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1. INTRODUÇÃO 

 
A comunidade de macroinvertebrados bentônicos marinhos é constituída por 

organismos que colonizam tanto o substrato consolidado quanto inconsolidado (Pearson, 

1983). Estes organismos apresentam grande importância em ecossistemas marinhos, 

pois são capazes de disponibilizar recursos basais no sedimento como detritos, servir de 

alimento para peixes e crustáceos ou atuar como predadores. Este tipo de movimento 

na cadeia trófica faz com que estes macroinvertebrados participem do fluxo de energia 

e da ciclagem dos nutrientes (Dauer, 1984). Além disso, realizam o biorrevolvimento da 

superfície do sedimento, resultando na liberação de nutrientes para água e na aeração 

dos sedimentos (Dolbeth et al., 2003). 

A comunidade bentônica marinha é representada por vários filos como Annelida, 

Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Cnidaria, Sipuncula, Nemertinea, entre outros. 

Em sedimentos inconsolidados os Polychaetas se destacam em relação à diversidade 

e abundância. Sua distribuição está relacionada às características granulométricas e 

físico-químicas do ambiente, à disponibilidade de recursos e ao hábito das espécies 

(Snelgrove, 1998). 

Estudos sobre a comunidade macrobentônica vêm crescendo com o passar dos 

anos devido as suas características peculiares como tolerância a vários níveis de 

poluição e capacidade de colonizar amplamente todos os ambientes, sendo 

extremamente eficientes em refletir as condições ambientais recebendo assim grande 

importância em trabalhos relacionados aos impactos nos ecossistemas (Constable, 

1999). Além destas características, sua composição e distribuição podem ser 

influenciadas por vários fatores ambientais, principalmente pela velocidade da corrente 

e o tipo de substrato, pois estes interagem com a biota determinando uma grande 

diversidade e complexidade estrutural no ambiente (Whomersley, et al., 2010). 

Os organismos destas comunidades apresentam características que possibilitam 

sua utilização como biondicadores de diversos impactos sobre os ecossistemas 

marinhos, tais como: abundância no ambiente; capacidade de locomoção limitada ou 

nula, além de estarem presentes antes e após perturbações impactantes (Rodil, et al., 

2013). 

Em termos ecológicos, uma perturbação pode ser descrita como qualquer 

evento discreto no tempo que altera o ecossistema, a comunidade, a estrutura de 
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recursos e disponibilidade de substrato (Pickett & White, 1985). Alguns distúrbios têm 

demonstrado grande influência na estrutura da comunidade macrobentônica de 

substrato inconsolidado marinho (Lu & Wu, 2000). Estes podem ser provocados por 

eventos naturais como tempestades, ondas e correntes marítimas (Neves & Bemvenuti, 

2009). Em alguns casos, são também provocados por ações antrópicas como descarga 

de efluentes domésticos e industriais, poluição, derramamento de óleo (Warwick, 1986; 

Halpern, et al. 2007), pesca com arrasto (Bemvenuti, 1987; Tillin, et al., 2006), dragagem 

e outros (El Sayed Mostafa, 2012). Quando ocorrem em grande escala são capazes de 

mudar drasticamente a composição da comunidade macrobentônica por longos períodos 

de tempo (Pacheco, et al., 2010). 

A manutenção de áreas costeiras por dragagem, principalmente em regiões 

portuárias, representa uma importante fonte de distúrbio para a comunidade 

macrobentônica (Bolam & Rees, 2003). Os potenciais efeitos causados pela dragagem 

são a interrupção de alguns processos biológicos, físicos e químicos, pois durante a 

dragagem parte do material sólido, químico e biológico é resuspenso na coluna d’água 

ou retirado por completo do ambiente, alterando consequentemente algumas 

propriedades da comunidade como a diminuição da riqueza, densidade, biomassa, 

diversidade e interferindo nas relações tróficas dos organismos que as integram, 

eliminando organismos predadores, herbívoros, depositivoros e detritivoros (Levinton 

1995; Thrush & Dayton, 2002). Propriedades do substrato como a composição 

granulométrica e quantidade de matéria orgânica também são alterados nestes 

processos (Agnoese, et al., 2006). 

Em muitos ambientes aquáticos, após a ocorrência de dragagens, vários 

organismos bentônicos desaparecem, iniciando-se assim o processo de sucessão e 

recolonização do ambiente (Chalmer,1983; Morello, et al., 2006). Rosemberg, em 1973, 

iniciou os estudos sobre a sucessão ecológica de comunidades bentônicas em 

ambientes marinhos, contudo, até a atualidade, não é possível determinar um padrão 

previsível para ambientes de substrato inconsolidado (Cifuentes, et al., 2010), pois estas 

comunidades, em geral, são fortemente influenciadas por sua composição 

granulométrica e teor de matéria orgânica (Pearson & Mannvik, 1998; Queirós, et al., 

2011). 

Em regiões compostas por sedimento fino (lama e argila) e rico em matéria 

orgânica, a sucessão pode ocorrer de um ponto de partida com espécies oportunistas a 
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um desfecho determinista que passa por algumas etapas até o surgimento de poucas 

espécies resistentes as condições do ambiente (Rosenberg, 1973; 2001). No entanto, 

em ambientes de composição granulométrica arenosa, a sucessão ecológica pode ser 

muito mais variável, envolvendo vários caminhos sucessionais e diferentes desfechos 

(Rosenberg, 2001). Assim, a recolonização e sucessão nestes ambientes altamente 

dinâmicos são complexos e exigem, portanto, avaliações específicas (Mannino & 

Montagna, 1997; Snelgrove, 1998). 

A resultante de uma comunidade climax é principalmente composta por espécies 

da comunidade circundante intacta, incluindo as espécies maiores e de ciclo de vida 

longa (Pearson & Rosenberg, 1978). No entanto, diferentes ambientes de fundo marinho 

sugerem que a recuperação através da sucessão não é necessariamente uma 

substituição consecutiva de colonizadores dentro de um intervalo de tempo. Em vez 

disso, a comunidade não chega ao seu clímax e sim passa por uma sucessão constante 

geralmente ocasionada por mudanças rápidas e estocásticas na estrutura do ambiente 

(Constable, 1999). 

Durante o processo sucessional ocorre um continuum de mudanças na estrutura 

de uma comunidade rica em espécies não perturbada para uma pobre em espécies 

perturbada (Connell & Slatyer, 1977). Para analisar alguns padrões sucessionais da 

comunidade são observados alguns parâmetros de acordo com o seu histórico de 

perturbação e a taxa de recuperação (Thrush & Dayton, 2002, 2010). Estes padrões 

seriam apresentados através de um regime de perturbações naturais, antropogênicos ou 

ambos (Rosenberg, 2001; Rodil, et al., 2013). Outro parâmetro observado seria a história 

de vida e as características de dispersão das espécies que definem as respostas 

espaciais e temporais em relação à perturbações e onde estas características 

determinam a previsibilidade e a taxa de recuperação da comunidade (Levin, 1984; Levin 

& Sibuet, 2012). 

 
A interação entre a diversidade das comunidades locais e do grau de 

conectividade entre elas, influenciam as taxas de recuperação em locais perturbados. 

Experimentos em campo para investigar a importância das interações entre processos 

locais (diversidade α) e regionais (diversidade β) são raros, especialmente em ambientes 

costeiros marinhos sujeitos a muitos tipos de perturbação (Hewitt, et al., 2005; Rodil, et 

al., 2013). Thrush et al., 2013, realizaram um experimento retirando a 
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fauna em parcelas do sedimento em regiões de infralitoral, para testar a importância 

relativa das características do habitat e fornecimento local de colonizadores 

influenciando a taxa de recuperação da comunidade macrobentônica. Após cinco meses 

do distúrbio, foi constatado que a comunidade estava recuperada devido a colonização 

das comunidades encontradas em áreas controle do experimento. 

O potencial de recuperação da comunidade de macroinvertebrados bentônicos 

tem grandes chances de ser induzido pela capacidade de dispersão das espécies das 

áreas não impactadas ao seu redor. Apesar de o distúrbio gerar mudanças na 

comunidade alterando a diversidade de espécies, destruindo e fragmentando o habitat, 

a conectividade da composição do pool de espécies regionais continua (Suding & Hobbs, 

2009). Em ambientes cada vez mais alterados por distúrbios, compreender e ser capaz 

de analisar seus efeitos através de uma paisagem terrestre ou marinha é importante não 

só para gerenciar e preservar os ecossistemas (Thrush & Dayton, 2010), mas também 

para a compreensão fundamental da dinâmica do ecossistema. 

Morsan (2009), ao investigar o efeito ocasionado por arrasto para captura de 

Aequipecten tehuelchus (scallop dredging), sobre a biodiversidade do Golfo de São 

Matias constatou que esta arte de pesca, ao longo de 10 anos, fez com que elevados 

níveis de perturbação afetassem todo o ecossistema bentônico e, assim, a recuperação 

da comunidade parece ser um processo não estacionário, não voltando ao seu estagio 

inicial antes do distúrbio. Entretanto os processos sucessionais da comunidade de 

macroinvertebrados acabam sendo limitados pela colonização de organismos próximos 

ao local impactado (Lu & Wu, 2000). 

Em áreas costeiras estes organismos são naturalmente expostos a perturbações 

e adaptados a fim de lidar com os seus efeitos (Jaramillo, et al., 2012). 

Consequentemente, populações de macroinvertebrados bênticos destas regiões seriam 

menos vulneráveis aos efeitos ecológicos colaterais ocasionados pela dragagem. Em 

profundidades de até 45 m, o efeito da perturbação antrópica na comunidade 

macrobentônica pode exceder o limiar de tolerância natural (Hewitt, et al., 2005). No 

ambiente marinho costeiro, existem divergências sobre os efeitos de impactos causados 

por ações antrópicas sobre ambientes bentônicos, pois estes estão associados a um 

conjunto de fatores que definem como uma comunidade reage a distúrbios físicos 

naturais, tais como, características do sedimento, tipo de cobertura do 
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substrato e o tipo de associação faunística, sendo estes extremamente relacionados 

entre si (Towsend, et al., 2003). 

Existem poucos estudos em ambientes naturais que relacionam processos 

sucessionais após distúrbios naturais ou antrópicos, sobre a comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos. Contudo, grande parte destes trabalhos demonstra que 

este processo é constante, mas a frequência da substituição de espécies diminui ao 

longo do tempo de acordo com a estabilidade do ambiente. Muitos autores realizam 

experimentos com escalas temporais muito longas (mensais ou sazonais), no entanto, 

pouco se sabe de como a comunidade se comporta logo após a ccorrência de algum 

evento perturbador a comunidade (Thrush, et al., 2013). 

Trannum et al. (2011) investigaram a colonização da macrofauna bentônica em 

diferentes sedimentos com influência de detritos de perfuração (drill cuttings) e 

ambientes naturais, sem a presença de detritos, durante seis meses e constataram que 

apesar da rápida colonização, as coletas mensais não foram satisfatórias para explicar 

como os dois ambientes apresentaram a composição da comunidade semelhante em 

ambas as áreas monitoradas logo no primeiro mês de estudo. 

Considerando que muitos organismos macroinvertebrados bentônicos são de 

ciclo de vida rápida e com alto grau de colonização, o presente estudo busca elucidar o 

efeito de uma simulação de dragagem sobre uma comunidade macrobentônica em 

uma região de infralitoral em Vila Velha – ES. Avaliando a dinâmica de curto-prazo das 

associações destes invertebrados durante o período de oito semanas (2 meses), 

verificando a variação da riqueza, abundância, diversidade e a sucessão ecológica da 

comunidade após sofrer distúrbio, relacionando-os às variações de granulometria e teor 

de matéria orgânica. 



6  

2. HIPOTESE 

Considerando que a maioria dos organismos que constituem a comunidade 

macrobentônica possuem ciclo de vida rápido e quando localizados em um ambiente 

homogêneo em relação ao sedimento e baixa profundidade, um distúrbio pontual como 

a simulação de uma atividade de dragagem, não causará efeitos significantes quando 

comparamos a um local sem perturbação. 
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3. OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o nível de impacto sobre uma comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos após distúrbio (simulação de uma atividade de dragagem), comparando a 

uma comunidade de um local não perturbado (Controle) ao longo de oito semanas. 

 
3.2 Objetivos específicos 

   Reunir informações sobre a recolonização de macroinvertebrados bentônicos no 

local com distúrbio (simulação de uma atividade de dragagem) ao longo das oito 

semanas. 

   Comparar a abundância, riqueza e diversidade da área perturbada (tratamento) 

com uma área não perturbada (controle), para verificar se o impacto realizado com 

a simulação de dragagem ocasionou mudanças na estrutura da comunidade 

perturbada. 

   Analisar se o distúrbio ocasionou mudanças na granulometria e teor de matéria 

orgânica, assim como verificar se estes fatores influenciam em parâmetros da 

comunidade no local perturbado através da comparação com o controle (ambiente 

não perturbado). 
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4. MATERIAIS E METODOS 

4.1 Área Amostral 

O presente estudo foi realizado no município de Vila Velha-ES entre a margem 

leste do Morro do Moreno e a Ilha da Baleia (20°19'19.74"S; 40°16'21.70"O) (Figura 1). 

A área de estudo localiza-se próxima ao canal de acesso do Porto de Vitória, área que 

recebe descargas de vários outros cursos d’água de menor porte além de galerias 

pluviais que deságuam no local durante a maré vazante e influencia de águas costeiras 

durante a maré cheia. O local também permite que embarcações pequenas diariamente 

cheguem a Praia do Ribeiro e a Praia da Baleia no Morro do moreno, que é bastante 

frequentada por banhistas, mergulhadores e pescadores. Possui uma profundidade 

máxima de 3m na maré alta e profundidade mínima de 1,80m na maré baixa. Margeada 

por costões rochosos abrigados de ondas e alto hidrodinamismo ocasionados por ondas 

e correntes. A água possui baixa visibilidade de Março a Novembro e período de boa 

visibilidade de Dezembro a Fevereiro. 

 
 

Figura 1. Área de estudo entre a margem leste do Morro do Moreno e a Ilha da Baleia (20°19'19.74"S; 

40°16'21.70"O) em Vila Velha – ES, marcada com quadrado vermelho. 

 

 
4.2 Desenho Amostral 

Para verificar o efeito da simulação de dragagem sobre a comunidade 

macrobentônica da região infralitoral, confeccionou-se 24 quadrados de cano PVC, 

delimitando pequenas áreas de 50cmx50cm. Foram adotados dois tipos de tratamentos: 

12 para a área controle (sem distúrbio) e 12 para a área com tratamento (distúrbio com 

simulação uma  dragagem). Os  quadrados  receberam identificações 
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feitas por lacres (Figura 2A) e fixados com estacas através de mergulho autônomo 

(Figura 2B) nas duas áreas. 

 
 

 
Figura 2. Identificação dos quadrados com lacres (A); Fixação dos quadrados nas áreas de tratamento e 
controle através de mergulho autônomo (B). 

 

 
Cada área foi composta por 12 quadrados dispostos em três fileiras e quatro 

colunas com uma distância de 1m entre os mesmos. Como as duas áreas (Controle e 

Tratamento) ficaram em um canal entre a margem do Morro do Moreno e a Ilha da Baleia, 

posicionaram-se as duas áreas com 5m entre as mesmas, a 20m das margens e 

perpendicularmente ao sentido da corrente marítima de vazão e enchente da maré, para 

reduzir ao máximo as variações nas características do ambiente (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3. Desenho amostral da distribuição dos Quadrados de 50cmx50cm nas duas áreas de estudo, que 
são: Área do tratamento que sofreu a simulação de dragagem e Área Controle, onde não sofreu nenhum 
tipo de distúrbio antrópico. 

A B 
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O distúrbio foi causado na área do Experimento no dia 16 de fevereiro de 2013, 

com auxilio de uma draga de Van Veen, onde se retirou uma camada de 30 cm do 

sedimento de cada quadrado e assim simulando o efeito de uma dragagem em uma 

escala menor e logo em seguida descartado em um local distante da área do 

experimento. Após o distúrbio, as duas áreas (Tratamento e Controle) foram monitoradas 

com coletas semanais até completar oito semanas (dois meses). A cada coleta foi 

sorteado um quadrado de cada área, retiradas amostras de sedimento para os 

parâmetros da macrofauna, granulometria e teor de matéria orgânica (Rico, Peralta & 

Gappa 2011). 

 
4.3 Variáveis Biológicas 

As coletas para analise da macrofauna e do sedimento foram realizadas com um 

coletor tipo Corer de 15 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro. Para que novos 

distúrbios não fossem criados a cada coleta, atrapalhando a proposta do experimento, 

foram retiradas cinco amostras de sedimento por semana em cada quadrado de ambas 

as áreas (Hurlbert, 1984; Whomersley, et al., 2010). 

O material coletado foi separado por réplica (n=5) e condicionados em sacolas 

plásticas com formol 10%. Em laboratório, o sedimento coletado para avaliação da 

macrofauna bentônica foi lavado e peneirado em malha de 500 µm. O sedimento lavado 

foi acondicionado em potes com álcool 70%. Após a lavagem, o sedimento foi triado em 

placas de Petri sob microscópio estereoscópico para a separação dos organismos, os 

quais foram contados e identificados até o menor nível taxonômico, com o auxílio de 

chaves de identificação (Machado, et. al. 2013). 

 
4.4 Variáveis do Sedimento 

Para análise do sedimento (Granulometria e Matéria Orgânica) coletou-se apenas 

uma amostra semanalmente em cada área, juntamente com as amostras de macrofauna 

de cada local. Após a coleta o material foi acondicionado em sacolas plásticas e 

congelado em seguida, com o intuito de minimizar a oxidação da matéria orgânica (Dias 

& Lima, 2004). Em laboratório as amostras foram dessalinizadas e colocadas em estufas 

para secar a 60°C. Após a secagem o sedimento foi homogeneizado em uma bandeja e 

em seguida separando 100g para análise Granulométrica e 100g para analise de teor de 

matéria orgânica. 
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A análise granulométrica foi realizada em um selecionador de partículas através 

da separação das diversas frações utilizando uma coluna de sete peneiras (0,063 mm; 

0,125 mm; 0,250 mm; 0,500 mm; 1,000 mm; 2,000 mm e 4,000 mm) do tipo “AFNOR”. 

Os sedimentos foram então classificados em cinco classes distintas: cascalho (> 2,000 

mm), areia grossa (0,500 – 2,000 mm), areia média (0,250 – 0,500 mm), areia fina (0,250 

– 0,063 mm) e lama (< 0,063 mm) (Suguio, 1973). E a análise do teor de matéria 

orgânica foi feita pela diferença de peso antes e após a queima em múfla a 500°C durante 

6 horas (Dias & Lima, 2004). 

 
4.5 Análise de dados 

Para estudos sobre a colonização, verificou-se os valores de abundância total dos 

grandes grupos taxonômicos na área de experimento, ao longo das oito semanas de 

estudo após a simulação criada por dragagem (Martins, et al., 2013). 

Para analisar a comunidade macrobentônica utilizou-se valores médios (n=5) de 

abundância (número de indivíduos), riqueza de táxons (S) e diversidade (Shannon- 

Wiener-H’) (Magurran, 1989; Krebs, 1999) em cada coleta (semana) e experimento 

(Tratamento x Controle). Diferenças significativas entre as coletas semanais e as áreas 

estudadas, em relação à abundância, riqueza e diversidade foram avaliadas através de 

análise de variância (ANOVA), com o teste de Tukey para comparação múltipla de 

médias a posteriori (p<0,05). 

A normalidade e homogeneidade das variâncias foram testadas através dos testes 

de Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente. Quando necessário os dados foram 

transformados (Zar, 2010), para comparar a estrutura da comunidade entre os dois 

tratamentos (tratamento e controle). Técnicas multivariadas de classificação foram 

aplicadas com o auxílio do programa PRIMER 5.0. Os dados biológicos foram 

transformados através de raiz quadrada antes das análises serem realizadas e o índice 

de similaridade de Bray-Curtis foi utilizado (Clarke & Warwick, 1994). As análises foram 

aplicadas dentro de cada semana, utilizando-se as 5 réplicas da macrofauna bentônica 

por tratamento. A técnica ANOSIM (p<0,05) foi utilizada pra discriminar a semelhança 

dos tratamentos ao longo das semanas estudadas. A detecção de diferenças 

significativas entre fatores foi seguida pelo cálculo das porcentagens de similaridade 

(SIMPER) para identificar os táxons que mais contribuíram (65%) para as 

dissimilaridades (Clarke & Warwick, 2001). 
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Relações estatísticas entre as variáveis biológicas e os parâmetros do sedimento 

(granulometria e teor de matéria orgânica) foram quantificadas via análise de 

correspondência canônica (CCA), realizados com o auxílio do programa Fitopac versão 

2.1.2.85 (Shepherd, 2010). Uma matriz de variáveis “explicativas”, incluindo variáveis 

categóricas (dummy variables) foi construída para determinar a quantidade de variação 

nos dados biológicos relacionada aos parâmetros do sedimento (Ter Brak, 1986; 1987; 

Ter Brak & Prentice 1988). 
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