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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Estudos de espécies bênticas geralmente consideram que novos 

colonizadores podem chegar a um local de duas maneiras principais: i) por 

recrutamento de larvas pelágicas; ii) pela migração de juvenis e adultos a partir 

de áreas próximas (SMITH & BRUMSICKLE, 1989). 

O ciclo de vida das espécies bênticas pode incluir o desenvolvimento 

indireto com larvas planctônicas (planctotróficas ou lecitotróficas), o 

desenvolvimento direto com incubação dos embriões e eclosão de formas 

juvenis, ou o desenvolvimento misto, variando o grau de incubação e o estágio de 

eclosão da larva (ABSHER et al., 2003). 

Segundo Mileikovsky (1971), a maioria dos filos de invertebrados marinhos 

apresenta larvas pelágicas e fecundação externa, na maior parte das espécies, 

exibindo um ciclo de vida bêntico – planctônico, e a ocorrência de larvas na 

coluna de água depende do padrão temporal da reprodução e do padrão do ciclo 

de vida, associados aos parâmetros ambientais.  

 De acordo com a “Lei de Thorson” (MILEIKOVSKY, 1971), os 

invertebrados marinhos de altas latitudes apresentariam desenvolvimento direto, 

com a fase larval planctônica ausente, e a freqüência de espécies com larvas 

pelágicas (basicamente planctotróficas) aumentariam gradualmente conforme a 

diminuição da latitude, até o ponto de predomínio em ambientes marinhos 

tropicais. 

Os resultados das primeiras expedições à Antártica mostraram uma 

escassez geral de larvas de invertebrados. O trabalho de Thorson (1950), 

inicialmente formulado para as águas árticas, teve então sua aplicação estendida 

para as águas antárticas. 

Estudos recentes têm mostrado evidências de que as idéias de Thorson 

não podem ser generalizadas para todas as espécies antárticas. Uma relação de 

espécies bênticas antárticas, com larvas pelágicas planctotróficas e lecitotróficas, 

foi apresentada por Pearse et al. (1991), assim como foram registrados estágios 

larvais de ascídias, decápodes e cirripédios (FOSTER, 1987) e equinodermos 
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(PEARSE et al., 1991; PEARSE, 1994) no estreito de McMurdo, bem como larvas 

de gastrópodes (ABSHER et al., 2003) e larvas de invertebrados pelágicos 

(FREIRE et al., 2006) na baia do Almirantado. Arntz et al. (1994) estimam que o 

número de espécies com desenvolvimento indireto, particularmente com larvas 

planctotróficas, é relativamente menor do que quando comparado ao número total 

de espécies antárticas. Estes autores sugerem que as espécies de águas rasas, 

citadas em Pearse et al. (1991) seriam exceções à “Lei de Thorson”.   Shreeve & 

Peck (1995), por outro lado, sugerem que os resultados obtidos no Mar de 

Bellingshausen, junto com os resultados de equinodermos de Bosch & Pearse 

(1990) e Pearse (1994), são contrários às idéias de Thorson.  A proporção de 

espécies de equinodermos com desenvolvimento direto é a mesma na Antártica e 

em região temperada da costa da Califórnia. No Mar de Bellingshausen, larvas de 

sete diferentes filos foram obtidas predominantemente em regiões costeiras e os 

autores acreditam que estudos em águas costeiras rasas, sob o gelo ou perto 

dele, podem revelar um número muito maior de organismos com 

desenvolvimento indireto (SHREEVE & PECK, 1995). 

O assentamento de indivíduos colonizadores é um evento crucial no ciclo 

de vida dos invertebrados marinhos, pois o organismo está mudando de habitat e 

modo de vida. A duração da vida larval planctônica depende de muitos fatores 

relacionados, por exemplo, ao tipo de ovo e vitelo, à disponibilidade de alimento e 

às condições físico-químicas da água do mar. A metamorfose pode ocorrer antes, 

durante ou após o assentamento, e em todos os casos a larva se torna fototáctil 

negativa e/ ou geotáctil positiva e nada para o fundo. A larva testa as condições 

físicas, químicas e biológicas do substrato e ao encontrar a situação ideal, 

completa a sua metamorfose (BRUSCA & BRUSCA, 1990).  

Na baía do Almirantado, com o início do verão austral (novembro a março), 

começa o suprimento das larvas ou juvenis provenientes da coluna d’água ou do 

sedimento de regiões adjacentes (FREIRE et al., 2006). O sucesso no 

recrutamento das larvas pode ser afetado por diversos fatores, como a presença 

de adultos, as propriedades hidrodinâmicas da área, a existência de pistas 

químicas, ou a combinação de alguns destes fatores. Enquanto o suprimento de 

larvas pode ou não ser limitante, o sucesso no estabelecimento de espécies 
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depende da natureza da associação existente conjugada com os atributos do 

substrato no local, como, por exemplo, sua estabilidade (CONSTABLE, 1999).  

A presença de adultos pode influenciar o recrutamento de várias maneiras: 

através da ingestão de larvas, por interferência direta com a superfície do 

substrato e o recrutamento de novos indivíduos pela liberação de pistas positivas 

ou negativas para o recrutamento, fornecendo refúgio contra predadores e 

causando mudanças na hidrodinâmica local através da adição de estruturas ou 

da produção de correntes locais para alimentação (CONSTABLE, 1999).  

Os processos que regem a sobrevivência e a dispersão na coluna d’água 

das larvas planctônicas são muito distintos dos mecanismos de seleção de 

substrato, metamorfose e assentamento das larvas adiantadas, com 

comportamento de transição entre planctônico e bêntico. A colonização do 

substrato neste período é complexa, com padrões de dominância e composição 

da comunidade bêntica diferentes ao longo do tempo (NONATO et al., 1992; 

BROMBERG et al., 2000). Recentemente foi reconhecida a importância dos 

estudos conjuntos de distribuição e colonização de substratos na ecologia dos 

invertebrados bênticos, já que as populações de adultos são ligadas pela 

dispersão dos estágios larvais (BOSTFORD et al., 1994).  

A fauna bêntica Antártica é relativamente bem conhecida e citada em 

trabalhos de diversos autores (YALDWYN, 1965; HARTMAN, 1966; GRUZOV & 

PUSHKIN, 1970; ARNAUD, 1974; DAYTON & ROBILLIARD, 1974; MILLS & 

HESSLER, 1974; FINGER, 1975; DeLACA & LIPPS, 1976; RICHARDSON, 1977; 

COLLEN, 1979; RETAMAL et al., 1982; PARULEKAR et al., 1983; PICKEN, 

1985; ARNAUD et al., 1986; WU et al., 1986; GALLARDO, 1987; 

MUEHLENHARDT- SIEGEL, 1989; HARTMANN-SCHRÖEDER & 

ROSENFELDT, 1989; SIEG & WÄGELE, 1990; BERKMAN et al., 1991; NONATO 

et al., 1992; WU et al., 1993; HOSHIAI, 1994; MCCLINTOCK, 1994; SAIZ-

SALINAS et al., 1998; ABSHER & FEIJÓ, 1998; BROMBERG et al., 2000; 

NONATO et al., 2000; PETTI et al., 2007).  

As comunidades abaixo de 30 metros podem apresentar uma dominância 

de organismos filtradores como as esponjas (DAYTON & ROBILLIARD, 1974), as 

ascídeas (SAIZ SALINAS et al., 1998), e em maiores profundidades depositívoros 

de superfície como os poliquetas (SAIZ SALINAS et al., 1998) que obtém 
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alimentos a partir do transporte horizontal da matéria orgânica produzida em 

áreas rasas, levada para profundidades maiores por correntes de turbidez 

(CORDERO & SALUSTI, 1999).  

A descoberta de uma alta diversidade de organismos bênticos no 

infralitoral antártico levantou hipóteses que tentaram explicar mecanismos 

específicos do ambiente antártico, como a origem da fauna (PICKEN, 1985), os 

mecanismos de adaptação ao frio (CLARKE, 1979; PICKEN, 1980; ARNAUD, 

1985; BREY & CLARKE, 1993), as estratégias reprodutivas e de dispersão 

(PICKEN, 1980; PEARSE et al., 1991; ABSHER & FEIJÓ, 1998; ABSHER et. al., 

2003; FREIRE et.al., 2006), o tamanho dos organismos (ARNAUD, 1974;), bem 

como do funcionamento da cadeia trófica (BREY, 1995; IKEN, 1995; CORBISIER 

et al., 2004), visto que os mecanismos estabelecidos para outros ambientes não 

pareciam satisfatórios para explicar as altas diversidades observadas. 

Uma produção primária baixa e restrita ao final do inverno e começo do 

verão é característica dos ecossistemas marinhos antárticos, no entanto, as 

comunidades bênticas são das mais ricas e de maior biomassa. A chegada do 

inverno Antártico limita a produção primária a níveis extremamente baixos 

(FOGG, 1977; EL-SAYED, 1979; GILBERT, 1991), praticamente detendo o 

ingresso de energia no início da rede trófica. A produção secundária, realizada 

pela comunidade bacteriana (SMITH et al., 1986; REICHARDT, 1987), ganha 

importância para a rede trófica nestes períodos. Segundo Nedwell et al., 1993, a 

comunidade bacteriana parece exercer um papel importante para a manutenção 

das comunidades bênticas durante os períodos de inverno, quando a produção 

primária é praticamente nula, devido à escassez de luz solar. Neste período, as 

bactérias assumiriam o papel de redisponibilizar a matéria orgânica depositada 

no sedimento durante o verão (PARULEKAR et al., 1983), auxiliadas pelo 

retrabalhamento constante do sedimento causado por bioturbação (NEDWELL, 

1989; NEDWELL & WALKER, 1995), por tempestades e por icebergs (PECK et 

al., 1999). Mincks et al., 2005 mencionam que o tempo de permanência da 

matéria orgânica no sedimento pode ser mais extenso do que em ambientes 

tropicais.  

A ausência de uma variação batimétrica de temperatura, com relevância 

biológica, faz com que a maioria das espécies bênticas antárticas apresente um 
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padrão de distribuição muito amplo, com várias espécies, cuja ocorrência é 

característica em águas rasas, atingindo até 500 a 1000 m de profundidade 

(ARNTZ et al., 1994). Não obstante, é na zona rasa costeira que a distribuição é 

mais complexa, apresentando não apenas um nítido padrão de zonação vertical 

(BROMBERG et al., 2000), mas também um complexo padrão de distribuição em 

manchas (NONATO et al., 2000; BROMBERG et al., 2000).  

Devido ao fato dos eventos de perturbação estarem distribuídos 

irregularmente no tempo e no espaço, mosaicos de manchas são gerados, 

podendo cada um representar diferentes estágios sucessionais, originando assim 

um alto grau de heterogeneidade na distribuição espacial e na competição entre 

as espécies. As características de tais mosaicos dependerão da escala espacial e 

do tipo, freqüência e intensidade da perturbação e da subseqüente velocidade e 

tipo de resposta da comunidade, à medida que a recuperação se processa 

(HALL, 1994). 

Primariamente, os padrões de colonização das águas rasas da baía do 

Almirantado são influenciados especialmente pelo efeito mecânico do gelo. Este 

pode se expressar no congelamento da região entre marés e no impacto de 

“icebergs” junto ao fundo, evidenciado por suas cicatrizes, perturbando ou mesmo 

defaunando as comunidades bênticas, dando origem a um mosaico de 

comunidades, em diferentes estágios de sucessão (DAYTON et al., 1974). 

Associações naturais formam esses mosaicos e tendem a variar 

imprevisivelmente ao longo do tempo e do espaço. Essa variabilidade é medida 

na forma de mudanças ou diferenças na abundância de espécies, ou na 

diversidade da associação (UNDERWOOD et al., 2000).  

De acordo com Kaufman (1977), Gutt et al. (1996) e Peck et al. (1999), o 

gelo é reconhecido como um dos mais importantes fatores ambientais que 

influenciam as comunidades bênticas de águas rasas antárticas. Segundo 

Connell (1978), estes distúrbios periódicos são importantes na manutenção da 

diversidade, pois previnem a monopolização do espaço por crescimento 

exagerado de táxons dominantes. Trabalhando em profundidades superiores a 

30m, em Potter Cove (Ilha Rei George), Sahade et al. (1998) inferem que “o 

impacto do gelo é o maior fator regulador das comunidades bênticas de águas 

rasas antárticas”. Estas comunidades são compostas por indivíduos de vida longa 
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(ARNTZ et al., 1994, CLARKE, 1996) e a sua recuperação, dos impactos sofridos 

pelo gelo, pode demorar anos (ARNTZ et al., 1994).  

Processos biológicos são mais efetivos na estruturação de comunidades 

mais profundas, onde o efeito físico do gelo é menor; no entanto, informações 

sobre a interação dos processos físicos e biológicos na estruturação das 

comunidades de águas marinhas antárticas profundas são escassas.  

O conhecimento do papel de perturbadores e dos padrões de colonização 

da fauna bêntica depende do estabelecimento de experimentos manipulativos, 

sendo esses experimentos praticamente inexistentes nos ecossistemas costeiros 

antárticos (ARNTZ et al., 1994). 

As diferenças temporais observadas nas comunidades de águas rasas 

antárticas dependem do período em que houve a perturbação causada pelo gelo, 

dando início a uma recolonização, e da disponibilidade de larvas e juvenis para a 

colonização (NONATO et al., 2000.). Se a disponibilidade de larvas e juvenis for 

diferente ao longo do verão austral, comunidades nas quais a composição e 

dominância são diferentes se formarão em função da época em que houve a 

perturbação pelo gelo, originando um mosaico faunístico na zona costeira rasa.  

Com a aprovação do programa “Área Antártica Especialmente Gerenciada” 

(AAEG), na XX ATCM (Antarctic Treaty Consultative Meetings), em 1996, ficou 

evidenciada a necessidade de estudos que permitam o conhecimento detalhado 

da região. O presente trabalho atende a essa perspectiva ao investigar um 

aspecto fundamental do ciclo de vida de comunidades do fundo marinho, em 

águas rasas costeiras antárticas. O esclarecimento dos padrões da colonização 

da macrofauna bêntica na baía do Almirantado é um dos primeiros passos para a 

determinação dos fatores que contribuem ou perturbam a resiliência e 

persistência dessas comunidades. 
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2. OBJETIVOS 

 

 
Objetivo Geral: 

 

• Estudar os padrões de colonização da macrofauna bêntica em substrato 

inconsolidado previamente defaunado, relacionando-os com os padrões de 

ocorrência de organismos macrofaunais bênticos encontrados no substrato 

inconsolidado natural de áreas adjacentes ao experimento. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Estudar a variação temporal da colonização em substrato inconsolidado 

defaunado e substrato inconsolidado natural. 

• Identificar ao menor nível taxonômico possível as espécies da macrofauna 

bêntica assentadas nos diferentes experimentos.   

• Caracterizar e comparar a diversidade das comunidades da macrofauna 

bêntica entre áreas com substrato inconsolidado natural e defaunado, 

testando as seguintes hipóteses: 

 

H
0
= Ausência de diferenças na composição faunística do macrobentos entre o 

substrato inconsolidado natural e o defaunado. 
 

H
1
= Existência de diferenças na composição faunística do macrobentos entre o 

substrato inconsolidado natural e o defaunado. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Área de Estudo. 

 

A Baía do Almirantado está localizada no setor central da Ilha Rei George, 

arquipélago das Shetland do Sul, separada por 120 km do norte da península 

Antártica e abriga uma superfície líquida de 122 km². Está localizada entre as 

coordenadas de 62°04’ e 62°14’S e 58°14’ e 58°38’W, 750 km a sudeste da 

América do Sul (Figura 01) e constitui uma área de grande interesse ambiental e 

científico, pois está inserida em uma região que apresenta grande variabilidade 

ao longo do ano, tais como a cobertura de gelo marinho e eventos climáticos 

intensos, o que, naturalmente, influencia as condições de todo ecossistema. 

Com uma profundidade máxima de 530 m (RAKUSA-SUSZCZEWSKI, 

1995) e um volume de água estimado em 18 km³, esta baía possui três enseadas 

principais, Ezcurra (orientada no sentido sudoeste), Mackellar (orientada no 

sentido norte), e Martel (orientada no sentido noroeste). A entrada da baía está 

orientada para o sul-sudeste, em direção ao Estreito de Bransfield.  

Da superfície total da baía destaca-se o seu canal principal, com 52,3% do 

total da superfície líquida, enseadas Martel e Mackellar juntas com 31,5% de 

cobertura e enseada Ezcurra com os restantes 16,2%.  

Estudos realizados por Pruszak (1980) e Robakiewicz & Rakusa-

Suszczewski (1999) indicam que os ventos oeste-sudoeste e norte-noroeste, 

quando predominantes, fazem com que as águas superficiais sejam levadas para 

fora da baía em direção ao estreito de Bransfield. Em contrapartida, ocorre o 

influxo de águas profundas do estreito para o interior da mesma, 

predominantemente por sua margem sudoeste (ABSHER et. al., 2003). Os 

padrões de circulação de água superficial foram descritos por Pruszak (1980) e 

nos primeiros 100 m a camada de água apresenta correntes com velocidade de 

0.3 a 1.0 m.s¹. De acordo com este modelo, o vento ao atingir a velocidade de 

4.0 m.s¹  tem uma grande influência nos movimentos da camada de água 

superficial, até uma profundidade de 30 m.  
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As marés são semidiurnas com desigualdades diurnas, com uma variação 

máxima de 2.5m. O regime de marés e ventos propicia o transporte de larvas e 

interação com as águas do estreito de Bransfield. Ressurgências freqüentes, 

diferentes camadas de água derretida dos glaciares e uma mistura vertical de 

toda a coluna d’água são típicas da baia do Almirantado (RAKUSA-

SUSZCZEWSKI, 1995).  

A salinidade e a temperatura da água são relativamente estáveis ao longo 

da baia (JAZDZEWSKI et al., 1986). 

Pequenas mudanças na salinidade produzidas, principalmente, pela 

entrada de água proveniente das geleiras não têm efeito significativo em um 

eventual aumento do gradiente de densidade (PRUSZAC, 1980).  

A enseada Martel (Figura 02), onde está localizada a EACF, tem uma 

profundidade máxima de cerca de 250m e sua topografia de fundo apresenta 

uma declividade acentuada, com uma profundidade de 25m a uma distância de 

100m da costa, acompanhada por um gradiente de tipos sedimentares (NONATO 

et al., 1992, 2000; BROMBERG et al., 2000).  Em áreas mais rasas predomina 

um fundo de seixos que cobre um sedimento arenoso grosso e cascalhoso, este 

é seguido abaixo dos 6m de profundidade por um fundo arenoso grosso, que vai 

se tornando mais fino em profundidades maiores. Aos 15m começa um fundo 

predominantemente lamoso com uma topografia bem acidentada com 

depressões e vales de aproximadamente 1 a 4m de largura, causadas pelo 

encalhe de blocos de gelo. Por volta dos 22 a 25m a declividade é menor, 

formando-se um platô constituído, principalmente, segundo Bromberg et al. 

(2000), por silte médio. Esta área (Figura 03), aparentemente menos sujeita ao 

impacto de blocos de gelo, apresenta um fundo lamoso com uma fauna séssil 

abundante (NONATO et al.,2000).  

Dentro desta área foi escolhido o local do experimento de colonização da 

macrofauna bêntica (Figura 03), e sua instalação, a uma profundidade de 22m, 

definida de acordo com trabalhos prévios realizados nesta mesma região 

(NONATO et al., 2000; BROMBERG et al., 2000), que reportam alta densidade 

aos 12-15m e alta diversidade aos 25-30m.  
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Figura 01 – Localização da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF). Fonte: SIMÕES et al. 
2004 (modificado). 
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Figura 02 – Ilha Rei George com detalhe da enseada Martel e cobertura de gelo durante período 
de verão. 
 
 

 

Figura 03 – Localização do ponto de instalação do experimento em frente a EACF. Fonte: arquivo 
fotográfico Laboratório Moluscos Marinhos – CEM/UFPR. 
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3.2. Metodologia. 

 

O experimento de colonização foi realizado na enseada Martel, nas 

coordenadas de Lat. 62o05´115´´S e Long. 58o23´329´´W, em frente à Estação 

Antártica Comandante Ferraz – EACF. Foi preparado durante a 1a fase do verão 

da XXI Operação Antártica Brasileira (18 de novembro a 16 de dezembro de 

2002), e instalado no início de dezembro de 2002, a 22m de profundidade, 

através de mergulho autônomo.  

O sedimento para preenchimento das caixas para colonização em 

substrato defaunado foi obtido através de pegador de fundo tipo van Veen, a uma 

profundidade de 22m em área adjacente à do experimento, e, após ter sido 

defaunado em micro-ondas por meia hora, em potência máxima, foi então 

distribuído em 16 caixas plásticas de estrutura rígida, com medidas de 

17x12x10cm e volume de 0,02m2, e tampado até a hora da instalação (T0). As 

bordas das caixas plásticas ficaram cerca de 1 cm acima da superfície do 

substrato local. 

A instalação das caixas, seu recolhimento, reposição e respectivos 

períodos de exposição ao ambiente obedeceram às indicações da Tabela 01.  

 

Tabela 01 - Data de instalação, data da retirada, tempo de permanência e numeração das caixas 
do experimento de colonização em substrato defaunado. 
 

instalação retirada permanência área caixas nº 

dezembro 2002 dezembro 2003 12 meses I - III 1 a 4 - 9 a 12 

dezembro 2003 junho 2004 6 meses Ib - IIIb 1b/4b - 9b/12b 

dezembro 2002 junho 2004 18 meses II - IV 5 a 8 - 13 a 16 

 
 

A seqüência cronológica indicativa dos períodos e áreas de permanência 

das caixas é indicada na Figura 04. Estas caixas, conforme a sua numeração e 

posicionamento, permaneceram enterradas no sedimento por períodos de 6 (T6) 

12 (T12) e 18 (T18) meses. 
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Figura 04 - Seqüência cronológica indicativa dos períodos e áreas de permanência das caixas de 
colonização em substrato inconsolidado defaunado. 

 

O procedimento de retirada das caixas ao final de cada período consistiu em 

seu fechamento com tampa plástica, no local da instalação do experimento, 

através de mergulho autônomo, e transporte ao galpão de triagem da EACF. As 

amostras coletadas foram peneiradas através de malha de 200µm, com o intuito 

de se garantir a coleta de organismos menores, no início do assentamento. O 

material retido foi, então, colocado em frascos plásticos etiquetados contendo 

formol a 4%, neutralizado com tetraborato de sódio, para posterior triagem e 

identificação dos organismos. 

Paralelamente à instalação das caixas plásticas (período T0), foram feitas 

coletas de sedimento nos locais indicados por “área corer” (Figura 05), com 32 

amostradores cilíndricos (08 réplicas em cada área) de 10 cm de diâmetro e 

30cm de altura, sendo enterrados 10cm no sedimento, perfazendo uma área de 

superfície de sedimento coletado de 0,008 m2. A este material foi aplicado o 

mesmo tratamento de peneiramento e conservação das réplicas de sedimento 

defaunado proveniente das caixas plásticas. Para cada período de reposição e 

retirada das amostras de sedimento inconsolidado defaunado (T6, T12, e T18) 

foram retirados 08 corers das áreas a que pertenciam estas caixas, conforme a 

Tabela 02.  
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Tabela 02– Data da retirada, período, área e número de corers com sedimento natural. 

 
data período área nº de corers 

dezembro 2002 inicial (T0) I, II, III, IV 8 em cada área 

dezembro 2003 12 meses (T12) I  8 

dezembro 2003 12 meses (T12) III 8 

junho 2004 6 meses (T6) I 8 

junho 2004 6 meses (T6) III 8 

junho 2004 18 meses (T18) II 8 

junho 2004 18 meses (T18) IV 8 

 

 

A área de superfície de 01 caixa (0,02 m²) corresponde aproximadamente 

a área de superfície de 2 corers (0,016 m²), e, conseqüentemente, a área de 

superfície das 4 caixas de uma área (0,08 m²) corresponde aproximadamente a 

área de superfície de 8 corers (0,064 m²).  

A Figura 05 ilustra a instalação dos experimentos apontando o 

posicionamento das caixas plásticas para a colonização em substrato defaunado 

(D) e do local de retirada do substrato natural (N) com corers cilíndricos, bem 

como o referenciamento das áreas de amostragem (área I, II, III e IV).  Por terem 

ocupado a mesma área, mas períodos diferentes, as caixas de colonização para 

o período T6 receberam a letra (b), o mesmo ocorrendo para suas respectivas 

áreas, então a sigla (D T6 IIIb), por exemplo, significa: substrato inconsolidado 

defaunado, período de 06 meses, área IIIb, ou seja, caixas 9b, 10b, 11b e 12b. A 

distância entre as áreas de instalação das caixas foi de aproximadamente 04 

metros, e a distância entre a área de retirada de corers e das caixas foi de 

aproximadamente 01 metro. 
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Figura 05 - Desenho esquemático da disposição das caixas com sedimento defaunado e áreas de 
coleta de sedimento natural, com corers. 
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3.3. Análise dos Dados. 
 

Os espécimes foram quantificados e identificados até o menor nível 

taxonômico possível. A identificação e a quantificação das espécies ou morfotipos 

permitiram o cálculo do número de táxons, riqueza e abundâncias relativas, 

utilizadas como variáveis dependentes nos tratamentos analíticos.  

Para o cálculo da densidade, foi elaborada uma matriz com o número 

médio de indivíduos das réplicas de todas as amostras e seus respectivos 

tratamentos. Os resultados quantitativos foram então transformados em 

densidades, expressos em indivíduos por 0,1 m², obedecendo à expressão: 

 D = n x 0,1 m²/ A  

onde D = densidade, n = número médio de indivíduos para a amostra e A = 

área de superfície total de cores (0,064 m²) ou caixas (0,08 m²) de uma área de 

amostragem. 

Para a determinação do Índice de Constância das espécies identificadas, 

utilizou-se a classificação de Bödenheimer (1955), que relaciona o número de 

indivíduos de uma espécie ao número total de amostras. Para tanto, foi utilizada a 

expressão: 

C = S / n (100)  

onde C = índice de constância; S = número de amostras contendo 

determinada espécie; n = número total de coletas efetuadas, e o seu resultado 

identifica a espécie como espécie constante, quando a porcentagem de 

ocorrência for igual ou superior a 50%; espécie acessória, quando a porcentagem 

de ocorrência for entre 25 e 50%; e espécie acidental, quando a porcentagem de 

ocorrência for igual ou inferior a 25%.  

Para as análises estatísticas paramétricas, matrizes de abundância das 

espécies de cada período (T6, T12 e T18), por tratamento/período/área foram 

construídas baseadas na padronização dos dados em indivíduos por 0,1 m2, e 

representados graficamente por Box & wisker plot. Foi adotado o nível de 

significância de α= 0,05 para todos os testes.  

As possíveis diferenças entre variáveis biológicas nos tratamentos naturais 

e defaunado foram comparadas por meio de análises de variância por blocos 

(ANOVA) (Underwood, 1997), adotando os tratamentos (sedimento natural inicial, 
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final e defaunado) e períodos (T6, T12 e T18) de amostragem como fatores fixos. O 

teste a posteriori LSD (Least Significant Difference) foi escolhido para a 

comparação das médias e foi aplicado para todos os valores de p. 

Antecedendo a ANOVA, foi testada a homogeneidade das variâncias a partir 

do teste de Levene. Nos casos em que os dados não apresentaram 

homogeneidade, adotou-se a transformação do tipo log (x+1). 

A diferença de diversidade entre os tratamentos naturais (inicial e final) e 

defaunado foi avaliada visualmente por gráficos da abundância (N) de 

organismos por período (T6, T12 e T18). O mesmo foi feito com os resultados da 

riqueza de espécies (S), índice de diversidade de Shannon (H’) e das espécies 

mais abundantes dos grupos taxonômicos Annelida, Mollusca e Crustacea (i.e. 

Torodrilus sp, Yoldia eightsi e Leuconidae morfotipo 1, respectivamente). 

Para demonstrar possíveis padrões de similaridade entre o tratamento 

natural e defaunado, utilizou-se como técnica de ordenação o MDS (Non Metric 

Multidimensional Scaling). Os dados brutos foram transformados com √n e a 

matriz de associação foi calculada através do índice de similaridade de Bray-

Curtis. O índice de Bray-Curtis não considera as duplas-ausências e é fortemente 

influenciado pelas espécies dominantes; as raras acrescentam muito pouco ao 

seu valor (VALENTIN, 2000). Através do balanceamento das espécies raras, este 

índice consegue ser mais representativo (FIELD et al., 1982). Similaridades 

calculadas pelos valores de abundância originais podem, com freqüência, ser 

sobre-dominados pelo número pequeno das espécies mais abundantes, tanto 

que elas fracassam em refletir a similaridade de toda a composição da 

comunidade (CLARK & WARWICK, 1994). A vantagem da aplicação de 

transformações é dar um peso menos expressivo às espécies muito abundantes, 

sendo recomendado para dados muito variáveis. A √n foi utilizada por ser a mais 

moderada dentre as transformações. A eficiência do MDS é demonstrada pelo 

stress, que representa o ajuste necessário para representar a comunidade em 

poucas dimensões (stress ≤ 0,2 = boa ordenação). 

A significância dos agrupamentos observados nos gráficos de MDS foi 

testada através da ANOSIM (Analysis of Similarities). Esta análise é baseada na 

comparação das similaridades correspondentes entre amostras. As diferenças 

entre os tratamentos são comparadas com as diferenças entre réplicas de uma 
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mesma área. O resultado é expresso através do valor de R, que varia de 0 a 1. 

Permutações entre todas as amostras são realizadas pelo método, obtendo-se 

vários valores prováveis de R, caso a hipótese nula seja verdadeira. Adotou-se 

um número máximo de 999 permutações. A significância (p) do resultado é obtida 

através da comparação do valor real (obtido inicialmente) e os valores de R 

resultantes das permutações. Valores próximos a zero indicam incapacidade de 

separar grupos, próximos a 1 indicam grupos distintos, e valores negativos 

indicam falta de coerência nos dados (CLARK & WARWICK, 1994).. A hipótese 

nula será rejeitada se for baixa a probabilidade de o valor real de R ocorrer entre 

os valores obtidos com as permutações. 

A rotina SIMPER (Similarity percentages) foi utilizada para hierarquizar as 

espécies que mais contribuíram para as similaridades entre os grupos, ordenados 

inicialmente pelo MDS e significativamente separados pela ANOSIM (CLARK & 

WARWICK, 1994).  

Os gráficos de densidade foram construídos utilizando-se o programa 

Microsoft® Excel. Os pacotes estatísticos utilizados foram o Statistica (StatSoft®) 

versão 6, para os gráficos Box & whisker plot e ANOVA, e o PRIMER (Plymouth 

Routines In Multivariate Ecological Research), versão 6, para as análises 

multivariadas.  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Composição Faunística. 
 

Das 100 réplicas coletadas e preparadas para transporte ao Laboratório de 

Moluscos Marinhos do Centro de Estudos do Mar CEM - UFPR e subseqüente 

triagem, quatro das oito réplicas do NT0IV (sedimento natural, período inicial, área 

IV) foram acidentalmente extraviadas. A análise das 96 réplicas efetivamente 

triadas (das quais 72 réplicas de sedimento natural e 24 réplicas de sedimento 

defaunado) resultou em um total de 20.680 indivíduos, distribuídos em 42 espécies, 

conforme a Tabela 03. O índice de Constância foi empregado com a finalidade de 

indicar o grau de predominância das espécies na comunidade estudada e assim 

potencializar as suas associações. 

 
Tabela 03 – Identificação dos grupos taxonômicos, freqüência total, ocorrência das espécies em 
número de réplicas de sedimento natural e defaunado e seus respectivos índices de constância. 
 

grupo taxonômico número número de  constância  número de  constância 

 total de  réplicas com da espécie réplicas com da espécie  

 ocorrências ocorrência da  em  ocorrência da  em  

  espécie em sedimento espécie em sedimento 

  sedimento  natural sedimento  defaunado 

    natural   defaunado   

ANNELIDA      

  Oligochaeta      

       Torodrilus sp.  7582 69 constante 14 constante 

  Polychaeta      

    Dorvilleidae morfotipo 1 68 27 acessória 2 acidental 

    Cirratulidae      

       Cirriformia sp. 161 45 constante 9 constante 

    Flabelligeridae      

       Diplocirrus sp. 34 15 acidental 6 acidental 

    Orbiniidae      

       Haploscoloplos sp.  41 8 acidental 4 acidental 

       Leitoscoloplos sp. 19 18 acidental 6 acidental 

    Opheliidae      

       Ophelina sp.  127 21 acessória 15 constante 

    Apistobranchidae      

       Apistobranchus glacierae Hartman, 1978 54 22 acessória 12 constante 

    Maldanidae      
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Tabela 03 – Continuação.      

       Rhodine sp. 64 25 acessória 2 acidental 

       Maldanidae morfotipo 2 8 4 acidental 1 acidental 

    Paraonidae      

       Levinsenia gracilis (Tauber, 1879) 56 14 acidental - - 

    Capitellidae      

       Capitella perarmata (Gravier, 1911) 6 - - 5 acidental 

    Syllidae      

       Erinaceusyllis cryptica Ben-Eliahu, 1977 8 1 acidental 3 acidental 

    Spirorbidae      

       Spirorbis nodenskjoldi Ehlers, 1900 32 2 acidental 6 acidental 

MOLLUSCA      

 Bivalvia      

    Yoldiidae      

       Yoldia eightsi (Couthouy,1839) 2409 66 constante 24 constante 

    Thyasiridae      

       Thyasira falklandica (E.A.Smith,1885) 358 51 constante 16 constante 

    Philobryidae      

       Philobrya sublaevis (Pelseneer,1903)   1 1 acidental - - 

    Montacutidae      

       Mysella miniuscula (Pfeffer, 1886)  1454 46 constante 21 constante 

    Thraciidae      

       Thracia meridionalis E.A.Smith,1885  40 4 acidental 5 acidental 

     Laternulidae      

       Laternula elliptica (King & Broderip 1831) 5 4 acidental 1 acidental 

Gastropoda      

     Rissoidae      

       Onoba turqueti Lamy,1905 350 40 constante 17 constante 

     Littorinidae      

       Laevilitorina antarctica (Smith, 1902) 94 25 acessória - - 

     Nacellidae      

       Nacella concinna (Strebel, 1908) 7 1 acidental 2 acidental 

     Ampullinidae       

       Amauropsis rossiana Smith, 1907  342 17 acidental 13 constante 

     Trochidae      

       Margarites refulgens (Smith,1907) 11 - - 2 acidental 

ARTHOPODA      

 Crustacea      

  Malacostraca      

   Cumacea      

      Leuconidae morfotipo 1 3089 68 constante 23 constante 

   Amphipoda      

     Lysianassidae      

      Cheirimedon femoratus (Pfeffer 1888) 2734 45 constante 19 constante 

    Corophiidae      
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Tabela 03 – Continuação.      

   Gammaropsis georgianus Schellengerg, 1926   428 48 constante 10 acessória 

    Uristidae      

       Uristes georgianus Schellengerg, 1931 111 27 acessória 12 constante 

    Phoxocephalidae      

       Heterophoxus videns Barnard, 1930 77 15 acidental 13 constante 

    Calliopiidae      

       Oradarea Walker, 1903 156 6 acidental 7 acessória 

    Oedocerotidae morfotipo 1 178 11 acidental 4 acidental 

  Isopoda      

    Serolidae      

       Serolis polita (Pfeffer, 1887) 38 17 acidental 1 acidental 

       Serolidae morfotipo 2 5 - - 5 acidental 

    Munnopsidae      

       Echinozone aries (Vanhoffen, 1914) 3 1 acidental - - 

  Ostracoda      

     Hemicytheridae      

      Pseudocythereis spinifera Skogsberg, 1928 266 29 acessória 12 constante 

    Cypridinidae      

      Doloria isaaczi Kornicker, 1971   45 16 acidental 7 acessória 

ECHINODERMATA      

   Echinoidea      

    Cidaridae      

     Ctenocidaris speciosa Mortensen,1910 1 1 acidental - - 

  Ophiuroidea      

    Ophiuridae      

      Ophionotus victoriae Bell, 1902 115 25 acessória 4 acidental 

NEMERTEA      

   Lineidae      

    Parborlasia corrugatus (McIntosh,1876) 24 7 acidental 6 acidental 

   Amphiporidae      

     Amphiporus lecointei (Bürger,1904) 4 4 acidental - - 

PRIAPULIDA      

   Priapulidae      

    Priapulus tuberculatospinotus Baird,1868 75 37 constante 7 acessória 

 

Do filo Annelida, os indivíduos da classe Oligochaeta (Torodrilus sp.) foram 

os mais freqüentes em todo o experimento, sendo considerada uma espécie 

constante para os sedimentos natural e defaunado. Treze espécies pertencentes 

à classe Polychaeta, distribuídos em 11 famílias, foram identificadas e dessas, 

somente Cirriformia sp. foi constante nos dois tipos de sedimento, 2 espécies 
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(Ophelina sp. e A. glacierae) constantes em sedimento natural e as restantes  

consideradas acessórias ou acidentais.  

No filo Mollusca, a classe Bivalvia aparece com 4.267 indivíduos 

distribuídos em 04 famílias e 07 espécies, sendo que Y. eightsi foi a espécie com 

mais abundante (2.409 indivíduos), seguida pela espécie M. miniuscula (1.454 

indivíduos) e por T. falklandica (358 indivíduos). Essas três espécies foram 

consideradas constantes para os diferentes tipos de sedimento. Os gastrópodes 

aparecem distribuídos em cinco famílias, com um total de 804 indivíduos, dos 

quais O. turqueti foi a única espécie constante nos tipos de sedimento, A. 

rossiana constante em sedimento natural e as demais espécies consideradas 

acessórias, acidentais ou ausentes.  

Entre os Crustacea, o grupo taxonômico que apresentou a maior 

abundância foi o dos Amphipoda, com 3.684 indivíduos, distribuídos em 06 

famílias com uma espécie cada.  C. femoratus e Leuconidae (morfotipo 1) foram 

as únicas espécies constantes nos dois tipos de sedimento, G. georgianus foi 

constante em sedimento natural e U. georgianus foi constante em sedimento 

defaunado . A ordem Isopoda teve uma freqüência total de 46 indivíduos 

divididos em três famílias com espécies acessórias ou acidentais. A classe 

Ostracoda apresentou um total de 311 indivíduos distribuídos entre a família 

Hemicyteridae (266 indivíduos) e uma única espécie P. spinifera, que foi 

constante em sedimento defaunado e a família Cypridinidae (45 indivíduos) com 

a espécie D. isaaczi.  

Os demais grupos, tais como os filos Echinodermata, Nemertinea e 

Priapulida, estiveram presentes, mas pobremente representados, sendo que 

entre os Echinodermata o ouriço C. speciosa aparece uma única vez e o ofiuróide 

O. victoriae teve uma freqüência de 115 indivíduos e foi espécie acessória em 

sedimento natural e acidental em sedimento defaunado. Os indivíduos do filo 

Nemertea estiveram distribuídos entre as famílias Lineidae com a espécie P. 

corrugatus com 24 indivíduos, e Amphiporidae, com a espécie A. lecointei com 04 

indivíduos. O filo Priapulida teve uma freqüência total de 75 indivíduos, sendo 

todos da mesma espécie, P. tuberculatospinotus, considerado constante em 

sedimento natural e acessória em sedimento defaunado. 
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Uma listagem das espécies e sua classificação taxonômica encontra-se no 

ANEXO I e suas respectivas fotos no ANEXO II. 
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4.2 Freqüência e Densidade. 
 
Freqüência: 
 

Da totalidade dos indivíduos identificados, o filo Annelida apresentou uma 

freqüência relativa total de 40%, dentro da qual se destaca a classe Oligochaeta 

com 91,8% de freqüência relativa parcial e a classe Polychaeta com 8,2%.  

O filo Arthropoda com o subfilo Crustacea contou com 34,3% da totalidade 

dos indivíduos coletados. A ordem Amphipoda esteve presente com 51% de 

freqüência relativa parcial, a ordem Cumacea com 43%, a ordem Isopoda com 

0,6% e a classe Ostracoda com 5,4% de freqüência relativa parcial.  

O filo Mollusca representou 24,5% do total de indivíduos coletados no 

experimento, sendo que do total de indivíduos deste filo a classe Bivalvia esteve 

presente com 84,1% de freqüência relativa parcial e, por conseqüência, a classe 

Gastropoda com os 15,9% restantes.  

Os demais filos (Echinodermata, Priapulida e Nemertea) representaram 

1,5% do total de indivíduos coletados (Tabela 04). 

 

Tabela 04 - Freqüência relativa total, parcial e número de táxons dos grupos taxonômicos do 
experimento. 
 

grupo taxonômico freqüência rel. total % freqüência rel. parcial % número de táxons 

Annelida 40   
   Oligochaeta  91,8 1 
   Polychaeta  8,2 13 
Crustacea 34   
    Amphipoda  51 6 
    Cumacea  43 1 
    Isopoda  0,6 3 
    Ostracoda  5,4 2 
Mollusca 24,5   
    Bivalvia  84,1 6 
    Gastropoda  15,9 5 
Echinodermata 1,1   
   Echinoidea  0,9 1 
   Ophiuroidea  99,1 1 
Priapulida 0,3  1 
Nemertea 0,1   2 
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Densidade: 
 

O experimento contou com dois tipos de substrato inconsolidado: 

  I) O sedimento defaunado que preencheu as caixas para 

recrutamento (Tabela 01 e Figura 05), que teve sua área de superfície estimada 

em 0,02 m² para cada caixa, totalizando para as quatro caixas (réplicas) de uma 

área de amostragem, uma superfície total de 0,08 m².  

II) O sedimento natural, obtido pelo uso de corer, com uma área de 

superfície de 0,008 m² de sedimento coletado cada, e que foram replicados 08 

vezes em cada área de amostragem (Tabela 02 e Figura 05), perfazendo assim 

uma área de superfície total de 0,064 m² de sedimento coletado, com exceção da 

amostra NT0IV, que teve uma área de superfície total de 0,032 m², devido à perda 

de 4 das 8 réplicas coletadas. 

 Para a comparação do padrão da densidade dos organismos bênticos, o 

número de indivíduos foi transformado em indivíduos / 0,1m2 (Figura 06).  
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Figura 06 – Média e erro padrão do número de indivíduos / 0,1 m2, onde: N = sedimento natural, 
D = sedimento defaunado; período T0= inicial, T6 = 6 meses, T12 = 12 meses e T18 = 18 meses; e 
respectivas áreas de amostragem. 

 

As maiores densidades médias foram encontradas em NT0III, no período 

de instalação do experimento (478,7 inds. / 0,1 m2), no período de 6 e 12 meses 

em sedimento defaunado, nas amostras DT6I e DT12I ( 453,4 e 460,3 inds. / 0,1 
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m2 , respectivamente), e no período de 18 meses em sedimento natural, amostra 

NT18IV (460,3 inds. / 0,1 m2). 

A densidade média encontrada ao final dos períodos de 6 e 12 meses, em 

sedimento natural, apresentou pouca diferença numérica, com exceção  da área 

III, que apresentou uma variação entre 414,6 inds. / 0,1 m2 (NT6III) e 220,1 inds. / 

0,1 m2 (NT12III). Em sedimento defaunado, os valores de densidade 

apresentaram valores aproximados para os dois períodos de amostragem. 

No período de 18 meses, a densidade média da macrofauna de sedimento 

natural da área II apresentou uma queda significativa (139,3 inds/0,1 m2), quando 

comparada aos outros períodos. Para o sedimento defaunado, o valor médio da 

densidade da área II (244,7 inds/0,1 m2), também apresentou uma queda, 

quando comparado aos valores encontrados no sedimento defaunado da área I 

dos períodos de 6 e 12 meses, e uma estabilidade na área IV (207,8 inds/0,1 m2), 

quando comparado aos da área III dos períodos de 6 e 12 meses.    
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4.3 Abundância e Análise de Variância. 
 
Abundância: 
 

Os valores de abundância (dados não transformados) por amostras 

(somatório dos indivíduos das réplicas das caixas ou corers de uma mesma área) 

dos grupos de invertebrados que tiveram um maior número de espécies 

consideradas constantes, ou seja, os filos Annelida, Mollusca e subfilo Crustacea, 

estão representados na Figura 07.   
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Figura 07 - Abundância de Annelida, Mollusca e Crustacea por amostras de sedimento natural e 
defaunado em seus respectivos períodos e áreas de amostragem, onde N = sedimento natural, D 
= sedimento defaunado; período T6 = 6 meses, T12 = 12 meses e T18 = 18 meses. 
 

 

Os valores representados na Figura 07 demonstram que os anelídeos 

apresentaram uma maior abundância nas amostras de sedimento natural em 

todos os seus períodos, sendo que na amostra NT6III apresentou seu valor 

máximo, 1.233 indivíduos, e na amostra NT18II seu valor mínimo, 388 indivíduos.  

Os moluscos, por sua vez, tenderam a uma relação mais equilibrada de 

abundância nos tipos de tratamento natural e defaunado, notando-se que a maior 

diferença de abundância (311 indivíduos) esta entre o NT12I e DT12I.  
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Na mesma figura pode verificar-se que os crustáceos apresentaram o valor 

de abundância máximo (1.188 indivíduos) no DT12I, que é também onde se 

encontra a maior diferença de abundância, 779 indivíduos, quando comparado 

com o NT12I. 

A Figura 08 representa a distribuição da abundância dos filos 

Echinodermata, Nemertea e Priapulida nos tratamentos natural e defaunado para 

os períodos T6, T12 e T18 em suas respectivas áreas de amostragem.   
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Figura 08 - Abundância de Echinodermata, Nemertea e Priapulida por amostras de sedimento 
natural e defaunado, contrapostos em seus respectivos períodos e áreas de amostragem, onde N 
= sedimento natural, D = sedimento defaunado; período T6 = 6 meses, T12 = 12 meses e T18 = 18 
meses. 
 

Percebe-se que a abundância destes filos foi sempre baixa ou nula, exceto 

na amostra NT18II, onde o valor da freqüência de Echinodermata é dado pelo 

ofiuróide O. victoriae, com 63 indivíduos, espécie esta classificada como 

acessória. 

Para a caracterização da abundância dos indivíduos que compuseram a 

comunidade da macrofauna bêntica no período inicial do experimento, foi 

elaborado o gráfico da Figura 09, onde se verifica que os táxons com menor 
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ocorrência são os mesmos tratados na Figura 08, ou seja, Echinodermata, 

Nemertea e Priapulida. 
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Figura 09 – Abundância dos grupos taxonômicos identificados nas amostras de sedimento natural 
(N) do período inicial (T0) do experimento em suas respectivas áreas de amostragem. 

 

 

Por outro lado, Annelida apresenta valores máximos em NT0III, com 1.624 

indivíduos, e, devido à perda de metade de suas réplicas, a abundância cai para 

31 indivíduos em NT0IV, fato este que não parece ter tido influência sobre a 

abundância dos moluscos nesta mesma amostra, sendo que na amostra NT0I, a 

ocorrência deste filo é de 19 indivíduos, a mais baixa entre as quatro áreas 

amostradas no período inicial. 

Os crustáceos apresentam uma menor abundância em NT0IV, com 116 

indivíduos, e sua abundância máxima está na amostra NT0I, com 436 indivíduos. 

 

Análise de Variância: 
 

As possíveis diferenças entre variáveis biológicas nos tratamentos naturais 

e defaunado foram comparadas por meio de análises de variância por blocos, 

adotando os tratamentos (sedimento natural inicial, final e defaunado) e períodos 

(T6, T12 e T18) de amostragem como fatores fixos. Os resultados da avaliação dos 
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parâmetros estruturais da comunidade - abundância, riqueza de espécies, 

diversidade de Shannon - podem ser observados na Tabela 05, e na Tabela 06 

os organismos mais abundantes dos grupos taxonômicos Annelida, Mollusca e 

Crustacea (as espécies Torodrilus sp., Y. eightsi e Leuconidae morfotipo 1 

respectivamente). O teste a posteriori LSD foi escolhido para a comparação das 

médias. 

 
 
Tabela 05 – Sumário da ANOVA e teste a posteriori LSD, considerando como fator o período 
agregado ao tratamento (i = natural inicial, f = natural final, d= defaunado) e como variáveis os 
parâmetros estruturais da comunidade (abundância, riqueza, diversidade). T6 = período de 6 
meses, T12 = período de 12 meses e T18 = período de 18 meses. 
 

 

MS F p MS F p MS F p

Abundância 320862 3,269 0,0496 176392 0,921 0,4074 136660 2,786 0,0767
Resíduo 98140 191593 49053
teste LSD 
Riqueza 27,169 1,638 0,2086 53,344 4,167 0,0236 51,821 3,183 0,0548
Resíduo 16,589 12,800 16,278
teste LSD 
Diversidade 0,17670 0,886 0,4209 0,48018 2,225 0,1227 0,22287 1,462 0,2469
Resíduo 0,19934 0,21582 0,15249
teste LSD 

T6 T12 T18

(f>d)=i

f=d=i

f=d=i

f=d=i

(f=d)>i

(f>i)=d

(f>d)=i

(f=d)>i

f=d=i  
 

 

 

 

Tabela 06 – Sumário da ANOVA e teste a posteriori LSD, considerando como fator o período 
agregado ao tratamento (i = natural inicial, f = natural final, d= defaunado) e como variáveis os 
táxons mais abundantes (Torodrilus sp., Yoldia eightsi, Leuconidae morfotipo 1). T6 = período de 6 
meses, T12 = período de 12 meses e T18 = período de 18 meses. 
 

 

MS F p MS F p MS F p

Torodrilus sp. 229656,7 5,08139 0,011381 282843 2,269 0,1180 89354,4 3,921 0,0300
Resíduo 45195,7 124651 22787,4
teste LSD 
Yoldia eightsi 4031,99 2,16748 0,129174 3840,73 1,889 0,1660 673,53 0,404 0,6707
Resíduo 1860,22 2033,58 1665,28
teste LSD 
Leuconidae 20472,7 3,83423 0,030933 335,60 0,124 0,8841 4552,6 1,172 0,3225
Resíduo 5339,5 2715,32 3882,9
teste LSD 

(f>d)=i

f=d=i

f=d=i

(f>d)=i

f=d=i

(i=d)<f

(d<i)=f

f=d=i

f=d=i

T6 T12 T18

 

 

 

Os resultados obtidos pela análise de variância apontam, principalmente, 

diferenças significativas na abundância total entre sedimento natural final e 

defaunado após 06 e após 18 meses. Esta diferença também foi acompanhada 
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pela diferença na abundância de Torodrilus sp. (espécie dominante do sedimento 

natural) nestes períodos. Foram também observadas diferenças significativas na 

riqueza de espécies aos 12 e 18 meses, diversidade de Shannon e Torodrilus sp. 

aos 12 meses e Leuconidae morfotipo 1 aos 6 meses.  

A diferença de diversidade de organismos entre os tratamentos naturais 

(inicial e final) e defaunado foi avaliada visualmente por gráficos da abundância 

(N), riqueza de espécies (S), índice de diversidade de Shannon (H’) (Figuras 10, 

12, 14) e das espécies Torodrilus sp., Y. eightsi e Leuconidae morfotipo 1 

(Figuras 11, 13, 15), por período (6, 12 e 18 meses). 
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Figura 10 – Média, erro padrão e desvio padrão dos parâmetros estruturais da comunidade   
(N = abundância, S = riqueza, H’ = diversidade de Shannon), do período de amostragem de 6 
meses. 
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Figura 11 – Média, erro padrão e desvio padrão da abundância dos principais táxons 
(Torodrilus sp., Yoldia eightsi, Leuconidae morfotipo 1) do período de amostragem de 6 
meses. 
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Figura 12 – Média, erro padrão e desvio padrão dos parâmetros estruturais da comunidade   
(N = abundância, S = riqueza, H’ = diversidade de Shannon), do período de amostragem de 12 
meses. 
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Figura 13 – Média, erro padrão e desvio padrão da abundância dos principais táxons 
(Torodrilus sp., Yoldia eightsi, Leuconidae morfotipo 1) do período de amostragem de 12 
meses. 
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Figura 14 – Média, erro padrão e desvio padrão dos parâmetros estruturais da comunidade   
(N = abundância, S = riqueza, H’ = diversidade de Shannon), do período de amostragem de 18 
meses. 
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Figura 15 – Média, erro padrão e desvio padrão da abundância dos principais táxons 
(Torodrilus sp., Yoldia eightsi, Leuconidae morfotipo 1) do período de amostragem de 18 
meses. 
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4.4 Análise de Similaridade. 

  

 A análise MDS, realizada com a matriz de dados de abundância média dos 

indivíduos das réplicas de uma amostra, transformados para raiz quadrada, 

permitiu reconhecer uma separação nítida entre os grupos de sedimento 

defaunado e natural, com um nível de stress de 0,1, sendo que um coeficiente de 

stress abaixo de 0,2 indica um padrão de similaridade bem representado e sem 

muita distorção (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Ordenamento por MDS com matriz de abundância transformada em raiz quadrada  
indicando os agrupamentos das amostras mais similares entre si em todo o experimento.  
 

 Os resultados do teste estatístico ANOSIM demonstraram que o valor de R 

global = 0, 544, com um nível de significância de 0,1% (p< 0,05), ou seja, a 

hipótese nula foi rejeitada, portanto os tipos de substrato inconsolidado (natural e 

defaunado) são estatisticamente diferentes quanto às associações de espécies 

da macrofauna bêntica.  

A contribuição relativa das espécies, calculada pela análise SIMPER entre 

os sedimentos do experimento, avaliou mudanças nos padrões de dominância 

das populações macrofaunais para cada tipo de sedimento (natural ou 

defaunado), em todo o experimento, e indicou Torodrilus sp como o principal 
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táxon responsável pela dominância no sedimento natural, com uma contribuição 

relativa de 25,59%, e o crustáceo da família Leuconidae, com uma contribuição 

relativa de 18,56% no sedimento defaunado (Tabela 07). 

 

Tabela 07 – Táxons da macrofauna com sua contribuição relativa para os tipos de substrato 
inconsolidado, segundo análise SIMPER. 
 

sedimento táxon abundância média contribuição % acumulado % 

natural Torodrilus sp. 9,23 25,59 25,59 
 Leuconidae morfotipo 1 4,76 12,78 38,37 
 Yoldia eightsi 4,38 12,04 50,41 
 Mysella miniuscula 3,12 6,86 57,27 
 Cheirimedon femoratus 2,65 5,13 62,41 
 Gamaropsis georgianus 1,88 4,95 67,36 
 Thyasira falklandica 1,71 3,69 71,05 
 Onoba turqueti 1,43 3,11 74,15 
 Cirriformia sp. 1,22 2,95 77,1 
 Priapulus tuberculatospinotus 0,87 2,38 79,49 
 Uristes georgianus 0,93 2,2 81,68 
 Dorvilleidae morfotipo 1 0,79 1,75 83,43 
 Rhodine sp. 0,77 1,74 85,17 
 Laevilitorina antarctica 0,89 1,65 86,82 
 Apistobranchus glacierae 0,58 1,5 88,32 
 Pseudocythereis spinifera 0,6 1,48 89,8 
  Ophionotus victoriae 0,84 1,33 91,13 
         
defaunado Leuconidae morfotipo 1 6,36 18,56 18,56 
 Yoldia eightsi 5,75 18,49 37,05 
 Cheirimedon femoratus 6,56 9,6 46,65 
 Mysella miniuscula 3,9 8,56 55,21 
 Onoba turqueti 2,24 6,2 61,41 
 Torodrilus sp. 1,83 5,38 66,79 
 Thyasira falklandica 1,48 4,73 71,52 
 Amauropsis rossiana 2,48 3,4 74,92 
 Gamaropsis georgianus 1,81 2,99 77,9 
 Ophelina sp. 1,32 2,44 80,34 
 Doloria isaaczi 1,44 2,22 82,56 
 Apistobranchus glacierae 0,88 2,2 84,76 
 Heterophoxus videns 1,06 2,05 86,82 
 Uristes georgianus 0,88 1,99 88,81 
  Cirriformia sp. 0,73 1,65 90,46 
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5. DISCUSSÃO 

 
 

O emprego de experimentos manipulativos para o estudo de colonização 

da fauna bêntica em substrato inconsolidado é uma prática inédita nas águas 

rasas da enseada Martel da Baía do Almirantado. Este instrumento de pesquisa 

apresenta sua importância na medida em que fornece dados para a avaliação da 

capacidade de recuperação das comunidades que compõem esse tipo de 

ambiente, bem como da eficiência dos processos de dispersão da fauna bêntica 

envolvida, visto que os ambientes marinhos antárticos estão sujeitos a um intenso 

padrão de distúrbios, sendo a ação mecânica dos blocos de gelo sobre a 

superfície do fundo, durante o verão, e o congelamento da superfície deste fundo 

marinho de águas rasas, durante o período de inverno, as mais características 

(BARNES, 1999).  

A dinâmica de circulação atmosférica da Península Antártica, 

extremamente instável e com fortes deslocamentos de massas de ar, que 

propiciam a formação de tempestades com ventos de até 148 km h¯¹, tem uma 

forte influência na desestabilização das camadas superiores da matriz 

sedimentar, contribuindo para um aumento da advecção de organismos e 

subseqüente reestruturação das associações macrofaunais (PECK et.al., 1999). 

Não houve registro, por parte dos pesquisadores integrantes do projeto 

que permaneceram na EACF durante o período de execução do experimento 

(dezembro 2002 – junho 2004), de eventos naturais de perturbação, bem como 

da passagem ou encalhe de blocos de gelo, com intensidade suficiente para 

ocasionar distúrbios físicos impactantes na área em questão, e o seu 

desenvolvimento ocorreu de maneira contínua e satisfatória. 

A caracterização do ambiente sedimentar da área de amostragem foi, 

devido à ausência de uma análise granulométrica mais refinada, baseada em 

descrições visuais (coleta e preparo do sedimento defaunado) bem como 

descrições reportadas em trabalhos pretéritos (SICINSKI & JANOWSKA 1993, 

BROMBERG et al., 2000, NONATO et al., 2000), que caracterizam a área deste 

estudo como fundo marinho inconsolidado, constituído de sedimento fino e 

lamoso. Embora seja simplista considerar a granulometria como sinônimo de 
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ambiente físico, devido à composição textural ser resultado de uma complexa 

interação de fenômenos, tem sido demonstrado que tipos específicos de fundo 

apresentam correspondência com um grupo de espécies bem definido. Não 

somente a composição qualitativa, mas também parâmetros estruturais das 

biocenoses, tal como a diversidade especifica, parecem estar correlacionados 

com a estrutura dos sedimentos (FRESI et al., 1983). 

Outros fatores ambientais, como a salinidade e a temperatura da água, 

parecem estar relacionados diretamente às águas da Convergência Antártica que 

circulam pelo estreito de Bransfield, e cujos gradientes oceânicos estão presentes 

na enseada Martel, com amplitudes similares e relativamente estáveis 

(JAZDZEWSKI et al., 1986). 

Os resultados obtidos pela análise da composição faunística demonstram 

que dez espécies foram consideradas constantes, para os tipos de sedimento 

deste estudo, representa 90,1% (18.640 indivíduos) do total de 20.680 indivíduos 

registrados, pertencentes aos grupos taxonômicos Annelida, Mollusca e 

Crustácea. A expressiva participação destes grupos pode estar relacionada ao 

fato de que estes indivíduos pertencem a filos, famílias e até gêneros que 

apresentam uma ampla distribuição em outras latitudes, e também às suas 

características de dispersão e estratégias de sobrevivência. De acordo com 

Nonato et al. (2000), as espécies encontradas na área deste estudo são as 

mesmas observadas em substratos similares de outros locais da região, 

indicando uma homogeneidade da macrofauna bêntica da Península Antártica. 

Peck et. al. (1999), trabalhando em áreas impactadas pela passagem de icebergs 

em Borg Bay, Signy Island (60º42’25’’S, 45º35’20’’W) em uma profundidade de 

9m, reportam uma remoção de 99,5% de toda a macrofauna do substrato 

inconsolidado que sofreu o impacto, e a composição faunística da área não 

afetada adjacente apresenta uma ocorrência de famílias de poliquetas, anfípodas 

e isópodos,  bem como gêneros de bivalves, em comum com a área deste 

estudo. 

Segundo OLAFSSON et al., 1994, a estrutura das comunidades bênticas é 

determinada pelo suprimento de recrutas, incluindo mecanismos de transporte de 

larvas, sucesso no assentamento e processos pós-larvais. Entretanto, na prática, 

esta quantificação só foi possível para os indivíduos sobreviventes aos intervalos 
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de amostragem, a grande maioria em forma juvenil ou adulta, sendo que os 

elementos de mortalidade pós-assentamento não foram incorporados.  

As diferenças significativas apontadas pela análise de variância, 

principalmente em relação à abundância total e à abundância de Torodrilus sp. 

nos períodos de 06 e 18 meses, podem estar relacionadas à época de coleta do 

sedimento defaunado destes períodos, que foi a mesma, ou seja, junho de 2004, 

e que sugerem uma maior ocorrência deste oligoqueta em período de inverno 

austral, visto que no período de 12 meses, que teve coleta em dezembro de 

2003, as abundâncias totais e especificas deste grupo taxonômico em questão 

não apresentaram diferenças significativas.  

A contribuição relativa dos táxons da macrofauna, segundo a análise 

SIMPER, para os tipos de substrato inconsolidado do experimento, indicou a 

predominância do oligoqueta Torodrilus sp. (25,59%) no sedimento natural. Este 

anelídeo marinho, monóico, escavador raso e detritívoro, deposita seus casulos 

fecundados no sedimento, após a troca de produtos gonadais e fertilização dos 

óvulos. Uma hipótese para a brusca queda na contribuição relativa deste grupo 

no sedimento defaunado (5,38%) é a de que as bordas das caixas plásticas, que 

ficaram 1cm acima do fundo inconsolidado (conforme descrito na Metodologia), 

limitaram o acesso dos indivíduos adultos pela interrupção de seu movimento de 

dispersão horizontal, diminuindo significativamente a abundância destes 

organismos no sedimento defaunado. Pode-se também inferir que esta barreira, 

provocada pelas bordas das caixas, parece não ter exercido influência na 

contribuição relativa de outros táxons, além de uma pequena variação nos 

padrões de dominância das espécies da fauna bêntica identificada para os tipos 

de sedimento do experimento. 

No caso dos crustáceos, as duas espécies mais representativas 

(Leuconidae morfotipo 1 e C. femoratus), ambos de natureza vágil, oportunistas e 

com distribuição populacional caracterizada por um padrão de elevada 

concentração de indivíduos em pequenas áreas, esparsas dentro de uma região, 

apresentam estratégias de sobrevivência bem sucedidas em ambientes com 

freqüentes distúrbios causados pelo gelo, visto sua alta mobilidade e resposta a 

estímulos mecânicos, bem como suas características reprodutivas incubatórias, 

onde a liberação da prole acontece quando os indivíduos já estão formados. 
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Este mesmo padrão de cuidado parental pode ser observado no bivalve M. 

miniuscula, que não apresentou dificuldade em colonizar o sedimento defaunado, 

visto que o seu percentual de contribuição relativa passou de 6,86% no 

sedimento natural para 8,56% no sedimento defaunado. O percentual de 

contribuição relativa de Y. eightsi, bivalve dióico com fertilização externa e 

desenvolvimento indireto com larva pelágica, também apresentou um padrão de 

colonização bem sucedido, indicando a eficiência do assentamento larval em 

regiões antárticas. Apesar desta característica reprodutiva indicar uma adaptação 

vantajosa, em termos de energia, este não foi o padrão observado para a maioria 

das espécies consideradas constante neste estudo. 

Bowden et al. (2006), em seu experimento de colonização de fauna 

bêntica séssil em substrato consolidado na Baía Ryder, Ilha Adelaide (67º35’S, 

68º10’W), descreve um sistema de colonização governado por taxas de 

crescimento lento e marcadamente sazonal, onde o desenvolvimento das 

assembléias é controlado por uma variação dos distúrbios pós-assentamento de 

origem biótica (ação de predadores), em detrimento das provocadas pela ação do 

gelo, no qual as sucessões das assembléias sésseis podem ser mais previsíveis 

do que quando comparadas com as de um ambiente temperado ou tropical. 

Os resultados de Freire et al. (2006), indicam uma marcada sazonalidade 

dos eventos reprodutivos na Baía do Almirantado, com picos de ocorrência de 

larvas na coluna d’água ao final do inverno e inicio do verão antártico, e uma 

conseqüente sucessão na ocorrência de larvas de invertebrados bêntico 

pelágicos no ambiente costeiro raso da enseada Martel no decorrer do verão.  

A combinação de um crescimento lento e restrito ao verão, com um 

recrutamento anual consistente, em relação à abundância (seja por dispersão 

larval pelágica ou por migração por adultos), pode resultar em um padrão de 

colonização determinado, primeiramente, pela ocupação do espaço disponível 

por uma alta densidade de indivíduos assentados, em detrimento de uma 

interação competitiva ou taxas de crescimento diferenciadas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

A recuperação observada na abundância da comunidade bêntica da área 

estudada, em relação aos níveis encontrados no substrato inconsolidado natural 

inicial, foi observada para os períodos de 06, 12 e 18 meses, porém diferenças 

significativas na abundância aos 06 e 18 meses estão relacionadas à presença 

do oligoqueta Torodrilus sp., que foram bem mais freqüentes no sedimento 

natural destes períodos quando relacionados ao sedimento defaunado. 

Considerando a existência de uma barreira artificial de 1cm de altura, 

dificilmente ultrapassada pelos oligoquetas, pode-se inferir que, não fosse este 

fato, diferenças significativas não seriam encontradas em nenhum dos intervalos 

de amostragem (06, 12 e 18 meses) e que, portanto, as diferenças observadas 

são decorrentes desta barreira artificial. Pode-se também inferir que, caso esta 

barreira não estivesse presente, estes organismos seriam capazes de colonizar o 

sedimento defaunado em até seis meses, eliminando desta forma as diferenças 

na composição das associações e contribuição relativa das espécies entre o 

sedimento natural e o defaunado, associados a este estudo. 
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