição 

moderadamente estratificada à altura da Ponte Rio-Niterói, porção 

intermediária da Baía.

KJERFVE et al. (1997) verificaram que as concentrações de oxigênio 

dissolvido também sofrem flutuações temporais tanto na superfície como no 

fundo. A Baía de Guanabara é considerada como uma das baías mais 

produtivas do mundo, com valores de assimilação do carbono variando entre 

800 a 3600 mg C por dia. Essa produção segue as tendências encontradas 

para os descritores quantitativos do fitoplâncton, ou seja, uma maior 

produtividade na superfície nos meses de verão (REDUC/DTSE, 2000). 

Entretanto, os valores médios não variam significativamente, com exceção dos 

locais próximos da descarga de poluição orgânica. A Baía apresenta-se

bastante estratificada com relação a disponibilidade de oxigênio, podendo ser 

observada uma diferença de 20% a 45% da concentração de oxigênio entre a 

superfície e o fundo. As partes internas da Baía alcançam condições anóxicas 

próximas ao fundo. Em contraste, as águas superficiais apresentam-se

freqüentemente supersaturadas, até mesmo em áreas altamente poluídas, 

refletindo as altas taxas de produção primária fitoplanctônica (REBELLO et al., 

1988). Nestes locais, o consumo de oxigênio dissolvido pela oxidação da 

matéria orgânica excedente resulta em altos níveis da demanda bioquímica de 

oxigênio (LAVRADO et al., 1991).

A Baía de Guanabara pode ser classificada como um estuário 

dominado por marés (SCHUBEL, 1971). Neste tipo de estuário, a 

movimentação da água é predominantemente ocasionada pelas oscilações de 

maré. Na Baía de Guanabara, a maré é caracterizada como semi-diurna com 

desigualdade (AMADOR, 1997). A altura média é de cerca de 0,7 m com uma 

pequena amplitude de maré (0,5 a 1,3 m). Os resultados obtidos pela Japan 

International Cooperation Agency - JICA (1994) revelaram que a duração da 

maré na superfície durante a enchente é de cerca de 4 horas e trinta minutos e 

a vazante é de cerca de oito horas; no fundo a enchente e vazante 

apresentaram a mesma duração, com aproximadamente 6 horas. A maior 

renovação das águas e as trocas com o oceano ocorrem no canal central (eixo 
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Norte-Sul) devido a maior amplitude de maré (SEVRIN-REYSSAC et al., 1979). 

As velocidade de correntes são maiores no estreitamento da Baía, atingindo de 

50 a 150 cm/s em sua entrada. No fundo da Baía as correntes são de 

velocidade muito baixas (24 a 32 cm/s) (JICA, 1994). 

O tempo de residência médio, ou seja, o período necessário para que 

haja renovação de 50% do volume de água da Baía de Guanabara é de 11,4 

dias. A taxa de renovação é relativamente rápida e pode estar condicionado às 

condições relativamente boas da qualidade da água nas regiões de maior 

circulação. Por outro lado, nas áreas de menor circulação, como nas enseadas, 

o tempo de residência pode ser significativamente longo (KJERFVE et al., 

1997).

De forma geral, a Baía possui águas calmas com pequenas 

ondulações e ventos predominantes do quadrante leste (AMADOR, 1997). 

Com a chegada de frentes frias, com ventos do quadrante sul/sudoeste, podem 

ocorrer ondulações que chegam a ter altura de 2 a 4 metros e período de 8 a 

12 segundos, gerando arrebentações nas praias oceânicas e na entrada da 

Baía (KJERFVE et al., 1997). 

A composição sedimentológica da Baía de Guanabara é caracterizada

principalmente por areia, areia lamosa, lama arenosa e lama (AMADOR, 1992). 

Segundo o sistema classificatório de sedimentos proposto por SHEPARD

(1954), estão presentes dez tipos de sedimentos, predominando areias e lamas 

sílticas. As areias se distribuem ao longo dos canais autodragáveis, o canal 

principal (AMADOR, 1997), estendendo-se da plataforma continental até a 

altura da ponte Rio-Niterói (KJERFVE et al., 1997). As areias ainda dominam 

na região oceânica da Baía e em áreas situadas junto à foz de alguns rios da 

baixada fluminense. A distribuição do sedimento no setor externo da Baía de 

Guanabara reflete diretamente as forças hidrodinâmicas. As areias da região 

externa são produto da ação de mecanismos litorâneos e têm sua origem 

principal no retrabalhamento e transporte de sedimentos pleistocênicos da 

plataforma continental (AMADOR, 1997). Um perfil norte – sul da profundidade 

efetuado entre o Forte São João e a Fortaleza Santa Cruz demonstrou que há 

um grande banco de areia na entrada da Baía, composta por areia média 

quartzosa. Esta característica pode ser observada ao longo da plataforma 

continental do litoral do estado do Rio de Janeiro desde a Baía de Sepetiba, ao 
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sul, até a localidade de Arraial do Cabo, a noroeste. É possível observar um 

contraste pronunciado entre este banco de areia e o sedimento arenoso 

presente no canal central (KJERFVE et al.,op. cit.). AMADOR (1997) constatou 

que as areias do canal principal estão presentes desde a entrada da barra até 

as proximidades da ilha de Paquetá, e têm sua explicação na atuação de 

correntes concentradas de maré, que produzem o transporte dos sedimentos 

mais finos e a concentração residual de areias (by passing). Áreas isoladas de 

bancos de areia podem ser encontradas de noroeste a sudoeste da Ilha do 

Governador (AMADOR, 1992). Por outro lado, extensos depósitos de lama 

cobrem as partes interiores da Baía em conseqüência do transporte ativo de 

materiais clásticos fluviais (KJERFVE et al., 1997) associada a áreas 

submetidas a menor energia do sistema de circulação (AMADOR, 1997).

De acordo com BARRETO & CUNHA (1977) são baixos os teores de 

carbono orgânico presentes nos sedimentos de fundo da Baía. Estes estariam 

relacionados a presença de carbono inorgânico, proveniente de matéria 

orgânica estabilizada (envelhecida) na totalidade do carbono presente. Por 

outro lado, de um modo geral, predominam elevados teores de nitrogênio 

orgânico (> 0,2%). A classe de valores mais elevados (> 0,4%) distribui-se

numa faixa contínua que ocupa quase toda a área do fundo da Baía, situada no 

reverso das ilhas do Governador e Paquetá, estendendo-se numa faixa estreita 

no lado oriental até Niterói (AMADOR, 1997). Ainda segundo Barreto & Cunha 

(1977), estes elevados valores de nitrogênio orgânico podem ser interpretados 

como provenientes de lançamentos de esgotos domésticos e despejos 

industriais nos rios da bacia hidrográfica. 

Os metais pesados parecem não exercer uma influência negativa na 

biota local (REDUC/DTSE, 2000). Segundo CARVALHO & LACERDA (1992), 

embora a Baía receba uma carga elevada de metais pesados, principalmente 

na sua porção noroeste, as concentrações encontradas em algas bênticas, 

crustáceos e moluscos são similares àquelas encontradas em organismos de 

áreas não poluídas. Isto deve-se à elevada carga orgânica, oriunda de esgotos 

domésticos, que é despejada diariamente à Baía, que torna o ambiente 

parcialmente redutor, mantendo os metais fortemente ligados ao sedimento, de 

forma indisponível para incorporação pela biota local.
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Os principais biótopos bênticos existentes na Baía de Guanabara são 

os fundos infralitorais dominados por lodos, areias e rochas, costões rochosos, 

praias arenosas e manguezais. No fundo da Baía, em sua parte noroeste, 

existe uma extensa área de manguezal constituída pela área de proteção

ambiental (APA) de Guapimirim. Além disso, a Baía apresenta um complexo 

sistema pelágico que abriga uma variedade de espécies planctônicas e 

nectônicas, tanto de origem marinha como estuarina (REDUC/DTSE, 2000).

Ponto de amostragem

O ponto de amostragem utilizado no presente trabalho tomou como 

base os resultados obtidos por Santi (2003), que realizou o estudo da 

taxocenose de poliquetas da Baía de Guanabara entre 2000 e 2001. Após 

verificação dos resultados das densidades de Poecilochaetus australis obtidas 

nas 38 estações de coleta, foi planejada uma coleta-piloto nas 5 estações de 

coleta com as maiores densidades de Poecilochaetus. Com os resultados da 

coleta-piloto ocorrida em Março de 2005 foi constatado que a estação 

localizada sob as coordenadas 22° 53.320’ S e 043° 09.956’ W (Figura 1.1.)

corroborou o estudo da taxocenose realizado por Santi (2003) quanto à 

presença do banco de Poecilochaetus nos arredores do canal do Mangue. Esta 

localidade apresentou novamente as maiores densidades de P. australis dentre

todas as demais da Baía de Guanabara. Ficou determinado que este ponto de 

amostragem seria satisfatório para a realização do presente estudo. A escolha 

deste ponto de amostragem levou em consideração quatro características 

principais: 1) alta densidade de indivíduos (SANTI 2003, SANTI et al 2004, 

SANTI; TAVARES 2008); 2) proximidade e influência de fontes de efluentes 

urbanos não-tratados relatados na literatura científica (CARREIRA et al., 2004; 

SILVA et al., 2008); 3) facilidade de acesso através de pequena embarcação;

4) profundidade local, cerca de 12 metros, compatível para utilização de 

pequeno amostrador sem necessidade de utilização de guincho mecânico. 

O ponto de amostragem foi composto por sedimento com frações finas 

(silte e argila) e areias finas. Está próximo a fontes de efluentes urbanos como 

o canal do Cunha e o Canal do Mangue, assim como apresenta diversidade 

reduzida e alta biomassa com predomínio de espécies de poliqueta com 
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hábitos depositívoros. Este local foi classificado como zona intermediária de 

degradação ambiental, considerando parâmetros biológicos e ambientais, 

contendo o sedimento compostos orgânicos (ex: Coprostanol) que evidenciam 

forte influência de efluentes urbanos não tratados (CARREIRA, 2004). Silva et 

al. (2008) também demonstraram que o ponto de amostragem está sujeito a 

altos níveis de coliformes totais e fecais nos sedimentos superficiais, devido ao 

incremento de esgoto e efluentes industriais não tratados no canal do Mangue. 

Como este ponto de amostragem encontra-se dentro do canal de 

navegação do Porto do Rio de Janeiro, foi utilizado uma pequena embarcação 

capaz de realizar manobras rápidas em caso de necessidade devido a entrada 

de embarcações de grande calado na Baía. A localização do ponto de 

amostragem foi feita através de um GPS portátil. Também foi feito um croqui 

da área com três pontos de referência em terra a fim de aumentar o grau de 

precisão das coletas.

Figura 1.1. Mapa da Baía de Guanabara evidenciando o ponto de amostragem do presente 
trabalho. Adaptado de Silva et al., 2008.
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Procedimentos de campo

Em todos os doze meses de amostragem a mesma metodologia de 

coleta foi empregada para a aquisição das variáveis ambientais e biológicas. A

escolha das variáveis ambientais a serem coletadas tanto na coluna d´água 

como no sedimento foram selecionadas a fim de caracterizar prováveis 

oscilações mensais do aporte orgânico durante o período de estudo e traçar 

possíveis relações com as variáveis biológicas observadas.

Variáveis da coluna d´água

Para a obtenção das alíquotas necessárias para as análises das 

variáveis da coluna d´água, salinidade, temperatura e oxigênio dissolvido, 

superfície e de fundo, foi utilizada uma garrafa de van Dorn. Primeiramente, 

foram coletadas as amostras de oxigênio dissolvido e fixadas e lavadas ao 

laboratório para análise através do método químico de Winkler. Os dados para 

obtenção da temperatura e salinidade foram obtidos in situ com auxílio de um 

termômetro digital acoplado ao pHmetro e um refratômetro, respectivamente. A 

transparência da coluna d’água foi obtida através do disco de Secchi. 

Meroplâncton

O meroplâncton foi coletado através de um arrasto vertical utilizando-se

uma rede com abertura de malha de malha 100 !m até 1 metro da profunidade

máxima do ponto de amostragem. As amostras obtidas foram fixadas em 

formol 4%.

Variáveis do sedimento

Para a obtenção das amostras de sedimento foi utilizado um pegador 

de aço inox do tipo Van Veen de 0,05 m2 (volume 1,75 l) de área capaz de ser 

operado manualmente sem necessidade de guincho. Este equipamento 

mostrou-se bastante eficiente para o tipo de sedimento do local de estudo (silte 

argilo arenoso), visto que a amostra coletada apresentava-se em ótimo estado 

em quase 100% dos lançamentos.

Para a análise granulométrica e a matéria orgânica total (MOT) foram 

coletadas duas alíquotas de 200 gramas de sedimento para cada parâmetro, 



17

sendo acondicionadas em sacos plásticos devidamente etiquetados e

imediatamente congeladas e mantidas neste estado até o momento da análise 

em laboratório. Para a determinação de pigmentos (clorofila-a sedimentar e 

feopigmentos), cerca de 50 gramas de sedimento foram coletados e 

acondicionados em potes plásticos escuros e congelados até o momento da 

análise. Para o processamento do material referente à biomassa microbiana 

(Método do ATP) foram coletados cerca de 50 gramas de sedimento, 

acondicionados em potes plásticos esterelizados com água mili-q e mantidos 

refrigerados a cerca de 4º C até o momento da extração do ATP no laboratório, 

a qual ocorreu dentro de 4 horas após a coleta. 

Meiofauna

Para verificação da presença de exemplares jovens (recrutas) do

gênero Poecilochaetus foram coletadas amostras de sedimento para análise da 

meiofauna. A coleta da meiofauna foi realizada nos lançamentos em que se 

notava a presença destes indivíduos no sedimento. Em cada uma destas

réplicas foi inserido um tubo cilíndrico plástico de 5 cm de diâmetro por 15 cm 

de altura da superfície até 10 cm do sedimento. Esta fração do sedimento

obtido foi então cuidadosamente transferida para potes plásticos previamente 

identificados, fixando-se a amostra com formol tamponado 4%.

Macrofauna e Poecilochaetus 

Para a coleta da macrofauna e de indivíduos de Poecilochaetus foram 

utilizadas três réplicas obtidas através do lançamento do Van Veen. Somente 

os lançamentos que preencheram todo o volume interno do amostrador foram 

utilizados. O material coletado foi transferido para sacos plásticos previamente 

identificados e fixados com formol tamponado 4%. Quando exemplares intactos 

de Poecilochaetus eram observados houve coleta cuidadosa destes indivíduos 

no intuito de se preservar a integridade corporal para fins de identificação 

taxonômica, contagem dos setígeros, estudos morfométricos e da biologia

reprodutiva. Estes indivíduos foram acondicionados separadamente em frascos 

plásticos, previamente etiquetados e fixados em formol 4%.
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Análise das variáveis ambientais do sedimento

Granulometria

As análises granulométricas seguiram a metodologia proposta por 

Suguio (1973). As frações menores do que 63 !m foram separadas por 

pipetagem, enquanto que as frações maiores foram separadas por 

peneiramento a seco. Foi adotada a escala de classificação do sedimento de 

Shepard (1954) e Folk & Ward (1957).

Matéria Orgânica Total (MOT)

O sedimento preservado em freezer (-20˚C) foi submetido à secagem 

em estufa (60˚C por 48 horas). Posteriormente, o sedimento seco (~0,5 a 2 g) 

foi transferido para cadinhos de porcelana e, através do método de Byers et al.

(1978), a matéria orgânica total do sedimento foi determinada após calcinação 

em mufla (495-500˚C por ~ 2 horas).

Determinação dos pigmentos (clorofila-a sedimentar e feopigmentos) 

A clorofila-a, feopigmentos e os carotenóides foram quantificados por

espectrofotometria (espectrofotômetro modelo HITACHI® U-3010) através da 

extração com acetona 100% (segundo o método de Plante-Cuny, 1978). 1-3 g 

de sedimento contendo 10 mL de acetona foi ultrasonicado (Thorton T14) por 

10 min a 100 W. Posteriormente, as amostras foram incubadas à –20˚C por 18-

24 h. Para remover partículas em suspensão, as amostras foram centrifugadas 

por 15 m à 3000 rpm. O sobrenadante foi então analisado no 

espectrofotômetro. Os cálculos para obtenção das concentrações de clorofila-

a, feopigmentos e carotenóides do sedimento foram realizados utilizando-se as

seguintes equações (LORENSEN, 1967; PARSONS et al., 1984):
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onde:

26,7 = taxa de correção da clorofila-a (chl-a);

1,7 = taxa de C665/F665 na ausência de feopigmentos (feo);

C665 e C750 = leitura nas densidades ópticas de 665 e 750 nm;

F665 e F750 = leitura nas densidades ópticas de 665 e 750 nm após 

acidificação com HCl;

7,6 = taxa de correção dos carotenóides (car);

A480 = leitura na densidade óptica de 480 nm;

A510 = leitura na densidade óptica de 510 nm;

3 C750 = correção de turbidez para a absorbância de 480 nm;

1,49 = taxa de correção para absorbância de 510 nm;

2 C750 = correção de turbidez para a absorbância de 510 nm.

Peso da amostra e vol. H2O em cm3.

A quantificação da clorofila a é uma medida indicadora do aporte de 

matéria orgânica lábil e produção primária no sedimento, que recentemente se 

depositou e que está disponível como suprimento alimentar aos organismos do 

bentos (e.g. GRAF, 1989; SUN et al., 1991; BOON; DUINEVELD, 1998). Esta 

análise visa identificar possíveis correlações entre o aumento da densidade de 

Poecilochaetus e o incremento de clorofila-a depositada recentememente no 

sedimento. Segundo a literatura, a espécie atua como depositívora de 

superfície, podendo portanto, beneficiar-se do aumento da disponibilidade de 
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alimento para crescimento corpóreo e otimização do esforço reprodutivo ao 

longo do ano. 

Processamento do material referente à biomassa microbiana (Método do 

ATP)

A biomassa microbiana total foi estimada através da quantificação da 

Adenosina-5’-trifosfato particulada (P-ATP) seguindo o método descrito por 

Karl (1993), modificado para o estudo em sedimentos. A etapa de extração de 

ATP sedimentar foi realizada no laboratório de Oceanografia Química da 

Universidade Santa Úrsula e seguiu as seguintes etapas: após o fracionamento 

dos intervalos determinados, o sedimento foi homogeneizado e retirado 1 mL 

para cada uma das três réplicas, utilizando-se uma seringa. A extração do ATP 

intracelular foi realizada através da adição de 5 mL de ácido ortofosfórico 

(H3PO4 - 0,5 M) em 1 mL de sedimento úmido (KARL, 1980). Após a 

centrifugação e adição de solução tampão Tris (pH 7,5; Trizma Pre-set crystals, 

Sigma®), as amostras foram acondicionadas em freezer (-20˚C). No 

Laboratório de Dinâmica Bêntica (IOUSP), as amostras foram transferidas para 

ultrafreezer (-80°C). A quantidade de ATP foi medida utilizando-se um 

luminômetro (Sirius®, Berthold Systems GmbH), através da reação com 

luciferina-luciferase. A degradação da luciferina é mediada pela luciferase, na 

presença de oxigênio, íons de magnésio e ATP, gerando fótons de luz. A 

quantidade de luz medida é proporcional à quantidade de ATP na amostra. A 

quantidade de ATP, por sua vez, tem relação direta com a quantidade de 

carbono orgânico da célula, originando uma medida da biomassa microbiana

(C:ATP, 250:1, segundo Karl, 1980). As medidas luminosas foram comparadas 

com as curvas-padrão feitas para cada conjunto de amostras (Figura 1.2.).
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Figura 1.2. Exemplo de curva padrão utilizada para estimar a concentração de ATP nas 
amostras (eixo “x”: unidades relativas de luz e eixo “y”: concentrações de ATP (ng/mL)).

O ATP é um indicador confiável da biomassa microbiana, pois ocorre 

em todas as células vivas, tem uma meia-vida relativamente curta após a morte 

celular e autólise, e está presente em concentrações intracelulares 

relativamente constantes, independentes do modo nutricional (KARL, 1993). 

Este método, contudo, não distingue os diferentes grupos de microorganismos, 

obtendo uma medida da biomassa microbiana total (CRAVEN et al., 1986;

NOVITSKY; KARL,1980; KARL, 1993).

Analise estatística das variáveis ambientais

A fim de se testar a similaridade entre os 12 meses de coleta, jun 2005 

a maio de 2006, foram realizadas análises multivariadas utilizando-se

diferentes abordagens para a interpretação dos resultados. Em um primeiro 

momento, todas as variáveis mensuradas da coluna d´ água (superfície e 

fundo), transparência da água, salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido, 

clorofila-a e feopigmentos (superfície), e do sedimento, sedimentologia (frações 

granulométricas e percentual de carbonatos), matéria orgânica total (% MOT) e 

ATP foram consideradas para verificar o grau de similaridade entre os meses 

estudados. Posteriormente, somente as variáveis da coluna d´água obtidas 

junto ao fundo e novamente todas do sedimento foram analisadas a fim de 
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testar a influência dos parâmetros ambientais mais diretamente relacionados 

com o substrato inconsolidado estudado. Em ambos os testes, as variáveis 

ambientais foram analisadas através de formações de agrupamentos, 

padronizando-se os valores obtidos entre todas as variáveis e adotando-se a 

ligação entre as afinidades entre os meses de coleta através da distância 

euclidiana. Após a construção dos dendogramas, um mapa MDS bi-

dimensional (Multi Dimensional Scaling) foi elaborado a fim de se visualizar as 

distâncias entre os meses analisados e verificar mais claramente possíveis 

afinidades através das distâncias espaciais apresentadas entre cada um dos 

meses dispostos no mapa. 

A afinidade entre os 12 meses de coleta também foi testada através da 

análise ANOSIM (Analysis of Similarities) usando o método de 

permutação/randomização na matriz de similaridade, a fim de se verificar o 

nível de significância das similaridades encontradas entre os grupos de 

estações. A afinidade entre os meses de coleta foi testada sob duas hipóteses 

de agrupamento a priori. A primeira hipótese considerou os meses estudados 

ao longo de um ano em 4 grupos de estações climatológicas (Primavera, 

Verão, Outono e Inverno) nomeando-se como fatores A, B, C e D para cada 

grupo de três meses. Espera-se no resultado hipotético que haverá 

agrupamento de cada três meses de coleta respectivos às estações do ano em 

resposta às oscilações climatológicas e oceanográficas de cada uma das 4 

estações do ano. 

Seguindo a mesma tendência, as 12 coletas também foram agrupadas 

em dois conjuntos de meses quanto ao período de precipitação atmosférica ao 

longo do ano, sendo considerados somente dois principais picos, um máximo 

(período chuvoso) composto por 6 coletas e outro mínimo (período seco), com 

as demais 6 amostras, sendo nomeados como fatores A e B. Espera-se haver 

formação de dois grupos, compostos cada um, por 6 meses de coleta 

relacionados aos períodos seco e chuvoso. 

Os resultados destes testes foram expressos através do R estatístico 

(Global R). O nível de significância da amostra estatística foi de 0,1%. O 

número de permutações foi de 999. Para a realização destas rotinas 

estatísticas foi utilizado o programa PRIMER 5! (versão 5.2.4 – 2001). 
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Análise das variáveis biológicas obtidas

Meroplâncton

Foram geradas subamostras de cada um dos frascos coletados nos 

arrastos verticais realizados, cada uma delas contendo 100ml de amostra para 

separação das larvas de poliqueta e Poecilochaetus. Após a triagem das 

amostras todas estas larvas encontradas foram transferidas para frascos 

etiquetados e preservadas em álcool 70%. As larvas de Poecilochaetus

encontradas foram contabilizadas e separadas das demais para realização dos 

estudos taxonômicos e morfométricos (dinâmica populacional).

Meiofauna

Cada uma das 36 amostras coletadas foi triada em sua totalidade em 

malha de 63 µm após elutriação utilizando o método de flotação com auxílio de 

Ludox a fim de facilitar a separação da meiofauna agregada ao sedimento.

Todo o procedimento de laboratório necessário para esta análise foi 

acompanhado pela Dra. Adriana Galindo, do laboratório de meiobentos da 

Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro. 

Macrofauna

Cada uma das 34* amostras coletadas foi peneirada em malha de 500

µm. As réplicas obtidas foram colocadas em baldes e posteriormente em um 

elutriador, o qual otimizou a obtenção de indivíduos intactos. Assim como 

ocorreu no campo, exemplares de Poecilochaetus observados durante o 

procedimento de elutriação e peneiramento foram cuidadosamente separados 

do restante da amostra e fixados em álcool 70%. 

O restante do material retido na malha foi triado por grandes grupos, 

sendo posteriormente, identificado até o menor nível taxonômico possível, 

contabilizado e acondicionado em frascos de vidro contendo álcool 70%. 

* Não houve coleta das réplicas 2 e 3 durante a primeira campanha oceanográfica (junho de 
2005) por dificuldades com o posicionamento da embarcação no ponto de amostragem.
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RESULTADOS

Variáveis ambientais

Hidrologia

Os dados das variáveis ambientais da coluna d’água selecionadas e 

coletadas durante as campanhas oceanográficas realizadas encontram-se na 

Tabela 1.1.

Tabela 1.1. Variáveis ambientais da coluna d’ água obtidos durante as campanhas 
oceanográficas realizadas até o mês de Maio de 2006. Nota: Transparência em metros, 
Temperatura em graus Celsius, O.D., oxigênio dissolvido em mg/L, S – superfície; F – fundo.

2005

Campanha AUST. I AUST. II AUST. III AUST. IV AUST. V AUST. VI AUST. VII

Mês JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Estrato S F S F S F S F S F S F S F

Transparência 3 * 6 * 1.2 * 5,0 * 3.5 * 1.2 * 1.5 *

Salinidade 36 39 35 37 32.7 35.5 33,6 35,4 33,0 34,2 33,0 35,0 29 34

Temperatura 23.5 24 20.7 20.6 26 24 22,5 21,5 25,5 23,5 24 21 22.9 16.9

O.D. 3.44 3.35 7.16 4.90 7.49 4,30 4,44 4,22 3,19 2,07 7,75 2,55 4.5 3.78

2006
Campanha AUST. VIII AUST. IX AUST. X AUST. XI AUST. XII

Mês JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO

Estrato S F S F S F S F S F

Transparência (m) 1.5 * 1.5 * 1.5 * 1.2 * 5,5 *

Salinidade 34 37 34 36 33 37 33 36 34 36

Temperatura 24.9 15.3 25.6 22.6 24.6 21.6 23.7 23.8 22,6 21,5

O.D. 5.96 4.39 4.51 3.66 6.48 3.95 6.42 3.55 4.09 3.64

Os resultados obtidos sugerem pequena flutuação das variáveis da 

coluna d’água no local amostrado. As oscilações encontradas na transparência 

da água e na salinidade da superfície e do fundo parecem ter relação com o 

padrão de circulação das marés da Baía, verificado pela coincidência dos 

dados de menor transparência com os períodos de vazante da maré que 

transporta a massa d´água proveniente da parte interna da Baía. Quanto à 

salinidade, houve discreta estratificação da coluna d’água, com 

homogeneidade de dados entre os meses estudados mais acentuada junto ao 

fundo. Já na superfície, os menores valores e as maiores diferenças foram 
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verificadas após período de chuvas com dados recolhidos durante a maré 

vazante, como por exemplo no período de Janeiro e Março de 2006. Nestas 

duas campanhas também foi verificado a influência da Água Central do 

Atlântico Sul (ACAS), principalmente junto ao fundo, pela estratificação da 

coluna d’água quanto a temperatura da água. BRAGA & MÜLLER (1998) 

registraram condições sub-óxicas na região de Ubatuba, SP, durante a 

penetração da ACAS em subsuperfície, atribuindo estes resultados ao aumento 

de produtividade primária devido à entrada de  nutrientes na zona fótica. 

Sedimentologia

Análise granulométrica

A análise da amostras demonstrou variação discreta da textura 

sedimentológica do local estudado. As classificações (SHEPARD, 1954) 

variaram do silte argiloso ao silte arenoso com pouca contribuição de 

carbonatos. O diâmetro médio foi do silte muito fino ao silte médio, pobremente 

selecionado a muito pobremente selecionado, respectivamente (Tabela 1.2.).

As evidências até então apresentadas evidenciaram pouca variabilidade 

temporal da textura sedimentológica do local amostrado. Este fato pode ser 

explicado pela baixa energia hidrodinâmica do local, condicionando 

predominantemente depósitos de frações finas nas camadas superficiais do 

sedimento, independentemente do período estudado. 

Tabela 1.2. Análise granulométrica obtida nos 12 meses de amostragem: Junho de 2005 a 
Maio de 2006. Nota: valores contidos na tabela em percentual.
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Matéria Orgânica Total (MOT)

Foram encontradas concentrações extremamente elevadas de matéria 

orgânica total em todas as amostras analisadas, com média de 12,88%, típicas 

de ambientes hipereutrofizados. Os dois maiores valores foram observados 

nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006, com 13,23% e 15,86%, 

respectivamente (Figura 1.3.). O local amostrado demonstra estar sujeito a 

altas concentrações de matéria orgânica ao longo de todo o ano, com pequeno 

acréscimo nos períodos de verão chuvosos, seja pelo aumento da 

disponibilidade de nutrientes pela entrada da ACAS, seja por incremento do 

aporte de material orgânico de origem terreste através do runoff continental 

urbano.

Figura 1.3. Concentração de Matéria Orgânica Total (MOT %) encontrada entre Junho de 2005 
e Fevereiro de 2006.

Determinação dos pigmentos (clorofila-a sedimentar e feopigmentos) 

Os resultados encontrados nas amostras seguiu o mesmo padrão 

daquele encontrado para matéria orgânica, ou seja, altas concentrações e 

pequenas variações ao longo do período estudado. As concentrações de 

clorofila-a sedimentar e feopigmentos nos primeiros 10 cm do sedimento foram

maiores nos meses de Julho de 2005 e Janeiro de 2006 (Figura 1.4. e 1.5.).

Nota-se que houve acúmulo de clorofila-a na superfície do sedimento, a qual 

pode ser proveniente de fitodetritos oriundos da coluna de água ou de 

produção primária bêntica. Não foi identificado um padrão claro da resposta da 
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produção primária na coluna d’água com as variáveis ambientais analisadas. 

Fica evidente que os dados demonstram concentrações de clorofila-a e,

principalmente, de feopigmentos muito elevadas ao longo de todo período 

analisado, destacando a condição do ponto de amostragem sujeito à alta 

produtividade primária da coluna d’ água e rápida degradação dos compostos 

orgânicos devido à intensa atividade microbiana (ver resultados do ATP 

abaixo), típica de estuários impactados.

Figura 1.4. Concentrações de clorofila-a nos primeiros 10 cm de sedimento de Junho de 2005 
a Janeiro de 2006. Linhas verticais representam o desvio padrão. Nota: o mês de fevereiro de 
2006 não foi analisado.

Figura 1.5. Concentrações de feopigmentos nos primeiros 10 cm de sedimento de Junho de 
2005 a Janeiro de 2006. Linhas verticais representam o desvio padrão. Nota: o mês de 
fevereiro de 2006 não foi analisado.
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Processamento do material referente à biomassa microbiana (Método do 

ATP)

A biomassa microbiana analisada entre os meses de Junho de 2005 e

Maio de 2006 também evidenciou valores elevados ao longo de todo o período 

estudado. Comparativamente, os inventários de biomassa microbiana 

apresentaram as maiores concentrações no meses de Novembro de 2005 e 

Janeiro de 2006 (Figura 1.6.). Os dados não evidenciaram nenhuma 

associação das maiores concentrações com as variáveis até agora analisadas. 

A alta produtividade da coluna d’água, normalmente associada à entrada da 

ACAS durante os meses de verão, pode estar ligada aos maiores valores de 

concentração de biomassa microbiana destes dois picos. Os resultados 

encontrados em todos os meses sugerem atividade microbiana intensa, típica 

de áreas eutrofizadas. 

Figura 1.6. Baía de Guanabara. Biomassa microbiana nos sedimentos superficiais. Nota: a 
amostra de julho de 2005 não foi analisada.

Análise estatística das variáveis ambientais analisadas

Como era esperado em função da homogeneidade dos resultados 

encontrados não houve similaridade significativa entre os meses estudados 

(Figura 1.7.), considerando-se todas as variáveis ambientais, assim como no 

caso da segunda abordagem que utilizou somente os dados da coluna d´água 

junto ao fundo e todas as variáveis do sedimento. 
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A análise de similaridade ANOSIM revelou não haver padrão 

consistente entre as variáveis ambientais analisadas e as estações do ano 

(Tabela 1.3.) e com os períodos mínimo (seco) e máximo (chuvoso) de 

precipitação atmosférica revelado pelo resultado da amostra estatística (Global 

R = 0,093).

Figura 1.7. Cluster (distância euclidiana) e mapa MDS bi-dimensional evidenciando o grau de 
similaridade dos resultados obtidos de todas as variáveis ambientais nos 12 meses estudo.
Nota: a amostra de ATP do mês de julho não foi analisada.
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Tabela 1.3. Resultados da análise ANOSIM para os fatores A, B, C e D (Outono, Inverno, 

Primavera e Verão) e a afinidade entre os resultados das amostras das variáveis ambientais 

obtidas em cada um dos 12 meses. Testes pareados. Amostra estatística (R Global: 0,217).

Os resultados encontrados apontam para certa estabilidade temporal 

das condicionantes ambientais do local estudado, tanto na coluna d água, mas 

principalmente quanto as variáveis do sedimento. O local estudado parece ser 

constantemente influenciado pelas condições de baixa energia hidrodinâmica, 

revelada pela pouca flutuação das frações sedimentológicas (finas e muito 

finas), pelo aporte freqüente de matéria orgânica no sedimento de origem 

autóctone e alóctone, com intensa atividade microbiana ao longo do ano. 
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CAPÍTULO 2____________________________________________________

Análise taxonômica do gênero Poecilochaetus e sua distribuição na costa 

brasileira *

A família Poecilochaetidae Hartman, 1963b é formada pelo gênero 

Poecilochaetus, estabelecido por Claparède (in EHLERS, 1875), e tem como 

espécie-tipo Poecilochaetus fulgoris, não referida na descrição original à 

qualquer família conhecida. Atualmente vinte e oito espécies de 

Poecilochaetidae são reconhecidas, 16 delas nunca tiveram a região posterior 

do corpo descrita.

Caracterizam-se pela presença de prostômio arredondado com dois 

pares de olhos, uma antena mediana ventral, dois palpos longos sulcados e 

pelo primeiro parapódio dirigido para frente, com cerdas notopodiais e 

neuropodiais longas, formando uma gaiola cefálica. Os setígeros 2, 3 e, às 

vezes, o 4 possuem ganchos falcados no neuropódio. Lobos parapodiais em 

forma de ampolas estão presentes do 7o ao 10o-17o setígero. As cerdas podem 

ser lisas, pilosas, espiraladas, plumosas, aristadas e farpadas e as cerdas 

notopodiais posteriores são modificadas em ganchos ou espinhos, com grande 

variação de forma. Os lobos parapodiais em forma de ampola e as cerdas 

delgadas plumosas são apontados como sinapomorfias do grupo (FAUCHALD;

ROUSE, 1997). A antena mediana ventral também parece exclusiva de 

Poecilochaetus (ALLEN, 1904), assim como as “papilas epidermais”, estruturas 

estas bem diferentes daquelas encontradas nos Flabelligeridae (FAUCHALD;

ROUSE, 1995) (Figuras 2.1 e 2.2).

Entre os fatores que dificultam o processo de identificação estão a 

grande variabilidade intraespecífica, a terminologia não padronizada das 

cerdas e a grande fragilidade dos animais, que raramente são coletados 

completos (MACKIE, 1996; MIURA, 1988; MILLIGAN; GILBERT, 1984). Por 

exemplo, os gêneros Elicodasia e o Gênero A, não nomeado formalmente, 

foram acrescentados à família, respectivamente por LAUBIER & RAMOS

(1973) e MILLIGAN & GILBERT (1984). No entanto, MACKIE (1990) 

demonstrou que ambos os táxons eram, na verdade, fragmentos posteriores de 

Poecilochaetus.
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ROUSE & FAUCHALD (1997) incluíram a família Poecilochaetidae no 

clado Spionida, com base na presença de palpos longos. Considerando 

informações sobre a biologia reprodutiva das famílias Spionidae e 

Poecilochaetidae, BLAKE & ARNOFSKY (1999) sugeriram que a família 

deveria ser abandonada, colocando Poecilochaetus como um gênero da família 

Spionidae. RIBEIRO (2004) realizou uma análise cladística da família e 

identificou cinco grupos suportados por sinapomorfias, o que sugere que a 

condição monogenérica da família não reflete a ampla variedade morfológica 

do grupo. No entanto, diante do conhecimento insatisfatório de muitas espécies 

o autor optou por não propor uma nova classificação com a criação de novos 

gêneros. EIBYE-JACOBSEN (2006) apresentou uma análise filogenética das 

27 espécies consideradas válidas. Trochochaetidae aparece como grupo-irmão

de Poecilochaetidae e este último como grupo monofilético. O autor identificou 

dois grandes clados: um formado por espécies caracterizadas pela presença 

de papilas na superfície do corpo e sem lobo pós-setal dorsal no setígero 1 e o 

outro pelo órgão nucal alongado e uma placa dorsal quitinosa no setígero 9. No 

entanto, nenhuma nova proposta de classificação foi apresentada em função 

das dificuldades mencionadas nos parágrafos anteriores. 

Os Poecilochaetidae são tubícolas e possuem a habilidade de obter 

recursos nutricionais tanto na superfície do sedimento, como na interface água-

sedimento, atuando como depositívoros de superfície e/ou suspensívoros,

conforme disponibilidade alimentar (quantidade e valor nutricional) destes

compartimentos (FAUCHALD; JUMARS, 1979). Os tubos, revestidos com 

muco, formam galerias em forma de U, mantendo desta forma a circulação de 

água (ALLEN, 1904). Estes tubos têm sido freqüentemente encontrados 

abrigando caranguejos comensais da família Pinnotheridae (TAYLOR, 1966). 

Os representantes da família estão distribuídos amplamente desde a zona 

entremarés até 10.687 m (MACKIE, 1990). Muito embora a família tenha ampla

distribuição batimétrica, acredita-se que a maioria das espécies ocorra em 

águas quentes e rasas de mares temperados, em sedimentos 

predominantemente finos (READ, 1986). Os sexos são separados. O 

comportamento reprodutivo ainda não foi observado diretamente, apesar de 

que atualmente assume-se que a fertilização seja externa. Os estágios larvais 

planctotróficos são facilmente encontrados na coluna d’água dos mares 
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temperados, tropicais e subtropicais. A larva aparentemente sobrevive por um 

longo período na coluna d’água (HANNERZ, 1956). NOZAIS et al. (1997) 

estudaram o deslocamento larval de uma espécie de Poecilochaetidae na 

coluna d’água e observaram a presença de um muco produzido pela própria 

larva que auxilia tanto a natação, como também a alimentação,  facilitando, 

portanto, a dispersão larval da espécie.

Representantes do gênero Poecilochaetus são encontrados 

freqüentemente ao longo da costa brasileira, desde o estado do Rio Grande do 

Sul (NONATO, 1973; ORENSANZ; GIANUCA, 1974), passando por Santa 

Catarina e Paraná (NONATO, 1963; SOVIERZOSKI, 1991), pelos litorais 

paulista (e.g. NONATO, 1963, 1973, 1981, MUNIZ et al., 1996; PIRES-VANIN

et al., 1997; PAIVA, 1990; 1993 a; LOPES, 1993) e fluminense (NONATO,

1981; ATTOLINI, 1997; SANTI, 2003), chegando até o litoral sergipano 

(SANTOS et al., 1994). O gênero já foi coletado na região entremarés 

(NONATO, 1981; RIZZO; AMARAL, 2001) até a profundidade de 197 metros 

(ATTOLINI, 1997), em sedimentos compostos por grãos predominantes de 

praticamente todas as feições, desde o lodo (TOMMASI, 1967) até areia muito 

grossa (CORBISIER, 1994) (Tabela 2.1.). Os estágios larvais planctotróficos 

também são facilmente observados ao longo do litoral paulista e da costa sul 

brasileira (NONATO, 1963; NONATO, 2004 – comunicação pessoal). No 

entanto, pouco se sabe sobre a biologia e a ecologia da família, sendo 

usualmente considerada, na maioria dos estudos, como espécie rara. 

Contrariando essa idéia, SANTI (2003) encontrou Poecilochaetus australis

relativamente bem distribuída na Baía de Guanabara, RJ, sendo encontrada 

em certos pontos da Baía com densidade e biomassa por indivíduo 

extremamente elevadas (4.500 ind./m2 e peso seco livre de cinzas de até 42 

g/m2).

No momento do levantamento da hipótese do presente estudo, somente 

duas espécies haviam sido registradas para a costa brasileira: Poecilochaetus

australis Nonato, 1963, localidade tipo Ubatuba, SP e Poecilochaetus serpens,

registrada por Paiva (2001) no Arquipélago de Abrolhos. Duas novas espécies, 

Poecilochaetus perequensis e Poecilochaetus polycirratus, encontradas no 

médio-litoral de uma praia arenosa na Baía de Paranaguá, Paraná, foram 

descritas recentemente por SANTOS & MACKIE (2008).
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As espécies coletadas não somente na localidade tipo da espécie, a 

região de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo, mas também em 

todos os registros encontrados ao longo da costa brasileira para esta família 

foram, em sua totalidade, identificadas como Poecilochaetus australis. Em 

princípio os indivíduos coletados na Baía de Guanabara seriam da mesma 

espécie daqueles encontrados na região de Ubatuba, diferindo essencialmente 

no tamanho corporal. Os indivíduos da Baía de Guanabara apresentam 

biomassa corpórea duas vezes maior frente aos animais coletados em 

Ubatuba. Já que os animais coletados em Ubatuba seriam da mesma espécie, 

foi levantado que os indivíduos da Baía de Guanabara estariam se 

beneficiando das condições hipereutrofizadas da Baía. 

Porém, um exame detalhado dos exemplares em ambos os locais 

revelaram diferenças morfológicas importantes que distinguiram as espécies 

em dois grupos de indivíduos: um grupo contendo os animais coletados na 

Baía de Guanabara, compatíveis com a descrição apresentada por Nonato, 

1963 para Poecilochaetus australis e obtidos através de coletas realizadas em

Ubatuba, nas enseadas do Flamengo, Ubatuba e Ilha Anchieta, nos anos de 

2004 e 2005 (Projeto DIAGEN – Laboratório de Dinâmica Bêntica IOUSP) com 

caracteres semelhantes aos exemplares descritos como Poecilochaetus

perequensis SANTOS & MACKIE, 2008. A principal evidência que apontou 

para esta diferenciação foi a presença de carúncula trilobada com lobos 

laterais sub-iguais, típico de P. perequensis nos exemplares coletados em 

Ubatuba, comparado com a carúncula única de P. australis que atinge o 4-5º

setígero da região dorsal do animal (Figura 2.3.).

Pouco se acrescentou ao conhecimento da família desde que a 

espécie Poecilochaetus australis Nonato, 1963 foi descrita. Cabe ressaltar que 

a diversidade da família ao longo da costa Sul Atlântica pode ter sido

negligenciada em detrimento da crescente demanda por estudos ecológicos 

combinada com a falta de especialistas no grupo. É possível que a ampla 

distribuição e ocorrência atribuídas a Poecilochaetus australis na nossa costa 

sejam na verdade um reflexo dessa falta de especialistas (SANTI, 2006). O 

cenário atual do conhecimento da família Poecilochaetidae sugere que maior 

atenção deve ser empregada na coleta e identificação dos espécimes 
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estudados, a fim de retratar corretamente a distribuição das espécies do 

gênero Poecilochaetus nos estudos realizados na costa brasileira. 

Figura 2.1. Esquema dos caracteres morfológicos da família Poecilochaetidae: A região 
anterior, vista dorsal; B. parapódio 5, vista anterior; C. parapódio 10, vista anterior; D. 
parapódio 55, vista anterior; E. parapódio 55, vista anterior; E. parapódio posterior, vista 
anterior; F. pígidio. Abreviações: BR, brânquias; CI, cirros interramais, CN, cirro notopodial; 
CPG, cirros pigidiais; GNE, ganchos neuropodiais; GN, ganchos notopodiais; LPA, lobos 
parapodiais; OL, órgãos laterais; ONM, órgão nucal mediano; T, tubérculo; TF, tubérculo facial; 
S, setígero. Cerdas omitidas nas figuras 1B-D.
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Figura 2.2. Cerdas família Poecilochaetidae. A, gancho neuropodial; B.capilar; C, espinhosa; 
D, espinhosa-plumosa; E, plumosa; F, espinhosa-plumosa; G, espinhosa-plumosa; H, 
simpodial;I, espinho notopodial; J. espinho notopodial; L. gancho notopodial; M, gancho 
notopodial; N, aristada. Escalas A-M.100 !m, N. 50 !m.
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(A)

(B)

Figura 2.3. A, região anterior de Poecilochaetus perequensis Santos & Mackie, 2008 
evidenciando a carúncula trilobada com lobos laterais subiguais. B, região anterior de 
Poecilochaetus australis Nonato, 1963 com detalhe da carúncula única atingindo o 4-5º 
setígero. Nota: a escala representa 1 mm. Desenho figura A, fonte: Santos & Mackie, 2008. 
Desenho figura B, fonte Nonato, 1963. 
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Tabela 2.1. Locais de ocorrência de Poecilochaetus australis Nonato, 1963 na costa brasileira
citados na literatura. Fonte: Amaral & Nallin, 2004.

Ocorrência Região Fácies Prof.(m) Bibliografia
SP, Ubatuba infra AF 3 Ferreira, J.A 2004
SP, Ubatuba infra AF, AMF, L 5 - 15 Abreu, 1978
SP, Ubatuba infra A, L 1 - 2 Amaral, 1977b; 1980a
RJ, Bacia de 
Campos

infra AMG, AM, AF, 
AMF, L

12 - 197 Attolini, 1997

SP, Ubatuba infra AMG, AM, AF 
e AMF

Halodule ; 0 
- 5

Corbisier, 1994

SP, Ubatuba infra A, L 4 - 20 Forneris, 1969
SP, Ubatuba infra AF, AMF, L Lana, 1981
PR, Paranaguá infra A, AF, AMF, L Estuário; 3, 

6, 15
Lana, 1986b

SP, São 
Sebastião entre AF, AMF Lopes, 1993
SP, Ubatuba infra AF, AMF, L 10 - 25 Morgado, 1988
SP, Ubatuba infra AF, AMF, L 10 - 25 Morgado & Amaral, 1989
SP, Ubatuba infra L 5 - 11 m Muniz et al., 1996
SP, Ubatuba infra A, L 0 - 5 Nonato, 1963
Paraná plâncton Nonato, 1963
Santa Catarina plâncton Nonato, 1963
Rio Grande do 
Sul plâncton Nonato, 1963
Rio Grande do 
Sul infra Nonato, 1973
Rio de Janeiro infra Nonato, 1981
SP, Ubatuba infra A, L 100 Nonato, 1981
Rio de Janeiro entre Nonato, 1981
SP, Ubatuba entre AL Nonato, 1981
SP, Santos entre AL Nonato, 1981
Rio Grande do 
Sul

infra Orensanz & Gianuca, 
1974

SP, Litoral Norte infra AF, AMF 15 - 100 Paiva, 1990; 1993a
SP, São 
Sebastião infra A, L 8 - 40 Pires-Vanin et al., 1997
PR, Paranaguá infra AM Estuário; 14 

- 19
Sovierzoski, 1991

SP, Santos infra A, L 2 - 60 Tommasi, 1967
SP, Cananéia infra AF, AMF Estuário;    1 

- 80
Tommasi, 1970

SE Santos, et al., 1994
SP infra plataforma Paiva, 1990
SP, São 
Sebastião infra 8 - 40 Maciel, 1996
SP, São 
Sebastião infra Pires-Vanin, et al., 1997
SP, São 
Sebastião entre Amaral et al., 2003
SP, São 
Sebastião entre Rizzo, 1998
SP, São 
Sebastião entre Rizzo & Amaral, 2001
SP, Ubatuba Petti & Nonato, 2000
SP, Ubatuba infra 5 - 10 Muniz et al., 1996
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CAPÍTULO 3____________________________________________________

Dinâmica estrutural da macroinfauna bêntica sublitoral em local sujeito à 

influência de efluentes urbanos não-tratados, Baía de Guanabara, Rio de 

Janeiro, Brasil

Introdução

Os estudos sobre a dinâmica da macroinfauna bêntica de substratos 

inconsolidados têm uma história relativamente longa e bem desenvolvida no 

campo da ecologia bêntica marinha (exs. revisões PEARSON; ROSENBERG,

1978; THISTLE, 1981; HALL et al., 1994). A maioria dos estudos da estrutura 

da comunidade até os anos 80 baseavam-se nas teorias de fatores 

dependentes da densidade no controle das populações, tais como predação e 

competição (CODY, 1968; DIAMOND, 1978). Posteriormente, uma reavaliação 

dos processos de não-equilíbrio demonstrou a importância dos processos 

estocásticos, como o recrutamento, no controle da população e da estrutura da 

comunidade (PRICE; WARWICK, 1980; PERSSON, 1983; BACHELET, 1986; 

BUCHANAN et al. 1986). O papel das estruturas biogênicas na distribuição e 

composição das comunidades bênticas sublitorais já demonstrou que estes 

hábitats são responsáveis por agregar a fauna sublitoral pela diversidade e 

disponibilidade de nichos (REISE et al. 2001). 

Os efeitos deletérios do enriquecimento orgânico na estrutura da 

comunidade e na biologia populacional dos organismos da macroinfauna de 

substratos inconsolidados já são conhecidos há algum tempo (PEARSON;

ROSENBERG, 1978; LEVIN et al., 1994; GRAY et al., 2002). É de 

conhecimento também que o aumento do input orgânico (PEARSON; 

ROSENBERG, 1978) e a carência de oxigênio associados a esta adição extra 

de material orgânico (GRAY et al. 2002) são capazes de alterar a dinâmica 

estrutural e a composição espacial da fauna bêntica. 

Uma das maneiras mais recorrentes dos contaminantes atingirem a 

região costeira é através da descarga de esgoto não tratado (BOURDEAU;

BARTH, 1986). Os rejeitos mais comuns na costa são de origem industrial e 

doméstico, alcançando as águas através do saneamento urbano inadequado. 
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As diversas categorias de poluentes associadas a estes rejeitos incluem metais 

pesados, compostos sintéticos, carbono orgânico, elementos nutritivos e 

patógenos (CAPUZZO et al., 1985). O influxo de elevadas quantidades de 

material orgânico provenientes de esgotos domésticos exercem uma demanda 

elevada de oxigênio, ao mesmo tempo em que liberam nutrientes e contribuem 

com gás metano e sulfídrico, resultado da decomposição bacteriana dos 

compostos orgânicos (KENNISH, 1991). Em princípio, essa degradação da 

matéria orgânica é um processo natural e necessário em muitas cadeias 

alimentares no oceano. Entretanto, se a taxa de importação de matéria 

orgânica exceder a degradação bacteriana, então haverá acumulação no 

ambiente (CLARK, 1997). É sabido também que a poluição orgânica diminui a 

diversidade biológica, favorecendo a dominância de espécies oportunistas. 

Ambientes com alta carga orgânica promovem ainda a redução ou aumento 

drástico da densidade e o aumento do tamanho corpóreo dos indivíduos 

(GRASSLE; GRASSLE, 1974; PEARSON; ROSENBERG, 1978; LEVIN, 1986).

As fontes de matéria orgânica são numerosas (sedimentação da 

matéria orgânica produzida na zona fótica, aporte terrígeno, produção bêntica 

primária e secundária) e variam espaço-temporalmente em importância. As 

características quantitativas e funcionais dos organismos bênticos são 

fortemente condicionadas pelo fluxo de matéria orgânica particulada (MOP) 

disponível na coluna d’ água (GOODAY, 2002). Pesquisas realizadas em 

mares temperados, sobre as respostas dos organismos bênticos depositívoros 

ao input sazonal de matéria orgânica, demonstraram que estes animais são 

limitados pela oferta de alimentar em grande parte do ano (LOPEZ;

LEVINTON, 1987; LEVIN, L. A., 1986; LEVIN; CREED, 1986).

A fauna bêntica é limitada em grande parte não somente pela 

quantidade, mas também e principalmente, pela qualidade e disponibilidade 

dos recursos tróficos (e.g. GALÉRON et al., 2001). Os alimentos em potencial 

para organismos depositívoros, por exemplo, incluem desde bactérias, 

microalgas, protozoários, fungos e meiofauna, até matéria orgânica não viva. 

Para estes organismos também é útil a divisão do material orgânico não vivo 

contendo primariamente restos de materiais vegetais (e.g., frústulas de 

diatomáceas e fragmentos de plantas vasculares) e amorfos, os quais estão 

incluídos geopolímeros húmicos, exsudatos microbianos e moléculas 
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adsorvidas, assim como moléculas dissolvidas são alimento em potencial para 

os depositívoros (BOWEN, 1984; RICE; HASON, 1984). Em estudo conduzido 

na Baía de Naragansett, Rhode Island, EUA, por exemplo, verificou-se que 

durante a primavera ocorre aumento da densidade de organismos 

depositívoros em resposta à deposição recente do bloom de diatomáceas. Por 

outro lado, o baixo crescimento e sobrevivência no verão ocorrem quando a 

demanda respiratória excede o input orgânico para o bentos (RUDNICK et al.,

1985).

Um dos objetivos de estudos prévios de monitoramento é caracterizar a 

variabilidade natural da comunidade da macroinfauna bêntica e assim distinguir 

eventuais impactos em potencial ocasionados por fontes antropogênicas 

(HILBIG; BLAKE, 2000). Entretanto, no Brasil, existe uma enorme carência de 

estudos de longo prazo que acompanham a resposta da macroinfauna bêntica 

sublitoral em locais sujeitos a um alto grau de comprometimento ambiental. 

No presente capítulo são apresentados os resultados de amostragens 

mensais na área de influência do Canal do Mangue, considerada um dos 

pontos mais comprometidos da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. A 

estratégia amostral do presente estudo procurou acompanhar a dinâmica 

estrutural da macroinfauna bêntica sublitoral a fim de descrever o padrão 

estrutural e verificar se houve modificação ao longo do ano associado a alguma 

variável ambiental.

Metodologia

A dinâmica estrutural da macroinfauna foi acompanhada através de 

coletas mensais em um dos locais mais eutrofizados da Baía de Guanabara. 

Foram realizadas análises de variáveis ambientais da coluna d’água 

(transparência da água, oxigênio dissolvido, clorofila a, temperatura e 

salinidade), como também do sedimento (granulometria, potencial redox, 

matéria orgânica total, clorofila-a e feopigmentos e ATP-sedimentar).

A caracterização da área de estudo, contendo a localização do ponto 

de amostragem, o status ambiental da Baía de Guanabara, clima e hidrografia, 
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assim como os procedimentos de campo para a coleta das variáveis 

ambientais e biológicas (macroinfauna) encontram-se descritas no capítulo 1. 

A representanção dos dados biológicos obtidos foram tratados através 

de estatística básica através do uso do programa Excell (Microsoft!) a fim de 

apresentar os resultados de abundância total de indivíduos coletados (nas 12 

campanhas e a cada mês de coleta), abundância média, abundância relativa 

dos táxons mais representativos, percentual de contribuição dos táxons 

dominantes (10% de contribuição) no período estudado. 

Os cálculos de riqueza específica (número de espécies) e a 

diversidade específica de Shannon-Wiener (log2) (SHANNON; WIENER, 1963) 

por mês e a curva de dominância cumulativa (dados não padronizados e sem 

transformação) foram realizados através da rotina do pacote estatístico Primer 

5®. Os resultados da riqueza e diversidade específica foram representados 

através de gráficos gerados pelo programa Excell (Microsoft!). Para categorizar 

as diversidades encontradas foi adotado o padrão de CAVALCANTI & 

LARRAZÁBAL (2004), no qual se considera alta diversidade os valores acima 

de 3,0 bits ind-1, média entre 3,0 e 2,0, baixa entre 2,0 e 1,0 e muito baixa 

inferior a 1,0 bit ind-1.

A análise estatística multivariada foi utilizada a fim de testar a hipótese 

de haver variabilidade estrutural da macroinfauna no ponto de amostragem 

estudado. Foram utilizados os métodos de agrupamento das similaridades 

entre os meses de coleta utilizando-se os dados de abundância dos táxons 

mais representativos em cada um dos doze meses de coleta. Conforme os 

pressupostos básicos do pacote estatístico utilizado (Primer 5®), as 

abundâncias menores que 10% foram excluídas desta análise a fim de evitar 

ruídos que pudessem mascarar os resultados. Os dados de abundância dos 

táxons utilizados para esta análise não foram transformados, utilizando-se os 

valores de abundância de todos os táxons por mês. Os mesmos resultados 

obtidos para a análise de cluster foram plotados em mapa bi-dimensional MDS 

no intuito de verificar padrões de agrupamentos entre os meses estudados e 

assim testar a hipótese de haver modificação do padrão estrutural da 

macroinfauna ao longo dos 12 meses estudados. 

A análise de similaridade unifatorial (ANOSIM) também foi feita para 

testar agrupamentos formados a priori (meses de coleta), os quais foram 
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agrupados (fatores) de A a L conforme cada mês de coleta (ex: julho de 2005, 

réplica 1, réplica 2 e réplica 3 – fator B; agosto de 2005, réplica 1, réplica 2 e 

réplica 3 – fator C, e assim por diante). Os resultados encontrados nesta 

análise testam, caso ocorram, aqueles encontrados no agrupamento de 

similaridade de cluster e MDS para os agrupamentos formados. A análise 

SIMPER (Similarity Percentages - species contributions) foi realizada para 

demonstrar a dominância específica encontrada em cada um dos 12 fatores 

(meses de coleta) determinados a priori a fim de testar se houve alteração do 

padrão estrutural da macroinfauna ao longo do período estudado. Os dados 

biológicos desta análise (abundância da macroinfauna) não foram 

padronizados e não houve transformação. O corte para as contribuições baixas 

foi em 90%. O nome do fator utilizado foi “Meses do ano” sendo identificados 

de A a L como o teste ANOSIM descrito acima. 

Com o objetivo de destacar as variáveis ambientais que melhor 

explicaram os padrões de agrupamento da comunidade foi usada a análise 

BIOENV (Biota-Environment matching). O método de correlação dos ranquits 

foi Spearman, com o número máximo de variáveis igual a 5. A análise foi feita 

entre as amostras através de medidas de similaridade pela distância 

euclidiana. Não houve transformação dos dados, mas somente padronização 

dos valores encontrados na matriz de variáveis ambientais. Foram feitos dois 

testes: o primeiro dele utilizou todas as variáveis ambientais analisadas, o 

seguinte exclui as variáveis ambientais da coluna d’água obtidos na superfície.
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Resultados

Variáveis ambientais

A alta produtividade primária local condicionou altas concentrações de 

clorofila-a, assim como reduziu a transparência e a disponibilidade de oxigênio 

dissolvido na camada superficial da coluna d’água. O local amostrado 

apresentou sedimentologia do tipo silte-argila com pequenas frações de areia 

fina, altas concetrações de matéria orgânica total e clorofila a sedimentar,

intensa atividade microbiana e substrato altamente reduzido (Eh ~ -300mV) ao 

longo de todo o período amostrado. 

Não houve diferença significativa dos resultados de todas as variáveis 

ambientais encontrados entre todos meses do estudo (ver capítulo 1, pág. 36). 

Os resultados encontrados apontam para certa estabilidade temporal dos 

condicionantes ambientais do local estudado, tanto na coluna d água, mas 

principalmente das variáveis do sedimento. O local estudado parece ser 

constantemente influenciado pelas condições de baixa energia hidrodinâmica, 

revelada pela pouca flutuação das frações sedimentológicas (finas e muito 

finas) e pelas altas concentrações de matéria orgânica total no sedimento, 

provavelmente associada a estas frações finas, apresentando intensa atividade 

microbiana ao longo do ano.

A descrição detalhada dos resultados obtidos na análise das variáveis 

ambientais pode ser encontrada no capítulo 1.

Variáveis biológicas - Macroinfauna

Foram triados e identificados 4265 indivíduos das amostras obtidas de 

junho de 2005 a maio de 2006. Uma listagem de todos os táxons identificados 

encontra-se no anexo 2. Polychaeta e Crustacea contribuiram com 99% da 

abundância encontrada, restando para os outros grandes grupos e Nemertea 

somente 1% da abundância do período estudado (Figura 3. 1). 
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Figura 3.1. Percentual de contribuição dos táxons mais representativos encontrados no 
período estudado. 

Os meses com as maiores abundâncias totais de indivíduos foram 

outubro de 2005, janeiro e abril de 2006 com 675, 440 e 403 indivíduos 

respectivamente (Figura 3.2.). A abundância média considerando as três 

réplicas, de indivíduos por mês seguiu a mesma tendência (Figura 3.3.). Em 

relação à contribuição dos táxons em cada mês estudado, representado pela 

abundância relativa dos táxons, foi observado que não houve modificação da 

predominância dos principais grandes grupos taxonômicos ao longo do período 

estudado (Figura 3.4.). Não foi observado diferença siginificativa da 

abundância entre os meses de coleta (F = 1.04; p = 0.44).

Figura 3.2. Abundância total de indivíduos da macroinfauna coletados ao longo dos 12 meses.
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Figura 3.3. Abundância média de indivíduos da macroinfauna coletados ao longo dos 12 
meses. Nota: barra verticais representam o desvio padrão. 

Figura 3.4 – Abundância relativa dos táxons mais representativos da macroinfauna coletada ao 
longo do período de coleta.

A Tabela 3.1. demonstra que apenas 13 táxons foram responsáveis por 

grande parte da abundância total da macroinfauna. Em pelo menos um dos 

meses estudados Os táxons mais abundantes foram: Poecilochaetus australis

(Annelida, Spionida), Amphipoda Corophiidae, Spiochaetopterus nonatoi

(Annelida, Chaetopteridae), Isopoda Anthuridae e Aricidea suecica simplex

(Annelida, Paraonidae), com respectivamente 1544, 559, 345, 310 e 302 

indivíduos identificados. A Figura 3.5., que apresenta a contribuição em 

número de indivíduos dos táxons mais representativos e sua distribuição ao 

longo do período estudado, e a curva de dominância cumulativa da 

macroinfauna (Figura 3.6) indicam ainda que o padrão apresentado é do tipo 

sigmóide intermediário sugerindo um padrão mais completo de diferenciação e 
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sobreposição parcial de nichos (Whittaker, 1965). A predominância deste 

padrão pode ser observada na Figura 3.7. a qual aponta para a manutenção 

dos táxons dominantes durante o ano estudado. 

Tabela 3.1. Táxons dominantes (" 10 % de contribuição) em pelo menos 1 dos 12 meses de 
coleta. Os valores representados na tabela apresentam a abundância média no mês. 

Figura 3.5. Contribuição em número de indivíduos dos 13 táxons dominantes e sua distribuição
ao longodo período estudado.
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Figura 3.6. Curva de dominância cumulativa da macroinfauna plotando-se os 12 meses de 
coleta. Nota: eixo y corresponde às abundâncias. 

Figura 3.7. Distribuição do percentual de contribuição da abundância dos 13 táxons 
dominantes de Junho de 2005 a maio de 2006. 

Não foram verificadas diferenças significativas entre as riquezas 

(F=0.85; p = 0.54) e as diversidades específicas (F=1.07; p = 0.42) 

encontradas ao longo do período estudado. A riqueza específica média durante

o período estudado foi de 15 táxons, enquanto que para a diversidade 

específica de Shannon-Wiener o resultado ficou em 2,77 bits por indivíduo, 

sendo o local considerado como de nível médio de diversidade. As menores 

riquezas foram observadas nos meses de setembro, novembro e dezembro de 

2005, com 13, 12 e 11 táxons identificados, respectivamente. Por outro lado, as 

maiores riquezas foram observadas em fevereiro de 2006, junho de 2005 e 



63

abril de 2006, com 20, 19 e 18 táxons identificados, respectivamente (Figuras

3.8. e 3.9.). 

Figura 3.8. Riqueza específica ao longo do período de coleta. Nota: barras verticais 
representam o desvio padrão.

A diversidade específica de Shannon-Wiener ficou entre valores 

considerados médios e altos. Os menores valores encontrados para este índice 

foram observadas nos meses de junho, setembro e dezembro de 2005, com 

2,3; 2,5 e 2,5 bits por indivíduo, respectivamente. Já as maiores diversidades 

foram observadas em fevereiro de 2006, agosto de 2005 e abril de 2006, com 

3,28; 3,13 e 2,98 bits por indivíduo, respectivamente.

Figura 3.9. Diversidade específica de Shannon-Wiener (bits por indivíduo) ao longo do período 
de coleta. Nota: barras verticais representam o desvio padrão.



64

A análise SIMPER demonstrou que não houve alteração do padrão 

estrutural da macroinfauna ao longo do período estudado, conforme 

demonstrado pelos percentuais de similaridade média de todos os meses 

analisados (Tabela 3.2.). Onze táxons contribuíram na estruturação da 

macroinfauna do local amostrado: os Annelida Polychaeta Poecilochaetus

australis, Spiochaetopterus nonatoi, Aricidea suecica simplex, Prionospio

steenstrupii, Paraonidae, amphipoda gamarídeo Corophiidae e Tiburonella

viscana, Ampeliscidae, o Isopoda Anthuridae, o Brachyura Pinnixa sp. e o 

Cladocera Daphnia sp. 

Como é típico em comunidades costeiras, as comunidades bênticas 

sublitorais são dominadas por poliquetas, tanto em número de espécies como 

número de indivíduos. A ocorrência de espécies indicadoras de poluição ou de 

ambientes enriquecidos organicamante (ex: Polydora cornuta, Streblospio

benedicti ou Capitela capitata) foram raras ou até mesmo ausentes. Tomando 

como base estas espécies indicadoras, o local estudado não pôde ser 

considerado como um ambiente com alto grau de comprometimento ambiental.

Os táxons dominantes alternaram-se como dominantes e co-

dominantes, sendo que a espécie Poecilochetus australis foi a que mais vezes 

foi a dominante, em 9 dos 12 meses, ou de julho de 2005 a fevereiro de 2006. 

Nos demais meses, março a maio de 2006, os Amphipoda Gamaridea 

Corophiidae e Tiburonella viscana, e o Annelida Chaetopteridae 

Spiochaetopterus nonatoi, foram os táxons dominantes nos meses de março, 

abril e maio de 2006, respectivamente. Poecilochaetus australis foi o táxon co-

dominante nestes três meses. 
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Tabela 3.2. Percentual de similaridade obtido através da análise SIMPER (percentuais de 
contribuição dos táxons) em todos os meses estudados. Nota: não houve coleta de réplicas no 
mês de junho de 2005 não sendo possível representar os resultados desta análise. 

Grupo A (Junho 2005)

Menos de 2 amostras no grupo

Grupo B (Julho 2005)

Similaridade média: 40,67

Espécies/táxons            Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Poecilochaetus australis     44,67   17,71    3,09     43,55  43,55
Spiochaetopterus nonatoi     10,00    8,46    1,15     20,80  64,35
Corophiidae                  16,33    4,43    0,80     10,90  75,25
Isopoda Anthuridea            8,00    3,23    0,94      7,95  83,20
Aricidea suecica simplex     11,67    3,12    0,58      7,67  90,87
DP – desvio padrão

Grupo C (Agosto 2005)

Similaridade média: 63,24

Espécies/táxons          __Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Poecilochaetus australis     20,67   19,90   12,58     31,47  31,47
Corophiidae                  13,33   11,00    3,24     17,40  48,86
Spiochaetopterus nonatoi     16,00    9,02   13,85     14,27  63,13
Aricidea suecica simplex     11,00    6,38    2,18     10,10  73,23
Pinnixa sp.                   6,00    5,18    4,79      8,19  81,42
Isopoda Anthuridea            7,00    3,58    5,99      5,67  87,08
Prionospio steenstrupii       3,00    2,79    3,42      4,41  91,50

Grupo D (Setembro 2005)

Similaridade média: 40,84

Espécies/táxons __________ Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Poecilochaetus australis     54,67   14,83    1,50     36,31  36,31
Corophiidae                  15,67   11,05    2,82     27,06  63,37
Pinnixa sp.                   9,00    6,19    2,05     15,16  78,52
Capitellidae                  4,00    2,41   2,80      5,90  84,42
Tiburonella viscana           2,33    1,99    1,85      4,88  89,30
Isopoda Anthuridea            3,67    1,62    1,86      3,97  93,27

Grupo E (Outubro 2005)

Similaridade média: 44,45

Espécies/táxons            Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Poecilochaetus australis     38,67   15,41    3,67     34,67  34,67
Isopoda Anthuridea           20,00    6,62    1,02     14,89  49,56
Spiochaetopterus nonatoi     14,33    5,83    1,65     13,12  62,68
Corophiidae    18,67    5,22    2,06     11,75  74,43
Tiburonella viscana           5,00    3,73    1,26      8,39  82,82
Pinnixa sp.                   4,00    2,54    2,78      5,71  88,54
Aricidea suecica simplex      6,33    2,32    0,94      5,23  93,76

Grupo F (Novembro 2005)
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Similaridade média: 73,68

Espécies/táxons            Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Poecilochaetus australis     52,00   39,31   16,75     53,35  53,35
Aricidea suecica simplex      9,67    7,52    2,27     10,21  63,56
Spiochaetopterus nonatoi      7,67    5,79    3,59      7,85  71,41
Pinnixa sp.                   6,33    5,52    3,76      7,49  78,91
Corophiidae                   6,00    5,15    9,14      6,99  85,90
Prionospio steenstrupii      10,00    4,47    0,58      6,06  91,96

Grupo G (Dezembro 2005)

Similaridade média: 52,85

Espécies/táxons            Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Poecilochaetus australis     45,67   28,27    2,68     53,49  53,49
Spiochaetopterus nonatoi     19,00   17,06    3,39     32,29  85,78
Cladocera (Daphinia sp.) 7,67    2,70    1,02      5,11  90,89

Grupo H (Janeiro 2006)

Similaridade média: 69,14

Espécies/táxons            Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Poecilochaetus australis     82,00   36,54   12,90 52,85  52,85
Corophiidae                  38,00   15,04    9,06     21,75  74,60
Spiochaetopterus nonatoi     13,67    6,03    2,40      8,72  83,32
Isopoda Anthuridea           25,33    5,22    0,84      7,56  90,88

Grupo I (Fevereiro 2006)

Similaridade média: 62,20

Espécies/táxons            Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Poecilochaetus australis     28,67   20,67    7,98     33,23  33,23
Corophiidae                  23,67   10,25    1,34     16,49  49,72
Aricidea suecica simplex     18,00   10,11    0,86     16,26  65,98
Spiochaetopterus nonatoi     10,67    8,50    8,36     13,67  79,65
Isopoda Anthuridea           11,33    7,34    2,78     11,81  91,45

Grupo J (Março 2006)

Similaridade média: 42,55

Espécies/táxons            Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Corophiidae                  19,33   14,14    3,65     33,22  33,22
Poecilochaetus australis     16,00   10,67    0,58     25,07  58,29
Aricidea suecica simplex      8,33    6,00    1,06     14,11  72,40
Ampeliscidae            2,67    3,23    3,48      7,58  79,98
Tiburonella viscana           6,00    3,15    9,05      7,40  87,38
Spiochaetopterus nonatoi      7,67    2,13    0,58      5,01  92,39
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Grupo K (Abril 2006)

Similaridade média: 40,61

Espécies/táxons       Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Tiburonella viscana          16,33   10,01    2,50     24,64  24,64
Poecilochaetus australis     67,00    8,68    1,06     21,38  46,02
Corophiidae                  12,67    7,99    2,71     19,67  65,69
Ampeliscidae                 10,33    4,34    1,64     10,68  76,37
Prionospio steenstrupii       6,67    3,03    1,53      7,47  83,84
Cladocera (Daphinia sp.) 6,00    2,07    1,11      5,10  88,94
Pinnixa sp.                   2,67    1,95    2,60  4,79  93,73

Grupo L (Maio 2006)

Similaridade média: 37,65

Espécies/táxons            Abund.Méd Sim.Méd. Sim/DP  Contrib%  Cum.%
Spiochaetopterus nonatoi     11,00   12,34    2,30     32,76  32,76
Poecilochaetus australis     21,33    9,32    0,58     24,75  57,51
Paraonidae                    5,67    5,05    2,23     13,41  70,92
Corophiidae                   9,33    4,66    0,58     12,37  83,30
Tiburonella viscana           3,33    1,79    0,58      4,76  88,06
Isopoda Anthuridea            6,33    1,79    0,58      4,76  92,82

A análise de agrupamento, a qual utilizou a matrix de abundância de 

táxons, realizada para verificar prováveis agrupamentos entre os meses de 

coleta revelou não haver padrão evidente entre os meses de coleta (Figura 

3.10.). Os agrupamentos formados não foram suficientes para identificar 

modificação do padrão ao longo do período estudado. O agrupamento das 

diferentes réplicas da macroinfauna coleta em cada um dos 12 meses 

apresentado sugere que existe pouca variação temporal da estrutura básica da 

macroinfauna. Este padrão fica evidente no mapa bi-dimensional MDS gerado 

a partir da mesma matriz de dados biológicos (Figura 3.11.). O distanciamento 

espacial de algumas réplicas apresentado no mapa não é característico de 

agrupamentos distintos que possam caracterizar sazonalidade. 
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Figura 3.10. Similiaridade entre os meses de coleta levando-se em consideração os dados de 
abundância da macroinfauna coletadas no período estudado. Nota: os táxons utilizados nesta 
análise tiveram contribuição acima de 10% em pelo menos 1 dos 12 meses de coleta. 

Figura 3.11. Mapa bi-dimensional MDS dos meses de coleta utilizando os dados de 
abundância da macroinfauna coletadas no período estudado. Nota: os táxons utilizados nesta 
análise tiveram contribuição acima de 10%. 
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Os resultados encontrados para a análise BIOENV confirmaram que 

não houve variável ambiental capaz de caracterizar o padrão de distribuição da 

macroinfauna, seja pela falta de padrão na matriz ambiental como pela 

ausência de agrupamentos biológicos. Os resultados descritos na tabela 

evidenciam fracas correlações das 16 variáveis utilizadas nesta análise quando 

a matriz de dados ambientais foi confrontada com a matriz biológica (Tabela 3. 

3.).

Todos os resultados descritos apontaram para estabilidade das 

variáveis ambientais e biológicas durante o período estudado. As variáveis 

sedimentológicas sugerem que no ponto amostrado há pouca ação 

hidrodinâmica pela homogeneidade estrutural das frações granulométricas. O 

elevado percentual de matéria orgânica total demonstra que, 

independentemente da época do ano, o local está sujeito a elevadas taxas de 

atividade microbiana, evidenciada pelo método do ATP, como também pela 

alta concentração de feopigmentos, o qual pode estar relacionado com a 

intensa decomposição dos compostos orgânicos na camada superficial do 

sedimento.

Esta estabilidade das variáveis ambientais coincidiu com a pouca 

variabilidade estrutural e temporal da macroinfauna. A fauna encontrada é 

composta essencialmente de organismos tubícolas com hábitos depositívoros 

que levam a sugerir algum grau de associação biológica, comentada na 

discussão.
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Tabela 3.3. Resultado da análise BIOENV (Biota and Environmental matching) realizada entre 
as matrizes ambiental e biológica (abundância da macroinfauna) utlilizando a correlação de 
Spearman. 
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Discussão

Os dados apresentados no presente estudo sugerem que houve 

manutenção da estrutura básica da macroinfauna estudada em um ano de 

coleta. Estes resultados são similares aos apresentados por HILBIG & BLAKE 

(2000), em estudo realizado na Baía de Massachusetts, Estados Unidos. 

Apesar de estes autores terem registrado variabilidade anual das variáveis 

ambientais, não houve alteração do padrão estrutural da macroinfauna, 

especialmente entre as amostras obtidas nas mesmas estações de coleta, 

durante cinco anos de amostragem. Padrão semelhante foi encontrado em 

outro estudo sazonal de três anos de amostragem (NEFF et al. 1989). Por 

outro lado, HILBIG & BLAKE (2000) encontraram altas densidades de uma 

única espécie, assim como drásticas mudanças dos índices de diversidade, em 

dados históricos de 1982 a 1987. Dessa forma, vale lembrar que apesar de os 

resultados encontrados no presente trabalho apontarem para a estabilidade 

estrutural, estudos de longo termo são necessários a fim de identificar padrões 

naturais da variabilidade da macroinfauna. 

O padrão apresentado pela curva de dominância cumulativa sugere 

que a macroinfauna sublitoral estudada apresenta perfil de comunidades 

maduras, nas quais há sobreposição no uso do espaço e dos recursos. Os 

grupos que exibem uma competição interespecífica intensa e uma conduta 

territorial tendem a harmonizar-se com a hipótese do nicho não sobreposto, 

embora muitas populações, especialmente aquelas que pertencem ao mesmo 

nível trófico básico, exibam padrões que sugerem o nicho sobreposto e 

padrões de competição que não a estrita exclusão competitiva (WHITTAKER,

1965). Os animais, em geral, coexistem aparentemente sob condições de 

competição parcial mais do que a competição direta em que certas adaptações 

promovem a diferenciação do nicho sem exclusão de um hábitat por 

competição (ODUM, 1988). 

Não houve modificação do padrão básico da comunidade ao longo do 

período estudado, ao contrário do que era esperado em virtude das oscilações 

ambientais inerentes às diferentes épocas do ano. Quando a macroinfauna 

estudada é comparada com outra área da Baía de Guanabara com 

hidrodinamismo intenso, fica evidente nestes locais que os efeitos das 
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ressacas traz como consequência a alternância das espécies dominantes, 

sendo este fator estruturador da macroinfauna sublitoral (HALL et al., 1994; 

RAYOL SOLA; PAIVA, 2001). Como não foram identificadas grandes 

alterações das variáveis ambientais aqui apresentadas, o local amostrado pode 

estar mais sujeito a sofrer influência das interações biológicas do que das 

variáveis ambientais.

A importância de estruturas biogênicas em sedimentos costeiros já é 

bem compreendida (DAME et al. 2001). Os vários processos físicos 

(translocação de material, transformação do hábitat e dos organismos) e 

biológicos (mobilidade, construção de hábitats e interações tróficas) são 

potencialmente responsáveis pela estruturação das comunidades bênticas 

compondo a matriz biogênica, a qual regula as interações biológicas. Já foi 

observado que tufos de algas verdes aderidas a conchas de moluscos bivalves 

agregam fauna, oferecendo abrigo para nemertíneos e anfípodes (THIEL;

REISE, 1993). Raízes de plantas vasculares (e.g. angiospermas aquáticas)

formam densos bancos que podem cobrir extensas áreas, reduzindo a 

hidrodinâmica local (REISE, 2002). Estas raízes estabilizam e em parte 

oxigenam o sedimento nos quais estão fixadas, beneficiando a fauna bêntica. 

Estes vegetais aprisionam partículas finas em suspensão e outros materiais 

flutuantes mais grosseiros, disponibilizando substrato para epífitas, epifauna e 

endofauna, inclusive fauna temporária e visitante, servindo até mesmo como 

berçários para peixes e crustáceos. É importante notar que nestes ambientes a 

composição sedimentológica e a comunidade associada é distinta daquela não 

vegetada. No caso de espécies bênticas, mais especificamente de moluscos 

suspensívoros, já foi observado que há tendência a formação de densos 

bancos destes organismos, trazendo como conseqÜência a fixação do 

sedimento através do muco gerado pelos animais (HÜTTEL, 1986). Em áreas 

costeiras do oceano Antártico, espículas de esponjas depositadas nas 

camadas superficiais do sedimento possibilitam a formação de uma densa 

camada de organismos com hábito suspensívoro, como briozoários, ascídeas, 

cnidários e crinóides, estabilizadas por estas espículas. Entre esta estrutura 

gerada biogenicamente encontra-se uma vasta diversidade de anfípodes, 

isópodes e poliquetas (ARNTZ et al. 1994).
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Galerias formadas por organismos com hábitos tubícolas geram 

estruturas biogênicas capazes de fornecer uma ampla gama de hábitats para a 

macroinfauna (REISE et al. 2002). WOODIN (1976) já havia notado que os 

grupos de organismos da infauna que apresentam densidades elevadas podem 

ser de três tipos: depositívoros cavadores, suspensívoros e construtores de 

tubos. Tais grupos apresentam-se como comunidades discretas, geralmente 

dominados por uma classe de tamanho e possuem limites estreitos com grupos 

vizinhos. Estes organismos podem ser mais comuns em algumas áreas 

geográficas do que em outras, sendo restringidos principalmente por 

predadores da infauna, como crustáceos braquiúros (e.g. Callinectes sapidus)

e quelicerados merostomados (e.g., Limulus polyphemus), comuns na costa 

leste americana e, em muitos casos, mais extensivamente, por peixes 

demersais costeiros, como o linguado-preto (Paralichthys brasiliensis), muito 

freqüente na costa brasileira.

Os hábitos alimentares e a construção de galerias de espécies bênticas

influenciam a divesidade específica local e as propriedades sedimentológicas 

(RHOADS; YOUNG, 1970). Por exemplo, o sedimento e a matéria orgânica 

associada são misturados e alterados durante o enterramento, ingestão e 

construção de galerias temporárias ou permanentes. Organismos 

bioturbadores também transportam e redistribuem sedimentos na superfície em 

forma de fezes ou através de atividade de enterramento (BRENCHLEY, 1981) 

Também podem influenciar na matriz orgânica que agrega os grãos das areias 

(FRANKEL; MEAD, 1973), as quais levam à desestabilização do sedimento 

(BRENCHLEY, 1981). A desestabilização do sedimento é importante, visto que 

a estabilidade do mesmo é conhecida por controlar a estrutura da comunidade 

(DABORN, et a., 1993). A coesão de sedimentos organicamente enriquecidos 

depositados na superfície pela atividade de alimentação da poliqueta Laonereis

acuta estabiliza o sedimento em condições de baixa energia hidrodinâmica

(PALOMO; IRIBARNE, 2000). 

CADÉE (2001) corroborou tais observações apontando para o fato que 

a não ser onde as condições de intensos distúrbios físicos (alto 

hidrodinamismo), água estagnada com condições anóxicas e poluição, 

organismos cavadores sésseis ou com mobilidade discreta colonizam áreas 

costeiras com seus tubos e galerias, podendo ser muitas vezes abundantes.
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Essa macroinfauna cavadora constitue uma estrutura de hábitat conspícuo, 

onde alguns tubos podem simplesmente terminar em galerias simples com 

apenas uma saída/entrada. Entretanto, grande parte delas apresentam formato 

em Y ou U, geralmente intercomunicando-se umas com as outras através de 

pequenas ramificações e sub-galerias (REISE, et al., 2002), faciltando inclusive 

os hábitos reprodutivos de espécies de invertebrados marinhos (CANDISANI, 

et al., 2001) (Figura 3.12.). Estes tubos e galerias são compostos por lignina de 

polissacarídeos sólidos a qual age como uma peneira molecular, enquanto que 

as galerias são cimentadas com muco e geralmente com uma fina camada de 

partículas finas do sedimento (REISE, supra cit.).

Poecilochaetus australis Nonato, 1963 parece ter exercido papel 

fundamental na estruturação da comunidade sulitoral estudada. Os tubos de 

Poecilochaetus são em formato de U e cobertos por muco, onde a corrente de 

água é mantida através do tubo (ALLEN, 1904). Conforme destacado por 

REISE (2002), os tubos e galerias mais do que dobram a área de interface 

água-sedimento. Estas estruturas servem como ao transporte de partículas, 

dissolvendo metabólitos e oxigênio através do sedimento (MEADOWS;

MEADOWS, 1991).

Quando se observa a composição e o nicho ecológico dos táxons 

dominantes na comunidade estudada na Baía de Guanabara, nota-se que a 

grande maioria dos táxons apresenta hábitos depositívoros, outros ainda mais 

especificamente possuem características necrófagas como cladocera Daphnia

sp. Em tubos de Poecilochaetus já foi encontrado o braquiúro comensal da 

família Pinnotheridae (TAYLOR, 1966), aqui representado pelo gênero Pinnixa

sp. e encontrado freqüentemente ao longo de todas os meses estudados. 

Estes tubos podem oferecer abrigo e refúgios a este grupo de organismos. Os 

anfípodes, Tiburonella viscana e os Corophiidae, também foram encontrados 

em grandes quantidades em todos os meses do ano, provavelmente 

associados à grande quantidade de pelotas fecais (LEVINTON 1995) 

depositadas em uma das extremidades do tudo em U construído por 

Poecilochaetus.
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Figura 3. 12. Galerias e tubos de (A, B) camarões thalassinídeos, (C) Caranguejo ocypoda, 
(D–G) poliquetas, (H) ofiuróide, (I) holotúria ápoda e (J) e uma staphylinid. A camada superficial 
do sedimento está sombreda; barras de escala em cm. Adaptado de REISE (2002).
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A comunidade encontrada na Baía de Guanabara sugere equivalente 

ecológico da espécie Arenicola marina (BREY, 1991), que pode estar ligada a 

interações inter e intra-específicas. Manchas de alimento e montes de pelotas 

fecais são estruturas instáveis, disponíveis para a maioria da macroinfauna, 

como as próprias arenícolas, pequenos organismos tubícolas como o anfípode 

Corophium spp. e os poliquetas Pygospio elegans no caso de A. marina e,

possivelmente, de Prionospio steenstrupii para P. australis. Copépodos e seus 

respectivos predadores, por outro lado, agregam-se ao redor destes montes 

(REISE, 1987). O anfípode Bathyporeia sarsi também é abundante ao redor 

dos montes fecais excretado por A. marina, sugerindo que a espécie 

Tiburonella viscana, Baía de Guanabara, esteja preenchendo este mesmo 

nicho. O estudo das interações da espécie Arenicola marina demonstrou que a 

presença deste organismo revela um amplo espectro de efeitos diretos e 

indiretos (PHILIPPART, 1994) Devido ao hábito tubícola, a população de 

Poecilochaetus pode ter atuado como A. marina, estabilizando e oxigenando o

sedimento, oferecendo abrigo a outros táxons e até mesmo gerando refúgio

durante períodos reprodutivos para outras espécies, conforme representado na 

Figura 3.14.. Os resultados encontrados destacam a importância de táxons-

chave na estruturação da comunidade bêntica sublitoral, mesmo em locais 

extremamente eutrofizados.

Assim como apontado por HILBIG & BLAKE (2000), pulsos de 

recrutamento de espécies podem ser suficientes para a manutenção destes 

organismos como táxons dominantes durante anos de amostragem. 

Claramente, informações adicionais sobre a história de vida de espécies

dominantes são necessárias para melhor compreender a variabilidade anual da 

macroinfauna bêntica sublitoral.
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Figura 3. 13. Diagrama representando o tubo de Poecilochaetus australis e a respectiva fauna 
associada dominante encontrada ao longo do período estudado. Adaptado de REISE (2002).
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CAPÍTULO 4____________________________________________________

Estratégia reprodutiva de uma população de Poecilochaetus australis
Nonato, 1963 (Polychaeta: Spionida) em uma baía tropical eutrofizada: 
Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil.

Introdução

Os Polychaeta são animais bem representados em comunidades 

bênticas marinhas e atualmente comportam 9000 espécies reconhecidas 

(ROUSE & PLIEJEL, 2001). Este grupo também apresenta uma diversidade 

espetacular de ciclos de vida e hábitos reprodutivos (SCHROEDER;

HERMANS, 1975; WILSON, 1991; GIANGRANDE, 1997).

A plasticidade reprodutiva das poliquetas deriva em parte da relativa 

simplicidade do sistema reprodutivo e exerce um papel fundamental no 

sucesso do grupo nos sistemas bênticos marinhos (DALES, 1962). O

conhecimento dos ciclos de vida de organismos é de grande importância no 

manejo e conservação de ambientes, visto que a reprodução parece 

apresentar uma menor tolerância ao estresse do que outras funções vitais, 

sendo a fecundidade útil como um indicador sensível de perturbações subletais 

em invertebrados marinhos. Apesar disso, entre os invertebrados marinhos se 

conhece o ciclo de vida de apenas 5% das espécies (VENTURA; PIRES,

2002). Entre os poliquetas, este percentual é de somente 3% das espécies 

conhecidas (ECKELBARGER, 2005).

Uma porção substancial da fauna de invertebrados marinhos apresenta 

períodos reprodutivos notadamente sincronizados (HARRISON et al., 1984; 

BABCOCK et al., 1986; GIESE; KNATANI, 1987; WATSON et al., 2000). Em 

mares temperados, por exemplo, uma destas estratégias reprodutivas é a 

liberação dos gametas dentro de condições específicas ocasionadas por 

variações sazonais inerentes ao ambiente (OLIVE, 1995). Os sinais sazonais 

incluem fatores físicos mais complexos que afetam os movimentos, a energia 

mecânica e o hidrodinamismo das massas de água, as quais apresentam 

influências marcantes na dispersão de desovas pelágicas (BHAUD & CHA,

1992; DENNY & SHIBATA, 1989). Os sinais ambientais sazonais também 

incluem suporte a fatores bióticos secundários, tais como, disponibilidade 

alimentar, presença e abundância de competidores, predadores, como também 
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a presença e a concentração de substâncias biologicamente ativas. Tais 

substâncias podem ser toxinas, produzidas por dinoflagelados (SOUTHGATE

et al., 1984; DUTZ, 1998; IANORA et al., 1999) e diatomáceas (IANORA et al.,

1996; BUTTINO et al., 1999), assim como produtos da excreção metabólica 

dos organismos e feromônios liberados no ambiente, como demonstrado para

várias espécies da família Nereididae (HARDEGE et al., 1996; ZEECK et al.,

1990). Entretanto, para compreender as conseqüências das mudanças do

ambiente físico na biologia reprodutiva dos organismos, é necessário 

compreender não somente os sinais ambientais, como também as pressões 

seletivas que determinam o período ótimo para a procriação. Por outro lado, 

estas pressões são, em grande parte, desconhecidas (OLIVE et al., 2000). Um 

paradigma geralmente aceito diz que as condições nas quais as desovas são 

lançadas têm sido otimizadas pela seletividade que as espécies possuem em 

“escolher” o período com condições mais favoráveis de temperatura, luz e 

alimento, aumentando as chances de sobrevivência (GIESE; KNATANI, 1987). 

Contrariando este paradigma, OLIVE (1995) considera que essas hipóteses 

não foram amplamente testadas, e ainda que algumas observações têm sido 

feitas sugerindo que este paradigma é somente em parte verdadeiro (SEWELL

; YOUNG, 1999). Este cenário agrava-se, já que grande parte dos estudos do 

ciclo de vida de invertebrados marinhos é baseada essencialmente nos grupos 

echinodermata e molusca (LEVIN, 2006).

O controle ótimo da desova pode também envolver interações com a 

temperatura ambiente (GOERKE, 1984; WATSON et al., 2000), sinais das 

fases da lua e das marés (FRANKE, 1986) ou sinais bioquímicos, como por 

exemplo, aqueles causados por florescimentos de fitoplâncton (STARR et al.,

1990). No intuito de prever as conseqüências das variações de longo termo, é 

claramente necessário compreender os efeitos de pequenas variações nas 

condições ambientais nos processos de desenvolvimento e qual o grau de 

sincronia da reprodução sazonal e seu impacto no padrão geral da

comunidade.

Os poliquetas apresentam a maior diversidade de modos reprodutivos 

entre os invertebrados marinhos (GIANGRANDE, 1997). Nos poliquetas, os 

sexos são geralmente separados, i.e. gonocóricos (SCRÖREDER; HERMANS, 

1975), e raramente são encontrados dimorfismos sexuais. Hermafroditas são 
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conhecidos. A fertilização é geralmente externa, sendo os produtos da 

reprodução lançados na água com períodos variáveis de desenvolvimento 

larval no plâncton, seguido de metamorfose. Durante o período reprodutivo, 

alguns poliquetas passam por modificações de diversas magnitudes, incluindo 

o aumento dos olhos associado à grande sensibilidade à luz, aumento dos 

lobos parapodiais, adição de cerdas capilares ou substituição das cerdas por 

outras que facilitem a natação e histólise dos músculos da parede do corpo e 

do trato disgestório, tornando-se os chamados adultos epitocos (WILSON, 

1991). Aqueles poliquetas que não desovam seus gametas na coluna de água 

protegem sua prole de diferentes formas. Os ovos podem estar presos ao 

corpo da fêmea por câmaras de incubação, incubados em um tubo parental ou 

deixados em massas gelatinosas fixas ao substrato, tomando-se

posteriormente o desenvolvimento direto. A viviparidade é conhecida em 

poucas espécies. Algumas também podem reproduzir-se asexuadamente 

(FAUCHALD, 1977; SCHOREDER & HERMANS, 1975). 

Quanto ao número de eventos reprodutivos, os organismos podem ser 

considerados semélparos (apenas um período reprodutivo no ciclo de vida) ou 

iteróparos (mais de um evento reprodutivo) (COLE, 1954). Cada espécie pode 

ainda ser classificada como k-estrategista ou r-estrategista. No primeiro caso, 

os indivíduos são de maior tamanho, iteróparos, reproduzindo-se

esporadicamente e investindo mais na sobrevivência da prole e não no número 

de gametas. As espécies denominadas r-estrategistas, referidas muitas vezes 

como oportunistas, são de menor tamanho, atingem a maturidade sexual em 

estágios mais iniciais de desenvolvimento, de curto período de vida, muitas 

vezes semélparos e com alta fecundidade (MCARTHUR; WILSON, 1967). O

termo oportunista caracteriza espécies que colonizam rapidamente áreas que 

sofreram algum distúrbio antes de serem substituídas por colonizadores finais, 

usualmente necessitam de muita matéria orgânica, além de modificar o meio 

bêntico através do distúrbio do sedimento. Apresentam crescimento acelerado 

dos indivíduos, sendo favorecidos em grande parte pela elevada quantidade de 

matéria orgânica disponível no meio (GRASSLE; GRASSLE, 1974). Por outro 

lado, em caso de carência ou falta de recursos nutricionais, a população 

rapidamente declina, obervando-se uma oscilação populacional marcante 

nesta categoria da população (CHESNEY, 1985). Tais organismos exibem 
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peculiaridades semelhantes no ciclo de vida, incluindo curto período de 

desova, proteção parental, pequeno tamanho corporal, curto período entre as 

gerações e reprodução semicontínua. Estudar as respostas reprodutivas de 

espécies oportunistas pode ser particularmente interessante para elucidar os 

mecanismos da sucessão secundária das comunidades bênticas dos 

sedimentos (GRÉMARE et al., 1988).

WOODIN (1976) já havia notado que os grupos de organismos da 

infauna que apresentam densidades elevadas podem ser de três tipos: 

depositívoros cavadores, suspensívoros e construtores de tubos (capítulo 3).

Por outro lado, locais com altas densidades de organismos também podem ser

caracterizados pela presença de espécies com ciclo de vida do tipo 

oportunista. Algumas destas espécies podem apresentar, inclusive, ciclo de 

vida típico de espécies oportunistas, seja por restrições ambientais, exclusão 

competitiva e indução direta pela disponibilidade alimentar, como também por 

sinais endógenos e exógenos de compostos bioquímicos e/ou tóxicos 

presentes no ambiente (OLIVE, 1995). Desta forma, a composição faunística, a 

distribuição espaço-temporal e o status ambiental da comunidade sublitoral de 

substratos inconsolidados será fortemente influenciada pela habilidade da 

comunidade, população e dos indivíduos, em suportar pressões e flutuações 

das variáveis ambientais.

Investigações detalhadas obtidas em sua grande maioria de espécies 

de regiões temperadas, sobre as respostas individuais ao aumento da 

quantidade ou qualidade do alimento, têm revelado aumento na sobrevida, 

crescimento e fecundidade, antecipação da maturidade sexual e alterações na 

produção de ovócitos (LEVIN, 1986; LEVIN; CREED, 1986; GRÉMARE et al., 

1988; MARSH et al., 1989; BRIDGES; LEVIN, 1991; QIAN & CHIA, 1991). 

LINTON; TAGHON (2000) confirmaram a hipótese de que o desaparecimento 

do capitelídeo Capitella sp.I durante a sucessão ecológica é devida à 

diminuição da capacidade reprodutiva em sedimentos com concentrações de 

proteínas abaixo do limite ótimo para o crescimento e a reprodução. 

Atualmente, vinte e oito espécies e uma subespécie de 

Poecilochaetidae (Annelida: Polychaeta) são reconhecidas (SANTOS;

MACKIE, 2008). Os representantes da família estão distribuídos amplamente 

desde a zona entremarés até 10.687 metros de profundidade (MACKIE, 1990). 
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É sabido que na família Poecilochaetidae os sexos são separados. Os ovos 

são grandes e com grande quantidade de vitelo e finas membranas. O 

desenvolvimento ocorre no plâncton, onde a larva permanece por longos 

períodos até estágios avançados de desenvolvimento (até 50 setígeros). A 

pós–larva produz um muco que é responsável pela adesão de pequenas 

partículas. Estas larvas são capazes de nadar como os adultos quando 

perturbadas através de movimentos rápidos e ondulatórios de todo o corpo. 

São capazes de efetuar grandes deslocamentos verticais na coluna d água 

(NOZAIS et al., 1997).

Apesar de a Ordem Spionida ser a de maior diversidade de modos 

reprodutivos e uma das mais diversas e abundantes em ambientes bênticos 

(WILSON, 1991), poucas são as informações sobre biologia reprodutiva desta 

ordem no Brasil (MACCORD, 2005). Além da descrição detalhada da biologia

da espécie Poecilochaetus serpens (ALLEN, 1904), não há nenhum outro 

estudo sobre a biologia, história de vida, dinâmica populacional e estratégias 

reprodutivas das demais espécies desta família. BLAKE & ARNOFSKY (1999) 

utilizaram informações sobre a biologia reprodutiva das espécies na 

interpretação filogenética dos Spionida, porém com poucas evidências da 

família Poecilochaetidae devido à falta de informação sobre a biologia desta 

espécie que pudesse auxiliar tanto aos estudos filogenéticos como ecológicos.

Em locais com ampla oferta de recursos alimentares ao longo do ano 

(e.g. proteínas, lipídios, MOP, MOD, clorofila-a) para a macrofauna bêntica, e 

intensificada nos períodos chuvosos típicos de regiões tropicais, espera-se um 

modo de reprodução contínua ou semicontínua das espécies bênticas. 

Entretanto, estas respostas ainda não foram testadas, já que existe uma 

imensa lacuna de informações sobre a biologia reprodutiva de poliquetas 

sublitorais de substrato inconsolidado na costa brasileira.

Devido à grande disponibilidade de matéria orgânica ocasionada pelas 

altas taxas de produtividade primária fitoplanctônica, seguida pela 

sedimentação da matéria orgânica, do aporte terrígeno e da elevada produção 

bêntica primária e secundária, acredita-se que a reprodução da espécie 

Poecilochaetus australis encontrada na Baía de Guanabara seja contínua 

(iterópara).
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A hipótese a ser testada no presente capítulo sugere que a estabilidade 

das variáveis ambientais, principalmente altas concentrações de matéria 

orgânica total e concentração de clorofila a, encontradas no local amostrado 

(capítulos 1 e 3) favorecem a reprodução contínua (iterópara) da espécie P.

australis. A fim de testar esta hipótese, os animais coletados foram analisados 

quanto à presença e tamanho dos gametas femininos (ovócitos) e a idade da 

primeira maturação. 

Metodologia

A coleta e o tratamento dos animais ao longo do período de estudo 

encontram-se descritos no capítulo 1. Foi analisado um total de 664 indivíduos 

de Poecilochaetus australis. Os indivíduos tiveram a largura em (mm) do 7º 

setígero medido para estimativa da classe de tamanho (MACCORD; AMARAL,

2005). Não foi possível identificar dimorfismo sexual evidente nos indivíduos 

coletados. Portanto, os animais coletados não foram sexados. Foi feita análise 

da presença dos gametas femininos a fim de se identificar em qual época do 

ano há intensificação do esforço reprodutivo da população. 

A análise do estágio de maturação dos ovócitos foi realizada com o 

auxílio de um microscópio óptico Zeiss® onde todos os animais foram 

analisados por transparência quanto à presença de ovócitos a fim de estimar a 

proporção de indivíduos da população que se encontrava em período 

reprodutivo. Quando possível, foi registrado em cada indivíduo o início, o fim e 

o número de setígeros a fim de classificá-los quanto ao estágio de 

desenvolvimento gonadal (RICHARDS, 1970; JOYNER, 1962; MACCORD,

2005).

É possível que, com a análise do tamanho dos ovócitos, as diferenças 

nas estratégias gametogênicas sejam avaliadas através da análise de 

variância. GRANT & TYLER (1983) observaram que a análise de variância dos 

tamanhos dos ovócitos pode ser realizada entre as médias amostrais e que um 

alto valor das médias amostrais indica que o estágio de desenvolvimento em 

cada amostra é sincronizado. Parte das fêmeas maduras coletadas tiveram 30 

ovócitos medidos (maior diâmetro). Foram observados se houve diferença 
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significativa no grau de desenvolvimento dos ovócitos mensurados entre os 

meses através da análise de variância (ANOVA unifatorial; teste t) utilizando o 

pacote estatístico BioEstat 4.0.!. Somente os ovócitos encontrados livres no 

celoma foram mensurados, já que são aqueles que estão em fase final de 

desenvolvimento (ALLEN, 1904). A mensuração dos ovócitos maduros foi 

realizada através de ovócitos coletados de fragmentos posteriores. Os ovócitos 

maduros têm o formato lenticular com o maior diâmetro, sendo o quase o dobro 

da espessura. Somente o maior diâmetro dos ovócitos foi medido.

A idade da primeira maturação foi identicada através da observação da 

presença de ovócitos maduros e sua correspondência com o tamanho do 

indivíduo (largura em mm). 

Resultados

A diferenciação entre machos e fêmeas foi eficiente através do método 

de transparência após identificação do aspecto de preenchimento de gametas

entre machos e fêmeas. A presença de machos foi evidenciada através do 

preenchimento de setígeros maduros posteriores com um aspecto 

esbranquiçado que, após visualização ao microscópio estereoscópico, revelou 

se tratar de concentração elevada de espermatozóides (Figura 4.1. A e B). A 

visualização do estágio de desenvolvimento gonadal das fêmeas em cada 

classe de tamanho foi possível em poucos indivíduos já que a maioria sofreu 

fragmentação da integridade corpórea apesar dos cuidados no momento da 

coleta. Grande parte dos animais rompeu-se em média no setígero 60 e, ao 

contrário do que era esperado, os gametas maduros puderam ser observados 

somente nos segmentos mais posteriores, a partir do 90º. Não foi possível 

verificar em que segmento se inicia a gametogênese, entretanto notou-se que 

os gametas maduros concentram-se nos setígeros posteriores ficando mais 

evidente na parte mediana do animal. Utilizando metodologia descrita por 

McCord (2005) foi possível identificar com segurança dois estágios de 

desenvolvimento: indeterminado ou vazio e maduro (Figura 4.1. C). 

Os resultados encontrados revelaram que fêmeas maduras estiveram 

presentes em todos os meses amostrados, com exceção de outubro de 2005. 
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Figura 4.1. A, aspecto macroscópico do preenchimento dos setígeros maduros por gametas 
masculinos (aumento 5x, escala 1 mm); B, massa de espermatozóides vista ao microscópio 
óptico (aumento 40x); C, disposição do canal nefridial com ovócitos em desenvolvimento nos 
parapódios medianos (vista ventral, aumento 10x, escala 0,5 mm); D, canal nefridial com 
ovócitos em fase inicial de desenvolvimento (aumento 40x, escala 10µm); E, canal nefridial e 
ramificações deste canal evidenciando ovócitos bem desenvolvidos porém ainda imaturos 
(aumento 20x, escala 100µm); F, ovócito maduro livre na cavidade celomática e ovócito 
imaturo ainda preso ao canal nefridial (aumento 20 x, escala 100µm); G, ovócito maduro 
evidenciado as vesículas internas fechadas (aumento 40x, escala 25 µm); H, ovócito maduro
(aumento 40x escala 100 µm). Legenda: C. nef., canal nefridial; Memb., membrana; Nucl., 
núcleo; Ov. Im., ovócitos imaturos; Ov. Mad., ovócito maduro ; Ram. nef., ramificação do 
nefrídio; Ves., vesícula. 
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Houve frequência constante de fêmeas maduras, entretanto com pequeno 

número de representantes neste estágio de desenvolvimento gonadal (Figura 

4.2). A menor fêmea madura foi encontrada com 0,8 mm em junho de 2005, 

entretanto a grande maioria (80%) dos indivíduos maduros estavam 

concentrados entre 1,1 e 1,3 mm e encontraram-se distribuídas ao longo do 

ano. As demais fêmeas maduras (13%) concentraram-se em 0,9 mm. Foi 

possível observar macroscopicamente que o início do preenchimento dos 

gametas maduros ocorreu em média ao redor do setígero 81. Em um indivíduo

com 0,9 mm o preenchimento ocorreu a partir do setígero 36. Por outro lado 

em um indivíduo com 1,3 mm a visualização dos gametas só foi possível no 

setígero 115. Devido à fragmentação dos exemplares coletados ao redor dos 

setígeros medianos (60º) não foi possível verificar a secção do animal com 

presença de gametas e assim determinar a fecundidade. 

Os maiores ovócitos (média) foram encontrados no mês de dezembro 

de 2005 com 163 µm, e os menores em março de 2006 com 115 µm (Tabela 

4.1). Foi observado que houve tendência sutil de aumento do tamanho dos 

ovócitos do mês de junho de 2005 a setembro de 2005, com queda acentuada 

no mês de novembro e nova tendência positiva em dezembro deste mesmo 

ano atingindo o ápice do tamanho, com queda gradativa de janeiro a abril de 

2006 e novo aumento do tamanho já em maio de 2006 (Figura 4.2).

Tabela 4.1. Tamanho médio dos ovócitos (µm) mensurados entre os meses amostrados. Nota:
*, não foram encontados ovócitos maduros.
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Figura 4.2. Número de fêmeas maduras observadas de junho de 2005 a maio de 2006. 

Foram observadas diferenças significativas no grau de 

desenvolvimento dos ovócitos ao longo do ano (Tabela 4.2.). As diferenças 

significativas encontradas entre meses subseqüentes demonstraram que há 

certo grau de amadurecimento dos ovócitos de um mês para o seguinte. Não 

foi possível determinar se o alto valor das variâncias entre as médias 

demonstra sincronismo entre as fêmeas maduras, já que em cada mês poucos 

indivíduos foram coletados. Como mostra a Figura 4.3., os ovócitos tenderam a 

atingir seu ápice de desenvolvimento em dezembro de 2005. Os resultados 

apontam para um desenvolvimento contínuo dos ovócitos ao longo do ano. 

Tabela 4.2. Análise de variância (ANOVA unifatorial) do tamanho dos ovócitos entre os meses 
coletados. Interseção entre os meses (barras horizontais) indica diferença significativa 
(p<0,01).
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Figura 4.3. Tamanho dos ovócitos (µm) encontrados durante o período amostral, junho de 
2005 a maio de 2006. Nota: caixa indica a 95% dos dados, barras verticais – superior, maior 
escore; inferior, menor escore; linhas horizontais da caixa: superior, terceiro quartil; inferior, 
primeiro quartil; barra horizontal dentro da caixa – mediana. 

Nenhum dimorfismo sexual ficou evidente, entretanto foi observado que 

existem indivíduos mais escuros, tendendo a um tom amarronzado e outros 

mais claros, com tonalidades que vão do laranja escuro ao avermelhado. 

Também foi observado, em alguns indivíduos, duas ou até três placas

quitonosas (7º e 9º e 7º e 8º, 7º ao 9º setígeros), quando o padrão é de 

somente uma placa quitinosa dorsal no 9º setígero. Somente em dois 

indivíduos maduros foi observada a presença de duas placas quitinosas. Ainda 

não foi possível identificar a função desta placa quitinosa, assim como 

estabelecer alguma relação desta anomalia em relação ao número de placas 

com o estágio de desenvolvimento gonadal. 

Os segmentos genitais são um órgão composto, consistindo de um 

nefrídio e um funil genital As gônadas localizam-se ao longo dos tubos 

nefridiais. O ovócito inicia seu desenvolvimento ao longo destes tubos, e 

conforme seu crescimento separa-se das gônadas e passa a circular na 

cavidade celomática, onde continua o processo de maturação (extraovariano). 

Entre os ovócitos maduros de tamanho reduzido (~ 120 µm) o grau de 

amadurecimento das vesículas periféricas foi menor, já que estas se 

apresentaram ainda fechadas (Figura 4.1.G). Estas estruturas também não 

tiveram sua função descrita, porém acredita-se que tenham ligação com a 
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nutrição dos ovócitos quando na cavidade celomática ou ainda mesmo após 

serem liberados para fora da poliqueta.

Foram triadas e identificadas 587 larvas de poliqueta, sendo 194 de 

Poecilochaetus sp. (Tabela 4.3). A maior densidade de larvas foi registrada no 

mês de agosto de 2005, enquanto que a menor foi observada no mês de 

fevereiro de 2006. Devido à carência de informações sobre a família não foi 

possível afirmar se as larvas de Poecilochaetus encontradas são da espécie P.

australis. De modo conservativo, os indivíduos encontrados foram 

denominados apenas como larvas de Poecilochaetus sp. (Figura 4.4.).

Tabela 4.3. Larvas de Polychaeta e de Poecilochaetus sp. encontradas entre Junho de 2005 e 
Maio de 2006. Nota: * arrasto vertical realizado na maré vazante e** arrasto vertical realizado 
na maré enchente.

Figura 4.4. Larva de Poecilochaetus sp. com 25 setígeros. Legenda: LPA, lobo parapodial 
dorsal em forma de ampôla, set., setígero. Escala: 0,2mm.
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Discussão

A presença de gametas nos setígeros medianos e posteriores em 

Poecilochaetus australis foi diferente daquela observada por ALLEN (1904) 

para P. serpens, que verificou presença de produtos reprodutivos a partir do 

17° setígero. Assim como em P. serpens os indivíduos analisados de P.

australis também não apresentaram gametas na parte terminal do animal. 

Conforme verificado no presente trabalho não parece que o início da 

maturação dos ovócitos se dê nos segmentos anteriores, os quais não 

apresentaram nenhum grau de modificação dos nefrídios, canal nefridiano e 

presença de gametas. Os canais nefridiais com presença de gametas em 

desenvolvimento somente foram observados nos setígeros posteriores (~60). 

Parece pouco provável que haja início da gametogênese nos segmentos mais 

anteriores, antes do setígero 60, interrupção em alguns segmentos e 

continuação posteriormente. Pelo que foi observado, nota-se que o 

desenvolvimento dos ovócitos maduros é extraovariano assim como em P.

serpens. Entretanto, com a técnica de observação dos gametas utilizada no 

presente estudo não foi possível comprovar que nos setígeros anteriores não 

há início do processo de maturação/desenvolvimento dos ovócitos. 

A maioria dos poliquetas tem ovários bem definidos e relativamente 

permanentes, com ao menos seis diferentes tipos (ECKELBARGER, 1988). Os 

ovários estão freqüentemente localizados nos parapódios ou ventro-

lateralmente onde podem estar associados ao tecido conjuntivo parapodial, aos 

septos intersegmentais, ao peritônio ventral, ou mais comumente aos 

elementos do sistema circulatório e especialmente com vasos nefridianos 

sanguíneos (ECKELBARGER, 2006 in Rouse; Pleijel 2006). O tamanho e a 

complexidade estrutural dos ovários variam de acordo com o padrão da 

ovogênese adotada pela espécie (ECKELBARGER, 1988). Nos poliquetas, 

dois padrões são bem definidos: extraovarianos e intraovarianos 

(ECKELBARGER, 1983). A ovogênese extraovariana ocorre quando pequenos 

ovócitos previtelogênicos são lançados do ovário no fluido celomático onde 

completam a vitelogênese. Nestas espécies, os ovários são geralmente 

pequenos. Dois tipos de ovogênese extraovariana foram identificados. Nas 

formas mais simples, ovócitos previtelogênicos são lançados no celoma onde 
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prosseguem a maturação (e.g. Sabellidae, Glyceridae, Serpulidae, Oweniidae).

Em outras famílias (e.g. Alciopidae, Nereididae, Phyllodocidae, Pholoididae, 

Sphaerodoridae, Terebellidae, Cirratulidae, Ampharetidae, Pectinaridae), 

agrupamentos de ovócitos previtelogênicos são lançados no celoma envoltos 

por células foliculares. A ovogênese intraovariana ocorre quando os ovócitos 

são retidos pelos ovários durante grande parte ou até mesmo toda a 

ovogênese e vitelogênese (ECKELBARGER, sup. cit.).

BLAKE (2006) observou ovogênese extraovariana em dois gêneros da 

família Spionidae, Polydora e Spio. Os ovários são presos aos músculos 

próximos da linha mediana ventral, sendo os ovócitos lançados no celoma 

onde continuam a se desenvolver. Os ovários aparecem como um saco de ar

que se projeta no celoma. In Polydora ciliata e Polydora cornuta, os ovócitos 

permanecem nos ovários até atingirem 25-30 !m de diâmetro, quando são 

lançados na cavidade celomática. Em seguida, os ovócitos deslocam-se

posteriormente e acumulam-se nas cavidades parapodiais dos segmentos 

medianos onde continuam a crescer e amadurecer até um tamanho máximo de 

cerca de 130 !m. Foi observado que, em Poecilochaetus australis, a 

ovogênese ocorre nos setígeros mais posteriores. Nos setígeros onde foram 

identificados ovócitos ainda imaturos, presos aos canais nefridianos, o 

tamanho medido foi em média de 80 !m. Os menores tamanhos de ovócitos 

encontrados na cavidade celomática ficaram em torno de 90 – 100 !m. Pode 

ser que o padrão apresentado por Blake através do trabalho realizado por 

ALLEN (1904) não seja o mesmo encontrado para P. australis, mas sim mais 

próximo ao de Polydora ciliata, onde os ovócitos permanecem nos ovários até 

alcançarem 25-30 !m de diâmetro, quando são então liberados para a 

cavidade celomática. Este padrão parece ser o mesmo para Polydora cornuta.

ECKELBARGER (2006) apontou que os anelídeos apresentam grande 

diversidade de complexidade ovariana, mecanismos vitelogênicos e padrões 

reprodutivos. O ovário e os mecanismos vitelogênicos desempenham papel 

fundamental na produção de ovos, freqüência de maturação e o tamanho e a 

energia contida nos ovócitos que tem conseqüência no desenvolvimento e na 

dispersão. Faz-se necessário, portanto, o estudo da gametogênese utilizando 

cortes histológicos e microscopia eletrônica a fim de verificar se o processo de 
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maturação é extraovariano ou um tipo combinado de desenvolvimento intra e 

extraovariano.

A presença de gametas nos indivíduos é usualmente utilizada para 

análise da época reprodutiva e dinâmica populacional de Spionidae (ZAJAC, 

1991; SHIMIZU, 1997; SOUZA; BORZONE, 2000). Poucos são os trabalhos 

que estudam a relação do tamanho dos ovócitos e o conteúdo orgânico 

(BRIDGES; TODD, 1993). Eckelbarger & Watling (1995) concluíram que a 

história filogenética das espécies determina diversos atributos fisiológicos, tais 

como a habilidade de processar alimento de alta qualidade, armazenar 

nutrientes e alocá-los nas gônadas, regulando a vitelogênese e até mesmo a 

taxa que a ovogênese (produção de ovócitos) possa estar completa. Juntos,

esta combinação de características controla a taxa de conversão de alimento 

em ovócitos. É sabido que pulsos sazonais de matéria orgânica (e.g. deposição 

de fitodetritos) podem regular a dinâmica populacional de bactérias e alguns 

protozoários (flagelados e foraminíferos), bem como a reprodução e ciclos de 

crescimento de alguns metazoários (GODAY; TURLEY, 1990). Sabe-se

também que pulsos sazonais de alimento ativam alguns processos 

reprodutivos, como o início da gametogênese, o desenvolvimento de gametas 

incluindo a acumulação de vitelo (vitelogenesis), a desova e o assentamento 

larval (SUMIDA et al., 2000; GODAY, 2002). Os resultados dos estágios de 

maturação ao longo do ano na população de P. australis estudada sugerem 

que a oferta de matéria orgânica ao menos não é o fator limitante, tendo em 

vista as altas concentrações de matéria orgânica, clorofila a e feopigmentos

(capítulo 1). A oferta de material nutritivo em altas concentrações nas camadas 

superficiais do sedimento aponta que há condições necessárias para que haja 

ativação da gametogênese ao longo do ano. 

Em geral, a maioria das espécies de Spionidae estudadas parece 

reproduzir-se quando a temperatura da água é mais elevada (BLAKE, 1969; 

LEVIN, 1984a; LEVIN; CREED, 1986; SATO-OKOSHI et al., 1990). 

Caracteristicamente, tais espécies são politélicas, sendo capazes de entrar em 

período de reprodução mais do que uma vez durante suas histórias de vida. 

MACCORD (2005) verificou que houve redução do período reprodutivo em 

períodos mais frios em duas populações de Scolelepis em São Sebastião, São 

Paulo, ao contrário do que foi encontrado em populações de Streblospio, que
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se reproduziram continuamente em águas mais quentes (SARDÁ; MARTIN, 

1993). Ainda foi observado que, em ambas as espécies de Scolelepis, houve 

tendência de presença de fêmeas nos estágios finais de desenvolvimento 

gonadal, visto que as fêmeas necessitam liberar maior quantidade de ovócitos 

possíveis para garantir o sucesso reprodutivo, enquanto que nos machos os 

espermatozóides contidos em poucos setígeros podem ser suficientes para 

fecundar dezenas de ovócitos. Muitas espécies são capazes de estabelecer 

densas populações durante a época de reprodução porque uma grande 

quantidade de gametas e desovas é produzida por uma única fêmea (BLAKE,

2000). Estes indícios sugerem que a estratégia reprodutiva de P. australis

concentra a ovogênese contínua em poucos indivíduos, garantindo o 

suprimento de ovócitos a serem lançados na coluna d’água durante um longo 

período.

As variáveis ambientais analisadas apontam que a temperatura da 

coluna d’água junto ao fundo foi relativamente alta, assim como as 

concentrações de matéria orgânica total e quantidade de clorofila-a e 

feopigmentos foram relativamente constantes, sem que houvesse um estímulo 

ambiental agudo que pudesse alterar o padrão encontrado. Parece razoável 

supor que a estabilidade ambiental a que a população de P. australis foi 

submetida não criou condições para paralisação da gametogênese, mas pelo 

contrário. A presença de gametas maduros ao longo de todo o período 

estudado, evidenciando-se a constante produção de ovócitos, associada a 

presença freqüente de larvas de Poecilochaetus na coluna d´água, coloca a 

espécie no grupo de reprodução como iterópara (GIANGRANDE, 1997). 

O tamanho dos ovócitos é provavelmente a característica da história de 

vida mais freqüentemente registrada entre os invertebrados marinhos (LEVIN

et al., 1991; QIAN; CHIA, 1991). O tamanhos dos ovócitos maduros dos

poliquetas variam entre 20-40 !m in Polyphtalmus pictus (FAGE; LEGENDRE

1927) e 1,17 mm de diâmetro em Paronuphis antarctica (HARTMAN, 1967). 

Acredita-se que o diâmetro dos ovócitos é relativamente constante e que a 

qualidade dos ovos é relacionada com seu tamanho. Entretanto, tem sido 

observado que os ovócitos podem variar de tamanho em resposta a variações 

dos parâmetros ambientais (QIAN; CHIA 1991; PREVEDELLI; ZUNARELLI

VANDINI, 1998). Estas diferenças já foram vistas em populações de Dinophilus
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gyrociliatus, um poliqueta oportunista, assim como em quase todas as espécies 

do gênero Ophryotrocha (SIMONINI; PREVEDELLI, 2003 A, B). Como não há 

estudos reprodutivos, mais especificamente dos ovócitos, entre as espécies do 

gênero Poecilochaetus, a comparação com a literatura científica fica 

impossibilitada. A ausência de fêmeas maduras (outubro 2005) e o decréscimo 

do tamanho médio dos ovócitos (novembro 2005) podem estar associados a 

alguma variável ambiental que condicionou esta resposta. Não foi possível, 

com os dados coletados e analisados, estabelecer qualquer relação, visto que 

houve tendência à estabilidade dos parâmetros ambientais durante o período 

estudado. Comparando-se os resultados do tamanho dos ovócitos de 

Poecilochaetus com espécies que adotam estratégia de dispersão do tipo 

planctotrófica, pode ser inferido que o tamanho do ovo de Poecilochaetus está 

entre os maiores até então referidos na literatura (GIANGRANDE, 1997). 

Alguns autores (NONATO, 1963; BLAKE, 2000; NOZAIS et al., 1997) já haviam 

apontado que a espécie é bastante freqüente na coluna d´água, possui 

habilidade de deslocamento e permanece longos períodos na coluna d’água, o 

que pode estar relacionado com o valor nutritivo estocado nos ovócitos desta 

espécie, que auxilia na estratégia de dispersão das larvas. 

Acredita-se que a maioria das espécies de espionídeos desove na 

coluna d’água (e.g. Paraprionospio, Prionospio, Dispio, Aonides, Aonidella,

Lindaspio, Spiophanes, Rhynchospio, Scolecolepsides, Malacoceros,

Marenzelleria, Scolelepis, Parascolelepis, Laonice, Heterospio, Uncispio,

Poecilochaetus e Trochochaeta) (BLAKE, 2000). Entretanto, BLAKE &

ARNOFSKY (1999) notaram que grande parte das observações são 

inconsistentes devido à falta de estudos elaborados em reprodução e 

desenvolvimento. Estes autores destacaram que dois padrões principais de 

desova ocorrem: (1) disseminação dos ovocitos e espermatozóides na coluna 

d’água, onde os ovos fertilizados desenvolvem-se em larvas livre-natantes; (2) 

produção de ovocitos e espermatozóides por pares de machos e fêmeas 

resultando em uma massa de ovos dentro das quais se desenvolvem até um 

estágio que entram no plâncton como uma larva funcional. Na população de 

Poecilochaetus australis estudada, a presença de ovócitos em indivíduos 

maiores que 0,9 mm pode estar associada a questões evolutivas da espécie. 

Poecilochaetus apresenta estrutura corpórea extremamente frágil, 
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principalmente nos segmentos posteriores onde estão concentrados os 

ovócitos maduros. Nos indivíduos menores que 0,9 mm, a parte mediana a 

posterior do animal é muito fina e delgada. O investimento da produção de 

ovócitos em indivíduos abaixo desta classe de tamanho pode ser inviável do 

ponto de vista energético (custo – demanda energética / benefício -

gametogênese eficiente). A idade elevada da primeira maturação pode estar 

associada a um melhor aproveitamento do investimento energético do início da 

ovogênese verificado através do sucesso reprodutivo e do estabelecimento da

espécie no ambiente estudado.
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CAPÍTULO 5____________________________________________________

Dinâmica populacional de Poecilochaetus australis Nonato, 1963 

(Polychaeta: Spionida) na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil

Introdução

As espécies da infauna formam uma das mais ricas coleções de 

espécies no oceano, e talvez da terra. A maioria da diversidade específica dos 

ecossistemas marinhos consiste de invertebrados que habitam o sedimento

(SNELGROVE, 1999). Dentre estes, as poliquetas podem representar até 70% 

do total da abundância e biomassa (GRAY, 1974). Devido à natureza de seu 

hábito locomotor, sedentário ou séssil, são organismos amplamente utilizados 

na interpretação de padrões espaciais e temporais da macrofauna de 

substratos inconsolidados sublitorais sujeitos a influências naturais e/ou 

antropogênicas (JONES; KALY, 1996; GRAY et al., 2002). O estudo da 

dinâmica populacional de macroinvertebrados torna-se ferramenta valiosa para 

o monitoramento de ecossistemas costeiros (OMENA; AMARAL, 2000). A 

flutuação populacional de espécies-chave no ambiente natural pode auxiliar de 

forma importante a interpretação dos padrões espaço-temporal da fauna 

sublitoral.

Apesar disso, existe uma grande lacuna de informação da dinâmica 

populacional da macroinfauna sublitoral em áreas costeiras tropicais no Brasil, 

e especialmente em locais sujeitos a alta contaminação orgânica. Apesar de 

muitos esforços já terem sido aplicados na compreensão da dinâmica

populacional de espécies bênticas em mares temperados, um reduzido número 

de estudos vêm sendo realizados em regiões tropicais. Os poucos trabalhos 

que foram feitos na costa brasileira focaram o estudo da dinâmica populacional 

de espécies da família Spionidae, presentes em praias arenosas (SANTOS,

1991, 1994; SHIMIZU, 1997; MACCORD, 2005). Até o momento, nenhum 

trabalho realizado na costa brasileira ainda foi feito tendo como foco espécies 

bênticas sublitorais que habitam o substrato inconsolidado. Em nível mundial, 

nenhuma espécie da família Poecilochaetidae teve a dinâmica populacional 

estudada.
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Conforme foi observado e apresentado no capítulo 3, a espécie 

Poecilochaetus australis encontra-se presente na Baía de Guanabara em altas 

densidades em locais sujeitos a um grande aporte orgânico de origem urbana. 

Face às estratégias reprodutivas encontradas e descritas no capítulo 4, torna-

se importante investigar se o esforço reprodutivo da espécie traduziu-se na 

manutenção da população no ambiente estudado. Através do estudo da 

dinâmica populacional pretende-se buscar respostas ao grau da adaptação da 

espécie em um local teoricamente inóspito à sobrevivência e/ou manutenção 

de espécies bênticas, facilitando o entendimento das respostas biológicas ao 

problema apresentado.

O presente capítulo tem como objetivo verificar a dinâmica 

populacional de uma população de Poecilochaetus australis Nonato, 1963 

habitando uma área de influência de efluentes urbanos, i.e. esgoto doméstico, 

e verificar se existe variabilidade temporal na população induzida por alguma 

variável ambiental.

Metodologia

A amostragem dos indivíduos de Poecilochaetus australis e das 

variáveis ambientais foram realizadas conforme procedimentos descritos no 

capítulo 1. O maior diâmetro do 7º setígero (D7) (MACCORD; AMARAL, 2005)

de todos os indivíduos, inclusive larvas planctônicas, foi medido como 

estimativa de tamanho conforme metodologia empregada no capítulo 4. Foram

confeccionadas tabelas de frequência para representação tabular da 

distribuição relativa das classes de tamanho de todos os indivíduos 

mensurados, em todos os meses, apresentando os intervalos de classe de 

acordo com a fórmula de Sturges através do uso do pacote estatístico BioEstat 

4.0.

Os parâmetros da curva de crescimento de von Bertalanffy (VBGC) 

foram estimados com base na análise das distribuições de frequência de 

tamanho através da rotina ELEFAN I (Electronic Length Frequency Analysis), 

contida no pacote FISAT (GAYANILLO; PAULY, 1997). Para se expressar a 

oscilação sazonal de crescimento, foi utilizada a função de crescimento 

modificada (PAULY; GASCHUTZ, 1979). Os valores dos parâmetros de 
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crescimento sofrem muitas variações até que se obtenha o melhor ajuste 

(maior valor de Rn). 

O modelo de recrutamento foi determinado utilizando-se a rotina 

ELEFAN I, a partir da curva de crescimento de von Bertalanffy, utilizando-se os 

dados originais de freqüência de tamanho. A mortalidade total (Z) foi obtida 

com a curva de captura convertida em tamanho (“Length Converted catch 

curve”).

Foi utilizado o teste Z para a comparação entre as médias amostrais. O 

teste não paramétrico Kruskal-Wallis foi utilizado para verificar se houve 

diferenças significativas entre as densidades encontradas em cada mês. Foi 

realizada uma análise de correlação de Spearman ( rs ) a fim de verificar o grau 

de associação entre a abundância de Poecilochaetus australis e todas as 

variáveis ambientais analisadas em cada mês (capítulo 1).

Resultados

Larvas Poecilochaetus (coluna d’água)

Foram triadas e identificadas 587 larvas de poliqueta, sendo 194 de 

Poecilochaetus sp.. A maior densidade de larvas foi registrada no mês de 

agosto de 2005, enquanto que a menor foi observada no mês de fevereiro de 

2006 (Figura 5.1.). A largura (D7) das larvas encontradas oscilou entre 0.15 e 

0.20 mm.

Figura 5.1. Abundância de larvas de Poecilochaetus coletadas entre Junho de 2005 e Maio de 
2006. 
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Densidade P. australis (sedimento)

No período de 12 meses de coleta foram amostrados e identificados 

um total de 1575 indivíduos de P. australis com média mensal de 43 indivíduos 

(dp = 19,64). A comparação das médias amostrais apresentou variabilidade 

significativa (Z = 0,037; p <0,05). Os meses de agosto de 2005, março de 2006 

e maio de 2006 apresentaram as menores abundâncias, enquanto que em 

janeiro e abril de 2006 foram observadas as maiores, com respectivamente, 21, 

16, 21, 82 e 67 indivíduos (Figura 5.2). Apesar de a abundância atingir um pico 

superior em janeiro de 2006 com 246 indivíduos e um pico inferior em março 

de 2006 com 48 indivíduos, a variabilidade mensal das réplicas obtidas revelou 

não haver diferenças significativas da abundância durante o período estudado 

(H = 10,61, p<0,05). 

Figura 5.2. Densidade de Poecilochaetus australis encontrada entre julho de 2005 e maio de 
2006. Notas: no mês de junho de 2005 não houve coleta de réplicas, amostra única com 130 
indivíduos. Caixa indica a 95% dos dados, barras verticais – superior, maior escore; inferior, 
menor escore; linhas horizontais da caixa: superior, terceiro quartil; inferior, primeiro quartil; 
barra horizontal dentro da caixa – mediana. Eixo y = abundância. 

Não foi observada nenhuma correlação das variáveis ambientais 

analisadas coletadas, na coluna d’água e no sedimento, com a variabilidade 

mensal de P. australis no local amostrado (Tabela 5.1.). As variáveis 

ambientais analisadas revelaram pouca variação, assim como apontado no 

capítulo 1. Nos meses em que ocorreram diferenças significativas das 

densidades de P. australis não foi possível identificar nenhuma variável que 

pudesse explicar o aumento do número de indivíduos naquele mês. Os 

resultados encontrados revelam manutenção da espécie ao longo do ano.
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Tabela 5.1. Resultados obtidos através da correlação de Spearman (rs) entre a abundância 
total e as variáveis ambientais da coluna d água e sedimento ao longo do período estudado. 
Legenda: Cloro a, clorofila a; Feopig., feopigmentos; O.D., oxigênio dissolvido; Sal., salinidade; 
sup., superfície; Temp., temperatura; Transp. (m), transparência em metros; MOT, matéria 
orgânica total.

Crescimento

O tamanho médio dos 1575 indivíduos de P. australis ficou em 0.71 

mm D7 (dp = 0.36). O maior indivíduo foi uma fêmea com 1.5 mm coletada em 

maio de 2006. Os menores indivíduos foram encontrados nas larvas 

planctônicas com 0.15 mm e nos recrutas do sedimento com 0.20 mm, estes 

últimos encontrados em junho, julho, outubro e novembro de 2005 e fevereiro, 

março e abril de 2006. Através dos indivíduos mensurados foram identificadas 

8 classes de tamanho (Tabela 5.2.; Figura 5.3.).

Tabela 5.2. Classes de tamanho identificadas entre os indivíduos mensurados ao longo do 
ano. Nota: Xi – média observada; Fi – frequência observada. 

Na figura 5.4 encontra-se a distribuição das coortes identificadas ao 

longo dos 12 meses de estudo. Foram observadas 2 cortes em junho de 2005 

com modas em 0.20 – 0.38 mm (coorte 1), menos representativa e outra entre 

a classe 0.90 – 1.08 mm (coorte 5). No mês de julho deste mesmo ano foi 

identificada uma moda expressiva na classe de tamanho entre 0.38 e 0.55 mm 

(coorte 2), provavelmente resultante de intenso recrutamento neste mês. A 
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coorte 1 foi novamente observada com pequena expressão na classe 0.55 e 

0.73 mm. Em agosto de 2005 foi observado que as classes de tamanho 

inferiores não foram representativas provavelmente devido ao insucesso dos 

recrutas neste mês, estando somente presentes as coortes 1 e 2. No mês de 

setembro foi identificada uma nova coorte (C3) evidenciada pela classe de 

tamanho mais inferior que sustentou grande parte da densidade encontrada

neste mês, já que demais classes tiveram pouca representatividade. No mês 

de outubro de 2005 ficou evidenciada nova entrada de recrutas (C4) na 

população, com mortalidade de cerca de 60% da coorte 3. No mês de 

novembro foi verificado o mesmo padrão de recrutamento na população (coorte 

5) do mês anterior, porém com baixa mortalidade das coortes C3 e C4, não 

sendo possível a identificação da coorte 2. 

Foi verificado que, em todos os meses, as classes de tamanho 

inferiores (0.20 – 0.55 mm) estiveram presentes, sendo responsáveis por 

grande parte da densidade encontrada nos meses de coleta, principalmente 

nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2005. De fato, o 

padrão de recrutamento ficou evidente na análise da curva de crescimento de 

Von Bertalanffy que apontou estes meses como os de maiores picos de 

recrutas na população, seguido de um novo incremento, porém menos 

expressivo, em abril de 2006 (Figura 5.5.). Não obstante, nos meses seguintes 

(dezembro de 2005, janeiro e fevereiro de 2006) observou-se que o 

recrutamento foi menos intenso. A partir de janeiro de 2006, verificou-se então 

que a manutenção da densidade da população deslocou-se dos grupos de 

indivíduos menores para aqueles com maior diâmetro do 7º setígero, ou seja, 

da classe 0.73 a 1.25 mm. 

Pela rotina ELEFAN estimou-se o tamanho assintótico de P. australis

em 0,97 mm, sendo que 79,14% dos indivíduos encontram-se neste ou abaixo 

deste tamanho. Quanto ao crescrimento a constante K ficou em 1,7. No mês de 

fevereiro de 2006, o crescimento (WP = 0,05) (Rn = 0,216, "´ = 1,22). A taxa de 

mortalidade ficou em 3,12. 



116

Figura 5.3. Fotografias digitais demonstrando as classes de tamanho de Poecilochaetus 
australis encontrados no sedimento. Nota: Escala: 1.0 mm.

0.73 ! 0.90 mm 0.90 ! 1.08 mm 1.08! 1.25 mm

1.25 ! 1.43 mm 1.43 ! 1.60 mm

0.20 ! 0.38 mm 0.38 ! 0.55 mm 0.55 ! 0.73 mm
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Figura 5.4. Distribuição relativa dos indivíduos de Poecilochaetus australis em classes de 
tamanho (D 7) na Baía de Guanabara. Nota: eixo y = frequência (%). C, coorte.
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Figura 5.5. Padrão de recrutamento obtido através da curva de crescimento de Von Bertalanffy 
para Poecilochaetus australis entre junho de 2005 e maio de 2006.

Discussão

As características do ciclo de vida influenciam a estrutura da 

comunidade e as associações biológicas presentes no ambiente, determinando 

padrões de abundância de longo termo. Em um ambiente, qualquer que seja a 

escala, a distribuição e abundância dos invertebrados marinhos são mantidas 

por quatro principais fatores: recrutamento larval, que para a maioria das 

espécies é dependente; do assentamento larval e da metamorfose a qual está 

relacionada à disponibilidade de larvas competentes, assim como presença de 

condições propícias no sedimento (OLAFSON, 1994). Para algumas espécies 

com desenvolvimento direto, o recrutamento larval significa renovação in situ

dos juvenis. A migração inclui a emigração e a imigração tanto de juvenis como 

a movimentação dos adultos. Organismos sésseis, uma vez fixados ao 

substrato, não são logicamente afetados pela migração. A mortalidade nos 

diferentes estágios do ciclo de vida pode ser causada por diversos fatores 

como: falha na fertilização, déficit nutricional (QIAN; CHIA, 1993), predação, 

competição por espaço e eventos isolados acidentais (e.g. poluição,

hidrodinamismo). A reprodução assexuada, em algumas espécies, 
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desempenha papel central no controle da abundância e distribuição das 

espécies bênticas (CHIA, 1989).

Uma aparente instabilidade de curto período pode geralmente resultar 

em estabilidade em longo prazo dependendo destas características. Algumas 

peculiaridades como a presença de estágios latentes do ciclo podem tamponar 

o decréscimo populacional em condições ambientais desfavoráveis 

(GIANGRANDE, 1994). É de consenso geral que as fases críticas do ciclo de 

vida de invertebrados marinhos são a ovogênese, o assentamento larval e 

recrutamento dos juvenis (ARNOUX et al. 1995).

Os resultados da dinâmica populacional de P. australis demonstraram 

que há estabilidade da população ao longo de todo período. Não foi possível 

identificar nenhuma alteração da abundância da população associada às 

variáveis ambientais analisadas. A única afirmativa segura que pode ser feita é 

que as contribuições orgânicas ao ecossistema bêntico no local amostrado na 

Baía de Guanabara parecem favorecer a reprodução, o desenvolvimento e o 

recrutamento contínuo das larvas e recrutas de P. australis, devido à grande 

oferta de matéria orgânica, sem que este input limite a sobrevivência da 

espécie. Apesar de terem sido observadas altas concentrações de matéria 

orgânica e clorofila a ao longo de todo o ano, as concentrações de oxigênio 

junto ao fundo foram consideradas normais. A estabilidade das condições 

ambientais (e.g. salinidade, oxigênio dissolvido) no local amostrado também 

pode ter facilitado a estratégia reprodutiva da espécie e dos processos de 

assentamento larval. Também é importante salientar que, apesar de não ter 

sido mensurado diretamente, o local amostrado é caracteristicamente de baixa 

energia hidrodinâmica, revelada pela predominância de frações de silte e argila 

com grãos pobremente selecionados (capítulo 1). Devido ao hábito tubícola, a 

matriz sedimentar (silte/argila com frações de areia fina), a qual a população 

está inserida, é totalmente favorável a construção de galerias e tubos pela 

espécie (NONATO, 1963). As interações biológicas parecem ser mais 

relevantes do que a influência de fatores físicos na determinação do sucesso 

da população neste local. 

Sabe-se também que adultos residentes influenciam o sucesso dos 

colonizadores determinados por muitos fatores, dentre eles: modo de 

alimentação, modificação do sedimento (ALLER; YINGST, 1985) e
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hidrodinamismo (ECKMAN, 1996). A densidade pode ser especialmente 

determinante no que concerne a influência das espécies como inibidoras ou 

facilitadoras na colonização das demais espécies (WHITLATCH et al, 1998).

Os adultos em princípio atuam como agentes facilitadores em áreas 

impactadas quando as densidades são baixas e os recursos básicos (i.e. 

alimento) não são escassos (THRUSH, 1992). A relação adulto-recruta é 

altamente complexa, regida essencialmente por marcadores bioquímicos que 

fornecem “pistas” que facilitam aos recrutas identificarem o local mais apto ao 

desenvolvimento e crescimento da espécie (QIAN; DAHMS, 2006). No caso da 

população estudada, parece que esta interação está relacionada com a alta 

densidade desta espécie e a conseqüente manutenção da população no 

ambiente.

Em relação à disponibilidade de larvas na coluna d’água e sua 

conseqüência na dinâmica populacional de P. australis não foi possível 

estabelecer correlações confiáveis com os resultados apresentados. A oferta 

de larvas e recrutas de P. australis não pode ser diretamente relacionada, já 

que existem muitas lacunas dos estudos sobre mortalidade das larvas, recrutas 

e juvenis, e qual a influência da manutenção da população em longo prazo. A 

dinâmica populacional da maioria das espécies bênticas é controlada pelo 

sucesso diferencial dos recrutas, variável extremamente difícil de ser 

mensurada (GIANGRANDE, 1994; LEVIN, 2006). Muito embora as maiores 

larvas coletadas na coluna d’ água tenham sido do mesmo tamanho (D7) dos 

recrutas encontrados no sedimento, não é possível afirmar que as maiores 

contribuições de recrutas estão associadas às maiores densidades de larva na 

coluna d’ água. Durante muito tempo acreditou-se que a larva planctotrófica 

não recrutaria na população de origem (retroalimentação), mas simplesmente 

seria exportada para outras populações, aumentando a capacidade de 

dispersão da espécie (THORSON, 1950). BHAUD (1988) e PECHENICK 

(1990) em suas revisões apontaram que este paradigma pode ser falso em 

função do pequeno número de estudos realizados até então, sugerindo que as 

afirmações são em grande parte especulativas. LEVIN & BRIDGES (1995) 

compilaram informações da espécie poecilogônica Streblosppio benedicti e

concluíram não haver diferença entre populações com modos planctotróficos e 

lecitotróficos de desenvolvimento na estabilidade da população. No caso de 
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espécies que apresentam somente um modo de desenvolvimento, como no 

caso de P. australis, essa análise fica limitada à interpretação comparativa 

entre populações isoladas geograficamente. 

A presença de larvas planctônicas e a freqüência constante de recrutas 

no sedimento indicam que o recrutamento é constante e que o controle da 

densidade populacional possa estar mais ligado à mortalidade pós-

assentamento do que pelo insucesso na fase de recrutamento. NONATO

(1963) apontou que larvas de P. australis em estágios mais avançados (estágio

nectosoma de Hannerz) são freqüentes na coluna d’água, mas raros no 

sedimento. Na Baía de Guanabara o resultado encontrado foi diferente, já que 

os estágios de desenvolvimento mais avançados foram encontrados tanto na 

coluna d’água, mas principalmente no sedimento, evidenciado pela presença 

constante de recrutas ao longo de todo ano. CHA & BHAUD (1992) verificaram 

que o recrutamento da espécie Eupolymnia nebulosa ocorria após um 

reconhecimento passivo das características do substrato pela larva 

planctônica, seguida por uma reorganização ativa da distribuição larval. 

BHAUD & GRÉMARE (1988) verificaram que a competência da larva permitia o 

uso de partículas sedimentares suficientemente finas para serem manipuladas 

e organizadas dentro da estrutura do tubo. Estes indícios podem apontar para 

a possibilidade das larvas de Poecilochaetus adiantarem seu desenvolvimento 

ainda na coluna d’água, otimizando as chances de recrutamento pelo 

desenvolvimento de estruturas corporais capazes de auxiliarem a construção 

dos tubos já nos estágios iniciais de vida no sedimento.

Poucos estudos identificaram a disponibilidade larval nos estratos da 

coluna d’água, principalmente na interface água-sedimento, e sua 

conseqüência no recrutamento das larvas (QIAN; DAHMS, 2006). O fluxo 

laminar exerce papel importante no sucesso de assentamento das larvas de 

espécies bênticas em locais propícios ao desenvolvimento (BUTMAN, 1987). 

NOZAIS et al. (1997) verificaram que Poecilochaetus serpens é capaz de 

efetuar deslocamentos relativamente expressivos na coluna d’água, sugerindo 

que a espécie é capaz de controlar seu deslocamento a fim de adaptar-se às 

condições mais vantajosas, tanto do ponto de vista da dispersão como do 

recrutamento, no local mais apropriado para a espécie. Devido à metodologia 

de coleta de larvas empregada ser pontual, vertical e ter sido realizadas a partir 
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de cerca de 1 metro da camada superficial do sedimento, os dados 

encontrados são incapazes de apontar relação direta da disponibilidade larval 

com o sucesso dos recrutas no sedimento. Não é possível afirmar, inclusive,

que as larvas planctônicas são de origem da própria população estudada na 

Baía de Guanabara. Esta observação encontra suporte devido à dois fatores 

combinados: larva teleplânica e carência de informação taxonômica das larvas. 

Ainda é difícil demonstrar a correlação entre a ecologia larval, o modo 

reprodutivo e a dinâmica populacional dos adultos, diminuindo a possibilidade 

de previsibilidade da tendência da comunidade de introdução de larvas da 

coluna d’ água e da abundância de juvenis recém-assentados (FELLER et al., 

1992; BHAUD, 2000; QIAN; DAHMS, 2006; LEVIN, 2006). Em particular, a 

importância relativa entre os eventos pré e pós-assentamento na dinâmica 

populacional está ainda em debate. Mais especificamente os processos de 

pós-assentamento têm sido amplamente discutidos no intuito de explicar as 

flutuações das espécies e a estrutura espacial da fauna sublitoral. 

A estratégia reprodutiva e o padrão da dinâmica populacional 

encontrado na população estudada da Baía de Guanabara apontam que o ciclo 

de vida da espécie é bastante eficiente, capaz de manter a população estável 

por um longo período. Não foi encontrado nenhum resultado que apontasse 

ciclo de vida do tipo oportunista para a espécie P. australis, pelo contrário.

Conforme visto no capítulo 4, a população estudada parece investir em poucas 

fêmeas maduras ao longo do ano, porém com estágio de maturação avançado. 

Esta estratégia de investimento energético na reprodução pode ser 

considerada bem sucedida, já que a oscilação das classes de tamanho durante 

os 12 meses estudados indicam que a população consegue manter indivíduos 

aptos a se reproduzirem e liberarem gametas na coluna d’água ao mesmo 

tempo em que não excluem a possibilidade de entrada de novos recrutas. Em 

mares temperados geralmente é observado um padrão diferente. As variações 

sazonais são mais marcantes na estratégia do ciclo de vida de invertebrados 

com larvas planctotróficas em regiões temperadas (GIANGRANDE, 1994; 

BLAKE, 2006: ECKELBARGER, 2006). LACALLI (1981) já havia verificado que 

estas espécies podem desenvolver-se com sucesso somente quando há 

aumento da quantidade de diatomáceas durante a primavera, aumentando os 

riscos da perda do investimento reprodutivo em caso de falha no recrutamento 
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dos juvenis e um possível declínio crítico da população. No caso da população 

de P. australis na Baía de Guanabara não houve grandes oscilações das 

variáveis ambientais mensuradas, principalmente aquelas que são 

determinantes para o desenvolvimento larval planctotrófico e o crescimento dos 

recrutas recém-assentados (e.g. clorofila-a sedimentar e matéria orgânica). Em 

grande parte do período estudado houve contribuição expressiva de recrutas 

na abundância de indivíduos, sem que as classes de tamanho maiores fossem

excluídas. Tal estratégia torna-se extremamente interessante, já que a 

população é capaz de manter adultos no ambiente com potencial reprodutivo, 

ao mesmo tempo em que a espécie otimiza a estabilidade da população 

através da alta disponibilidade de larvas e recrutas em ambiente propício ao 

desenvolvimento, crescimento e reprodução. 
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Considerações finais:

A Baía de Guanabara é considerada um dos ecossistemas costeiros 

mais poluídos do mundo. A comunidade sublitoral estudada está inserida em 

uma área da baía com forte influência de esgotos de origem urbana sem 

tratamento adequado. Entretanto, foi verificado, através da dinâmica temporal 

da macroinfauna bêntica que, no local estudado, o efeito direto do incremento 

orgânico não pôde ser considerado crítico na estabilidade da comunidade. As 

oscilações mensais das variáveis ambientais analisadas foram relativamente 

pequenas e não resultaram em grandes modificações no padrão estrutural 

tanto da macroinfauna bêntica como na dinâmica populacional de 

Poecilochaetus australis. Os processos biológicos parecem ter assumido papel 

mais relevante nesta estruturação do que os processos físicos e até mesmo da 

influência dos aportes orgânicos. Apesar das interações inter e intra-

específicas da macroinfauna bêntica sublitoral serem determinantes no 

entendimento da dinâmica espaço-temporal, o tema ainda recebe poucos 

esforços de pesquisa na costa brasileira. 

O mesmo ponto de vista pode ser dito a respeito da importância dos 

estudos taxonômicos. A carência de especialistas em grupos zoológicos-chave

pode induzir a erros comparativos determinantes na interpretação dos 

resultados. No caso do presente trabalho, uma correta análise da identidade 

taxonômica do gênero Poecilochaetus foi fundamental ao direcionamento da 

estratégia amostral. Um pequeno esforço na correta identificação taxonômica 

foi suficientemente capaz de identificar duas espécies distintas em regiões 

consideradas próximas geograficamente e semelhantes do ponto de vista 

taxonômico.

A ovogênese contínua de P. australis no local amostrado demonstra 

que a espécie não sofre interrupção do período reprodutivo, muito 

provavelmente devido à ausência de limitações energéticas (i.e. disponibilidade 

alimentar). Estudos histológicos são necessários para aprofundar o 

conhecimento da ovogênese. A metodologia empregada também não foi capaz 

de esclarecer em qual região do corpo do animal se inicia a produção dos 

ovos. Seria interessante investigar o ciclo gametogênico da espécie, a fim de 

verificar o investimento reprodutivo com maior precisão e se existem estímulos, 
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não mensurados no presente trabalho, que possam indicar a relação de algum 

composto orgânico com o início da ovogênese. Estudos recentes apontam que 

o ciclo gametogênico pode estar relacionado com a presença de substâncias 

orgânicas específicas presentes no sedimento.

A dinâmica populacional de P. australis na Baía de Guanabara revelou 

que a estratégia reprodutiva da espécie favorece a manutenção da população. 

A população foi capaz de manter simultaneamente adultos com potencial 

reprodutivo e alta disponibilidade de larvas e recrutas em ambiente propício ao 

desenvolvimento, crescimento e reprodução da espécie. As respostas da fauna 

bêntica ao aporte orgânico ainda são pouco conhecidas. As informações 

obtidas no presente trabalho apontam que, ao contrário de regiões 

temperadas, não foi encontrada nenhuma variável capaz de direcionar o 

investimento reprodutivo e o pico de recrutamento para uma determinada 

época do ano, provavelmente devido à falta de flutuações ambientais 

marcantes. Entretanto, pesquisas recentes verificaram que o estímulo ao 

assentamento e recrutamento das espécies está ligado não somente aos 

teores de matéria orgânica, mas também de enxofre e às concentrações de 

certos íons que podem induzir o assentamento, afetando o potencial elétrico 

através da membrana celular. Seria bastante interessante desenvolver estudos 

experimentais direcionados a responder as preferências da espécie aos 

estímulos ambientais que refletem no sucesso reprodutivo e no recrutamento 

da espécie no ambiente. A análise de marcadores lipídicos, proteínas e 

aminoácidos no sedimento pode fornecer respostas bastante promissoras no 

entendimento da dinâmica populacional das espécies bênticas e sua influência 

por estímulos exógenos. 
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Anexo 1 – Planilha dos táxons identificados dos meses de Junho de 2005 a 
maio de 2006. 
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Anexo 1 – Planilha dos táxons identificados dos meses de Junho de 2005 a 
maio de 2006 (continuação).



135

ANEXO 2 – Lista das espécies da macroinfauna bêntica encontradas na Baía 
de Guanabara durante o período estudado. 

Cnidaria
Hydrozoa
Anthozoa
Octocorallia
Pennatulacea
Renilla sp. 
Nemertea
Sipuncula
Echiura
Annelida
Polychaeta
Scolecida
Capitellidae
Capitellidae sp. 1
Capitellidae sp. 2
Mediomastus californiensis
Maldanidae
Euclymene sp.
Orbiniidae
Paraonidae
Aricidea suecica simplex
Aricidea sp.
Palpata
Aciculata
Eunicida sensu stricto
Dorvilleidae
Eunicidae
Lumbrineridae
Onuphidae
Kinbergonuphis tenuis
Diopatra cuprea
Amphinomida
Amphinomidae
Phyllodocida
Glyceridae
Glycera americana
Goniadidae
Hesionidae
Podarke obscura
Nereididae
Neanthes sp.
Phyllodocidae
Eteone sp.
Pilargidae
Polynoidae
Lepidonutus sp. 
Harmothoe sp.
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ANEXO 2 – Lista das espécies da macroinfauna bêntica encontradas na Baía 
de Guanabara durante o período estudado (continuação).

Syllidae
Trypanosyllis parvidentata
Eusyllis lamelligera
Canalipalpata
Sabellida
Oweniidae
Owenia fusiformis
Serpulidae
Serpula vermicularis
Spionidae
Chaetopteridae
Spiochaetopterus nonatoi
Poecilochaetidae
Poecilochaetus australis
Poecilochaetus perequensis
Spionidae
Polydora sp. 
Malacoceros sp.
Scolelepsis sp.
Paraprionospio pinnata
Spiophanes bombyx
Spiophanes sp.
Prionospio steenstrupii
Prionospio heterobranchia 
Prionospio sp.
Terebellida
Ampharetidae
Isolda puelcha
Cirratulidae
Hirudinoidea
Arthropoda
Crustacea
Cephalocarida
Branchiopoda
Cladocera
Daphinia sp. 
Malacostraca
Eumalacostraca
Eucarida
Decapoda
Caridea
Brachyura
Pinnixa sp. 
Anomura
Paguroidea
Peracarida
Cumacea
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ANEXO 2 – Lista das espécies da macroinfauna bêntica encontradas na Baía 
de Guanabara durante o período estudado (continuação). 

Isopoda
Anthuridae
Amphipoda
Corophiidae
Ampeliscidae
Tiburonella viscana
Caprellidae
Amphipoda sp. 1
Amphipoda sp. 2
Maxillipoda
Ostracoda
Mollusca
Gastropoda
Naticidae
Natica pusilla 
Bivalvia
Nuculidae
Nucula semiornata 
Tellinidae
Tellina nitens 
Donacidae
Donax gemmula
Echinodermata
Ophiuroidea
Chordata
Cephalochordata
Amphioxus


