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RESUMO 
 
 

COSTA, F. M. P. Macrofauna de sedimentos inconsolidados no Parcel de 
Abrolhos (Bahia, Brasil), com ênfase em Mollusca- Instituto Oceanográfico, 
Universidade de São Paulo, 2018 
 
O Banco de Abrolhos, onde está situado o Parcel de Abrolhos, caracteriza-se 
por ser o maior alargamento da plataforma continental leste brasileira e 
abriga os mais ricos recifes de corais do Atlântico Sul. Todavia, apesar da 
importância que esse ambiente apresenta, pouco ainda se sabe sobre os 
organismos que o habitam, especialmente aqueles associados aos fundos 
inconsolidados da região. Dessa maneira, o objetivo do presente trabalho foi 
descrever a estrutura e distribuição da macrofauna presente no substrato 
inconsolidado do Parcel de Abrolhos, avaliando a influência das estruturas 
recifais sobre os grupos encontrados. Além disso, a diversidade de Mollusca 
foi estudada detalhadamente (diversidade alfa, beta e gama). A hipótese 
nula que norteou o trabalho foi a de que não existem diferenças espaciais 
ou temporais na estrutura das assembleias da macrofauna dos sedimentos 
inconsolidados. Como resultado, foram encontrados 33.531 indivíduos 
pertencentes a 36 grupos da macrofauna, dos quais os mais abundantes 
foram Annelida, Crustacea e Nematoda. Além disso, a estrutura e densidade 
da macrofauna foram associadas ao distanciamento recifal, o que 
provavelmente está relacionado à presença dos recifes e ao regime 
hidrodinâmico local. A estrutura da macrofauna não foi similar espaço-
temporalmente e a abundância dos grupos aumentou com o 
distanciamento recifal, sugerindo assim a presença de um halo infaunal. Em 
relação à Mollusca, foi encontrado elevado número de espécies frente ao 
esforço amostral empreendido, das quais uma revelou-se nova para a 
ciência (Okenia sp. n.), e outras três nunca antes foram reportadas para as 
águas do Atlântico Sul. Foi destacada a relevância das espécies raras nesta 
área, em especial quando se comparou diferentes períodos, além de ser 
discutida a influência da escala espacial sobre a diversidade de Mollusca. 
Também foram observadas mudanças espaço-temporais nas variáveis 
ambientais, mas o padrão geral foi mantido, o que sugere que as diferenças 
encontradas ocorreram por uma combinação de mecanismos, tais como 
qualidade da matéria orgânica, regime hidrodinâmico, disponibilidade de 
habitat e sobrevivência dos organismos. 
 
 
Palavras-chave: distribuição; diversidade; estrutura da comunidade; recifes; 
variabilidade espacial;  
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ABSTRACT 
 

COSTA, F. M. P. Macrofauna of unconsolidated sediments from the Abrolhos 
Parcel (Bahia, Brazil) with emphasis on Mollusca- Oceanographic Institute, 
University of São Paulo, 2018 
 
 
The Abrolhos Bank, from which Abrolhos Parcel belongs, is characterized by 
being the biggest enlargement of the eastern Brazilian continental shelf and 
encompasses the richest coral reefs of the South Atlantic waters. However, 
despite its importance, little is known about the organisms that inhabit there, 
specially those associated with unconsolidated sediments. Thus, the objective 
of the present study was to describe the structure and distribution of the 
macrofauna living in unconsolidated sediments in the Abrolhos Parcel, 
evaluating the influence of the recifal structures on the macrofaunal groups. 
In addition, the Mollusca diversity was studyed in detail (alfa, beta and gama 
diversity). The general null hypothesis raised in this work was that there is no 
significative spatial or temporal differences on the structure of the 
macrofauna community living in unconsolidated sediments. As a result, 33.531 
specimens belonging to 36 taxa were obtained, of which the most abundant 
were Annelida, Crustacea and Nematoda. The structure and density of 
macrofauna were associated with the distance from the recifal structure, 
which probably englobes the presence of reefs themshelves as well as local 
hydrodynamic regime. Respecting Mollusca, it was found a high number of 
species when compared to the sampling effort undertaken. One of those 
species proved to be new to science (Okenia sp. n.) and other three were  
never been reported to the South Atlantic Ocean. The relevance of rare 
species  in the area was  highlighted, especially when different temporal 
periods were evaluated. The influence of spatial scale on the Mollusca 
diversity was discussed accordingly. Spatial and temporal changes in 
environmental variables were observed, but a general pattern persisted. It is 
suggested that the diferences found were driven by a combination of 
mechanisms, such as organic matter quality, hydrodynamic regime, habitat 
disponibility and survival of organisms. 

 
Keywords: distribution; diversity; community structure; reefs; spatial variability;  
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INTRODUÇÃO GERAL 
 
 

Informações sobre a distribuição e abundância da biota constituem o 

primeiro passo de todo trabalho que vise ao entendimento e, sobretudo, à 

conservação de determinado local (SCHLACHER et al., 1998). Para isso, 

porém, uma série de estudos é necessária a fim de se obter uma visão mais 

ampla dos ambientes, especialmente daqueles cujas funções ecossistêmicas 

são das mais relevantes (BROOKS et al., 2006). 

Dentre esses ambientes, destacam-se os recifais, um dos mais diversos 

ecossistemas da Terra (HUGHES, BELLWOOD & CONOLLY, 2002). Nesses, para 

uma compreensão mais abrangente dos processos ecológicos que os 

regem, ainda se deve incluir uma série de aspectos. Especialmente porque 

os recifes de corais sustentam uma grande associação de organismos que se 

destacam pela sua riqueza taxonômica, diversidade de formas, hábitos de 

vida, comportamento e relações ecológicas (VILLAÇA, 2002).  

Logo, para se caracterizar a biodiversidade associada aos ambientes 

recifais, várias pesquisas ainda podem, e devem, ser feitas, seja no que 

concerne às espécies, aos grupos taxonômicos ou ao próprio habitat em 

que os recifes se encontram (CRESSWELL et al., 2017).  

Pensando em uma compreensão mais abrangente sobre esses sistemas, 

deve-se atentar para o fato de que em ambientes recifais, para além dos 

recifes de corais propriamente ditos, existem vastas áreas de sedimento 

inconsolidado adjacentes que, possivelmente, tem seus limites 

consideravelmente estendidos (DUTRA et al., 2005). Dessa maneira, os 

sedimentos inconsolidados cobrem uma grande proporção do habitat 

recifal total, sendo sua extensão geralmente maior que a dos próprios 

substratos consolidados nas águas rasas tropicais (THOMASSIN, 1978; DUTRA 

et al.,  2005). Assim, essas áreas são fortemente influenciadas pelos processos 

erosivos que ocorrem nos recifes e que, portanto, controlam o fluxo de 

sedimento e matéria orgânica que atingem esse substrato (DUTRA et al., 

2005; LEÃO, DUTRA & SPANÓ, 2006). Consequentemente, esses ambientes 
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criam diversos habitats para outros organismos, que, de outra forma, não 

poderiam viver na área (DUTRA et al., 2005), incluindo uma abundante fauna 

de macroinvertebrados, tais como nematoides, crustáceos, poliquetas, 

moluscos e equinodermos (ALONGI, 1989; JOHN, JONES & SALE, 1989; 

NACORDA & YAP, 1996). Quanto a esses organismos, sabe-se que tais 

ambientes são constituídos, em sua maioria, por espécies pioneiras infaunais 

de pequenos oportunistas, como uma adaptação à baixa e inconstante 

entrada de alimento nesses substratos, além das perturbações físicas a que 

geralmente estão sujeitos (ALONGI, 1989). Contudo, apesar desse 

conhecimento geral, ainda não se sabe quais os principais grupos 

macrofaunais habitam o substrato inconsolidado de muitas regiões recifais, 

muito embora se tenha relativamente bem documentado que o 

macrobentos de sedimentos inconsolidados seja dominado por Polychaeta 

(KNOX, 1977; GRAY & ELLIOTT, 2009). Assim, ainda existe uma carência de 

informações básicas sobre quais são, como estão distribuídos e estruturados 

os organismos presentes nas áreas adjacentes aos recifes de corais. Aspectos 

que, além de proverem informações essenciais, podem subsidiar importantes 

dados para uma melhor compreensão futura dos processos funcionais que 

regem essas populações, além de um melhor entendimento sobre a própria 

resiliência desses ambientes (ALONGI, 1989; NACORDA & YAP, 1996). 

Essas informações, consequentemente, são críticas para uma melhor 

compreensão das relações ecológicas que ocorrem nessas áreas, uma vez 

que as comunidades que as habitam têm passado por vários processos de 

transformação, em consequência, principalmente, de perturbações a que 

esses ecossistemas têm sido submetidos (BRUNO & SELIG, 2007). 

Assim sendo, o estudo da biodiversidade configura-se, antes de tudo, como 

um pré-requisito para o avanço não só da ecologia básica, como também 

da aplicada. Todavia, o conhecimento básico e tão necessário sobre a 

composição e a distribuição das comunidades biológicas, seja em escala 

regional ou local, constitui um dos principais desafios da ecologia (HEINO et 

al. 2015). 
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Portanto, o objetivo principal desta dissertação é descrever a estrutura e 

distribuição da macrofauna presente no substrato inconsolidado no Parcel 

de Abrolhos, avaliando a influência das estruturas recifais sobre os grupos 

macrofaunais encontrados. A partir de estimadores da diversidade, 

pretende-se caracterizar a diversidade de Mollusca, e, também, identificar 

as variações encontradas em relação à escala espacial, configurando-se 

como um primeiro passo na identificação dos processos que devem 

determinar a estrutura dessa comunidade. 

Para tanto, foram elaborados dois capítulos em que as hipóteses específicas 

serão tratadas separadamente. De forma geral, o capítulo I versará sobre 

toda a macrofauna amostrada, tendo em vista a importância desse grupo 

por conter organismos chave nos ecossistemas marinhos (LU, 2005). Já no 

capítulo II será dada ênfase ao Filo Mollusca, uma vez que, além de 

representar uma grande parcela dos invertebrados, é considerado um dos 

grupos mais importantes nos sedimentos inconsolidados de ambientes 

recifais, conforme revisão de Alongi (1989).  
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