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RESUMO 

 

A distribuição da macrofauna bêntica e do sedimento no parque aquícola da enseada 

da Armação do Itapocoroy foi analisada dentro de um grid contendo 48 estações amostrais 

distribuidas por toda a extensão da enseada. O objetivo deste trabalho foi compor um 

panorama das principais características do seu compartimento bentônico, de forma a subsidiar 

a gerenciamento do parque, tendo em vista os planos de expansão dos cultivos para novas 

áreas. Duas amostragens foram realizadas – uma em setembro de 2010 e outra em fevereiro 

de 2011. Através de análises estatísticas multivariadas, os descritores numéricos da 

comunidade foram relacionados a características do sedimento, profundidade, salinidade e 

temperatura. Um total de 4.338 organismos foi coletado, 97 espécies foram identificadas entre 

Polychaeta, Crustacea e Mollusca. Quatro associações faunisticas foram identificadas e sua 

distribuição espacial esteve relacionada principalmente variações na profundidade e com as 

características do sedimento. A primeira associação - maior profundidade e concentração de 

sedimentos finos - foi dominada por Kinbergonuphis sp.; a segunda  associação - localizada 

abaixo dos cultivos, mostrou grande heterogeneidade na composição do sedimento - foi 

dominado por Ampelisca spp.; a terceira associação - menor profundidade e maior 

concentração de cascalho - foi dominada por espécies da família Syllidae; a quarta associação 

- maior concentração de areia e sedimentos bem selecionados - foi dominado por Prionospio 

sp. 1. A distribuição do sedimento indica que apesar da enseada ser um local parcialmente 

abrigado, no seu interior operam processos hidrodinâmicos altamente energéticos capazes de 

evitar a formação dos biodepósitos. No entanto, o aporte constante de matéria orgânica 

somada ao acúmulo de fragmentos de conchas oriundos dos cultivos atua como uma fonte de 

estresse constante, elevando os valores de abundância e diversidade nas proximidades dos 

cultivos. Neste contexto a redução da taxa de ocupação no interior da enseada, deverá ter um 

efeito benéfico, pois onde a produção de moluscos é realizada em locais de maior dinâmica e 

com maior profundidade, os efeitos sobre a estrutura e dinâmica do sistema bêntico são 

mínimos. 

 

Palavras-chave: Macrofauna, Sedimento, Distribuição Espacial, Cultivo de Mexilhões. 
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ABSTRACT 

 

The distribution of the benthic macrofauna and sediments in an aquaculture park in 

Itapocoroy Bay were analyzed within a grid containing 48 sampling stations, distributed 

throughout the Bay. The purpose of the present study was to build up a picture of the main 

characteristics of the benthic compartment of the bay, as a tool for the management of the 

park, in view of the plans to extend the mussel farming to new areas. Two seasonal samplings 

were carried out – one in September 2010 and the other in February 2011. Through 

multivariate statistical analyses, the numerical describers of the community were associated 

with sediment characteristics, depth, salinity and temperature. A total of 4338 organisms were 

collected; 97 species were identified, including Polychaetes, Crustaceans and Molluscs. Four 

fauna associations were found, and their spatial distribution was mainly related to variations 

in depth and sediment characteristics. The first association – greater depth and higher 

concentration of fine sediments – was dominated by Kinbergonuphis sp.; the second 

association - located under the mussel farm - showed high heterogeneity in the composition of 

the sediments and was dominated by Ampelisca spp.; the third association – shallower, with a 

higher concentration of pebbles - was dominated by species of the Syllidae family; and the 

fourth association - characterized by well-sorted sediments with higher percentage of sand - 

was dominated by Prionospio sp. 1.  Although the Bay is a partially sheltered site, the 

distribution of sediments shows that high energy hydrodynamic processes operate inside it, 

which are capable of preventing the formation of bio-deposits. Nevertheless, the constant 

supply of organic matter and the accumulation of shell fragments from mussel farms are a 

source of stress, increasing the abundance and diversity values near the mussel farms. 

Therefore reducing the occupation rate inside the bay should have a beneficial effect for the 

local ecosystem, as when mussel production is carried out in places with greater dynamic and 

depth, the effects on the structure and dynamic of the benthic system are minimal. 

 

Keywords: Macrofauna, Sediment, spatial distribution, Mussel Farming.
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INTRODUÇÃO 

 

Os sedimentos inconsolidados costeiros sustentam uma abundante e diversificada 

fauna (Thrush et al., 2001). A macrofauna bentônica compreende um conjunto extremamente 

rico de animais pertencentes aos mais variados grupos zoológicos. Está presente em todos os 

ambientes marinhos, podendo ser encontrada mesmo em ambientes poluídos ou extremamente 

alterados (Lana, 2002; Carvalho et al., 2001; Maia et al., 2001; Boyd et al., 2003; Newell et 

al., 2004). 

Estes organismos participam de diversos processos ecológicos, exercendo um papel 

fundamental no funcionamento do ecossistema como um todo. Recebem nutrientes de origem 

continental e do plâncton, transmitem energia para os elos superiores da cadeia trófica e 

contribuem na reciclagem de nutrientes, servindo de alimento a uma grande variedade de 

espécies, muitas destas de importância econômica (Rosa & Bemvenuti, 2006, Pereira & 

Soares-Gomes, 2002).  

A macrofauna possui a capacidade de modificar as características geoquímicas locais 

acelerando o processo de remineralização de nutrientes por meio da bioturbação do 

sedimento. As propriedades físicas, químicas e biológicas dos sedimentos são modificadas 

através do retrabalhamento biológico das partículas causada pelos processos de alimentação, 

excreção e movimento dos organismos através da coluna sedimentar (Levinton, 1995; Flach 

& Heip, 1996; Esteves, 1998).  

Os taxa dominantes em fundos inconsolidados marinhos são comumente os 

Polychaeta, os Mollusca, e os Crustacea. Destes os Polychaeta são freqüentemente os mais 

abundantes, tanto em termos de número de espécies quanto em densidade, podendo  

corresponder a mais de 2/3 de toda a comunidade (Rouse & Pleijel, 2006). 

A distribuição, ocorrência e abundância da macrofauna dependem muito das 

características ambientais predominantes. A variabilidade espacial destes organismos em 

pequena escala pode ser atribuída a fatores bióticos representados pelas interações inter e 

intra-específicas como predação, competição e recrutamento (Peterson & Skilleter, 1994; 

Hines et al., 1997; Chapman et al., 2010). Contudo quando analisamos a distribuição em uma 

macro-escala a variabilidade geralmente é atribuída a fatores abióticos, como profundidade, 

salinidade, temperatura, estabilidade do ambiente e principalmente da característica do 

substrato (Sanders, 1958; Gray, 1974; Chapman et al., 2010).  
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As relações entre a macrofauna e o sedimento foram intensamente discutidas durante a 

segunda metade do século passado (Snelgrove & Butman, 1994). Em consequência disto, 

atualmente existe uma grande aceitação de que existem fortes relações funcionais entre o 

sedimento e a biota, com a dinâmica de um influenciando diretamente a estrutura do outro 

(Gray, 1974; Turner et al., 1995; Thrush et al., 1996; Defeo & MacLachlan, 2005; Gray & 

Elliott, 2009). 

De acordo com Gray & Elliott (2009) o tamanho médio do grão e o grau de 

selecionamento são as propriedades do sedimento que mais influenciam a fauna. Através da 

análise destes parâmetros é possível inferir sobre estabilidade do habitat, pois os sedimentos 

costeiros podem variar de cascalho grosso em locais sob maior ação das ondas a sedimentos 

muito finos como siltes e argilas em locais mais profundos ou baixa energia. Além disso, os 

sedimentos extremamente grosseiros retêm pouca água e concentram pouca matéria orgânica 

sendo, portanto, habitats inóspitos, onde apenas espécies capazes de tolerar tais condições 

persistem. Em outro extremo, os sedimentos muito finos tais como lamas, apresentam baixa 

circulação de água, tensão de oxigênio e uma maior capacidade de adsorver matéria orgânica. 

A areia média e fina geralmente apresenta uma abundante macrofauna, no entanto em 

sedimentos lamosos há maiores concentrações de matéria orgânica sustentando uma maior 

densidade de organismos. 

A estreita relação entre a macrofauna e sedimentos torna estes organismos 

particularmente úteis como indicadores de alterações ambientais por uma série de razões. Em 

primeiro lugar por possuírem hábitos de vida relativamente sésseis e ou sedentários, estes 

organismos são diretamente expostos a alterações no meio, pois são incapazes de reações de 

fuga. Sua variada tolerância a fatores físicos, químicos e biológicos torna a presença ou 

ausência de muitas espécies um indicativo de alterações induzidas por atividades humanas 

(Clarke & Warwick, 2001). Ao mesmo tempo os ciclos de vidas relativamente longos 

capacitam estes animais a registrarem o acumulo dos eventos no ambiente e não somente a 

situação momentânea (Lana, 1994; Gray et al., 1988; Chang et al., 1992). 

Os organismos da macrofauna coexistindo e interagindo entre si em determinado 

habitat irão constituir comunidades ou associações de espécies. Estas associações são 

caracterizadas por descritores tais como a riqueza específica, a diversidade, a composição de 

espécies, a densidade, a biomassa e as próprias relações tróficas que fazem parte das 

interações entre os indivíduos e o meio (Levinton, 1995).  
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A necessidade de caracterizar a estrutura e a dinâmica das associações da macrofauna 

é de suma importância na medida em que o meio bentônico apresenta um forte efeito 

estruturador, regulando ou modificando a maioria dos processos físicos, químicos e biológicos 

dos ecossistemas marinhos (Bourdeau, 1994; Flach & Heip, 1996), uma vez que os 

organismos que vivem diretamente associados ao substrato refletem, com maior precisão, as 

condições ambientais anteriores ao momento da amostragem, quando comparados com os 

organismos que vivem coluna d’água (Lana, 1994). Desta forma a análise da estrutura das 

associações, a partir dos seus descritores numéricos, tem sido de grade valia em estudos de 

impacto e monitoramento ambiental, bem como para realizar um diagnóstico de uma área 

previamente impactada (Warwick, 1986). 

Historicamente as águas costeiras têm sido sujeitas há uma série de distúrbios 

ocasionados pelo homem. O enriquecimento orgânico, a depleção dos recursos naturais, a 

construção de estruturas artificiais, a disposição inadequada de resíduos sólidos, entre outros, 

tem ocasionado sérios problemas ao ecossistema. 

No setor da pesca a estagnação e o decréscimo das taxas de captura impulsionaram 

crescentes investimentos na maricultura (Paulilo, 2002; Barroso et al., 2007). Como 

maricultura, entende-se a ciência de criar organismos aquáticos sob um sistema de manejo 

(Chua, 1997). O cultivo de moluscos só teve início no Brasil no começo da década de 1990, 

contudo, as características do litoral catarinense juntamente com a qualidade e produtividade 

de suas águas, tornaram o estado uma referência nacional, sendo atualmente responsável por 

mais de 90% da produção brasileira de ostras e mexilhões (CEPA/SC, 2009). As primeiras 

experiências com o cultivo de mexilhões Perna perna (Linnaeus, 1758) no estado foram 

realizadas na enseada da Armação do Itapocoroy onde, atualmente, está localizado um dos o 

maiores parques aquícolas do estado (Manzoni, 2005). 

No entanto em virtude do crescimento desordenado, as instalações do parque ocupam 

hoje aproximadamente 19% da área, ultrapassando o limite máximo estipulado por lei que é 

de 10% (IN IBAMA n°105/2006). Para atender as exigências da legislação, existe a 

perspectiva da criação de um novo parque aquícola, a aproximadamente 3 km da costa, porém 

fora dos limites da enseada, para onde deverão realocados os cultivos excedentes da parte 

interna da enseada. Pois apesar da importância social e econômica, assim como outras formas 

de monocultura, esta atividade também explora e degrada o meio ambiente. 
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Os possíveis impactos causados pelo cultivo de moluscos são, primariamente, 

resultantes do próprio conceito de cultivo: um aumento artificial de biomassa de uma 

determinada espécie em uma dada área. O grande aumento da biomassa de organismos, e 

principalmente, a manutenção desta elevada biomassa, pode gerar uma série de subprodutos, 

tanto na área de cultivo como em seu entorno (Goldburg & Triplett, 1997). 

Parte dos subprodutos dos cultivos é formada pelos rejeitos da atividade. Nas áreas de 

cultivos são instaladas balsas onde é realizada parte do beneficiamento do produto, retirando-

se toda a fauna associada, composta por organismos incrustantes como cirripédios, ascídias e 

poríferos, dentre outros invertebrados. Toda esta fauna é descartada sendo lançada ao mar no 

próprio local. Além da fauna associada é prática comum entre os produtores realizarem o 

descarte de restos das estruturas de cultivos (cabos, redes e bóias) e das próprias conchas dos 

mexilhões beneficiados diretamente ao mar (Marenzi, 2002; Rosa 1997).   

As alterações mais comuns observadas nos locais de cultivos relacionam-se à textura 

dos sedimentos (torna-se mais fino e cinzento), ao teor de matéria orgânica (enriquecimento 

orgânico), à disponibilidade de oxigênio (formação de camadas anóxicas) (Pillay, 2004). A 

origem desses biodepósitos está relacionada ao modo de alimentação dos moluscos 

filtradores. Quando as partículas suspensas na coluna de água são filtradas, permanecem 

aglutinadas por um muco. Neste processo tanto as partículas selecionadas como alimento e 

transformadas em fezes, quanto àquelas expelidas como pseudofezes passam a ter maior 

volume e precipitam (Ferreira & Magalhães, 2004). O acumulo de sedimentos finos nas 

imediações dos cultivos pode ainda ser acentuado pela diminuição da velocidade média dos 

fluxos (hidrodinâmica) em decorrência da presença das estruturas de sustentação dos cultivos 

(Kaiser et al., 1998). 

Quando a abundância de mexilhões é baixa à moderada, a diminuição da turbidez pode 

ter um impacto positivo, proporcionando o aumento da biomassa fitobêntica e com isso o 

aumento das taxas de denitrificação no sedimento (Newell, 2004). Entretanto, se a 

biodeposição orgânica for suficientemente elevada, a decomposição dos biodepósitos pode 

aumentar a demanda de oxigênio nos sedimentos e gerar um ambiente anaeróbico, que 

promova a amonificação e a redução de sulfatos (Hatcher et al., 1994). 

Os poucos trabalhos que analisaram a capacidade de assimilação pelo ambiente das 

eventuais alterações ocasionadas pelo cultivo de molusco sobre o sistema bênticos no Brasil, 

não detectaram nenhum impacto (Marenzi, 2002; Hostin, 2003; Costa & Nalesso, 2006). 
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Contudo os resultados de trabalhos realizados em outros países (Jaramillo et al., 1992; 

Hatcher et al., 1994; Grant et al., 1995; Chamberlain et al., 2001; Ysebaert et al., 2009)  

demonstram que o cultivo de moluscos pode determinar a uma redução da diversidade da 

fauna, um aumento do metabolismo anaeróbico do sedimento, um aumento na taxa de 

sedimentação e dos teores de matéria orgânica associados aos sedimento. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição espacial da macrofauna e da 

sedimentologia no parque aquícola da Armação do Itapocoroy de modo a compor um 

panorama das principais características do seu compartimento bentônico. Gerando subsídio 

para a gestão do parque, tendo em vista os planos de expansão dos cultivos para novas áreas. 

 

SUBSÍDIO À GESTÃO 

 

A maricultura em Santa Catarina teve um rápido crescimento, quando ainda não 

existiam critérios específicos para o licenciamento da atividade. Assim, à medida que foram 

sendo estabelecidas regras para ocupação do espaço marinho, inúmeros cultivos já estavam 

instalados e passaram à condição de irregulares (Rupp et al, 2008; Rodrigues et al,  2007). 

Frente a esta situação, a EPAGRI e a Secretaria Especial de aquicultura e pesca (SEAP), estão 

finalizando ações para o ordenamento territorial das águas da União através dos “Planos 

Locais de Desenvolvimento da Maricultura” (PLDM). Os PLDMs são instrumentos de gestão 

participativos, com intuito de ordenar e promover o desenvolvimento sustentável na 

maricultura. 

De acordo com a Instrução Normativa IBAMA n° 17, publicada em de 22 de setembro 

de 2005, onde foram estabelecidas diretrizes para elaboração dos PLDMs, o documento final 

deveria conter uma detalhada caracterização sócio-ambiental abrangendo aspectos do meio 

físico e biológico, uma listagem dos principais impactos ambientais inerentes à atividade e as 

devidas medidas mitigadoras, assim como um plano de gerenciamento e monitoramento 

ambiental para cada área. Contudo o diagnóstico apresentado nos PLDM’s foi realizado 

fundamentalmente com base em uma revisão de dados secundários, impossibilitando que 

muitas informações pertinentes e específicas, fossem contempladas neste documento. 

No PLDM do município de Penha, a biodeposição nas áreas de cultivo é citada como 

um dos principais impactos relacionado ao cultivo de mexilhões. Como alternativa a falta de 

dados específicos o autor propôs, entre as medidas mitigadoras, que fossem realizadas 
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pesquisas sobre os padrões de circulação locais, da taxa de sedimentação e a caracterização 

das comunidades bentônicas nas áreas sob influência dos cultivos (SEAP/PR, 2008). Neste 

contexto, o desafio da pesquisa científica como componente inseparável das estratégias de 

gestão é o de desenvolver projetos de pesquisa de modo coordenado, de forma a subsidiar o 

desenvolvimento sustentável da atividade (Chua, 1997).  

Tendo em vista que os organismos bentônicos são os principais afetados pelos 

impactos da biodeposição, o conhecimento prévio da distribuição espacial e temporal da 

macrofauna e sua relação com o sedimento se torna imprescindível uma vez que na ausência 

desse dado pretérito qualquer estudo de impacto e monitoramento ambiental tende a torna-se 

meramente especulativo (Underwood, 1994).  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

- Analisar a distribuição espacial da macrofauna bentônica e sua relação com o sedimento no 

parque aquícola da enseada da Armação do Itapocoroy/SC.  

 

Objetivos específicos 

 

- Caracterizar a sedimentologia da enseada da Armação do Itapocoroy, assim como a 

distribuição da matéria orgânica e carbonatos; 

 

- Determinar abundância e diversidade da macrofauna bentônica;  

 

- Identificar e descrever as associações faunísticas; 

 

- Gerar informações básicas para a gestão do parque aquícola da enseada da Armação do 

Itapocoroy, tendo em vista os planos de expansão dos cultivos para novas áreas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

 

O presente estudo foi realizado na enseada da Armação do Itapocoroy situada no 

litoral centro-norte de Santa Catarina, Município de Penha – SC. A enseada é um local 

parcialmente abrigado, protegido dos ventos de Sul, Sudeste e Noroeste. Possui orientação da 

linha de costa na direção leste-oeste, e encontra-se entre dois promontórios rochosos da Ponta 

do Vigia e o Morro da Penha. Recebe ondas predominantemente de nordeste na maior parte 

do ano, esporadicamente atuam na região ondulações provenientes de leste, sendo este o 

sistema de ondas mais energético que atua na dinâmica sedimentar da enseada. A situação 

geográfica associada à ação das ondas e aos processos de circulação da água no interior da 

enseada faz com que ela apresente uma grande variabilidade das fácies sedimentares (Abreu 

et al., 2006). 

A profundidade nas áreas de cultivo está em torno de 5 a 7 metros, e atinge cerca de 12 

metros nas áreas mais externas da enseada. A temperatura média da água varia de 18 a 28 ºC 

no inverno e verão, respectivamente, e a salinidade média geralmente é inferior a 33. A 

amplitude média de maré é de 0,8 m, sendo a máxima sizígia de 1,2 metros, caracterizando 

um regime de micro marés (<2 metros) (Schettini et al., 1999).  

As correntes na enseada apresentam velocidades relativamente baixas, obedecendo 

mais diretamente o regime de ventos do que a oscilação causada pelas marés. Na área de 

cultivo de moluscos a velocidade média das correntes não excede 0,1 m.s
-1

, com direção 

predominante para nordeste. O principal determinante do regime de correntes são os 

movimentos inerciais costeiros, seguido da ação dos ventos locais e em menor grau das 

marés. A enseada está constantemente sob influência das águas salobras e mais turvas da 

pluma do rio Itajai-Açu, trazidas pela deriva continental de sua desembocadura, que se 

localiza a cerca de 20 km ao sul (Schettini et al., 1998).  

Na região da enseada são produzidos aproximadamente 2 mil toneladas de moluscos 

(mexilhão, ostra e vieras) por ano (CEPA/SC, 2009). O sistema de cultivo se caracteriza como 

uma atividade basicamente artesanal onde são utilizadas estruturas de cultivo do tipo Long-

line ou espinhel. A espécie Perna perna (Linnaeus, 1758) que tem o nome popular de 

mexilhão ou marisco é  a mais cultivada (Marenzi, 2002). 
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Delineamento amostral e coleta de dados 

 

Foram realizadas duas campanhas amostrais. A primeira amostragem foi realizada no 

inverno (julho de 2010), para tanto foi determinado um grid composto de 48 pontos 

amostrais, espaçados em 500 m aproximadamente, com o intuito de cobrir toda a área interna 

da enseada além da área externa referente ao novo parque aquícola (Figura 1). Na segunda 

amostragem, realizada no verão (fevereiro de 2011), houve uma redução da malha amostral, 

para tanto foram sorteados 20 pontos (2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 

34, 37, 41, 43) dentre os 48 amostrados na primeira campanha, de modo a cobrir a maior a 

área possível. 

 

Figura 1: Mapa da área amostral na enseada da Armação do Itapocoroy com indicação dos pontos de 

coleta. Áreas de cultivo marcadas com retângulos cinzas, futura área de cultivo marcada com retângulo 

vazado.  
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Para coleta do sedimento foi utilizado um busca fundo do tipo Van-Veen (0,042 m²). 

Em cada ponto foram retiradas duas amostras de sedimento, uma para análise da macrofauna 

e outra para análise da granulometria, carbonato e matéria orgânica. As amostras da fauna 

foram armazenadas em sacos de tela de 0,5 mm e fixadas em formol 4%. Os dados de 

profundidade, salinidade e temperatura foram obtidos com o auxilio de um CTD 

(Conductivity,Temperature and Depth – SD200).  

 

Procedimentos de laboratório 

 

No laboratório as amostras da fauna foram lavadas com água corrente para a retirada 

do sedimento. O material retido na malha de 0,5 mm foi preservado em álcool 70% e 

posteriormente triado em microscópio estereoscópico. Os organismos encontrados foram 

separados em grandes grupos e posteriormente identificados ou morfotipados ao menor nível 

taxonômico possível. 

Os Polychaeta foram classificados em famílias segundo Amaral & Nonato (1996), e 

em seguida foram classificados ao menor nível taxonômico possível por meio de chaves de 

gênero e espécie de diversos autores (Amaral et al., 2005; Bolívar, 1986; Bolívar, 1990; 

Day,1967; Lana, 1984; Rouse & Pleijel, 2001, Salazar-Vallejo, 1990, Steiner, 2000). Os 

Mollusca (Bivalvia e Gastropoda) foram classificados com base em Rios (2009). Os 

Crustacea, a partir de Barnard & Karaman (1991), Bento & Buckup (1999), Bousfield (1973), 

Ruffo (1998), Thurston (1982) e Thomas & Barnard (1983). Os demais organismos foram 

classificados em grandes grupos.  

As amostras de granulometria foram processadas de acordo com metodologia proposta 

por Suguio (1973), onde num primeiro momento, as amostras são lavadas para retirada dos 

sais solúveis, e em seguida levadas à estufa, para secarem, numa temperatura de 40 a 50°C. 

Em seguida as amostras foram quarteadas e direcionadas para suas respectivas análises. 

Para a classificação granulométrica do sedimento a matéria orgânica foi removida pela 

adição de peróxido de hidrogênio (H2O2) sob aquecimento. Devido a grande quantidade de 

carbonato biogênico oriundo dos cultivos (Abreu et al., 2006), as amostras também foram 

submetidas a queima do carbonato com HCl 10% antes do peneiramento. 

Os sedimentos finos (silte e argila) foram separados dos sedimentos grossos através de 

uma peneira com malha de 0,063mm e quantificados pelo método de pipetagem. Este 
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procedimento baseia-se na lei de Stokes e encontra-se detalhadamente descrito em Suguio 

(1973). Os sedimentos com grãos maiores de 0,063 mm foram separados pelo método de 

peneiramento, usando malhas em intervalos regulares de 0,5 phi e as frações contidas em cada 

peneira, foram pesadas separadamente em balança digital com precisão de três casa decimais. 

Para quantificação do teor de carbonatos, uma fração de 20 g da amostra foi exposta a 

dissolução de ácido clorídrico (HCl) a 10% de volume. Sendo a porcentagem de CaCO3 

determinada pela diferença entre o peso inicial e final de cada amostra. O teor de matéria 

orgânica foi determinado pela queima desse produto em forno mufla a 800ºC por oito horas. 

 

Análise dos dados 

 

O tratamento dos dados e o cálculo dos parâmetros estatísticos das amostras 

sedimentológicas foram efetuados pelo sistema integrado para análises granulométricas 

(SIGA), desenvolvido pelo Laboratório de Oceanografia Geológica e Laboratório de Pesquisa 

da Computação da Universidade do Vale do Itajaí.  

A variação espacial das características sedimentológicas foi descrita considerando 

como variáveis os percentuais de cascalho, areia, silte, argila, carbonato de cálcio e matéria 

orgânica. Foram utilizados também os parâmetros estatísticos de Folk & Ward (1957), 

convencionalmente adotados para se descrever distribuições siliciclásticas; média, uma 

estimativa do diâmetro médio do tamanho das partículas; desvio padrão, medida do desvio ou 

dispersão do tamanho dos grãos em torno do valor médio da distribuição (representativo do 

grau de seleção dos mesmos); assimetria, medida do grau de afastamento da curva para um 

dos lados do eixo; curtose, grau de achatamento da distribuição.  

Para visualizar a distribuição espacial das variáveis sedimentológicas foram 

construídos mapas de superfície contínua através do método de interpolação por vizinhança 

natural (Natural Neighbor). Esta técnica utiliza os polígonos Thiessen para avaliação de pesos 

para os pontos, fazendo a interpolação através da média ponderada dos pontos vizinhos, onde 

os pesos são proporcionais às áreas proporcionais. Esta técnica não requer nenhuma entrada 

do usuário sobre o raio da busca, contagem da amostra, ou forma e trabalha igualmente bem 

com dados regularmente e irregularmente distribuídos (Watson, 1992).  

Para analisar a variação espacial das características abióticas foi aplicada uma análise 

de componentes principais (PCA - Principal Component Analysis). A PCA foi aplicada 
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considerando como variáveis as percentagens cascalho, areia, carbonato de cálcio, matéria 

orgânica, o tamanho médio do grão e a profundidade. Foram selecionadas apenas as variáveis 

que tiveram efeito representativo sobre a variação espacial e atenderam as premissas de 

normalidade e não colinearidade entre si (Legendre & Legendre, 1998; Clarke & Warwick, 

2001). 

As amostras de sedimento foram classificadas através do diagrama triangular de 

Pejrup (1988). Este esquema classificativo permite ter a percepção dos níveis energéticos que 

condicionaram a deposição do sedimento. O autor utiliza o teor de areia presentes nos 

sedimentos para determinar as áreas do diagrama, cada área “hidrodinâmica” apresenta uma 

zonação designada pelas letras A a D, correspondendo o A à maiores níveis energéticos e D a 

menores. A análise é pormenorizada através da razão silte/argila (grupos I a IV). Os níveis 

energéticos são menores quando a componente lodosa do sedimento é dominada por argila 

(grupo I), e maiores quando silte predomina sobre a argila (grupo IV).   

A estrutura da comunidade foi analisada a partir dos descritores numéricos de: 

densidade total (N – ind./0,042m²), riqueza de espécies (S – número de espécies/0,042m²), 

diversidade de Shannon-Weaver (H’) e equitabilidade de Pielou (J’).  

Para demonstrar o agrupamento dos pontos amostrais segundo as similaridades na 

composição faunística e definir as associações foi realizada um ordenação não-métrica das 

similaridades por meio de uma análise de proximidade (MDS) (PRIMER 6.0) (Clarke & 

Warwick, 2001). Para tanto, os dados de abundância das espécies foram transformados para 

raiz quadrada (reduzindo a contribuição das espécies mais abundantes) e a similaridade entre 

as amostras foi medida através da matriz de similaridade, utilizando-se o coeficiente de Bray-

Curtis. Foram consideradas as associações formadas com similaridade em torno de 30%. 

A identificação das espécies que mais contribuíram para a similaridade de cada 

associação durante as duas campanhas amostrais foi determinada através da análise de 

contribuição percentual de similaridades (SIMPER). Através desta análise também foram 

identificadas as espécies que mais contribuíram para a dissimilaridade entre os grupos. 

A relação entre a distribuição da fauna e as variáveis ambientais foi investigada 

através de uma análise de correspondência canônica. Nesta análise foram utilizados os 

mesmos dados ambientais definidos para a análise de componentes principais (PCA) 

transformados para raiz quadrada e a matriz de abundância das espécies.  
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RESULTADOS 

 

Abióticos 

 

Variáveis medidas na coluna d’água 

 

Na primeira campanha amostral realizada no inverno a temperatura da água esteve 

entre 20,1 e 20,4 C°, apresentando pouca variação entre os pontos. Durante a segunda 

campanha realizada no verão houve grande variação na temperatura, o valor máximo 

registrado foi de 28,4 C° (#10), e o mínimo de 20,4 C° (#30). A mesma variação pôde ser 

verificada nos valores de salinidade, que durante a primeira campanha variou entre 34,0 e 

34,5, e na segunda campanha o valor máximo registrado foi de 35,3 (#30) e o mínimo 31,7 

(#10) (Tabela 1 e 2). 

 

Características texturais do sedimento 

 

A análise granulométrica do sedimento revelou um padrão de distribuição sedimentar 

diferenciado entre os pontos localizados na parte interna (#1 a #34) e externa da enseada (#35 

a #50). A distribuição das frações granulométricas apontou a predominância de areia por toda 

a extensão da parte interna da enseada. Na parte externa, principalmente nos pontos 

localizados a noroeste, as frações de silte e argila ocorreram em maiores concentrações 

(Figura 2 e 3).  

A maior concentração de areia (98,1%) registrada na primeira campanha ocorreu no 

ponto 27 e a menor (1,87%) no ponto 44. Durante a segunda campanha os valores variaram 

entre 8,4% (#43) a 98,34% (#34). A maior concentração de silte (85%) registrada durante a 

primeira campanha ocorreu no ponto 50 a menor (1,6%) no ponto 10. Na segunda campanha 

os valores variaram entre 1,3% (#18) a 75,9% (#43). As concentrações de argila estiveram 

entre 0 e 23,4% durante a primeira campanha e entre 0 a 15,6% na segunda campanha (Figura 

2 e 3).  
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Figura 2: Mapa com a distribuição espacial das percentagens de areia, cascalho, silte e argila do sedimento coletado 
durante as duas campanhas na enseada da Armação do Itapocoroy.  

 

Nos pontos 1 a 8 localizados na parte abrigada à sudeste da enseada, foram  detectadas 

as maiores percentagens de cascalho. Cabe aqui observar que a fração denominada de 

cascalho se refere a grãos mais grosseiros (2 - 4 mm), já que as amostras foram submetidas a 

queima do carbonato, eliminado os fragmentos de conchas, antes da separação das frações. Os 

valores de cascalho estiveram entre 0 e 15,0% na primeira campanha e entre 0 e 11,6% na 
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segunda campanha. A comparação entre as duas campanhas revela que houve pouca variação 

no padrão encontrado. Foi registrado um ligeiro aumento nas concentrações de cascalho no 

ponto 28 e diminuição do mesmo no ponto 4 e 24. Nos pontos 30 e 37 houve aumento nas 

concentrações de argila e no ponto 34 diminuição das concentrações de silte (Fig. 2 e 3).  

 

 

Figura 3: Percentuais das classes de sedimentares (cascalho, areia, silte e argila) das amostras coletadas durante as 
duas campanhas amostrais. 

 

Considerando os parâmetros de Folk & Ward (1957), houve uma tendência a 

diminuição do diâmetro médio das partículas no sentido sudeste - noroeste da enseada.  

Durante a primeira campanha, o diâmetro médio do grão esteve entre 2,04 phi (#19) a 6,67 

phi (#44), variando entre moderadamente selecionado a muito pobremente selecionado, 

exceto no ponto 10 onde a distribuição foi considerada bem selecionada. Durante a segunda 

campanha o diâmetro médio do grão esteve entre 1,59 phi (#28) a 6,35 phi (#43), variando 

entre bem selecionado a muito pobremente selecionado (Tabela 1e 2).  

Ao analisarmos os valores de assimetria notou-se que durante as duas campanhas, 

valores de assimetria negativos foram registrados nos pontos localizados a sudeste (local 

abrigado) e próximos aos promontórios do Morro da Penha e Ponta do Vigia. Exceto pelo 

ponto 24, localizado abaixo dos cultivos. Os valores de assimetria negativos indicam que 
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apesar do tamanho médio de grão ter sido classificado predominantemente como areia fina, 

houve uma maior participação de sedimentos grosseiros nestes locais. Os valores variaram 

entre -0,012 a 0,694 na primeira campanha e de -0,180 a 0,639 na segunda. Durante as duas 

campanhas a maioria das amostras foi classificada como leptocurtica ou extremamente 

leptocurtica. Os valores de curtose na primeira campanha estiveram entre 0,91 e 3,7 e entre 

0,74 e 3,7 na segunda campanha (Tabela 1 e 2). Os histogramas de frequência granulométrica 

que permitiram definir os parâmetros estatísticos estão sumarizados no anexo1. 
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Tabela 1: Parâmetros de Folk & Ward (1957): Assimetria (Ass.), Curtose (Curt.), Diâmetro médiodo grão em phi 

(TMG) e Desvio padrão (DP), com suas respectivas classificações: muito pobremente selecionada (MPS), pobremente 

selecionada (PS) moderadamente selecionada (MS) e bem selecionada (BS). Temperatura em C° (Temp.), salinidade 
(Sal.) e profundidade (Prof.) referentes a primeira campanha amostral. 
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Tabela 2: Parâmetros de Folk & Ward (1957): Assimetria (Ass.), Curtose (Curt.), Diâmetro médiodo grão em phi 

(TMG) e Desvio padrão (DP), com suas respectivas classificações: muito pobremente selecionada (MPS), pobremente 

selecionada (PS) moderadamente selecionada (MS) e bem selecionada (BS). Temperatura em C° (Temp.), salinidade 

em ppt. (Sal.) e profundidade em metros (Prof.) referentes a segunda campanha amostral. 

 

A distribuição da matéria orgânica no sedimento revelou um gradiente no sentido 

sudeste-noroeste. As maiores concentrações de matéria orgânica foram registradas nos pontos 

localizados na área mais profunda a nordeste da enseada. As menores concentrações 

ocorreram nos pontos junto aos promontórios da Ponta do Vigia e do Morro da Penha. O valor 

máximo registrado na primeira campanha foi de 14,78% (#43) e o mínimo de 0,76% (#18). 

Na segunda campanha o valor máximo foi 13,71% (#43) e o mínimo 0, 47% (#18) (Figura 4 e 

5). 

 

Figura 4: Porcentagens de matéria orgânica por estação de coleta, nas duas campanhas amostrais. Barras pretas 
representam a primeira campanha (1ª Camp.) barras brancas representam a segunda campanha (2ª Camp). 
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Figura 5: Mapa da distribuição espacial da porcentagem matéria orgânica na enseada da Armação do Itapocoroy.  

 

Em contrapartida as concentrações de carbotatos formaram um gradiente no sentido 

oposto (noroeste-sudeste). As maiores concetrações de CaCO3 ocorreram nos pontos 

localizados a sudeste da enseada e junto ao promontório da Ponta do Vigia. As menores 

concentrações ocorreram a nordeste da enseada, nos pontos localizados em locais mais 

profundos e junto ao costão do morro da Penha (Figura 6 e 7). O maior valor registrado na 

primeira campanha foi de 79,21% (#11), e o mínimo foi de 5,11% (#34). Na segunda 

campanha o valor máximo registrado foi de 66,32% (#19) e o mínimo de 5,14 (#18) (Figura 6 

e 7). 
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Figura 6: Porcentagens de carbonato de cálcio por estação de coleta, nas duas campanhas amostrais. Barras pretas 
representam a primeira campanha (1° Camp.) barras brancas representam a segunda campanha (2° Camp). 

 

 

Figura 7: Mapa da distribuição espacial da porcentagem Carbonato de cálcio na enseada da Armação do Itapocoroy. 
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A plotagem das amostras de sedimento no digrama ternário de Pejurp (1988) 

demonstrou que do total das amostras coletadas na primeira campanha, duas (33 e 31) 

pertencem à classe III D e III C, com hidrodinâmica alta e percentagens de areia entre 0 e 

10% e entre 10 a 50% respectivamente, vinte duas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32) pertencem a classe III B, com hidrodinâmica alta e percentagem 

de areia entre 50 a 90%, seis (19, 28, 37, 17, 30, 34) pertencem a classe IV B, com 

hidrodinâmica muito alta e percentagens de areia entre 50 a 90%, nove (16, 38, 39, 40, 41, 42, 

46, 47, 48) pertencem a classe IV C, com hidrodinâmica muito alta e percentagens de areia 

entre 10 e 50%, quatro (43, 44, 49, 50) pertencem a classe IV D com hidrodinâmica muito alta 

e percentagens de areia ente 10 e 50% e cinco (27, 18, 10,11, 36) pertencem a classe IV A 

com hidrodinâmica muito alta e percentagens de areia acima de 90% (Figura 8A). 

Durante segunda campanha as amostras se distribuíram da seguinte forma: doze (3, 4, 

6, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 30, 32, 41) pertencendo à classe III B, com hidrodinâmica alta e 

percentagens de areia entre 50 e 90%, cinco (10, 18, 19, 28, 34) pertencendo à classe IV A 

com hidrodinâmica muito alta e percentagens de areia acima de 90%, três (2, 37, 41) 

pertencendo à classe IV B com hidrodinâmica muito alta e percentagens de areia entre 50 e 

90%, e uma (34) pertencendo à classe IV C com hidrodinâmica muito alta e percentagens de 

areia entre 10 e 50% (Figura 8B).   

Durante as duas campanhas as amostras classificadas no grupo III (hidrodinâmica alta) 

pertenciam aos pontos localizados ao centro da enseada e na área localizada a sudeste, 

enquanto as amostras classificadas no grupo IV (hidrodinâmica muito alta) pertenciam aos 

pontos localizados na área externa e junto aos promontórios. 
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Figura 8: Posição dos pontos amostrais da enseada da Armação do Itapocoroy no Diagrama de Pejrup 

(1988). Primeira campanha (A), segunda campanha (B). 

 

A análise de componentes principais (PCA) permitiu a extração e interpretação de dois 

eixos fatoriais que juntos explicaram 81% da variação total. O eixo 1, responsável por 59% da 

variação, foi formado pelas coordenadas negativas resultantes das maiores profundidades, 

concentrações de matéria orgânica (MO) e menor diâmetro médio do grão e pela coordenada 
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positiva das maiores concentrações de areia. O eixo 2, responsável por 21% da variação foi 

formado pelas coordenadas positivas resultantes das maiores concentrações de carbonato de 

cálcio e cascalho e a coordenada negativa resultante das maiores concentrações de areia. 

A ordenação dos pontos ao longo do eixo 1 permitiu a separação das estações 

amostrais seguindo um gradiente de profundidade. Estando os pontos localizados longe da 

costa associados a maiores profundidades, aos menores tamanhos médio dos grãos e as 

maiores concentrações matéria orgânica, enquanto os pontos localizados próximos a costa 

foram associados às menores profundidades, maiores concentrações de cascalho e carbonato 

de cálcio. A ordenação dos pontos ao longo do eixo 2 permitiu a separação das estações 

amostrais de acordo com as porcentagens de sedimentos grosseiros.  Os pontos localizados na 

área abrigada, a sudeste da enseada, posicionaram-se do lado positivo do eixo, associados a 

uma maior contribuição de cascalho e carbonato de cálcio. Enquanto os pontos localizados na 

área interna da enseada e próximos ao costão do Morro da Penha posicionaram-se do lado 

negativo do eixo associados pelas as maiores concentrações areia. Os pontos localizados nas 

imediações dos cultivos tenderam a se concentrar próximo a origem dos eixos, indicando uma 

maior variação na distribuição das frações neste local (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Análise de componentes principais (ACP). Os números representam os pontos amostrais, 

símbolos cheios representam a primeira campanha símbolos vazados a segunda. Vetores representam as 

variáveis: porcentagens de areia, cascalho, CaCO3 e matéria orgânica (MO); profundidade em metros e o 

tamanho médio do grão em phi (TMG). 
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Bióticos 

 

 

Distribuição espacial da Macrofauna Bentônica 

 

 

Foram coletados 4338 indivíduos dos quais 92% foram identificados e/ou 

morfotipados em 97 espécies. Os Polychaeta foram os mais frequentes estando presentes em 

quase todos os pontos de coleta, também foram os mais dominantes tanto em termos de 

abundância (2796 ind.) quanto em número de espécies (67 spp.), seguido de Crustacea (891 

ind. e 7 spp.)  e  Mollusca (307 ind. e 18 spp.). Os taxa mais abundantes foram Ampelisca 

spp., Mediomastus californiensis, Holothuria sp., Kinbergonuphis sp., Exogone sp., 

Prionospio sp. 1, Magelona posterelongata, Tharyx sp. 2, e Litocorsa sp. que juntas 

representaram  40% de toda a fauna coletada (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Lista taxonômica com abundância de cada espécie coletada nas duas campanhas, bem como a 

abundância absoluta de cada espécie. 

                                         Lista taxonômica    Abundância 

Filo/Classe Família Gênero/Espécie                                                            1ª      2ª     Total 

Mollusca       

   Bivalvia Nuculidae Nucula semiornata d'Orbigny, 1842 4 --- 4 

  Tenillidae Temnoconcha brasiliana (Dall, 1921) 15 4 19 

   Macoma uruguayensis (E.A.Smith, 1885) 5 --- 5 

   Tellinidae sp. 5 3 8 

  Verenidae Cyclinella tenuis (Récluz, 1852) 3 1 4 

   Chione spp. --- 4 4 

  Arcidae Anadara notabilis (Röding, 1798) 1 --- 1 

   Arca imbricata Bruguière, 1789 2 --- 2 

  Semelidae Semele spp. 2 --- 2 

   Abra lioica (Dall, 1881) --- 1 1 

   Abra brasiliana E.A.Smith, 1885 --- 3 3 

  Corbulidae Corbulla cf. cymella Dall, 1881 1 --- 1 

   Corbula caribaea d'Orbigny in Sagra, 1853 9 3 12 

  Mactridae Mactra janeiroensis E.A. Smith, 1885 1 1 2 

   Mactra iheringi Dall, 1897 1 --- 1 

  Cardiidae Trachycardium sp. 1 1 2 

   Bivalve juvenil 20 77 97 

   Gastropoda Naticidae Natica pusilla Say, 1822 41 1 42 

 Rhizoridae Volvulella texasiana Harry, 1967 1 --- 1 

Anellida       

   Polychaeta Opheliidae Armandia maculata (Webster, 1884) 24 22 46 
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   Armandia sp. 7 --- 7 

   Ophelina sp. 1 --- 1 

  Pilargidae Litocorsa sp. 92 32 124 

   Hermundura sp.  81 10 91 

   Sigambra sp. 10 --- 10 

  Magelonidae Magelona posterelongata Bolivar & Lana, 1986 114 32 146 

   Magelona papillicornis F. Müller, 1858 28 17 45 

   Magelona variolamellata Bolivar & Lana, 1986 43 16 59 

  Capitellidae Notomastus lobatus Hartman, 1946 26 12 38 

   Mediomastus californiensis Hartman, 1946 114 73 187 

  Maldaniidae Maldanidae sp. 17 2 19 

  Oweniidae Owenia sp. 1 28 20 48 

   Owenia sp. 2 30 12 42 

  Onuphidae Kinbergonuphis sp. 107 54 161 

   Diopatra sp. 4 2 6 

   Nothria sp. 1 --- 1 

   Onuphis sp. 1 1 2 

  Goniadidae Goniada spp. 32 7 39 

  Glyceridae Glicera sp. 3 9 12 

  Spionidae Prionospio sp1 42 --- 42 

   Prionospio sp.2  25 112 137 

   Aonides sp.  3 11 14 

   Polydora sp. 8 12 20 

   Laonice sp.  9 4 13 

   Paraprionospio pinnata (Ehlers, 1901)  64 11 75 

  Paraonidae Cirrophorus sp. 44 19 63 

   Aricidea sp. 1 74 26 100 

   Aricidea sp. 2 44 21 65 

  Oenonidae Oenonidae sp. 3 --- 3 

  Lumbrineridae Lumbrineris sp. 26 19 45 

   Ninoe brasiliensis Kinberg, 1865 24 7 31 

  Lyzaretidae Lysaretidae sp. 7 4 11 

  Poecilochaetidae Poecilochaetus australis Nonato, 1963 29 5 34 

  Orbiniidae Scoloplos (Leodamas) rubra (webster, 1879) 6 8 14 

  Amphinomidae Amphinomidae sp. 5 1 6 

  Dorvilleidae Dorvilleidae sp. 9 6 15 

  Pectinariidae Pectinariidae sp. 3 1 4 

  Phillodocidae Phillodocidae sp. 2 3 5 

  Syllidae Exogone sp. 81 74 155 

   Syllis sp. 22 39 61 

   Eusyllis sp. 88 12 100 

  Cirratulidae Timarete sp. 1 20 1 21 

   Timarete sp. 2 28 23 51 

   Tharyx sp. 1 94 23 117 
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   Tharyx sp. 2 57 72 129 

   Caulleriella sp. 8 2 10 

  Nereididae Nereididae sp. 1 --- 1 

   Gymnonereis sp. 3 --- 3 

   Platynereis sp. 1 --- 1 

   Laeonereis sp. 1 --- 1 

   Nereis sp. 2 10 12 

   Neanthes bruaca Lana & Sovierzovsky, 1987 6 --- 6 

  Pisionidae Pisione parhelenae Wilde & Govaere, 1995 --- 9 9 

  Sabellidae  Megalomma sp. --- 22 22 

   Hypsicomus sp. 13 64 77 

  Polynoidae Polynoidae sp. 8 6 14 

  Pholoididae  Pholoididae sp. 2 --- 2 

  Sigalionidae  Sigalionidae sp. 15 4 19 

  Oenonidae Oenonidae sp. --- --- 0 

  Eunicidae Eunice sp. --- 4 4 

  Protodrilidae Protodrilus sp. --- 8 8 

  Flabelligeridae Pherusa sp. 50 9 59 

  Hesionidae Podarke sp. --- 15 15 

  Terebellidae Terebellidae sp. --- 8 8 

  Trichobrachidae Terebellides sp. 6 0 6 

  Serpulidae Pomatoceros sp. 22 24 46 

  Ampharetidae Isolda pulchella Müller in Gruber, 1858 25 33 58 

Artropoda       

   Malacostraca Paguridea  1 --- 1 

  Isaeidae Cheirophotis spp. 8 115 123 

  Liljeborgiidae Listriella sp. 4 3 7 

  Platyischnopidae Platyischnopidae spp. 15 32 47 

   Eudevenopus sp. 3 --- 3 

  Phoxocephalidae Microphoxus sp. 5 6 11 

  Corophiidae Corophium spp. 5 18 23 

  Melitidae Dulchiella sp. 2 --- 2 

  Alpheidae Alpheidae sp. --- 2 2 

  Albuneidae Lepidopa sp. 2 3 5 

  Anthuridae  33 17 50 

  Ampeliscidae Ampelisca spp. 344 273 617 

      Pycnogonida Pycnogonidae  16 8 24 

Ostracoda   23 7 30 

Echinodermata       

      

Holothuroidea Holothuriidae Holothuria sp. 121 50 171 

      Ophiuroidea Ophiactidae Hemipholis elongata (Say, 1825) 40 7 47 

  Amphiuridae Amphiodia atra (Simpson, 1854) 28 17 45 

Chordata       

   Leptocardii Branchiostomidae Branchiostoma sp. 17 4 21 
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Platyhelminthes       

   Turbellaria   2 11 13 

Sipuncula    38 14 52 

Nemertea    34 3 37 

                                                                                      2596  1742   4338 

 

Na tabela 4 estão apresentados os valores de densidade, riqueza de espécies e os 

índices de equitabilidade de Pielou e diversidade de Shannon-Weaver para cada ponto 

amostral nas duas campanhas.  

Na primeira campanha amostral a maior densidade registrada ocorreu no ponto 12 

(156 ind. 0,042  m
-2

) a menor no ponto 44 (0  ind.m
-2

).  A riqueza variou de 0 a 31 espécies 

nos pontos 44 e 14 respectivamente. Na segunda campanha a maior densidade ocorreu no 

ponto 19 (164 ind. 0,042  m
-2

) e menor no ponto 41 (5 ind. 0,042  m
-2

) a riqueza apresentou 

valores de 2 (#43) a 28 (#28) espécies por ponto amostral.  

De maneira geral em ambas as campanhas a abundância e a riqueza de espécies foram 

maiores nos pontos localizados próximos aos cultivos e na parte sudeste da enseada (# 3, #4, 

#6, #12, #14, #15 e #19). Os menores valores foram registrados nos pontos próximos ao 

costão e na parte mais profunda a noroeste da enseada (#18, #27, #43, #44, #46 e #50).  

 O menor valor de diversidade (H’) registrado na primeira campanha ocorreu no ponto 

44 onde não foi registrada a ocorrência de fauna.  A maior diversidade acorreu no ponto 4 

(H’= 3,01). Na segunda campanha a diversidade variou entre 0,66 (#43) a 3,06 (#2). A 

equitabilidade (J’) variou entre 0,6 (#36) a 0,97 (#50) na primeira campanha e  entre 0,69 

(#12) a 1,0 (#43 e #16) na segunda campanha.  

A baixa equidade encontrada em alguns pontos (#12, #17, #36, #38), foi ocasionada 

pela dominância em conjunto dos amphipodes  Ampelisca spp. e do equinoderma Holothuria 

sp. Entretanto os menores valores de diversidade encontrados em alguns pontos (#43, #41, 

#18, #27, #36) não foram ocasionados pela dominância de nenhuma espécie em particular, 

mas pelo baixo número de espécies encontradas nestes locais. 
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Tabela 4: Descritores numéricos de estrutura da comunidade macrobêntica, riqueza de espécies (S), 

densidade de indivíduos/0.042 m² (N), diversidade de Shannon-Weaver (H’) e equitabilidade de Pielou, 

calculados para as duas campanhas amostrais.   
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Associações macrobênticas 

 

A análise de proximidade não-paramétrica (MDS), permitiu a visualização de quatro 

grandes grupos com linha de corte em 30 % de similaridade. A comparação entre as 

campanhas demonstrou que o padrão encontrado se mantem com pouca variabilidade 

temporal (Fig. 10). 

 

 

Figura 10: Diagrama representativo da análise de similaridade (MDS), comparando as duas campanhas.  

Símbolos representam as associações: campanha 1 ( A1, A2, A3, A4), Campanha 2   ( A1, 

A2, A3, A4). 

 

 A associação denominada “A1” foi composta em sua maioria pelos pontos localizados 

na área externa (local de maior profundidade) e por alguns pontos localizados ao centro da 

enseada onde ocorreram maiores concentrações de sedimentos finos (silte e argila). A 

associação denominada “A2” refere-se aos pontos localizados nas imediações dos cultivos 

existentes na parte centro-leste da enseada. Esta área apresenta um mosaico formado por 

vários tipos de sedimento, com valores intermediários de carbonato de cálcio e matéria 

orgânica. A associação denominada “A3” foi composta pelos pontos localizados na área mais 

abrigada situada a sudeste da enseada, esta área é caracterizada por apresentar uma menor 
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profundidade média e as maiores concentrações de sedimentos grosseiros (cascalho) e 

carbonato de cálcio. A associação denominada “A4” foi composta em sua maioria pelos 

pontos próximos ao costão localizados a noroeste da enseada, aonde haviam sedimentos mais 

bem selecionados, contendo as maiores porcentagens de areia. Os pontos 7, 17, 28 e 46 não se 

associaram aos demais (Fig. 11 e Tabela 5).  

 

 

Figura 11: Mapa esquemático representando o agrupamento dos pontos em cada associação faunística. 

Símbolos representam as associações ( A1, A2, A3, A4). 

 

 Em relação aos descritores numéricos da comunidade, os grupos A2 e A3 foram os 

que apresentaram os maiores índices de diversidade (2,50 e 2,43) com as maiores riqueza 

média de espécies (20, 67 e 18, 20 spp.) e densidade de indivíduos (76,40 e 79,43 ind.0,042 

m
-2

).  A menor densidade (13,40 ind. 0,042 m
-2

) foi registra para a associação A4, com uma 

riqueza média de 7,20 espécies por ponto. Os valores médios do índice de equitabilidade de 

pielou (J’) apresentaram pouca variação entre os grupos, estando entre 0,84 a 0,91. Entretanto 

os grupos A1 e A2 apresentaram grande variabilidade entre os pontos amostrados 

apresentando uma maior amplitude entre os valores máximos (J’=0,97) e mínimos (J’=0,60) 

registrados (Tabela 5).  
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Tabela 5: Resumo das características bióticas e abióticas das associações. Percentagens médias de 

carbonato de cálcio (CaCO3), matéria orgânica (M.O.), cascalho e sedimentos finos (somatório das 

percentagens de silte e argila), profundidade média em metros (Prof), número de espécies (S),  abundância 

total por 0,042 m² (N), diversidade de Shannon (H’) e  Equitabilidade de Pielou (J’). DP = Desvio Padrão. 

 
 

 

A análise dos percentuais de contribuição das espécies na similaridade (SIMPER) 

utilizando como fator as associações demonstrou que cada associação apresentou 

contribuições de similaridade de grupos contendo espécies distintas. Entre as duas campanhas 

as associações sofreram pouca modificação em sua composição de espécies. As maiores 

modificações ocorreram na ordem de importância de cada espécie para a contribuição na 

similaridade dentro das associações (Tabela 6). 

 

 



31 

 

Tabela 6: Resultados obtidos através da análise de similaridade (SIMPER), das contribuições das espécies 

em cada associação nas duas campanhas amostrais.  
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Algumas espécies se destacaram em cada associação com grandes contribuições para a 

similaridade nos dois períodos estudados. Na associação A1 a espécie Kinbergonuphis sp. foi 

a mais abundante nos dois períodos estudados. Na primeira campanha os Polychaeta 

Kinbergonuphis sp. (20,96%), Magelona posterelongata (16,1%), Hermundura sp. (14,98%) 

contribuíram juntas para 52,04% da similaridade. Na segunda campanha Kinbergonuphis sp. 

passa a contribuir com 20,96% da similaridade e juntamente com Paraprionospio pinatta 

(20,15%) e as espécies da familia Magelonidae Magelona posterelongata (15,37%), 

Magelona  papillicornis contribuíram para 71,98 % da similaridade entre o grupo. 

A associação A2 foi a que apresentou o maior número de espécies contribuindo para 

similaridade nos dois períodos. Os Amphipodes do gênero Ampelisca foram os mais 

dominantes no grupo, contribuindo com 14,71 % da similaridade na primeira campanha e com 

26,04 % na segunda. Na primeira campanha os Polychaeta, Litocorsa sp. apareceu em 

segundo lugar contribuindo com 10,32% seguido de Magelona posterelongata (7,25%), 

Cirrophorus sp. (6,99%) e Holothuria sp. (6,02%) Tharyxs sp. 2 (5,23%) e  Tharyxs sp. 1 

(4,81%). Na segunda campanha o Cirratulidae Tharyxs sp. 2 aparece em segundo lugar 

contribuído para 10,29% da similaridade, seguido de Mediomastus californiensis (10,6%), 

Litocorsa sp. (5,77%), Magelona posterelongata (5,14%) e Holothuria sp. (4,79%).  

Na associação A3 houve um domínio de espécies pertencentes à família Syllidae 

(Eusyllis sp.,  Exogone sp. e Syllis sp.). Na primeira campanha Eusyllis sp. aparece em 

primeira lugar contribuindo 21,05% da similaridade, seguido de Exogone sp. (19,07%), 

Mediomastus californiensis (15,42%) e Aricidea sp. 1 (11,66%). Na segunda campanha os 

Amphipodes Cheiriphotis spp, aparecem contribuindo em primeiro lugar com 14,42% da 

similaridade, seguidos de Exogone sp. (19,07%), Prionospio sp. 1 (11,59%), Mediomastus 

californiensis (9,5%) e dos filtradores da família Sabellidae,  Hypsicomus sp. (8,11%) e 

Megalomma sp. (6,18%).  

A associação A4 foi a que apresentou o menor número de espécies contribuindo para a 

similaridade e a única que recebeu maiores contribuições do taxa Mollusca. Na primeira 

campanha Prionospio sp. 1 foi a espécie mais dominante contribuindo com 59,76% da 

similaridade seguido de Natica pusilla (15,14%), Armandia maculata (8,17%), Owenia sp. 1 

(6,92%) e Aricidea sp. 2 (3,97%). Na segunda campanha, o grande número de bivalves 

juvenis contribuiu com 57,64% da similaridade entre grupo, seguido de Prionospio sp. 1 

(29,14%) e Exogone sp. (7,39%).  
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A análise dissimilaridade (SIMPER) indicou que na primeira campanha as espécies da 

família Syllidade, Exogone sp., Eusyllis sp. foram as principais responsáveis pela 

diferenciação entre a associação A3 e os demais grupos. As espécies Ampelisca spp., 

Holothuria sp. e Tharyx sp. 1 foram as que mais contribuíram para dissimilaridade entre as 

associações A2 e os grupos A1 e A4. As baixas abundâncias das espécies de Ampelisca spp. e 

Kinbergonuphis sp. na associação A4 foram responsáveis pelas maiores contribuições na 

dissimilaridade entre este grupo e o grupo A1.   

Durante a segunda campanha as maiores abundâncias de Ampelisca spp. na associação 

A2 foi o fator que mais contribuiu para dissimilaridade entre este grupo e os demais. A 

presença da espécie Hypsicomus sp. na associação A3 contribuiu para a diferenciação deste 

grupo das associações A4 e A2.  O maior números de bivalves juvenis na associação A2 

contribuiu com para a diferenciação deste grupo dos demais  
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Tabela 7: Resultados da análise SIMPER. Abundância média, contribuição de dissimilaridade (Cont.(%)) 

e contribuição acumulada (Acum.(%)) das principais espécies que colaboraram na diferenciação entre as 

associações nas duas campanhas. 
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Interação fauna sedimento 

 

 A análise de correspondência canônica (CCA) extraiu dois eixos canônicos 

significativos (F Monte Carlo Eixo 1= 7,693; p= 0,0002 e F Monte Carlo demais eixos= 2,99; p= 0,0002) que 

explicaram 15,7% da variação das espécies, dos quais 68,3% puderam ser atribuídos às 

variáveis ambientais consideradas. O eixo 1 explicou  49,4% da variação total dos dados e 

esteve relacionado positivamente com as maiores profundidades, elevadas concentrações de 

matéria orgânica e aos menores tamanho médio dos grãos. O eixo 2 explicou 19% da variação 

total dos dados e esteve relacionado positivamente com as maiores concentrações de CaCO3 

(Tabela 8; Figura 9 e 10). 

 

Tabela 8: Sumário dos resultados obtidos na análise de correspondência canônica (CCA) e matriz de 

correlação entre os eixos canônicos e as variáveis ambientais. 

 

A ordenação dos pontos ao longo do eixo 1 refletiu um gradiente definido pelo 

aumento da profundidade e diminuição do tamanho médio dos grãos. Os pontos agrupados na 

associação A3 foram distribuidos à esquerda do eixo relacionados às menores profundidades e 

maiores concentrações de sedimentos grosseiros. As espécies que apresentaram maior 

afinidade com estas condições ambientais foram Hypsicomus sp., Pomatoceros sp., Exogone 

sp., Syllis sp. e Eusyllis sp (Figura 9 e 10).   

Os pontos agrupados nas associações A1 se distribuiram a direita do eixo, relacionados 

a maiores profundidades e concentrações de sedimentos finos. As espécies que apresentaram 

maior maior afinidade com estas condições ambientais foram, Paraprionospio pinatta, Ninoi 

brasiliensis, Kinberganuphs sp. e Natica pusilla. Os pontos agrupados nas associações A2 e 

A4 se concentraram próximos a origem dos eixos (Figura 9 e 10).  

A ordenação dos pontos ao longo do eixo 2 refletiu um gradiente definido pelo 

aumento na contribuição de carbonatos nas amostras, separando os pontos agrupados na 
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associação A4 mais proximos a extremidade negativa do eixo, relacionados as maiores 

concentrações de areia e baixas concentrações de CaCO3, as espécies que apresentaram maior 

afinidade com essas condições ambientais foram Owenia sp. 1 e os Bivalves juvenis. Os 

pontos referentes à associação A2 se agruparam proximos a origem dos eixos refletindo uma 

maior heterogeidade na distribuição dos sedimentos e as espécies que apresentaram maior 

afinidade com estas condições foram, Tharyx sp. 1, Tharyx sp. 2, Cirrophorus sp., M. 

posterelongata, Owenia sp. 2, M. californiensis, Corophium spp. e  A. maculata (Fig. 12 e 

13).  
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Figura 12: Análise de correspondência canônica (CCA), considerando os pontos amostrais e os parâmetros ambientais. Símbolos representam as associações: 

Campanha 1 ( A1, A2, A3, A4), Campanha 2 ( A1, A2, A3, A4). 
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Figura 13: Análise de correspondência canônica (CCA) entre as variáveis bióticas e abióticas coletadas nas duas campanhas amostrais, considerando as 

espécies e os parâmetros ambientais. 
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Discussão 
 

A enseada da Armação do Itapocoroy apresentou uma rica e diversificada 

macrofauna bentônica. No total, 102 taxa foram encontrados, distribuídos em uma 

diversidade de fácies sedimentares que variaram desde cascalho a sedimentos muito 

finos, como siltes e argilas.  

O padrão sazonal da temperatura da água de fundo observado neste estudo 

seguiu o esperado para o litoral de Santa Catarina, com valores mais elevados no verão 

e menores inverno (Matsuura, 1986). A variação na temperatura e salinidade registradas 

na campanha de verão pode estar relaciona a eventos de ressurgência ocasionados pela 

ação dos ventos, que no período de primavera-verão tornam a coluna d’água 

estratificada nesta região (Carvalho et al, 1998).  

A distribuição geral dos sedimentos na área guardou estreita relação com a 

profundidade e com a hidrodinâmica, pois apesar da enseada ser um local parcialmente 

abrigado, no seu interior operam processos hidrodinâmicos altamente energéticos, sendo 

os níveis energéticos maiores na área externa e nos pontos marginais próximos aos 

costões. De acordo com Schettini et al. (1999) as correntes atuantes na região são 

resultantes principalmente da ação dos ventos, que durante a maior parte do ano, 

incidem no sentido nordeste-sudoeste e ao atingirem a costa sofrem deflexão para o 

quadrante sudeste, formando um “vórtice” no interior da enseada. A ação dessas 

correntes no interior da enseada é responsável por dispersar os resíduos oriundos dos 

cultivos (D’aquino et al., 2006), o que por um lado impede a formação dos 

biodepósitos, mas por outro, pode causar alterações nas características dos sedimentos 

adjacentes, tornando-os mais heterogêneos através do incremento de cascalho na forma 

de fragmentos de conchas (Marenzi, 2002). 

Segundo Abreu et al. (2006) o cascalho presente no sedimento depositado na 

parte sudeste da na enseada é basicamente relacionado a fragmentos de origem 

biodetrítica e a atividade de maricultura. No entanto os resultados deste trabalho 

indicam que além do cascalho biodetrítico composto por fragmentos de conchas, 

também há a contribuição de sedimentos grosseiros (2-4mm) neste local.  

Apesar dos cultivos na região apresentarem um alta taxa de sedimentação 

potencial (Schettini et al., 1997) as maiores concentrações de matéria orgânica não 

estiveram associados ao cultivo. Os maiores valores estiveram associados aos 
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sedimentos finos depositados na áreas mais profundas da enseada. O comportamento 

semelhante dos dois componentes do sedimento pode ser atribuído à velocidade de 

deposição semelhante entre as partículas orgânicas e as lamas, e também a maior 

capacidade de adsorção de matéria orgânica pelos argilo-minerais (Keil et al., 1994).  

As análises multivariadas revelaram a presença de quatro associações faunísticas 

cuja distribuição espacial esteve relacionada principalmente com variações nas 

características dos sedimentos. O resultado encontrado concorda com diversos trabalhos 

sobre a relação entre a macrofauna e o ambiente, onde as características do sedimento 

foram as principais responsáveis pela variação espacial dos organismos (MacLachlan, 

1996; Omena & Amaral, 1997; Ysebaert & Herman, 2002; Van Hoey et al., 2004; 

Lourido et al., 2010).  

A associação A1 agrupou os pontos amostrais localizados na parte mais 

profunda da enseada, onde foram encontradas as maiores concentrações de sedimentos 

finos e matéria orgânica. As espécies que dominaram este local foram Magelona 

posterenlogata, Magelona Papillicornis, Paraprionospio pinnata e Kinbergonuphis sp.. 

As três primeiras espécies pertencem a famílias classificadas como comedores de 

deposito e a última como onívoro (Fauchaud & Jumars, 1979; House & Pleijel, 2001).  

Tais organismos são tipicamente encontrados em substratos lamosos de regiões 

costeiras (Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004), para são atraídos pela maior 

deposição de matéria orgânica  e pela maior facilidade na ingestão do alimento (Rhoads & 

Young, 1970). Nestes locais as espécies da família Magelonidae e Spionodae costumam 

construir tubos que em densas concentrações, podem alterar a circulação da água, 

modificar a sedimentação, criando microhábitats ao seu redor o que facilita a 

colonização do local por outras espécies além de atrair espécies onívoras como 

Kinbergonuphis sp. (Snelgrove & Butman, 1994). 

Em oposição à associação A1 a associação A3 agrupou os pontos localizados na 

área mais rasa e protegida da enseada, onde há grande deposição de sedimentos 

grosseiros compostos por cascalho e fragmentos de conchas. Durante as duas 

campanhas esta associação foi dominada principalmente pelos representantes da família 

Syllidae (Eusyllis sp.,  Exogone sp. e Syllis sp.). Contudo na segunda campanha duas 

espécies da família Sabellidae (Hypsicomus sp. e Megalomma sp.) apresentaram grande 

abundância no local.  

As espécies da família Syllidae são em sua maioria carnívoros, mas podem 

apresentar uma grande variedade de hábitos alimentares (San Martin, 2003). São 
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encontradas em praticamente qualquer ambiente marinho (Fukuta. 2010). No entanto as 

maiores densidade e riqueza de espécies ocorrem principalmente em águas rasas, 

associadas a substratos duros ou grosseiros (Morgado & Amaral, 1985). As espécies da 

família Sabellidae vivem em tubos construídos por muco secretado, muitas vezes com 

partículas de sedimento aglutinadas. São animais suspensívoros que habitam 

praticamente todos os ambientes marinhos, onde apresentam comportamento sedentário 

fixando-se a pedras e rochas ou formando tubos em sedimentos não consolidados 

(Rossi, 2008). 

A área abrangida pela associação A3, além de apresentar as maiores 

concentrações de sedimentos grosseiros, apresenta extensos bancos de algas da espécie 

Sargassum cymosum (Mafra Jr. & Cunha, 2002). A fixação de organismos sesseis como 

as macroalgas podem contribuir para a estabilização das condições microambientais, 

facilitando a acumulação e deposição de sedimentos finos entre suas bases, permitindo 

assim que tanto espécies sedentárias (Sabellidae) como errantes (Syllidae) tenham 

substratos adequados a sua fixação (Díaz & Liñero-Arana, 2006).  

Associação A4 agrupou em sua maioria os pontos próximos ao costão do Morro 

da penha, onde foram encontradas as maiores concentrações de areia. A baixa 

abundância e diversidade encontradas neste local podem estar relacionadas à 

proximidade do costão do Morro da Penha. Áreas próximas a costões costumam 

apresentar fortes correntes, que alteram a granulometria removendo as partículas finas e 

ocasionando a erosão do substrato (Wolanski & Hammer, 1988). Neste tipo de ambiente 

poucos organismos se estabelecem, pois tem que se adaptar a constantes alterações no 

substrato, o que inclui a escavação, a manutenção das tocas e o constante risco de serem 

removidos do interior do sedimento (Gray & Helliot, 2009). 

A associação A2 foi composta em sua maioria pelos pontos localizados abaixo 

dos cultivos, caracterizados por apresentar grande heterogeneidade na composição do 

sedimento.  Neste local foram encontradas as maiores riqueza e diversidade de espécies, 

apesar disso foi registrado apenas um pequeno número de espécies exclusivas no local, 

indicando que esta área poderia ser vista como um ambiente de transição entre as 

associações A1 e A3. As espécies mais abundantes e que ocorreram principalmente na 

associação A2 foram os Amphipodes do gênero Ampelisca, os Polychaetas Tharyx sp. 1 

e Tharyx sp. 2 e o Equinodermata Holothuria sp. 

Os Amphipodes do gênero Ampelisca, somam atualmente mais de 150 espécies 

que costumam ser simpátricas, ou seja, ocorrem em um mesmo local e são 
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simultaneamente abundantes (Dauvin et al., 1993). Em estudos realizados na região 

sudeste brasileira as maiores densidade desses organismos estiveram relacionadas com 

ambientes profundos, caracterizados por sua maior estabilidade e por serem constituídos 

de sedimentos médios a finos (Gallerani, 1997; Valério-Beraro, et al., 2000). Entretanto 

no estudo realizado por Rodrigues (2009) a distribuição destes organismos ocorreu em 

uma ampla faixa batimétrica, onde estiveram presentes todos os tipos de sedimentos. De 

acordo com Marques e Bellan-Santini (1993) a estrutura granulométrica do substrato é o 

principal fator controlador da biodiversidade e do desenvolvimento das grandes 

populações de Amphipodes, uma vez que o nível de oxigênio, circulação de água e a 

quantidade de abrigos variam em função da textura do substrato.  Desta forma a maior 

abundância de Ampelisca spp. na associação A2 pode ter sido ocasionada pela 

coexistência simpátrica de diversas espécies, dada à maior disponibilidade de nichos 

disponíveis em função heterogeneidade na composição do sedimento.  

Os Polychaetas da família Cirratulidae são comedores de deposito, comumente 

citados como indicadores de enriquecimento orgânico (Pearson & Rosenberg, 1978). 

Sendo que, as espécies do gênero Tharyx costumam ser extremamente abundantes em 

áreas poluídas (Fauchald & Jumars, 1979). Assim como os Cirratulidae as espécies do 

gênero Holothuria também são comedores de deposito. Estudos indicam que estes 

organismos são capazes de ingerir grandes quantidades de sedimento de forma seletiva, 

optando somente por partículas com alto conteúdo de matéria orgânica (Brusca & 

Brusca, 2003). Sendo assim, a presença desses dois grupos principalmente abaixo dos 

cultivos, pode ter sido favorecida pelo maior aporte de matéria orgânica ocasionada pela 

deposição de fezes e pseudo-fezes originadas pelo cultivo. 

Estudos anteriores realizados na enseada da Armação do Itapocoroy afirmam 

que a atividade de cultivo de moluscos realizada na região parece não afetar de forma 

significativa as características da macrofauna (Marenzi, 2002) e dos sedimentos (Pereira 

filho et al., 1998; Schettini et al., 1999; Abreu et al., 2006). Contudo os resultados deste 

trabalho sugerem que a presença dos cultivos neste local, esteja agindo como fonte de 

estresse capaz de elevar os valores de abundância e diversidade nas proximidades dos 

cultivos. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Grant et al., (1995) em um 

trabalho multidisciplinar a respeito das alterações provocadas no sedimento sob 

influência do cultivo de mexilhões, onde os maiores índices de riqueza foram 

observados abaixo dos cultivos. Segundo os autores o aumento da riqueza pode ser 
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atribuído à queda de organismos das linhas de cultivo e ao assentamento de novas 

espécies oportunistas. Jaramilo et al., (1992) por sua vez sugerem que a simples 

presença dos cultivos possa aumenta a heterogeneidade do habitat e facilitar o 

colonização por novas espécies. 

De acordo com a teoria do distúrbio intermediário sugerida por Connell (1978), 

quando uma comunidade é submetida a um nível de estresse mínimo, a diversidade é 

reduzida devido à exclusão competitiva das espécies, mas se o nível de estresse é 

mantido constante, a competição diminui, resultando em um aumento da diversidade. 

Desta forma a manutenção de elevados valores de densidade e riqueza nas adjacências 

dos cultivos pode estar relacionada ao contínuo aporte de matéria orgânica e Carbonato 

de cálcio na forma de fragmentos de conchas, mesmo que este material não se acumule 

em função da hidrodinâmica local.  

Em virtude dos impactos comumente relatados em áreas sobre influencia dos 

cultivos de mexilhões, o IBAMA publicou em 20 de junho de 2006, uma a instrução 

normativa (IN IBAMA n° 105/2006) que estabelece regras para instalação de 

empreendimentos de malacocultura em água de domínio da união do litoral sudeste e 

sul brasileiros. Nela foram estabelecidas regras quanto à taxa de ocupação, afastamento 

da linha costa, profundidade e destinação de resíduos. Assim como prazos para o 

cumprimento das normas.  

De acordo com Dr. Gilberto Caetano Manzoni (Com. Pess.), responsável pelo 

Centro Experimental de Maricultura da UNIVALI, localizado na enseada da Armação 

do Itapocoroy as instalações do parque aquícola estão de acordo com a legislação no 

que se refere à distância mínima da costa e a profundidade, mas a taxa de ocupação 

mínima já havia sido ultrapassada antes da publicação da norma e como não há 

fiscalização muitos maricultores continuam expandindo seus limites para outras áreas, 

além disso, é pratica comum entre os produtores jogar os resíduos oriundos da limpeza 

das pencas (conchas, restos de cordas, cabos, panos de redes) diretamente ao mar. A 

acumulação de conchas de moluscos e também de outros organismos da fauna 

acompanhante é um dos impactos do cultivo de moluscos sobre o compartimento 

bentônico já apontados por Grant et al. (1995) e Pillay (2004). 

Para o cumprimento da determinação da destinação dos resíduos, a instrução 

normativa estabeleceu um prazo máximo de seis meses, que terminou em janeiro de 

2007. O descumprimento das condicionantes estabelecidas pela instrução normativa 

acarretaria o cancelamento da Licença Ambiental obtida ou TAC (termo de ajuste de 
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conduta dos maricultores), além de outras penalidades previstas no decreto n° 3.179 de 

21 de setembro de 1999 e demais legislações. Contudo de maneira geral a legislação 

não é atendida pelos maricultores, e como não há fiscalização o problema persiste 

(SEAP/PR, 2008). 

Quanto à taxa de ocupação, está previsto para este ano um processo de licitação 

que deverá regularizar a ocupação da área seguindo o que foi estabelecido âmbito dos 

Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM’s) do estado de Santa 

Catarina. De acordo com este documento parte dos cultivos existem na parte interna da 

enseada deverão ser retirados do local e transferidos para uma nova área na parte 

externa da enseada (SEAP/PR, 2008). Desta forma redução da taxa de ocupação no 

interior da enseada deverá ter um efeito benéfico para o ecossistema local, pois estudos 

mostram que onde a produção de moluscos é realizada em locais de maior dinâmica e 

com maior profundidade, os efeitos sobre a estrutura e dinâmica do sistema bêntico são 

mínimos (Hatcher et al., 1994; Costa & Nalesso, 2006).  

Apesar disso se não forem implantados programas de conscientização dos 

maricultores, quando a destinação de resíduos, o acumulo de fragmentos de conchas 

tenderá a aumentar já que a área total cultivada passará de 169,75 hectares (Rodrigues, 

2007) para 215,21 hectares (SEAP/PR, 2008), proporcionando um aumento na produção 

e consequentemente na geração de resíduos. Outro ponto que deve ser levado em 

consideração é a possível alteração nos padrões de circulação locais, pois estudos 

indicam que a presença das estruturas de cultivo pode diminuir em até 30% a velocidade 

das correntes (Gibbs et al., 1991). Sendo assim, os órgãos gestores responsáveis pela 

elaboração do plano de Gerenciamento e Controle do parque de cultivo, devem definir 

critérios de Boas Práticas de Manejo e Normas de Conduta, que estejam de acordo com 

a legislação, assim como programas de conscientização do maricultores, no que diz 

respeito à destinação de resíduos, mas nada disto será útil se não forem implantados 

sistemas de fiscalização que garantam o cumprimento das normas. 
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CONCLUSÕES 

 

 A enseada da Armação do Itapocoroy apresenta uma grande variedade de fácies 

sedimentares no que se refere ao tamanho médio dos grãos e a origem dos depósitos 

sedimentares. 

 

 Apesar de ser um local abrigado no seu interior operam processos hidrodinâmicos 

energéticos capazes de dispersar os resíduos oriundos dos cultivos impedindo a 

formação dos biodepósitos. 

 

 A presença dos cultivos causam alterações nas características dos sedimentos 

adjacentes, tornando-os mais heterogêneos através do incremento de carbonado de 

cálcio na forma de fragmentos de conchas. 

 

 A enseada abriga quatro associações macrobentônicas que tem sua distribuição 

espacial determinada principalmente por variações na profundidade e nas 

características dos sedimentos. 

 

 A associação que agrupou os pontos abaixo dos cultivos apresenta indícios de 

distúrbio intermediário, sendo importante que haja a redução da taxa de ocupação 

no interior da enseada em observação aos limites determinados na Instrução 

Normativa n° 105/2006. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Histogramas de frequência granulométrica em escala de phi dos pontos amostrados 

durante a primeira campanha (pontos amostrais numerados de 1 a 50). 
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Anexo 2: Histogramas de frequência granulométrica em escala de phi dos pontos amostrados 

durante a segunda campanha. 

 

 

 
 


