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Resumo  
"

O presente estudo foi realizado no maior complexo recifal do Atlântico Sul, o 

Banco dos Abrolhos, e visou investigar a estrutura das comunidades de 

Tanaidacea, pequenos crustáceos da infauna comuns em substratos 

inconsolidado. Dois recifes foram analisados Sebastião Gomes (SG), localizado no 

arco costeiro, e Parcel dos Abrolhos (PA), localizado no arco externo. As coletas 

foram realizadas em julho de 2007 com a utilização de pegadores van Veen com 

área amostral 0,07m! em SG e 0,03m! no PA. O desenho amostral foi diferente 

nos dois recifes, em SG as amostras foram coletadas em 4 transectos (L, O, N e 

S) no entorno do recife, e no PA foram coletas no entorno e em um único 

transecto na direção da costa. Apesar do menor esforço amostral realizado no PA 

(0,81m!) comparado com SG (5,04m!), os tanaidáceos foram mais abundantes e 

mais diversificados no PA. Foram coletados 221 exemplares de 11 espécies em 

SG, e 417 indivíduos de 24 espécies no PA. O distanciamento recifal influenciou 

no perfil granulométrico das estações de SG, havendo diminuição do tamanho do 

grão, da contribuição carbonática e da heterogeneidade sedimentar. Estas 

características provavelmente estão ligadas à diminuição da riqueza e aumento da 

abundância, devido a ocorrência de uma espécie dominante. O transecto Sul de 

SG não apresentou nenhum Tanaidacea devido à ressuspensão sedimentar na 

base recifal causada, provavelmente, pela entrada de frentes frias na região. As 

características sedimentares no PA não variaram com o distanciamento recifal, 

sendo o sedimento muito heterogêneo e com altas taxas de carbonato biodetrítico 

em todas as estações. A comunidade de Tanaidacea do PA mostrou não estar 

relacionada aos fatores sedimentares analisados. 

 

Palavras-chave: Ecologia de Tanaidacea, Banco dos Abrolhos, complexo recifal, 

distribuição faunística, características sedimentares.  
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Abstract 
"

This study was conducted in the largest South Atlantic reef complex, the Abrolhos 

Bank, and aimed to investigate the Tanaidacea community structure, that are small 

infaunal crustaceans common in soft bottom. Two reefs were analyzed: Sebastião 

Gomes (SG), located in the inner arc of the reef complex, and Parcel dos Abrolhos 

(PA), located in the outer arc. In July 2007, samples were collected with van Veen 

grabs of 0.07 m! area in SG and 0.03 m! in PA. The samples were designed in four 

transects around SG, and a transect in PA.  Despite lower sampling effort in PA 

(0.81 m!) than SG (5.04 m!), tanaids were more abundant and richer in PA. There 

were collected a total of 221 specimens belonging to 11 species in SG, and 417 

individuals belonging to 24 species in PA. The distance from the reef influence the 

sediment granulometry around SG, decreasing grain size, rate of carbonates and 

sedimentary heterogeneity. The distance also decreased richness and increased 

the abundance of the dominant species. SG southern transect did not present 

tanaids probably due to sediment resuspension in the reef base caused by south 

cold fronts in winter. The PA sediment was unaffected by the distance from the reef 

and was very heterogeneous, with high rates of carbonates in all sample sites. The 

PA Tanaidacea community was not related to the sedimentary characteristics 

analyzed. 

 

 

Keywords: Tanaidacea Ecology, Abrolhos Bank, reef complex, faunal distribution, 

sedimentary characteristics. 
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INTRODUÇÃO 
"

O Banco dos Abrolhos é uma região recifal do nordeste brasileiro, situado 

no alargamento da plataforma continental. Além de apresentar muitas 

particularidades como as formações recifais endêmicas no arco externo, os 

chapeirões, e a alta turbidez no arco interno, é a região de maior complexo recifal 

da costa brasileira e do Atlântico Sul (LEÃO, 1999).  

Estudos prévios realizados na região demostraram que o fundo oceânico da 

região do Banco de Abrolhos é caracterizado pela transição entre sedimentos 

silicosos existentes próximos e ao longo da costa, e sedimentos puramente 

carbonáticos, situados da plataforma média para a externa (LEÃO; BRICHTA, 

1996). O enfoque nos organismos bentônicos torna-se relevante, pois a fauna de 

fundo inconsolidado adjacente às regiões recifais é fortemente influenciada pela 

erosão recifal, que controla o padrão de sedimentação e a entrada da matéria 

orgânica no ambiente (LEÃO et al., 2005; ARAÚJO; MACHADO, 2008). De uma 

forma geral, o estudo do bentos é importante para revelar a influência de fatores 

ambientais sobre os organismos, para compreensão da organização da estrutura 

das comunidades de fundo e de sua dinâmica ao longo do tempo (PIRES-VANIN, 

1993).  

A macrofauna bêntica de substrato inconsolidado é composta por diferentes 

grupos de invertebrados, destaca-se Amphipoda e Polychaeta por serem os mais 

abundantes e diversos. De forma geral constituem o conjunto de organismos mais 

estudados na região costeira ao redor do mundo (VALÉRIO-BERARDO, 1992). 
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Com isso, os grupos menos abundantes são também os menos estudos, o que 

dificulta a compreensão da estrutura e o funcionamento do ecossistema bentônico 

como um todo (Santos, 1992).  

Dentre os grupos menos estudados, merece atenção a Ordem Tanaidacea, 

constituída por pequenos crustáceos bentônicos pertencentes à superordem 

Peracarida. O comprimento do adulto é geralmente em torno de 2-3mm, mas pode 

variar de 0,5mm (macho do gênero Pseudotanais) a 120mm (Gigantapseudes 

maximus) (SARS, 1882; GAMÔ, 1984). A maioria apresenta moderado dimorfismo 

sexual, mas em algumas famílias (Leptochellidae, Pseudotanaidae e 

Paratanaidae) o macho chega a ser muito diferente da fêmea (HEARD et al., 

2004). Tanaidacea são conhecidos de regiões de água doce a regiões marinhas 

abissais, mas a vasta maioria ocorre em profundidades abaixo de 300m (SIEG, 

1983, 1986). Com relação à alimentação, a maioria tem sido classificada como 

detritívora, mas há também os filtradores, planctívoros e predadores (KUDINOVA-

PASTERNAK, 1991 apud Heard, et al., 2004). Fazem parte da teia trófica marinha, 

servindo de alimento para diversos peixes (BRIGHT, 1970), sendo inclusive 

recurso alimentar abundante para peixes recifais (ARIAS-GONZÁLEZ et al., 1997; 

NAKAMURA et al., 2003). Como exemplo, o peixe recifal carnívoro de pequeno 

porte, Ocyurus chrysurus (Lutjanidae), apresenta dieta composta principalmente 

por Tanaidacea (NAGELKERKEN et al., 2000).  Podem exercer papel ecológico 

de destaque no ecossistema bentônico, pois chegam a ocorrer em altas 

densidades, em torno de milhões/m!, de única espécie (DELILE et al., 1985; 

LEITE et al., 2003; WONG, 2010). Entretanto, esse grupo de Peracarida tem sido 

negligenciado na maioria dos trabalhos ecológicos (SIEG, 1986), principalmente 
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por problemas relacionados à identificação das espécies (HEARD et al., 2003) 

devido ao pequeno tamanho dos indivíduos, alto grau de dimorfismo sexual de 

algumas famílias (como Leptochellidae) e poucos especialistas.  

Os estudos sobre a distribuição, riqueza e abundância das espécies 

Tanaidacea são mais numerosos em regiões polares (BRANDT, 1993, 1997; 

BLAZEWICZ-PASKOWYCZ; JAZDZEWSKI, 1996, 2000; LORZ; BRANDT, 2003; 

SAN VICENTE et al., 2007), subantárticas (BRANDT et al., 1997; SCHMIDT; 

BRANDT, 2001; BRANDT; BERGE, 2007) e temperadas (WONG, 2010; BAMBER, 

2012). Na grande maioria estão inseridos em trabalhos ecológicos sobre a 

macrofauna de fundos inconsolidados, ou em trabalhos de cunho taxonômico que 

apresentam informações ecológicas sobre as espécies (BAMBER, 2005, 2012). A 

pesquisa com o grupo em região recifal está principalmente associada a trabalhos 

que estudam a macrofauna em fundos inconsolidados no entorno de recifes na 

Austrália (RIDDLE, 1988, LORZ; BAMBER, 2010), Caribe (GARCIA-MADRIGAL et 

al., 2004) e Japão (NAKAMURA; SANO, 2005). Entretanto são trabalhos que não 

se aprofundam na identificação das espécies, o que dificulta a compreensão do 

funcionamento das comunidades.  

Apesar do pequeno número de trabalhos ecológicos desse grupo em 

regiões recifais, os trabalhos taxonômicos que visam à descrição de novas 

espécies para conhecimento da biodiversidade são abundantes e abrangem as 

diversas regiões recifais do mundo, como por exemplo Gu"u (1996, 2006, 2007, 

2011); Gu"u & Heard (2002); Heard (2002); Larsen & Rayment (2002); Edgar 

(2008) Blazewicz–Paszkowycz & Bamber (2007, 2012); Blazewicz–Paszkowycz et 

al. (2011). 
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No Brasil há apenas dois trabalhos que abordam a distribuição, riqueza e 

outros aspectos ecológicos de Tanaidacea, o de Santos (1999) e o de Araújo-Silva 

(2010). O primeiro deles foi realizado na plataforma continental de São Sebastião, 

em São Paulo, com objetivo de avaliar a comunidade de Peracarida com ênfase 

em Amphipoda. Já o trabalho de Araújo-Silva (2010) apresenta dados do 

programa REVIZEE obtidos na plataforma continental e bancos oceânicos do 

Nordeste brasileiro, e teve como objetivos realizar a descrição taxonômica e os 

novos registros das espécies de Tanaidacea presentes nas amostras, bem como o 

estudo de alguns aspectos ecológicos dessa comunidade. Na região recifal do 

Banco dos Abrolhos a pesquisa com o grupo é representada por poucos trabalhos, 

estando entre os mais relevantes a descrição de novas espécies realizada por 

Silva-Brum (1973, 1974). Mais tarde Dutra et al. (2006) realizou um levantamento 

de espécies bentônicas na região de Abrolhos, mas os tanaidáceos foram pouco 

abundantes e acabaram por não serem identificados devido a ausência de 

especialistas. 

A influência do recife sobre a abundância e diversidade da macrofauna 

adjacente em fundo inconsolidado, foi estudada na região na Nova Zelândia 

(LANGLOIS et al., 2005, 2006), Austrália (BARROS et al., 2001, 2004, 2005) e 

Estados Unidos (AMBROSE; ANDERSON, 1990; POSEY; AMBROSE JR., 1994), 

considerando-se recifes rochosos naturais e/ou artificiais. A abundância dos 

organismos bentônicos tende a mostrar variabilidade com relação ao 

distanciamento recifal, pois de acordo com os resultados obtidos por Ambrose & 

Anderson (1990) houve aumento de algumas espécies e diminuição de outras, 

enquanto que Posey & Ambrose Jr. (1994) encontraram aumento significativo na 
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abundância das espécies diretamente relacionado com o aumento da distância 

recifal. Contudo, nem sempre essas variações são evidentes. No trabalho de 

Barros et al. (2001) a fauna não mostrou um perfil consistente de abundância e 

diversidade com relação ao distanciamento recifal, mas a riqueza foi maior quanto 

mais próximo do recife. A granulometria das áreas mais próximas aos recifes é 

variável de acordo com o local considerado, e tanto Ambrose & Anderson (1990) 

quanto Barros et al. (2001) obtiveram sedimentos maiores nas amostras mais 

próximas dos recifes, enquanto Posey & Ambrose (1994) encontraram esses 

sedimentos mais distantes do recife. O aumento da granulometria nas 

proximidades recifais tem sido atribuído aos fragmentos de conchas e associado 

ao acúmulo dessas por ação de ondas e correntes locais que promovem a perda 

de sedimento fino (BARROS et al., 2001). 

Os fatores que melhor explicam as diferenças entre a macrofauna, próxima 

e distante do recife, são os de granulometria, conforme acima mencionado, e a 

predação associada a peixes recifais (DAVIS et al., 1982; BARROS et al., 2001); 

entretanto a predação é mais intensa nos locais próximos do recife, até 30m de 

distância, podendo ser o fator responsável pela diminuição da abundância da 

macrofauna (DAVIS et al., 1982; WERNER et al., 1983; POSEY; AMBROSEY JR., 

1994; LANGLOIS, 2005).  

Dentro do explanado, o presente trabalho ampliará o conhecimento 

ecológico sobre Tanaidacea em região tropical e contribuirá para o entendimento 

da composição, distribuição e estruturação de suas comunidades nas regiões 

recifais do Banco dos Abrolhos, frente a um gradiente de distanciamento dos 

recifes e às condições do meio circundante. O mesmo faz parte de um projeto 
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multidisciplinar de grande porte denominado Pró-Abrolhos “Produtividade, 

Sustentabilidade e Utilização do Ecossistema de Banco dos Abrolhos”, criado para 

investigar o funcionamento e manutenção do ecossistema marinho no Banco dos 

Abrolhos para possibilitar o gerenciamento racional dos recursos vivos. Um dos 

subprojetos do Pró-Abrolhos é o subprojeto Bentos, que tem como objetivos o 

conhecimento da composição e diversidade da comunidade da macrofauna 

bêntica (de fundos inconsolidados, macroalgais e consolidados). Recebeu apoio 

financiado do CNPq (Processo n°: 420219/2005-6).  
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OBJETIVOS 
"

O objetivo geral do presente estudo é a descrição da composição e 

distribuição das espécies da ordem Tanaidacea (Crustacea: Peracarida) no 

entorno dos recifes Sebastião Gomes e Parcel dos Abrolhos, localizados no Banco 

dos Abrolhos, Bahia, Brasil. 

 Os objetivos específicos são:  

• Caracterização das regiões recifais em estudo, através da análise dos dados 

sedimentares, profundidade e distanciamento recifal; 

• Identificação taxonômica de Tanaidacea, para caracterização estrutural das 

comunidades presentes nos dois recifes; 

• Interpretação dos dados abióticos e bióticos visando o entendimento da 

distribuição das espécies nos dois recifes. 
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ÁREA DE ESTUDO  
 

O Banco dos Abrolhos, localizado entre as latitudes 16°49`- 19°40`, 

apresenta 246 km de largura, na expansão da plataforma continental, e cobre 

aproximadamente 46000 km! (LIMA et al., 1999; LEÃO et al., 2003). Estende-se 

do município de Regência (localizado no estado do Espírito Santo) até o município 

de Prado (localizado no estado da Bahia), sendo seu limite a leste a borda da 

plataforma continental brasileira, com profundidade de 200m (MELLO et al., 1975) 

(Figura 1). A profundidade ao longo de todo o banco é inferior a 30m (LEÃO et al., 

1999) e os valores de temperatura e salinidade superficial variam de 25°C a 27°C 

no verão e 22°C a 24°C no inverno (CABRAL et al., 2001) e salinidade 32,1 a 37,4 

(BRUCE et al., 2012). Segundo Leão (1999), o complexo recifal de Abrolhos 

ocupa uma área de aproximadamente 6.000 km! na parte norte do banco de 

Abrolhos, entre as coordenadas de 17°20-18°10`S e 38°35`-39°20`W. Esse 

complexo recifal abrange recifes de corais, bancos rasos e canais. 

Com relação à circulação de correntes, esta região é caracterizada pela 

presença da Corrente do Brasil (CB) que transporta em direção sul a Água 

Tropical (AT) de elevada temperatura e salinidade na superfície (CASTRO; 

MIRANDA, 1998). As feições topográficas irregulares da plataforma continental, 

como o Parcel dos Abrolhos, interferem alteram o movimento da CB originando 

meandros e vórtices que contribuem para o aumento da produção planctônica 

nesta região predominantemente oligotrófica. Desta maneira, mesmo sendo uma 

região com características oligotróficas, é considerada como tipicamente 

mesotrófica em termos de produtividade primária e apresenta uma fauna de 
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peixes demersais bastante rica (GAETA et al., 1999; EKAU;  MATSUURA, 1996). 

Klimley et al. (2005) comentaram que muitos pesquisadores têm notado aumento 

da produtividade biológica ao redor de montes submersos e ilhas. Segundo 

Nonaka (1999), o fluxo da Corrente do Brasil sobre o Banco dos Abrolhos é 

complexo e pouco estudado. 

Esta região é formada por extensão de mangues, marismas e fundos de 

algas, recifes de coral emersos e submersos, além de um grupo de pequenas 

ilhas vulcânicas que constituem o Arquipélago dos Abrolhos (LEÃO et al., 2003). A 

região é formada por dois arcos de regiões recifais: um arco costeiro, com 

diferentes formas, dimensões e profundidades variando entre 5m e 10m, e um 

arco externo que fica a leste do Arquipélago dos Abrolhos, com estruturas 

individuais isoladas, os chapeirões, em profundidades maiores que 20m. Os 

chapeirões são as estruturas básicas recifais da região de Abrolhos, sendo estes 

estruturas coralíneas com forma de cogumelo, que compreendem 5 a 25m de 

altura e 5 a 50m de diâmetro (LEÃO, 1999; DUTRA et al., 2006). 

As coletas do presente trabalho pertencem a dois recifes do Banco dos 

Abrolhos, Sebastião Gomes (SG) e Parcel dos Abrolhos (PA) (Figura 1). Ambos 

estão localizados na mesma altura com relação a linha de costa, entretanto se 

diferenciam a partir do distanciamento da costa e da formação recifal. Com isso, 

o distanciamento da costa também pode ser analisado a partir das amostras dos 

dois recifes. 

O recife Sebastião Gomes está localizado a aproximadamente 13 km da 

linha de costa, no arco costeiro. Apresenta forma elíptica com aproximadamente 

3km de comprimento e permanece emerso na maré baixa (CASTRO et al., 
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2012). Este recife pertence a área de Proteção Ambiental Estadual da Ponta da 

Baleia/Abrolhos e está localizado em local de alta turbidez e profundidades rasas 

comparados aos demais recifes do Banco dos Abrolhos (PATCHINEELAM; 

SMOAK, 1999; CASTRO et al., 2012).  

Já o recife Parcel dos Abrolhos constitui pináculos coralíneos de grande 

tamanho, os chamados chapeirões, que apresentam aproximadamente 25m de 

altura e 5-50m de diâmetro (LEÃO, 1999). Está localizado a 60km da costa, no 

arco externo, pertencendo ao Parque Nacional dos Abrolhos (PATCHINEELAM; 

SMOAK, 1999).  

 

Figura 1. Localização do Banco dos Abrolhos e seus recifes de corais, com o limite dos 
arcos costeiro e externo na região (Modificado de LEÃO, 1999). 

 
"



" 11 

MATERIAIS E MÉTODOS 
"

Trabalho de Campo 
"

Como parte do Projeto Pró-Abrolhos, foram realizadas coletas de sedimento 

no entorno do Recife Sebastião Gomes e no entorno de um chapeirão no Parcel 

dos Abrolhos, entre os dias 19 e 29 de Julho de 2007, com a embarcação 

“Donana”. Para obtenção do posicionamento das estações de coleta, utilizou-se as 

coordenadas geográficas das região amostrada através do DGPS (Direcional 

Global Positioning System) (Tabela 1 e 2). A partir dos dados de latitude e 

longitude das estações de coleta, foram calculados os distanciamentos de cada 

ponto com relação ao recife utilizando o programa Movable Type Scripts. A 

profundidade, em metros, de cada ponto de coleta foi medida com a utilização do 

ecosonda na embarcação (Tabela 1 e 2). 

Para os estudos da fauna e das características sedimentares foram 

utilizados pegadores van Veen com área amostral de 0,07m! para as coletas em 

Sebastião Gomes e de 0,03m! para as coletas no Parcel dos Abrolhos. A razão 

para a utilização de dois pegadores van Veen com diferentes áreas amostrais foi o 

volume extremamente elevado de sedimento coletado em Sebastião Gomes, 

primeiro local amostrado. 
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Tabela 1. Distância do recife, profundidade (m), Coordenadas geográficas (Latitude e 
Longitude) e profundidade (m) das estações de coleta do recife de Sebastião Gomes. 

Transecto Estação Distância do 
recife (m) Prof. (m) Latitude (S) Longitude (W) 

 
1 0 10 17° 55' 26,76''  39° 08' 00,60''  

 
2 248,8 18 17° 55' 34,92''  39° 07' 59,88''  

Sul 3 467 18 17° 55' 42,24''  39° 07' 59,04''  

 
4 964,7 12 17° 55' 57,60''  39° 08' 04,62''  

 
5 1476 17 17° 56' 13,62''  39° 08' 09,96''  

  6 2267 14 17° 56' 40,32''  39° 08' 08,88''  
  7 0 7 17° 54' 49,26''  39° 08' 43,08''  

 
8 257,00 16 17° 54' 54,06''  39° 08' 49,80''  

Oeste 9 515,00 18 17° 54' 52,74''  39° 08' 59,88''  

 
10 745 18 17° 54' 53,16''  39° 09' 07,56''  

 
11 1103 18 17° 54' 55,38''  39° 09' 19,92''  

  12 2271 16 17° 54' 55,20''  39° 10' 00,48'' 
  13 0 3 17° 54' 08,82''  39° 07' 39,24''  

 
14 154,4 7 17° 54' 03,54''  39° 07' 38,64''  

Norte 15 371,8 9 17° 53' 57,42''  39° 07' 37,86''  

 
16 596,9 8 17° 53' 49,56''  39° 07' 38,50''  

 
17 755,7 10 17° 53' 44,70''  39° 07' 33,52''  

  18 1421 11 17° 53' 22,50''  39° 07' 39,78''  

 
19 0 14 17° 54' 39,96''  39° 06' 36,78''  

 
20 150,2 16 17° 54' 40,50''  39° 06' 32,04''  

Leste 21 295,5 16 17° 54' 41,04''  39° 06' 27,18''  

 
22 412,6 16 17° 54' 39,08''  39° 06' 22,81''  

 
23 588,6 16 17° 54' 40,80''  39° 06' 16,92''  

  24 1273 16 17° 54' 34,74''  39° 05' 53,88''  
 

Em cada estação, foram lançados 4 lançamentos para coleta de sedimento: os 

dados bióticos foram amostrados em triplicata e os dados sedimentares a partir de 

um amostrador. Para a análise da macrofauna, as 3 amostras coletadas foram 

lavadas em peneira de malha 0,5mm e armazenadas em álcool 70%. Para 

caracterização sedimentar foram coletadas duas porções aleatórias do pegador, 

uma para análise granulométrica e outra para calcular a porcentagem de matéria 



" 13 

orgânica e carbonato biodetrítico do sedimento. As porções foram devidamente 

etiquetadas e congeladas para posterior analise em laboratório. 

 

Tabela 2. Distância do recife, profundidade (m), Coordenadas geográficas (Latitude e 
Longitude) e profundidade (m) das estações de coleta do Parcel dos Abrolhos. 

Estação Distância do 
recife (m) Prof. (m) Latitude (S) Longitude (W) 

1 0 20 17° 58' 20,58''  38° 40' 26,64'' 
2 0 19 17° 58' 24,87''  38° 40' 11,05'' 
3 0 22 17° 58' 29,04''  38° 40' 26,70'' 
4 0 19 17° 58' 25,32''  38° 40' 28,74''  
5 193,30  20 17° 58' 22,80'' 38° 40' 34,08''  
6 389,00 20 17° 58' 22,98''  38° 40' 41,46''  
7 491,70 - 17° 58' 24,48''  38° 40' 44,58''  
8 578,56 21 17° 58' 22,92''  38° 40' 47,04''  
9 1074,36 18 17° 58' 22,26''  38° 41' 03,90'' 

 

O desenho amostral para as coletas de macrofauna em Sebastião Gomes 

consistiu em quatro transectos perpendiculares ao recife (Norte, Sul, Leste e 

Oeste), cada um com 6 estações amostradas em triplicata resultando em 24 

estações e 72 amostras de sedimento (Figura 2). Como o Parcel dos Abrolhos 

consisti de um aglomerado de chapeirões (estruturas coralíneas em formato de 

cogumelo), as coletas de sedimento foram realizadas em 9 estações também 

amostradas em triplicata distribuídas ao redor do chapeirão (Norte, Sul, Leste e 

Oeste) e em um transecto com direção a costa (Figura 3). 
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Figura 2. Localização dos pontos de coleta no entorno do Recife Sebastião Gomes. 

 

        
Figura 3. Localização dos pontos de coleta no entorno do recife Parcel dos Abrolhos. 
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Procedimento em Laboratório 

 

Granulometria, Matéria Orgânica e Carbonato Biodetrítico 
"

As análises de granulometria, matéria orgânica e carbonato biodetrítico 

foram realizadas pelo Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo e os dados tabulados. A análise 

granulométrica consistiu na separação dos grãos por peneiramento (frações 

menores que 63#m) e por pipetagem (frações menores que 63#m) (SUGUIO, 

1973). O conteúdo de matéria orgânica foi calculado com o método de combustão 

(temperatura de 450°C no período de 4 horas). E os teores de carbonato de cálcio 

foram obtidos a partir da diferença do peso inicial e do peso final após a utilização 

da solução de HCL a 10%, que reage com o CaCO3 formando CaCl2 (GROSS, 

1971). 

Triagem da Macrofauna e Identificação dos Tanaidacea 
"

As 72 amostras coletadas em Sebastião Gomes, e as 27 amostras 

coletadas no Parcel dos Abrolhos foram novamente lavadas e peneiradas (0,5 

mm) para triagem da macrofauna. Os indivíduos foram separados em grandes 

grupos, com a utilização de um microscópio esteroscópico para posterior 

identificação dos Tanaidacea ao nível específico, ou ao menor nível possível. Para 

identificação dessa ordem, além dos equipamentos laboratoriais como 

microscópio esteroscópico e microscópio, também foram utilizados os trabalhos 

taxonômicos com descrição de espécies, revisão de famílias e chaves de 
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identificação (SILVA-BRUM, 1971, 1973, 1974; HEARD et al., 2004; SANTOS, 

2004;  GUTU, 1996,  2006, 2008 ). Além de bibliografia, a especialista Dra. Kátia 

Cristol dos Santos do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo auxiliou 

nas identificações, principalmente das espécies pertencentes a subordem 

Apseudomorpha. 

 

Tratamento de dados 

 

Granulometria 
"

De acordo com Leão (1999) e Dutra et al. (2006),  em Abrolhos a produção 

de sedimento carbonático a partir de organismos recifais gera uma transição de 

fácies sedimentares, que é caracterizada pela dominância de sedimentos 

siliciclásticos, na zona costeira, e sedimentos carbonáticos recifais costa afora. 

Desta forma, há tipos distintos de sedimentos: areias quartzosas ao longo da 

costa, material biogênico dominante nas áreas dos recifes e sedimentos mistos 

nas áreas intermediárias entre os arcos recifais costeiros e externos. Os 

sedimentos na região do arco costeiro apresentam variação na porcentagem de 

componentes siliciclásticos de 30% a 70%, porém, mais próximos aos recifes do 

arco externo estes componentes de origem terrígena estão representado em até 

10%, devido à contribuição recifal (LEÃO et al., 2005). Desta forma, nos dois 

ambientes recifais em estudo, optou-se por classificar o sedimento ordenando os 

tamanhos dos grãos (mm) em classes (A, B, C, D, E, F, G e H), a fim de não 
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denominar os sedimentos amostrados nas regiões recifais somente como 

terrígenos e assim facilitar a compreensão gráfica (Tabela 3). 

Tabela 3. Classificação do sedimento por classes granulométricas (em mm). 

Classificação Granulométrica 
Classe     Tamanho do grão de sedimento (mm.) 

A < 0,0039 
B 0,0039 - 0,062 
C 0,062 - 0,125 
D 0,125 - 0,25 
E 0,25 - 0,5 
F 0,5 - 1,0 
G 1,0 - 2,0 
H 2,0> 

 

Aspectos da comunidade de Tanaidacea 

As amostras pertencentes a Sebastião Gomes e ao Parcel dos Abrolhos 

foram tratadas separadamente devido às diferenças metodológicas. Entretanto, a 

posteriori, realizou-se uma abordagem conjunta com dados riqueza e densidade 

de indivíduos por m!, para visualização geral da área total amostrada e possíveis 

comparações com outros trabalhos.  

Após a identificação dos indivíduos foram calculadas as abundâncias das 

espécies nas amostras, e em cada região recifal, além das densidades médias 

(ind./0,07m! em Sebastião Gomes e ind./0,03m! no Parcel dos Abrolhos) e desvios 

padrões de cada estação, a partir dos valores de abundância das 3 réplicas de 

cada estação. O último procedimento possibilita avaliar a variabilidade amostral 

nas estações e se as mesmas se comportam como réplicas de um mesmo ponto. 
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Para o cálculo da frequência de ocorrência das espécies, dos descritores da 

comunidade e para as análises multivariadas optou-se pela soma das 3 réplicas 

de cada ponto amostrado. Com isso cada estação de coleta representaram 0,27m! 

em Sebastião Gomes e 0,09m! no Parcel dos Abrolhos. 

Para indicar a frequência de cada espécie na área de estudo e auxiliar na 

determinação de corte apropriado para redução de dados como por exemplo, as 

espécies raras nas análises multivariadas, utilizou-se a fórmula da frequência de 

ocorrência (Guile, 1970): 

onde: 

n= número total de estações em que a espécie ocorreu 

N= número total de estações 

 Foram classificadas como espécies raras aquelas que apresentaram os 

menores valores de frequência de ocorrência de cada região recifal, com isso, em 

Sebastião Gomes as espécies raras foram aquelas com FO< 5% enquanto no 

Parcel dos Abrolhos foram consideradas raras aquelas com FO< 20%. 

Os Índices Ecológicos analisados para cada ponto de coleta foram: 

Diversidade de Shannon-Wiener (H’), Equitatividade de Pielou, Índice de Margalef 

e a Riqueza, que expressa o número de espécies amostradas numa determinada 

área. A diversidade de Shannon-Wiener (SHANNON; WEAVER, 1963), 

amplamente utilizada em estudos ecológicos, considera que os indivíduos são 

amostrados ao acaso, a partir de uma população infinita (MAGURRAN, 1988). 

Entretanto o índice de Margalef (MARGALEF, 1958) é uma medida de riqueza que 
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não considera apenas o número de espécies, mas também número de indivíduos. 

E a equitatividade de Pielou (PIELOU, 1975) que estima a uniformidade da 

distribuição dos indivíduos entre as espécies. 

O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) foi calculado por meio da 

fórmula: 

 

S= número total de espécies na amostra. 

pi= importância da espécie i na amostra. 

pi= , 

ni= número de indivíduos da espécie i na amostra. 

N= número total de indivíduos na amostra. 

O índice de equitatividade de Pielou (J’) foi calculado através da fórmula: 

J’= , onde: 

H’= índice de diversidade de Shannon-Wiener. 

S= número de espécies na amostra. 

O índice de Margalef foi calculado através da seguinte expressão: 

 

S= número total de espécies presentes na amostra 
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N= número total de indivíduos na amostra 

Todos os índices foram calculados no programa STATISTICA 11 (Startsoft 

Inc.,1995). 

Análises Estatísticas e Multivariadas 

O teste não paramétrico Correlação de Spearman, com um nível de 

significância de 5%, foi utilizado para verificar a ocorrência de correlações 

significativas dos descritores da comunidade de Tanaidacea, do distanciamento 

recifal e da profundidade, com relação às características sedimentares de cada 

estação de coleta. Essas análises estatísticas foram realizadas no programa 

STATISTICA 11 (STARTSOFT INC., 1995). 

Para caracterização ambiental realizou-se a Análise dos Componentes 

Principais (ACP), com os dados das características sedimentares, profundidade e 

distanciamento recifal de cada região recifal, com a utilização do programa 

STATISTICA 11 (STARTSOFT INC., 1995).  

A análise de agrupamento (Cluster Analysis) das estações de cada recife 

foi realizada em modo-Q utilizando os dados de abundância das espécies e o 

coeficiente de Bray-Curtis. Após a realização desta análise, a significância dos 

grupos formados foi testada com a rotina SIMPROF e para verificação das 

espécies que mais contribuíram para a similaridade dos grupos formados utilizou-

se a rotina SIMPER, ambas do pacote estatístico PRIMER v6 (Plimouth Routines 

in Multivariate Ecological Research, CLARKE; GORLEY, 2006). Nesta análise, os 

dados bióticos foram transformados em Log (x+1).  
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Após a verificação dos agrupamentos das estações, realizou-se a Análise 

de Correspondência Canônica (ACC) com os dados de Sebastião Gomes a fim de 

avaliar a relação entre a comunidade de Tanaidacea e as variáveis ambientais. 

Para tal, foram excluídas as espécies raras e a tabela de espécie foi transformada 

em Log (x+1). Os dados ambientais foram utilizados sem transformação.  

Já para os dados do Parcel dos Abrolhos, realizou-se uma análise dos 

componentes principais (ACP) com os dados de fauna, para visualização das 

comunidades nessa região. As espécies raras foram eliminadas dessa análise e 

os valores de abundância das espécies foram transformados em Log (X+1). 

Para visualização da acumulação de espécies em cada local estudado 

realizou-se a Curva de Acumulação de Espécies, que mostra o aumento do 

número de espécies conforme o esforço amostral no local e se ainda há espécies 

a serem coletadas caso a curva seja ascendente. Para tal utilizou-se o número de 

indivíduos das espécies nas estações e o programa PRIMER v6 (Plimouth 

Routines in Multivariate Ecological Research, CLARKE; GORLEY, 2006).  

 
"

"

"

"

"

"

"
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RESULTADOS 
"

RESULTADOS SEDIMENTARES 
"

Granulometria 
"

Tabela 4. Classificação do sedimento por classes granulométricas (em mm). 

Classificação Granulométrica 
Classe     Tamanho do grão de sedimento (mm.) 

A < 0,0039 
B 0,0039 - 0,062 
C 0,062 - 0,125 
D 0,125 - 0,25 
E 0,25 - 0,5 
F 0,5 - 1,0 
G 1,0 - 2,0 
H 2,0> 

 
A maioria das estações de Sebastião Gomes (14 estações) apresentou 

mais de 80% de sedimento pertencente às Classes A e B (Figura 4), ou seja, 

grãos finos, de tamanhos entre 0,0039 mm e 0,062mm. Apenas as estações 7, 8, 

13, 19, 20 e 21 apresentaram 70% ou mais do sedimento pertencente às classes 

E, F, G e H, ou seja, grãos de tamanhos maiores (Tabela 4) sendo a classe 

granulométrica E (0,25 – 1,0 mm) a mais representativa dessas seis estações. As 

estações 7, 13 e 19 são as mais próximas do recife e pertencem ao transecto 

Oeste, Norte e Leste, respectivamente (Figura 2). A estação 22 teve a melhor 

distribuição granulométrica, sendo a porcentagem das classes granulométricas 

mais similares, mostrando ser um local de sedimento pouco selecionado. 
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Ao observar a figura 4, pode-se notar a diminuição do tamanho do grão de 

sedimento com o distanciamento do recife. Esse padrão só não foi observado no 

transecto Sul (estações 1 a 6), que apresentou o perfil granulométrico muito 

similar entre as suas estações.  

 
Figura 4. Distribuição das classes granulométricas (A, B, C, D, E, F, G e H) nas estações 
1 a 24 situadas no entorno do Recife Sebastião Gomes. Transecto Sul, estações1 a 6; 
transecto Oeste (7 a 12), transecto Norte (13 a 18) e transecto Leste (19 a 24). Ver Tabela 
4 para os valores das classes. 

 

Com relação à granulometria do sedimento no Parcel dos Abrolhos (Figura 

5) nota-se um perfil mais similar entre as estações, independente do 

distanciamento do pináculo do chapeirão, e pouca seletividade sedimentar que 

torna o perfil granulométrico de cada estação mais heterogêneo. Apesar da 

pequena diferença, a estação 9, mais distante,  está representada por 
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aproximadamente 50% de sedimentos pertencentes a classe E, F, G e H, ou seja, 

grãos de tamanhos maiores (Tabela 4). Já as estação 3, próxima à face Sul do 

chapeirão, apresentou maior porcentagem de sedimentos mais finos com relação 

as outras estações, sendo aproximadamente 70% dos grãos do sedimento 

pertencentes as Classes A e B (<0,0039 – 0,062 mm). As estações 1, 2, 3 e 4 são 

as mais próximas da estrutura recifal e a estação 9 é a mais distante (Figura 3). 

 
Figura 5. Distribuição das classes granulométricas (A, B, C, D, E, F, G e H) nas estações 
1 a 9 do Parcel dos Abrolhos. Ver Tabela 4 para o valor das classes. 

 

Ao comparar a granulometria dos dois ambientes recifais nota-se que 

Sebastião Gomes, situado no arco interno do Banco de Abrolhos,  mais próximo à 

costa, apresentou maiores variações entre as amostras dos transectos, do que o 

observado para o Parcel dos Abrolhos, situado no arco externo, mais distante da 

costa, que apresentou maior semelhança granulométrica entre as estações. As 

estações mais próximas do recife Sebastião Gomes tiveram um perfil similar 
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àquelas do Parcel dos Abrolhos, ou seja, sedimento mais heterogêneo. Desta 

forma, observa-se que as estações 21 e 22, pertencentes ao transecto Leste de 

Sebastião Gomes, foram as mais heterogêneas quanto a granulometria. 

 

Matéria Orgânica e Carbonato Biodetrítico 
"

Em relação à porcentagem de carbonato biodetrítico (Figura 6), em 

Sebastião Gomes destacam-se as estações mais próximas do Recife (estações 7, 

8, 13, 19 e 20) pelos maiores valores. A concentração ocorreu na estação 8 do 

transecto Oeste (96%), que também apresentou o menor valor de Matéria 

Orgânica (3,3%).  

De acordo com a Figura 6, o menor valor de carbonato biodetrítico foi 

encontrado na estação 12 e o maior valor de matéria orgânica na estação 18, 

sendo a primeira a estação mais distante do recife à Oeste e a estação 18 a mais 

distante ao Norte (Figura 2). 
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Figura 6. Porcentagem de carbonato biodetrítico (CB) e matéria orgânica (MO) nas 
estações 1 a 24 do entorno do Recife Sebastião Gomes. 

 
 

Os valores de carbonato biodetrítico e matéria orgânica das estações do 

Parcel dos Abrolhos (Figura 7) apresentaram pequenas variações, sendo as 

porcentagens de carbonato superiores a 95% em todas as estações e as 

porcentagens de matéria orgânica inferiores a 5% em todas as estações. 

Entretanto observou-se o maior teor de matéria orgânica (4%) na estação 3, ao sul 

do chapeirão, e a menor (2%) na estação 9, a mais distante do Parcel dos 

Abrolhos. Já com relação ao carbonato biodetrítico a maior porcentagem (99%) foi 

encontrada na estação 1 (a leste do chapeirão) e a menor (97%) na estação 8. 
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Figura 7. Porcentagem de matéria orgânica (MO) e carbonato biodetrítico (CB) nas 
estações de coleta do Parcel dos Abrolhos. 

 

Ao comparar as porcentagens de carbonato biodetrítico (CB) e de matéria 

orgânica (MO) entre as amostras das duas regiões recifais em estudo, nota-se que 

as amostras próximas ao recife em Sebatião Gomes (estações 7, 8, 13, 19 e 20) 

apresentaram um perfil muito similar às  amostras do Parcel dos Abrolhos, com 

altas porcentagens de CB (> 90%) e baixas porcentagens de MO (< 8%). Apenas 

as estações do transecto Sul (estações 1 a 6) não tiveram essa característica, 

apresentando menores porcentagens de CB (< 50%) em todas as estações ao 

longo do transecto. 
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Análise dos Componentes Principais  

"

Nesta análise serão consideradas as características sedimentares, a 

profundidade (m) e o distanciamento recifal (m) como variáveis ambientais para 

caracterização dos ambientes recifais. Importante ressaltar que anteriormente, nos 

resulatdos descritivos, foi possível observar que o PA apresenta características 

sedimentares muito similares entre as estações, e que a distinção e possivel 

separação das estações e os aspectos ambientais será mediante pequenas 

variações. 

 As Figuras 8 e 9 representam as análises dos componentes principais das 

variáveis ambientais das estações de Sebastião Gomes (SG) e Parcel dos 

Abrolhos (PA), respectivamente. Cada figura apresenta duas representações 

gráficas em dois eixos (Fator 1 e Fator 2), sendo uma das variáveis ambientais e 

outra das estações. Desta maneira é possível visualizar a contribuição desses 

fatores ambientais em cada eixo e a separação das estações quanto a esses 

fatores ambientais. 

 Na Figura 8, para as amostras de Sebastião Gomes, os dois primeiros 

eixos explicam 72,79% da variância total dos dados, sendo que o eixo 1 

concentrou 58,23% da variância e o eixo 2 concentrou 14,56%. Com relação às 

variáveis ambientais, as porcentagens mais elevadas de matéria orgânica (MO%) 

e grãos menores de sedimento (classes A e B) apresentaram correlações 

positivas maiores com o eixo 1 (estações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15,  16, 

17, 18, 23 e 24). O carbonato biodetrítico (CB) e os grãos de tamanhos maiores 
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(classes D, E, F e G) mostraram correlações negativas (estações 7, 8, 13, 19, 20, 

21 e 22) com esse eixo. Desta forma, podemos interpretar o eixo 1 como 

associado à granulometria, separando as estações com sedimentos finos e ricas 

em matéria orgânica das demais. No eixo 2, as variáveis com correlação positiva 

foram pouco representativas; no entanto, a profundidade apresentou correlação 

negativa alta com o eixo e foi responsável pela separação das estações mais 

rasas (7 e 13) das demais. Outra correlação negativa expressiva com esse eixo foi 

a da classe granulométrica G, formada por sedimento grosso, que separou a 

estação 8 das demais devido a maior porcentagem dessa classe granulométrica 

estar nessa estação.  

 
Figura 8. Análise dos componentes principais das variáveis ambientais das estações de 
Sebastião Gomes. Os vetores representam a relação das variáveis nos eixos. 

 

Na Figura 9 para as estações do Parcel de Abrolhos, os dois primeiros 

eixos explicam 79,93% da variância total dos dados, sendo que o eixo 1 

concentrou 60,39% da variância e o eixo 2 concentrou 19,54%. Com relação à 



" 30 

representação das variáveis ambientais, no eixo 1 a profundidade, a matéria 

orgânica e sedimento de tamanhos menores (classes A e B) apresentaram as 

maiores correlações positivas (0.87, 0.94, 0.68 e 0.97 respectivamente). O 

carbonato biodetrírtico e os grãos de sedimento maiores (D, E, F e G) mostraram 

as maiores correlações negativas (-0.67, -0.68, -0.95, -0.93 e -0.88 

respectivamente). O eixo 1 separou então as estações mais profundas e de grãos 

finos daquelas mais rasas e de grãos grossos. No eixo 2, a classe H (>2.0mm ) 

que representa os grãos de tamanhos maiores, e o distanciamento recifal (m) 

apresentaram as maiores correlações positivas (0,87 e 0,68, respectivamente) 

enquanto o carbonato biodetrítico apresentou a maior correlação negativa (-0.52). 

O eixo 1 teve maior correlação positiva com a estação 3 (5,24), que apresentou 

maiores valores de matéria orgânica, sedimentos mais finos (classes A e B) e 

maior profundidade, separando-a das demais. As estações 6 e 9 tiveram as 

maiores correlações negativas com o eixo 1 (-2,72 e -3.91, respectivamente), pois 

tiveram maiores porcentagens de grãos de tamanho maiores (D, E e F) e maiores 

porcentagens de carbonato biodetrítico. O eixo 1 separou, então, as estações 

mais profundas, de sedimento fino e maiores teores de matéria orgânica, daquelas 

de sedimento grosso e carbonático. O eixo 2 apresentou os maiores valores 

positivos de correlação com as estações 7 e 9 (2.88 e 2.20 respectivamente) que 

tiveram maiores porcentagens de grãos de classe H, e o maior valor negativo 

desse eixo foi com a estação 6 (-2,10) que apresentou maior porcentagem de 

grãos pertencentes a classe D (0.125-0.25 mm)  e ausência de grânulos.  
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Figura 9. Análise dos componentes principais das variáveis ambientais das estações de 
Parcel dos Abrolhos. Os vetores representam a relação das variáveis nos eixos. 

 

A análise ambiental das áreas estudadas mostrou que SG, pertencente ao 

arco interno do Banco dos Abrolhos, é um ambiente bem distinto daquele do PA, 

localizado no arco externo. Sebastião Gomes apresentou maior diferença nas 

variáveis ambientais em relação ao distanciamento recifal do que entre os 

transectos, uma vez que as estações mais próximas do recife tiveram grãos de 

sedimento de tamanhos maiores, maior quantidade de carbonato biodetrítico (CB) 

e menor de matéria orgânica (MO).  Ainda, conforme foram coletadas as amostras 

mais distantes do recife, notou-se que as porcentagens de grão menores e MO 

aumentaram, enquanto a de CB diminuiu. Essa tendência foi observada nos 

transectos Oeste, Norte e Leste. O transecto Sul foi diferente e mostrou grande 

similaridade entre as estações, mesmo com o distanciamento recifal, sendo que 

as amostras apresentaram grãos de sedimento menores (predominância das 

classes granulométricas A e B) e baixas  porcentagem de CB. Desta forma, 

aparentemente apenas a face Sul de Sebastião Gomes, não sofreu influência da 
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borda do recife na época amostrada, quando se analisa as características do 

sedimento. Considerando o Parcel dos Abrolhos, as amostras foram bastante 

homogêneas entre si. 

Devido à diferença no esforço amostral e a partir dessa distinção ambiental 

entre as áreas em estudo, optou-se por apresentar os resultados da fauna 

separadamente, por área recifal, para posteriormente comparar os dados de 

riqueza de Tanaidacea nos dois locais.  

 

RESULTADOS DA FAUNA 
"

Sebastião Gomes 
"

1. Composição e Abundância 
"

Os Tanaidacea coletados em Sebastião Gomes totalizaram 221 indivíduos, 

sendo 87% pertencentes a subordem Apseudidae e apenas 13% a subordem 

Tanaidomorpha. Os Tanaidacea Apseudomorpha se dividiram em 5 famílias: 

Pagurapseudidae, Apseudidae, Kalliapseudidae, Metapseudidae e Parapseudidae. 

A família Pagurapseudidae foi representada pela espécie Pagurotanais sp., a 

família Apseudidae por Paradoxapseudes sp. nov. e Bunakenia sp., a família 

Kalliapseudidae por Psammokalliapseudes granulosus e Paraleiopus macrochelis, 

a família Metapseudidae por Calozodion cf. condreanui, e a família Parapseudidae 

por Ascumnella sp. (Tabela 5). 
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Os Tanaidomorpha foram classificados em 3 famílias: Leptochellidae, 

Tanaellidae e Typhlotanaidae. A primeira delas foi representada por duas espécies 

Leptochelia dubia e Intermedichelia gracilis, e as outras duas famílias foram 

morfotipadas e representadas por Tanaellidae tipo1 e Typhlotanaidae tipo2 

(Tabela 5). 

Tabela 5. Famílias, Gêneros e Espécies e Morfotipos de Tanaidacea encontrados nas 
regiões recifais Sebastião Gomes. 

Subordens Famílias Gêneros Espécies/Morfotipos 
Apseudomorpha Pagurapseudidae;  

 
Apseudidae;  
 
 
Kalliapseudidae;  
 
 
Metapseudidae;  
 
 
Parapseudidae 

Pagurotanais;  
 
Paradoxapseudes; 
Bunakenia;  
 
Psammokalliapseudes; 
Paraleiopus;    
 
Calozodion;      
 
 
Ascumnella 

Pagurotanais sp.;            
 
Paradoxapseudes sp. nov.;       
Bunakenia sp.;         
 
P. granulosus;             
Paraleiopus macrochelis;           
 
Calozodion cf. condreanui;       
 
 
Ascumnella sp. 

 
Tanaidomorpha 

 
Leptochellidae;  
 
 
Tanaellidae;  
 
Typhlotanaidae 

 
Intermedichelia; 
Leptochelia 

 
Intermedichelia cf. gracilis;       
Leptochelia dubia;                      
 
Tanaellidae tipo1;               
 
Typhlotanaidae tipo2 

 

Paradoxapseudes sp. nov. (Apseudidae) foi a espécie mais abundante, com 

160 indivíduos, e representou 72,4% do total de tanaidáceos coletados no entorno 

do recife Sebastião Gomes. A espécie Leptochelia dubia (Leptochellidae) foi a 

segunda mais abundante da região, representada por 17 indivíduos (8%), 

enquanto que as demais espécies apresentaram valores de abundância abaixo de 

13 indivíduos (15%). Entretanto, 5 espécies, do total de 11 espécies coletadas, 

foram representadas por 1 ou 2 indivíduos apenas (Figuras 10 e 11). 



" 34 

 
Figura 10. Abundância dos indivíduos das famílias de Tanaidacea na região recifal 
Sebastião Gomes. Em preto as famílias pertencentes à subordem Apseudomorpha; em 
cinza as famílias da subordem Tanaidomorpha. 

 

 
Figura 11. Abundância relativa das espécies de Tanaidacea das amostras de Sebastião Gomes. 

"
"
"
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2. Distribuição espacial e Densidade 

"

A distribuição dos Tanaidacea no entorno de Sebastião Gomes ocorreu de 

forma diferenciada entre os transectos (N, S, L e O) e entre as diferentes réplicas 

das estações no mesmo transecto (distanciamento do recife). O transecto com 

maior número de indivíduos foi o Norte, 162 indivíduos, enquanto o transecto 

Oeste apresentou 31 indivíduos e o transecto Leste 28 indivíduos.  No transecto 

Sul nenhum indivíduo dessa ordem foi coletado, enquanto que no transecto Oeste 

estes foram coletados nas estações mais próximas do recife (7 e 8), e no 

transecto Leste a distribuição ocorreu de forma aleatória, pois não foram coletados 

indivíduos nas estações 21, 23 e 24 . O transecto Norte se diferenciou dos demais 

quanto a presença e distribuição dos Tanaidacea, pois apenas a estação mais 

próxima do recife não apresentou nenhum indivíduos (Tabela 6). 

A maior densidade amostral (ind./0,07m!) do transecto Oeste foi obtida em 

uma das amostras da estação 7, com 16 indivíduos, no transecto Norte este valor 

foi maior em uma das amostras da estação 15, com 59 indivíduos, e com relação 

ao transecto Leste na estação 22, com 23 indivíduos. 
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Tabela 6. Abundância Total dos tanaidáceos em cada estação de coleta de Sebastião 
Gomes, a partir da soma das abundâncias de cada réplica. Representando assim a 
densidade de indivíduos/0,21m!. 

!"#$%&'()* +%(#,-)* ./0$12$'3#*!)(#4*

" 5* #"

* 6* #"
704* 8* #"

* 9* #"

* :* #"
** ;* #"

* <* $%"

* =* &"
>&%(&* ?* #"

* 5@* #"

* 55* #"
** 56* #"

* 58* #"

* 59* $'"
A)"(&* 5:* (#"

* 5;* )$"

* 5<* **"
** 5=* &"

* 5?* *"

* 6@* )"
B&%(&* 65* #"

* 66* $)"

* 68* #"
"" 69* #"

 

A estação 15 se destacou pela ocorrência de alta densidade média (30± 

25,36 ind./0,07m!), apesar da alta variabilidade entre as réplicas. Apenas uma 

espécie, Paradoxapseudes sp. nov., contribuiu para essa alta densidade. A 

estação 22 apresentou a segunda maior densidade média (12 ± 15.55 

ind./0,07m!), tendo cinco espécies contribuído para esse valor: Leptochelis dúbia, 
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Intermedichelia cf. gracilis, Pagurotanais sp., Tanaellidae tipo1 e Ascumnella sp. 

Nas estações 1 a 6 (transecto Sul), 9 a 12 (transecto Oeste), 13 (transecto Norte) 

e 23 e 24 (Transecto Leste) não houve presença de Tanaidacea (Figura 12). 

 

           
Figura 12. Densidade média de Tanaidacea (ind./0,07m!), nas estações do recife 
Sebastião Gomes. 

 

Os resultados das médias e desvios padrões, obtidos a partir dos valores 

de abundância nas amostras, evidenciaram grande variação no mesmo ponto de 

coleta. Dessa forma, para os resultados seguintes foram utilizados as somas das 

réplicas de cada ponto, relacionados a área amostral de 0,21m! (Tabela 6). 

 

3. Frequência de Ocorrência (FO) e Classificação das Espécies 
"

De um modo geral a frequência de ocorrência dos Tanaidacea foi baixa e 

inferior a 21%. Apenas Paradoxapseude sp. nov. apresentou  valor  maior que 

20% na região de Sebastião Gomes (Figura 13). Esta espécie ocorreu em 5 

estações de coleta de um total de 24. As espécies Pagutonais sp. e Tanaellidae 
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tipo1 tiveram frequência de ocorrência entre 10-20%, e Intermedichelia cf. gracilis 

foi a única com FO entre 5-10%. As espécies restantes (63,6%) tiveram FO menor 

que 5% (Figura 13). Dessa forma, a comunidade de Tanaidacea dessa região foi 

composta por uma única espécie com mais de 20% de FO e a maioria, sete 

espécies, com menos de 5% de FO, as quais foram consideradas raras.  

 
Figura 13. Frequência de ocorrência FO(%) das espécies de Sebastião Gomes. 

 

4. Índices Ecológicos 
"

Os índices ecológicos foram calculados apenas para as estações que 

apresentaram tanaidáceos, e desta forma foram excluídas as estações 1 a 6 

(transecto Sul), 9 a 12 (transecto Oeste), 13 (transecto Norte) e 21, 23 e 24 

(transecto Leste). De um modo geral, a riqueza e a diversidade de Shannon 
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tiveram seus maiores valores nas estações 7, 8 e 22 (sendo a estação 22 com os 

maiores valores). A equitatividade foi maior nas estações 20 e 7 (0,91 e 0,82 

respectivamente), enquanto o índice de Margalef teve seus maiores valores nas 

estações 22 e 8 (1,25 e 1,11 respectivamente). Dessa foram, esses resultados 

mostraram que as estações 7, 8 e 22 foram locais que se destacaram dos demais, 

pois parecem sustentar um maior número de espécies que repartem de forma 

mais uniforme os recursos aí disponíveis (Tabela 7).  

"

Tabela 7. Diversidade, Riqueza, Equitatividade e Abundância da comunidade de 
Tanaidacea nas estações amostradas em Sebastião Gomes. 

+%(#,C&%* D3E0&F#*G7H* I3J&"%31#1&*1&*
7K#$$)$*GLMH* +E03(#(3J31#1&*GNH* O$13'&*1&*P#"Q#4&R* ./0$12$'3#*GAH**

7 )" 0,90 0,82 0,62 $%"
8 )" 0,86 0,78 1,11 &"

14 *" 0 - 0 $'"
15 *" 0 - 0 (#"
16 $" 0,13 0,20 0,28 )$"
17 *" 0 - 0 **"
18 $" 0,45 0,65 0,55 &"
19 *" 0 - 0,63 *"
20 $" 0,63 0,91 0,91 )"
22 %" 0,99 0,62 1,25 $)"

 

5. Análise Estatística 
"

A Correlação de Spearman dos descritores da comunidade de Tanaidacea, 

a profundidade e o distanciamento recifal, com relação as características 

sedimentares (Tabela 8) indicou que a abundância de Tanaidacea se 

correlacionou forte e positivamente com a classe A (< 0.0039mm), e 
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negativamente com a classe H (> 2.0mm). Neste recife, o diâmetro médio do grão 

mostrou maior importância para a distribuição da abundância que as demais 

variáveis ambientais. A diversidade se correlacionou positivamente apenas com 

aclasse F de granulometria (0.5-1.0 mm).  

Os resultados evidenciaram que o Índice de Margalef (d) apresentou alta 

correlação com a maioria dos parâmetros analisados. As correlações positivas e 

acima de 0,68 ocorreram com a porcentagem de carbonato biodetrítico (CB) e os 

grãos de sedimento de tamanhos maiores (F a H, > 0.5mm). Enquanto as 

correlações negativas, entre -0,65 e -0,8, ocorreram com a matéria orgânica e os 

grãos de sedimento mais finos (A a C, entre 0.0039-0.125mm) (Tabela 8).   

Tabela 8. Correlação de Spearman entre os decritores da comunidade, o distanciamento 
recifal e a profundidade, com as  características sedimentares de Sebastião Gomes. São 
apresentados apenas os valores significativos (p<0.05). Classes granulométricas, em 
mm., A (< 0,0039), B (0,0039 - 0,062), C (0,062 - 0,125), D(0,125 - 0,25), E(0,25 - 0,5), 
F(0,5 - 1,0), G(1,0 - 2,0) e H(2,0>). 

"" D3E0&F#*G7H*

I3J&"%S*
1&*

7K#$$)$*
GLMH*

+E03(#(3J31#1&*GNH*
O$13'&*
1&*

P#"Q#4&R*
./0$12$'3#*GAH*

I3%(S*
"&'3R#4*
GTH*

U")RS*GTH*

CB (%) +" +" +" #,&-" +" +#,.-" +"
MO (%) +" +" +" +#,&%" +" #,-$" +"

A +" +" +" +#,-" #,.$" +" +#,&&"
B +" +" +" +#,." +" +#,.(" +"
C +" +" +" +#,.&" +" +" +"
D +" +" +" +" +" +#,(" +"
E +" +" +" +" +" +#,.(" +"
F +" #,&)" +" #,.*" +" +" +"
G +" +" +" #,-&" +" +" #,.("
H +" +" +" #,.&" +#,-)" +" #,-"

 

O distanciamento recifal se correlacionou fortemente e positivamente 

apenas com a %MO, e negativamente com a %CB e as classe granulométricas B, 
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D e E. Entretanto a Profundidade teve correlação forte e positiva com os grão 

maiores (classe G e H) e negativa apenas com com o sedimento mais fino (classe 

A). 

 

6. Análises Multivariadas 

Cluster com SIMPROF- Análise de Agrupamento 

A análise de agrupamento das estações de Sebastião Gomes foi baseada 

nas densidades agrupadas pelo coeficiente de similaridade de Bray-Curtis, que 

atribui importância não apenas a riqueza mas também a abundância das espécies, 

e indicou a formação de 2 grupos significativos (A e B), de acordo com o teste de 

SIMPROF. O grupo A que apresentou baixa similaridade (10.69%) compreendeu 

as estações do transecto Oeste e Leste (7, 8, 20 e 22), e entre estas estações a 

maior similaridade (41.33%) foi da estação 20 com a 22. A espécie que mais 

contribuiu para a similaridade desse grupo foi Tanaellidae tipo1 (48.47%), seguido 

de Pagurotanais sp. (33.25%). O grupo B foi formado em um nível maior de 

similaridade (60.14%), compreendendo as estações do transecto Norte (14 a 18) e 

apenas uma espécie, Paradoxapseudes sp. nov., que contribuiu 100% para 

similaridade do grupo. A estação 19 representou um “out lier”, pois não mostrou 

similaridade com nenhuma das demais estações (Figura 14). 



" 42 

 

Figura 14. Dendrograma em modo “q” das estações de Sebastião Gomes em função da 
abundância das espécies com dados  transformados por Log (x+1). A matriz de 
similaridade foi construída atravez através do coeficiente de Bray-Curtis. 

 

Análise de Correspondência Canônica (ACC) 

A relação entre a estrutura da comunidade de Tanaidacea e as variáveis 

ambientais foi investigada com auxílio da análise de correspondência canônica 

(ACC) e os resultados são apresentados na figura 15. A profundidade e as 

espécies raras (FO< 5%) foram excluídas da análise. Dessa forma, apenas as 

espécies que mais contribuíram para a formação dos grupos, de acordo com o 

SIMPER, foram incluídas, o que totalizou 4 espécies em 9 estações de coleta e 11 

variáveis ambientais. Essas foram testadas para selecionar aquelas significativas 
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(< 0,05), utilizando-se o teste de Monte Carlo, realizado dentro do próprio 

programa CANOCO.  

Na ACC, as variáveis ambientais explicaram 89,6% da variabilidade dos 

dados, sendo que deste valor 57,7% foi explicado no eixo 1 e 31,7% foi explicado 

no eixo 2. Esse valor mostra uma grande influência das classes granulométricas 

A, D e E nos dados de fauna.  

Os dois primeiros eixos explicaram 80%. O eixo 1 (autovalor igual a 0,82) 

concentrou 51,6% da variância total dos dados, sendo a maior correlação, 

negativa, com a porcentagem de grãos de sedimento da classe A (< 0,0039mm), 

seguido pela correlação positiva com o grão de sedimento da classe E (0,25- 

0,5mm) e baixa correlação positiva com o grão de sedimento da classe D (0,125- 

0,25mm). Desta forma, o primeiro eixo canônico permitiu diferenciar as estações 

do transecto Norte (14, 15, 16, 17 e 18) das demais estações dos transectos 

Oeste (7 e 8) e Leste (20 e 22).  

  O eixo 2 (autovalor igual a 0,45) reuniu 28,4% da variância total dos dados, 

sendo grãos de sedimento da classe D (0,125- 0,25mm) o fator com maior 

correlação. Tanto o sedimento A quanto o E apresentaram baixa correlação 

negativa com este eixo.  

Assim como mostrado pelo SIMPER, e descrito anteriormente, as estações 

do transecto Norte formam um grupo distinto devido a presença de 

Paradoxapseudes sp. nov. e maior contribuição de sedimento fino, ou seja, grãos 

de sedimento da classe A (< 0,0039mm). As estações do transecto Oeste e Leste 
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foram caracterizadas pela maior porcentagem de grãos de sedimento da classe E 

(0,25- 0,5mm) que apresentou maior contribuição negativa no eixo 1 (Figura 15). 

 

Figura 15. Análise de correspondência canônica (ACC) de Sebastião Gomes. Foram 
excluídas as espécies raras e as estações com abundância “zero” de Tanaidacea. A 
matriz de espécie foi transformada em Log (x+1). Classes granulométricas, em mm,         
A (< 0,0039), D (0,125 - 0,25) e E (0,25 - 0,5). 
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Parcel dos Abrolhos  
"

1. Composição e Abundância 
"

Na região do Parcel dos Abrolhos foram coletados 417 exemplares de 

Tanaidacea, 83% destes pertencentes à subordem Apseudomorpha e 17% à 

subordem Tanaidomorpha. Apseudomorpha compreendeu 5 famílias: 

Pagurapseudidae, Apseudidae, Metapseudidae, Kalliapseudidae e Parapseudidae. 

Pagurapseudidae foi representada por Pagurotanais sp.; Apseudidae, por 

Paradoxapseude sp. nov., Bunakenia sp. e Apseudes sp. nov.; a família 

Metapseudidae, por Calozodion cf. condreanui; Kalliapseudidae, por 

Psammokalliapseudes granulosus, Paraleiopus macrochelis e Mesokalliapseudes 

viridis, e Parapseudidae, por Podictenius sp., Saltipedis sp. e Asumnella sp. 

Tanaidomorpha também reuniu 5 famílias: Leptochellidae, Tanaellidae, 

Typhlotanaidae, Pseudotanaidae, Nototanaidae. Este grupo encontra-se com 

menor estado de conhecimento taxonômico no Brasil, e a maioria das espécies 

estão classificadas em morfotipos. Leptochellidae foi representada por 

Intermedichelia gracilis e Leptochelia dubia; Tanaellidae apresentou 4 morfotipos, 

Tanaellidae tipo1, Tanaellidae tipo2, Tanaellidae tipo3 e Tanaellidae tipo4; 

Typhlotanaidae teve 2 morfotipos identificados, Typhlotanaidae tipo1 e 

Typhlotanaidae tipo2; Psedoudotanaidae foi representada por 3 morfotipos  do 

gênero Pseudotanais; Pseudotanais sp.1, Pseudotanais sp.2 e Pseudotanais sp.3; 

e Nototanaidae foi representada por um morfotipo, Nototanaidae tipo1 (Tabela 9). 
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Tabela 9. Famílias, gêneros, espécies e morfotipos de Tanaidacea encontrados na região 
recifal de Parcel dos Abrolhos. 

Subordens Famílias Gêneros Espécies/Morfotipos 
Apseudomorpha Pagurapseudidae;  

 
Apseudidae;  
 
 
 
Kalliapseudidae;  
 
 
 
Metapseudidae;  
 
Parapseudidae 

Pagurotanais;  
 
Paradoxapseudes;  
Apseudes;                              
Bunakenia;                             
 
Psammokalliapseudes;  
Paraleiopus; 
Mesokalliapseudes;  
 
Calozodion;      
 
Podictenius;                     
Saltipedis;                         
Ascumnella;              

Pagurotanais sp.;            
 
Paradoxapseudes sp. nov.;          
Apseudes sp. nov.;                                 
Bunakenia sp.;                             
 
P. granulosus;                   
Paraleiopus macrochelis; 
Mesokalliapseudes viridis;         
 
Calozodion cf. condreanui;        
 
Podictenius sp.;                             
Saltipedis sp.;                             
Ascumnella sp.;              

Tanaidomorpha Leptochellidae;  
 
 
Tanaellidae;  
 
 
 
 
Typhlotanaidae;  
 
 
Pseudotanaidae;  
 
 
 
Nototanaidae 

Intermedichelia; 
Leptochelia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pseudotanais 

Intermedichelia cf. gracilis;     
Leptochelia dubia;                     
 
Tanaellidae tipo1;                     
Tanaellidae tipo2;                    
Tanaellidae tipo3;                     
Tanaellidae tipo4;              
 
Typhlotanaidae tipo1;       
Typhlotanaidae tipo2;           
 
Pseudotanais sp.1;                
Pseudotanais sp.2;                 
Pseudotanais sp.3;                 
 
Nototanaidae tipo1.;              
 
Tanaidomorpha indeterminado 

 

Kalliapseudidae foi a família mais abundante da região do Parcel dos 

Abrolhos (com 240 exemplares), devido ao grande número de 

Psammokalliapseudes granulosus que totalizou 53% dos Tanaidacea coletados na 

região. Além de P. granulosus, ocorreram ainda, dentro da família, Paraleiopus 

macrochelis e Mesokalliapseudes viridis, entretanto em menor abundância. A 

segunda família em importância numérica foi Pagurapseudidae (56 indivíduos), 
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representada apenas por Pagurotanais sp., que totalizou 13% do total de 

indivíduos (Figura 16 e 17). 

 
Figura 16. Abundância dos indivíduos das famílias de Tanaidacea na região recifal Parcel 
dos Abrolhos. Em preto as famílias pertencentes à subordem Apseudomorpha; em cinza 
as famílias da subordem Tanaidomorpha. 
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"

Figura 17. Abundância relativa das espécies de Tanaidacea das amostras do Parcel dos 
Abrolhos. 

 

2. Distribuição espacial e Densidade 
"

A distribuição dos tanaidáceos no Parcel dos Abrolhos não apresentou 

nenhuma padrão com relação ao distânciamento da estrutura recifal (chapeirão), 

pois com relação a abundância total das estações, o maior valor foi obtido na 

estação mais distante do chapeirão (Figura 3), a estação 9, e o menor valor na 

estação 8 (Tabela 10). Com relação as réplica, o maior número de indivíduos foi 

da estação 9, com densidade amostral de 132 indivíduos/0,03m!. O segundo 

maior valor foi observado em uma réplica da estação 5, com densidade de 61 

ind./0,03m!. Além disso as menores abundâncias foram obtidas nas estações 2, 3 

e 8, as quais tiveram réplicas com ausência de indivíduos do grupo. Importante 
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ressaltar que a estação 8 é o segundo ponto mais distante do chapeirão (Figura 

3), e o mais próxima da estação mais abundante e com maior densidade amostral, 

a estação 9. 

Tabela 10. Abundância Total dos tanaidáceos em cada estação de coleta do Parcel dos 
Abrolhos, a partir da soma das abundâncias de cada réplica. Representando assim a 
densidade de indivíduos/0,09m!. 

+%(#,-)* ./0$12$'3#*!)(#4*

5* $%"
6* *#"
8* &"
9* '&"
:* &-"
;* $'"
<* *#"
=* )"
?* $$&"

 

Com reação a densidade média, mereci destaque a estação 9 (75,3± 51 

ind./0,03m!), e a espécie que contribuiu para tal foi Psammokalliapseudes 

granulosus (média de 53 ind./0,03m!), seguida por Apseudes sp. nov. (7,3 

ind/0,03m!) e Mesokalliapseudes viridis (3,3 ind/0,03m!). A estação 5 apresentou a 

segunda maior densidade média (22,7 ± 33,2 ind/0,03m!), sendo que a espécie 

que mais contribuiu para isso foi Psammokalliapseudes granulosus, com 19,7 

ind/0,03m! (Figura 18). 
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Figura 18. Densidade média de Tanaidacea, nas estações do recife Parcel dos Abrolhos. 

 

Os resultados das médias e desvios padrões, obtidos a partir dos valores 

de abundância nas amostras, evidenciaram grande variação na mesma estação 

de coleta. Dessa forma, para os resultados seguintes foram utilizados as somas 

das réplicas de cada ponto, relacionados a área amostral de 0,09m! (Tabela 9). 

 

3. Frequência de Ocorrência (FO) e Classificação das Espécies 
"

As espécies mais frequentes da região do Parcel dos Abrolhos foram 

Pagurotanais sp. e Leptochelia dubia. Estas ocorreram em 7 e 6 estações, 

respectivamente, do total de 9 estações amostradas, e foram representadas por 

valores de FO maiores que 60%. As espécies que apresentaram FO entre 40-60% 

foram Psammokalliapseudes granulosus, Mesokalliapseudes viridis, Saltipedis sp., 

Intermedichelia cf. gracilis e Pseudotanais tipo1. Aquelas que tiveram FO entre 40-
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20% foram em número de 7, a saber: Paradoxapseudes sp. nov., Ascumnella sp., 

Apseudes sp. nov., Tanaellidae tipo1, Typhotanaidae tipo1, Typhlotanaidae tipo2 e 

Nototanaidae tipo1. As outras 10 espécies tiveram FO menor que 20% totalizando 

41,6% dos tanaidáceos presentes no Parcel dos Abrolhos, e foram consideradas 

espécies raras (Figura 19).  

     

Figura 19. Frequência de ocorrência (por estação) das espécies de Tanaidacea coletadas 
no Parcel dos Abrolhos. 

"

"

"
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4. Índices Ecológicos 
"

A riqueza mostrou ser maior nas estações 6 e 9, com 13 e 11 espécies  

respectivamente. A diversidade foi maior na estação 6 e 4, com valores 2,26 e 

1,58 respectivamente. Entretanto, a equitatividade se mostrou maior nas estações 

8 e 3, com valores 1 e 0,93 respectivamente. Já o índice de Margalef foi maior nas 

estações 6, 7 e 4, com valores de 3,77; 2,17 e 2,09 respectivamente (Tabela 10). 

Esses dados apontam que as estações 4 e 6 foram os locais mais diversificados 

em relação aos Tanaidacea, mas não são aqueles com a melhor repartição de 

recursos entre as espécies (Tabela 11). 

Tabela 11. Diversidade, Riqueza, Equitatividade e Abundância da comunidade de 
Tanaidacea nas estações amostradas no Parcel dos Abrolhos. 

+%(#,C&%* D3E0&F#*G7H*
I3J&"%31#1&*
1&*7K#$$)$*

GLMH*
+E03(#(3J31#1&*GNH* O$13'&*1&*P#"Q#4&R* ./0$12$'3#*GAH*

5* %" *,#'" #,&%" *,$'" $%"
6* %" *,)%" #,-'" *,.)" *#"
8* '" *,))" #,(&" *,-&" %"
9* (" *,%-" #,.$" $,#(" '&"
:* -" #,&'" #,)#" *,&%" &-"
;* *)" $,$&" #,--" ),.." $'"
<* &" *,'(" #,-)" $,*." *#"
=* )" *,#(" *" *,-$" )"
?* **" *,*(" #,'(" *,-'" $$'"

 

5. Análise Estatística 
"

A partir da Correlação de Spearman (Tabela 12) observou-se que os 

descritores da comunidade de Tanaidacea índice de Margalef e equitatividade não 

tiveram nenhuma correlação significativa com as características sedimentares, 
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bem como o distanciamento recifal. A diversidade de Shannon teve correlação 

significativa e positiva apenas com a classe D. A riqueza e a abundância dos 

tanaidáceos se correlacionaram significativamente e negativamente com a %MO, 

enquanto a profundidade se correlacionou positivamente. Já com relação a %CB, 

a abundância mostrou correlação positiva e a profundidade correlação negativa. 

Com relação as classes granulométricas maiores (E, F e G) apresentaram forte 

correlação positiva e significativa com a riqueza, enquanto a abundância se 

correlacionou positivamente com a classe F. A classe granulométrica E 

apresentou correlação negativa apenas com a profundidade.  

Dentre as correlações significativas que foram apresentadas a positiva mais 

forte foi entre a riqueza e a classe granulométrica E, enquanto a negativa mais 

forte foi entre a %CB e a profundidade (Tabela 12). 

Tabela 12. Correlação de Spearman entre os decritores da comunidade, o distanciamento 
recifal e a profundidade, com as  características sedimentares do Parcel dos Abrolhos. 
São apresentados apenas os valores significativos (p<0.05). Classes granulométricas, em 
mm., A (< 0,0039), B (0,0039 - 0,062), C (0,062 - 0,125), D(0,125 - 0,25), E(0,25 - 0,5), 
F(0,5 - 1,0), G(1,0 - 2,0) e H(2,0>). 

""
D3E0&F#*G7H*

I3J&"%S*1&*
7K#$$)$*

GLMH*
+E03(#(3J31#1&*GNH*
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1&*****

P#"Q#4&R*
./0$12$'3#*GAH*

I3%(S*
"&'3R#4*
GTH*

U")RS*
GTH*

VW*GXH* +" +" +" +" #,&-" +" +#,-%"
P>*GXH* +#,.$" +" +" +" +#,.&" +" #,.%"

.* +" +" +" +" +" +" +"
W* +#,-$" +" +" +" +" +" +"
V* +" +" +" +" +" +" +"
I* +" #,.%" +" +" +" +" +"
+* #,.(" +" +" +" +" +" +#,.."
Y* #,.&" +" +" +" #,.'" +" +"
Z* #,-'" +" +" +" +" +" +"
L* +" +"" +" +" +" +" +"
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6. Análises Multivariadas 

Cluster com SIMPROF- Análise de Agrupamento 

O SIMPROF mostrou que os grupos formados pelo cluster não são 

significativamente distintos e, desta forma, todas as estações do Parcel dos 

Abrolhos constituem um único grupo.  

Embora os grupos formados não tenham sido distintos, pode-se observar 

no dendrograma da Figura 20 que as estações mais similares entre si foram a 1 e 

a 7 (52,15%), as quais tiveram Pagurotanais sp. como espécie  mais abundante, 

seguido por  Ascumnella sp. e Pseudotanais tipo1; e que as estações 5 e 9 

também foram bastante similares (50,99%) por apresentarem os maiores valores 

de abundância obtidos para o Parcel dos Abrolhos, tendo em comum as espécies 

Psammokalliapseudes granulosus, Pagurotanais sp., Mesokalliapseudes viridis, 

Saltipedis sp., Intermedichelia cf. gracilis e Leptochelia dubia (Figura 20). 
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Figura 20. Dendrograma em modo-Q do Parcel dos Abrolhos resultante do agrupamento 
das estações de coleta em função da abundância das espécies. Dados transformados por 
Log (x+1) e agrupados com o coeficiente de Bray Curtis.  

 

Distribuição espacial da Comunidade - Análise dos Componentes Principais (ACP)  

A ACP da abundância das espécies em cada ponto de coleta foi 

representada na figura 21. Através da rotina “Draftsman plots” do programa 

PRIMER os dados das espécies foram transformados por Log (x+1), totalizando 

14 espécies em 9 estações amostradas no Parcel dos Abrolhos. As espécies raras 

(FO< 5%) foram excluídas da análise. Os dois primeiros eixos da ACP explicaram 

72% da variância total dos dados. O eixo 1 concentrou 54% da variância, sendo 
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que as abundâncias de Psammokalliapseudes granulosus, Mesokalliapseudes 

viridis, Apseudes sp. nov. e Intermedichelia cf. gracilis apresentaram as maiores 

correlações positivas com esse eixo, assim como as estações 9 e 5 que foram as 

únicas correlacionadas positivamentes a ele. Dessa forma, infere-se que o eixo 1 

separou as estações mais abundantes e as espécies que apresentaram suas 

maiores abundâncias nessas estações, das demais estações de coleta. O eixo 2 

concentrou 18% da variância total dos dados, sendo as maiores correlações 

positivas com Pagurotanais sp., Typhlotanaidae tipo1, Typhlotanaidae tipo2, 

Pseudotanais tipo1 e a estação 4. A espécie Saltipedis sp. mostrou a maior 

correlação negativa com o eixo 2, assim como as estações 6 e 8, sendo a maior 

abundância dessa espécie na estação 6 e a única espécie presente na estação 8 

(Figura 21). 

       

Figura 21. Análise dos Componentes Principais (ACP) das abundâncias das espécies nas 
estações de coleta. Os vetores representam a relação das espécies nos eixos. As 
espécies raras foram excluídas e os dados bióticos transformados em Log (x+1). 
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Riqueza – Sebastião Gomes e Parcel dos Abrolhos 
"

As regiões recifais foram amostradas com pegadores de tamanhos 

diferentes, o que resultou na maior quantidade de sedimento coletado em 

Sebastião Gomes em relação ao Parcel dos Abrolhos (5.04m! e 0.81m!, 

respectivamente). Entretanto, a abundância de Tanaidacea e o número de 

espécies foi consideravelmente superior no Parcel dos Abrolhos (Tabela 12), pois 

do total de 638 indivíduos coletados no Banco dos Abrolhos, 417 foram no Parcel 

(65%) e 221 em Sebastião Gomes (35%) (Figura 22).  

 
Figura 22. Abundância relativa de Tanaidacea no entorno do recife Sebastião Gomes e 
do Parcel dos Abrolhos. 

 

A densidade (indivíduos/m!) extrapolou os dados do Parcel dos Abrolhos e 

subestimou os de Sebastião Gomes, tornando a diferença do número de 

indivíduos ainda maior, entre as duas regiões recifais. Entretanto somente a partir 

da padronização da área amostrada é possível comparar os dados de diferentes 

regiões (Tabela 13). 
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Tabela 13. Dados comparativos entre Sebastião Gomes e Parcel dos Abrolhos, a partir 
dos valores da área do amostrador, pontos de coleta, número de amostras, área 
amostrada, abundância de Tanaidacea, número de espécies e densidade de 
indivíduos/m!. 

  Sebastião Gomes Parcel dos Abrolhos 

Área do amostrador 0,07m! 0,03m! 

Pontos coletados 24 9 

Número de amostras 72 27 

Área amostrada 5,04m/ 0,81m! 

Abundância de Tanaidacea (ind.) 221 417 

Número de species 11 24 

I&$%31#1&*G3$1S[T\H* '),-" .-.,&"
 

Tabela 14. Espécies de Tanaidacea identificadas nas amostras de Sebastião Gomes e 
Parcel dos Abrolhos. 
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Todas as espécies coletadas em Sebastião Gomes também estiveram 

presentes nas amostras do Parcel dos Abrolhos; entretanto, neste último houve 

um acréscimo de 13 espécies (Tabela 14).   

 

Curva de acumulação de espécies por amostra 

A curva de acumulação de espécies de Sebastião Gomes (SG) (Figura 23) 

mostrou que apesar de haver um aumento do número de espécies com o aumento 

do esforço amostral, há diversos pontos em que ocorre uma estagnação do 

número de espécies no “platô”, indicando que nessas amostras não ocorreu 

acréscimo de espécies. O acréscimo específico ocorreu nas amostras 7A, 7B, 7C, 

8A, 14A, 18C, 19A, 20B e 22C, sendo que as maiores contribuições específicas 

ocorreram nas estações 7A (transecto Oeste) e 22C (transecto Leste) (Figura 25). 

A figura 24 mostra a curva de acumulação de espécies das amostras do 

Parcel dos Abrolhos (PA) que apresentou poucos patamares de estagnação, 

sendo este maior nas amostras 6B à 8B. E a maior contribuição específica ocorreu 

na estação 2B. 

Tanto em Sebastião Gomes quanto no Parcel dos Abrolhos, a curva de 

acumulação de espécie está em processo ascendente, mostrando que há mais 

espécies a serem coletadas se houver maior esforço amostral.  
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Figura 23. Curva de acumulação de espécies em Sebastião Gomes (SG) mostra o 
aumento do número de espécies através do esforço amostral (área amostral: 0,07m!). 
Sobs= Curva real; UGE= Curva de tendência. 
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"
Figura 24. Curva de acumulação de espécies em Parcel dos Abrolhos (PA) mostra o 
aumento do número de espécies através do esforço amostral (área amostral= 0,03m!). 
Sobs= Curva real; UGE= Curva de tendência. 

"

Nota-se que apesar do menor esforço amostral na região do Parcel do 

Abrolhos, a curva de acumulação de espécie mostrou maior contribuição 

específica nas amostras com poucos momentos de estagnação, comparada à 

curva de acumulação de espécies da região de Sebastião Gomes, que apresentou 

poucas amostras contribuindo para a curva de acumulação. Desta forma, a região 

do Parcel dos Abrolhos mostrou ser mais rica, quanto às espécies de Tanaidacea, 

que a região do recife Sebastião Gomes, mais próxima da costa. 
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DISCUSSÃO 
"

O recife de Sebastião Gomes (SG) está situado no arco interno do Banco 

dos Abrolhos (BA) próximo à costa e sofre influência de sedimento terrígeno, 

principalmente devido ao descarte fluvial ocasionado pela presença da foz de rio 

Caravelas, escoamento e ressuspensão após tempestades e erosão costeira, as 

quais são responsáveis pelo aumento da taxa de sedimentação (ROGERS, 1990). 

Entretanto, é sabido que a base dos recifes costeiros é caracterizada por mais de 

50% de areia e lama carbonáticas, provenientes do aporte de carbonato 

biodetrítico dos recifes adjacentes (DUTRA et al., 2006).  Essas duas 

características foram encontradas no recife SG, sendo maior quantidade de 

matéria orgânica (MO>10%) e a presença de sedimentos mais finos (dominância 

das classes A, B e C; < 0,125mm) encontradas nos pontos de coleta mais 

distantes do recife SG, ou seja, nas estações que não sofrem influência direta do 

recife. O sedimento coletado mais próximo do recife (estações 7, 8, 13, 19, 20, 

21), mostrou maior quantidade de carbonato biodetrítico (CB> 80%) e grãos 

maiores (dominância das classes E e F; 0,25-1,0mm). Dessa forma, o perfil 

granulométrico das estações do entorno de SG apresentou similaridade nas 

estações mais próximas do recife, sendo constituído por sedimento pouco 

selecionado, o que contrasta com as estações mais distantes que apresentaram 

sedimento bem selecionado. Esses resultados também foram encontrados em 

Barros et al. (2001), que atribuiu a maior granulometria próxima do recife, à 

fragmentos calcários (conchas) que se acumulam devido a ondas e correntes que 

causam a perda de sedimento fino. 
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 O transecto Sul, desse recife, foi o único que apresentou granulometria 

similar entre todas as estações, não havendo diferenciação conforme o 

distanciamento recifal. Essa característica do transecto Sul pode estar associada 

aos aspectos físicos locais, como a influência das frentes polares (PF) que tendem 

a ser mais frequentes durante o inverno (SEGAL et al., 2008; CASTRO et al., 

2012). Essas frentes são caracterizadas por intensos ventos vindos do Sul que 

causam ressuspensão em ambientes rasos da plataforma continental, 

instabilidade atmosférica e consequente precipitação, características 

provavelmente responsáveis pelo aumento da turbidez na região (DUTRA et al., 

2006; SEGAL et al., 2008). Essa instabilidade sedimentar pode estar ainda 

associada ao perfil granulométrico uniforme, a dominância de sedimento fino e ao 

menor teor de carbonato biodetrítico encontrado no transecto Sul do recife SG, 

além da ausência de Tanaidacea observada nessas estações. O trabalho de 

Castro et al. (2012) mostrou que dentre os recifes do arco interno do Banco dos 

Abrolhos, Sebastião Gomes apresentou a base recifal mais rasa, composta por 

sedimento inconsolidado que sofre ressuspensão por ventos/ondas resultando nas 

maiores taxas de sedimentação.  

A espécie dominante em SG, Paradoxapseudes sp. nov., foi coletada 

apenas no transecto Norte, nas estações com maior porcentagem de sedimento 

fino e menor de carbonato biodetrítico. As outras espécies de Paradoxapseudes 

descritas na literatura (HANSEN, 1895; MILLER, 1940; SHIINO, 1953; MENZIES, 

1953; BASCESCU, 1980; SIEG, 1986; GUTU, 1991; BAMBER, 1997; EDGAR, 

1997; GUTU, 2001; GUTU, 2006; GUTU, 2007) foram coletadas em sedimento 
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fino, descritos como lamosos, o que pode explicar a dominância e a alta 

abundância de Paradoxapseudes sp. nov. nas estações com menor influência 

recifal. A presença desta espécie apenas nas estações com sedimento fino do 

transecto Norte também pode estar relacionada a fatores físicos locais ou/e 

interações biológicas. Contudo, nas estações dos transectos Sul, Oeste e Leste, 

que também apresentaram sedimento uniforme e dominância de finos, não houve 

ocorrência de tanaidáceos. Talvez um maior número de coletas na região venha a 

esclarecer essa questão. 

As demais espécies de Tanaidacea coletadas no entorno de SG foram 

encontradas somente nas estações mais próximas do recife, no transecto Leste e 

Oeste, onde houve porcentagens mais elevadas de carbonato biodetrítico e grãos 

de sedimento maiores, além de um perfil granulométrico mais heterogêneo. Com 

relação à riqueza de Tanaidacea, foi aí que ocorreram os maiores valores da 

região de SG (5 e 3 espécies, respectivamente). Esse resultado corrobora 

diversos trabalhos (JOHNSON, 1970, 1971; BIERNBAUM, 1979; WHITLATCH, 

1981) que investigaram a relação dos organismos bentônicos com o sedimento, e 

mostraram que o aumento da riqueza está associado a heterogeneidade 

granulométrica, a qual promove aumento da complexidade ambiental, fator este 

promotor da riqueza de espécies. Com relação ao carbonato no sedimento, 

resultado muito similar ao presente estudo foi encontrado por Schmidt & Brandt 

(2001), que evidenciaram uma preferência do grupo por sedimentos contendo 

fragmentos calcários, sendo destes locais as maiores abundâncias e riquezas 

obtidas. 
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O Parcel dos Abrolhos (PA) está situado no alagamento da plataforma 

continental no arco externo do Banco dos Abrolhos, local que sofre menor 

influência da região costeira e apresenta sedimentos puramente carbonáticos 

(>80%) (LEÃO, 1999; DUTRA et al., 2006). Além disso, Segal et al. (2007) 

pesquisaram os componentes minerais do sedimento do PA e encontraram baixa 

diversidade mineral e dominância de calcita e aragonita, que correspondem à 

erosão do esqueleto dos principais construtores de recifes, tais como corais e 

algas calcárias. Essa característica sedimentar foi corroborada no presente 

estudo, onde os resultados mostraram a presença de sedimentos contendo altas 

porcentagens de carbonato biodetrítico (> 90%), tanto para as estações próximas 

quanto para as distantes do chapeirão, além do perfil granulométrico das estações 

serem muito similares. Dessa forma os resultados sedimentares do PA revelaram 

uma região muito homogênea. 

Os Tanaidacea estiveram presentes em todas as estações do Parcel dos 

Abrolhos, entretanto as estações 5 e 9 destacaram-se das demais devido as altas 

abundâncias de Psammokaliapseudes granulosus. Nesse sentido, tanto o 

distanciamento do chapeirão quanto os dados sedimentares analisados não 

mostraram nenhuma diferenciação entre as duas estações em destaque, quando 

comparados aos demais pontos de coleta. Além disso, a distribuição dos 

indivíduos e suas densidades no PA pareceram não estar relacionadas com as 

características sedimentares das amostras, pois essas se mostraram similares 

tanto na estação mais distante do chapeirão (estação 9), quanto nas estações 

mais próximas dele (estações 1, 2, 3 e 4). O distanciamento do chapeirão e a 
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profundidade também não mostraram relação com a maior abundância ou 

diversidade de Tanaidacea, uma vez que a variação da profundidade é pequena e 

a região do Parcel dos Abrolhos muito homogênea. As interações biológicas, 

como predação (GILLIAM et al., 1989; FREITAS et al., 2011; NAGELKERKEN; 

VAN DER VELDE, 2004, BARROS, 2005), competição (PETERSON; ANDRÉ, 

1980; WILSON, 1990) e bioturbação (BILES et al., 2002) são responsáveis por 

influenciar a abundância e distribuição da fauna bentônica em águas rasas 

(BARROS, 2005; CURRIE; SMALL, 2006), e podem ser o fator regulador da 

comunidade de Tanaidacea dessa região. 

As espécies mais abundantes em Sebastião Gomes e Parcel dos Abrolhos, 

Paradoxapseudes sp. nov. e Psammokalliapseudes granulosus, respectivamente, 

pertencem a subordem Apseudomorpha, cujas espécies apresentam melhor 

adaptação para águas rasas, sendo abundantes em ambientes recifais, mangues 

e estuários. Morfologicamente apresentam ampla diversificação para adaptação 

em diversos ambientes sendo alguns bem específicos, como por exemplo os 

indivíduos do gênero Pagurotanais que vivem dentro de conchas de gastrópodes 

(BLAZEWICZ-PASZKOWYCZ et al., 2012). De acordo com Scharam (1986), esta 

subordem é considerado o mais plesiomórfica dos Tanaidacea, com registros 

fósseis dos períodos do baixo Carbonífero, Triássico e Jurássico. Já os 

representantes da subordem Tanaidomorpha, também presentes nesse trabalho 

como por exemplo o gênero Leptochelia,  são morfologicamente mais simples sem 

muitas ornamentações, pois a maioria é tubícula e seus representantes melhores 

adaptados as águas mais profundas. 
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Embora não haja na literatura nenhum trabalho que caracterize o hábito 

alimentar de espécies do gênero Paradoxapseudes, Apseudes talpa, também 

pertencente à família Apseudidae, tem sido considerada filtradora a partir da 

descrição das peças bucais (DENNELL, 1937). Contudo, os locais de ocorrência 

das espécies de Paradoxapseudes são classificados como sedimento 

fino/lamosos, e no presente estudo ocorreu nas estações dominadas pelas 

classes granulométricas A e B, sem influência recifal. Dessa forma, a 

probabilidade da espécie mais abundante de Sebastião Gomes ser filtradora é 

menor, devido a preferência dos filtradores por ambientes hidrodinâmicos com 

sedimentos maiores que favorecem esse tipo de alimentação (BIERNBAUM, 

1979).  

Para Sieg (1988) os Tanaidacea são usualmente detritívoros ou herbívoros 

que se alimentam de microalgas, principalmente diatomáceas, mas algumas 

espécies podem ser carnívoras, comedoras de nemátodes e copépodes 

harpaticóides. Apesar das algas (como as diatomáceas) serem mais nutritivas, os 

detritos são mais consumidos por serem aparentemente mais abundantes, ou 

devido as espécies serem pouco seletivas ou ainda por serem de fácil digestão 

(ANDERSON; CUMMINS, 1979).  

Para a espécie mais abundante do Parcel dos Abrolhos, 

Psammokalliapseudes granulosus, Drumm (2005) pesquisou a morfologia das 

peças bucais, analisou o conteúdo estomacal e observou o comportamento de 

alguns espécimes em laboratório. Os resultados mostraram que apesar de 

Psammokalliapseudes granulosus pertencer a família Kalliapseudidae, 
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considerados filtradores pela presença de longas cerdas plumosas no aparato 

bucal, tanto o conteúdo estomacal quanto a análise morfológica das peças bucais 

e a manipulação dos grãos de sedimento mostrou que essa espécie é detritívora. 

Importante ressaltar que diversos Tanaidacea se alimentam de foraminíferos 

bentônicos (KUDINOVA-PASTERNAK, 1991 in SCHMIDT; BRANDT, 2001), os 

quais foram muito abundantes nas amostras sedimentares do Banco dos Abrolhos 

(obs. pess.). Entretanto ainda são poucos os trabalhos sobre o hábito alimentar 

dos Tanaidacea (DENNELL, 1937; MENZIES, 1953; JOHNSON; ATTRAMANDAL, 

1982; DELILLE et al., 1985; SIEG, 1988; DRUMM, 2004, 2005). Os recursos 

alimentares interferem na estrutura trófica bentônica, principalmente através da 

qualidade da matéria orgânica (WIEKING; KRONCHE, 2005). A boa qualidade da 

matéria orgânica está associada a altas taxas de carbono orgânico total e baixa 

taxa C/N, situação que favorece as espécies que se alimentam na camada 

bentônica superficial, especialmente aquelas que podem modificar a alimentação 

de depositívoro para suspensívoro. 

Pagurotanais sp. e Leptochelia dubia foram as espécies frequentes da 

região do Parcel dos Abrolhos, com mais de 60% de frequência de ocorrência. 

Segundo diferentes autores (BOUVIER, 1918; MENZIES, 1953; GUTU; GOMES, 

1976; MCSWEENY, 1982; BAMBER, 2008), as espécies de Pagurotanais ocorrem 

em águas rasas próximo a ilhas, apresentam hábito de vida bem específicos pois 

vivem dentro de pequenas conchas. Já Leptochelia dubia, foi considerada 

cosmopolita (SIEG, 1983), devido a sua ampla distribuição batimétrica e 

geográfica (SIEG, 1983; DOJRI; SIEG, 1997). Entretanto, a relevância do conceito 
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de espécie cosmopolita para Tanaidacea tem sido atualmente discutida por 

diversos pesquisadores (BAMBER, 2010; BLAZEWICZ-PASZKOWYCZ et al., 

2012, BRANDT et al., 2012) que afirmam não haver validade nesse conceito, 

devido principalmente ao modo de vida das espécies (tubícula ou cavador) e seu 

desenvolvimento marsupial (sem fase larval).  

Os maiores valores de abundância do Banco dos Abrolhos pertencem à 

subordem Apseudomorpha, que representou mais de 80% dos Tanaidacea 

coletados na região. A dominância desse grupo já era esperada, uma vez que são 

mais abundantes em águas rasas (BLAZEWICZ-PASZKOWYCZ et al., 2012). 

Entretanto o mesmo não foi observado para o nordeste brasileiro (ARAÚJO-

SILVA, 2010) que teve dominância de Tanaidomorpha, representando 73,2% dos 

indivíduos coletados, sendo os valores mais elevados de abundância registrados 

na plataforma continental devido as espécies Leptochelia dubia e Leptochelia sp. 

que juntas representaram 63,8% dos indivíduos identificados. Apesar dos 

Tanaidomorpha dominarem em águas profundas, Leptochelia foi considerado o 

gênero mais abundante de águas rasas do mundo (LARSEN; RAYMENT, 2002) 

devido a ocorrência de espécies crípticas (BAMBER, 2010).      

Dentre os poucos relatos ecológicos do grupo em regiões recifais, Riddle 

(1988) apresentou a distribuição da macrofauna em grandes grupos, ao redor de 6 

recifes da Grande Barreira de Corais da Austrália, e observou que os tanaidáceos 

foram mais abundantes na área lagunar dos recifes mais distantes da costa 

(plataforma média e externa). Ao redor da ilha Irimote, no Japão, Nakamura & 

Sano (2005) registraram, com relação a tanaidáceos da infauna, densidade de 
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317ind./m! na área coralínea, seguido do banco de algas (121ind/m!) e nenhum 

indivíduo foi encontrado no banco de areia próximo à costa, entretanto os 

indivíduos não foram identificados neste trabalho. Na região estuarina do rio Pearl, 

na China foi observada a maior densidade de Tanaidacea 282,5 ind./m! dentre os 

organismos da macrofauna, representados por uma única espécie com alta 

dominância, a espécie Discapseudes mackiei (WANG, 2010). Para a costa 

brasileira, os resultados quantitativos de Santos (1999) mostraram que na região 

da plataforma continental de São Sebastião, no litoral de São Paulo, ocorreram 14 

morfoespécies em densidade de 70,9ind/m!. 

O presente estudo registrou a ocorrência de 24 espécies em densidade de 

787,6 ind./m! no entorno do Parcel dos Abrolhos (região recifal localizada no arco 

externo), enquanto no sedimento adjacente ao recife costeiro de Sebastião Gomes 

foram obtidos os menores valores de densidade (43,8 ind./m!) e de riqueza (11 

espécies). Esses resultados mostram que o recife do Banco dos Abrolhos distante 

da costa, Parcel dos Abrolhos, possui alta densidade e abundância de Tanaidacea 

quando comparado a outras regiões, recifais ou não. O mesmo não aconteceu 

com as amostras de Sebastião Gomes, o qual mostrou dominância de uma única 

espécie, Paradoxapseudes sp. nov. (160 indivíduos). Este último foi um resultado 

muito similar ao obtido por Wong (2010), que mostrou que a região estuarina é um 

ambiente estressante sujeito a influência não só da variação de salinidade, mas 

também de sedimentação e ressuspensão. Nossos dados de SG apontam para 

influência da proximidade da costa e aumento da sedimentação proveniente do 

estuário do Rio Caravelas, o que confere fatores estressores adicionais quando 
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comparado à organização da comunidade de Tanaidacea presente no Parcel de 

Abrolhos, ambiente mais uniforme e distante da costa. Essas diferenças 

ambientais também apontam para uma riqueza de espécies comparativamente 

elevada no arco externo de Abrolhos quando comparados a outras áreas mais 

costeiras (ver Anexo 1).  

Com relação à predação sobre Tanaidacea, há trabalhos que reportam a 

importância no grupo como abundante recurso alimentar de peixe recifal 

(WERNER et al., 1983; ARIAS-GONZÁLEZ et al., 1997; NAKAMURA et al., 2003; 

LANGLOIS et al., 2005),  entre os quais Nagelkerken et al. (2000) relatam a 

ocorrência de uma espécie de peixe recifal carnívoro de pequeno porte, Ocyurus 

chrysurus (Lutjanidae), que apresenta dieta composta principalmente por 

Tanaidacea. Esta espécie de peixe foi também a mais abundante dentre 

carnívoros de pequeno porte coletado em regiões recifais do Banco dos Abrolhos 

(FRANCINI-FILHO, 2005). Esses dados mostram que os pequenos crustáceos 

desempenham importante papel na cadeia alimentar desse ecossistema recifal e 

que a predação talvez seja um fator limitante ocorrência e abundância de 

Tanaidacea, assim como observado no trabalho de Posey & Ambrose Jr. (1994); 

Langlois et al. (2005) e Barros et al. (2005) sobre a macrofauna adjacente a 

recifes rochosos. 

O Banco dos Abrolhos apresentou variações sedimentares entre o recife do 

arco costeiro (SG) e o recife do arco externo (PA). Com relação ao distanciamento 

recifal, apenas o recife costeiro foi influenciado, enquanto o recife externo mostrou 

maior homogeneidade sedimentar independente deste parâmetro. Essas 
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características influenciaram a distribuição, abundância e riqueza das espécies de 

Tanaidacea, que mostraram maior complexidade estrutural no recife distante da 

costa (PA). A expressiva riqueza de espécies aliada à escassez de trabalhos 

ecológicos sobre tanaidáceos amplia a relevância do presente trabalho, 

contribuindo com novas informações ecológicas sobre o grupo para regiões 

tropicais e mais especificamente para a região do Banco dos Abrolhos. 
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CONCLUSÕES 
"

• Os sedimentos no entorno do recife SG mostraram diminuição do tamanho 

do grão em relação ao distanciamento do recife. Esse padrão só não foi 

observado no transecto Sul, onde todas as estações apresentaram 

predominância de grãos finos. 

• Em SG a abundância de Tanaidacea foi mais elevada no transecto Norte, 

nas estações caracterizadas pela dominância de sedimentos finos e baixa 

porcentagem de carbonato biodetrítico. 

• No PA houve uma grande similaridade sedimentar entre todas as estações, 

independente do distanciamento recifal. O perfil granulométrico das 

estações do PA mostrou sedimento pouco selecionado (heterogeneidade 

granulométrica) e concentrações de carbonato biodetrítico superiores a 

90%. 

• No PA todas as estações foram similares quanto à comunidade de 

Tanaidacea, assim como foram similares em relação ao sedimento. No 

entanto, houve variação da abundância total de Tanaidacea que pode estar 

mais relacionada às interações biológicas do que aos fatores sedimentares 

analisados. 

• As comunidades de Tanaidacea encontradas em SG e PA apresentaram 

estruturas diferentes: 
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• A alta heterogeneidade sedimentar no PA pode explicar os altos 

valores de abundância, riqueza e equitatividade. A ausência de 

dominância revela melhor repartição de recursos entre as espécies 

presentes na área.  

• A instabilidade ambiental em SG pode explicar a menor abundância, 

baixa riqueza e alta dominância de uma única espécie, 

Paradoxapseudes sp. nov. 
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Anexo 1. Tabela comparativa de trabalhos que apresentam densidade de indivíduos/m! de Tanaidacea. Densidades 
medidas a partir de métodos quantitativos. 

Autor/a Região País Metodologia de 
coleta Tipo de Metodologia Área amostrada Abundância Riqueza Dens.ind/m! 

Presente estudo Sebastião Gomes-BA Brasil van Veen Quantitativo/Qualitativo 5,04m! 221 11 43,8 

Presente estudo Parcel dos Abrolhos-BA Brasil van Veen Quantitativo/Qualitativo 0,81m! 417 24 514,8 

Santos (1999) São Sebastião-SP Brasil van Veen Quantitativo/Qualitativo 4,2m! 298 14 70,9 

Nakamura & Sano (2005) Ilha Iriomote Japão Box corer Quantitativo/Qualitativo    317 

Wong (2010) Estuário Rio Pearl China van Veen Quantitativo/Qualitativo 6m!  1695 1 282,5 
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Anexo 2. Medidas dos dados sedimentares, distanciamento recifal e profundidade das 24 estação coletadas em Sebastião Gomes.   
Porcentagem de carbonato biodetrítico (CB %), matéria orgânica (MO%), diâmetro médio do grão em phi (DM "); Classes 
granulométricas, em mm, A (< 0,0039), B (0,0039 - 0,062), C (0,062 - 0,125), D(0,125 - 0,25), E(0,25 - 0,5), F(0,5 - 1,0), G(1,0 - 2,0) 
e H(2,0>). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB (%) MO (%) Prof. (m) Dist. do recife 
(m) DM (!) Des. Pad. A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) G (%) H (%)

1 48.4 11.5 10 0 6.71 2.09 46.4 34.8 17.6 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0
2 48.7 11.0 18 248.8 7.03 1.9 46.6 43.3 6.3 1.6 1.0 0.5 0.3 0.5
3 48.4 11.2 18 467 7.71 1.86 49.4 39.5 10.1 0.7 0.2 0.1 0.0 0.0
4 49.0 8.0 12 964.7 5.57 2.1 46.4 34.8 17.6 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0
5 47.9 6.4 17 1476 5.35 2.18 28.8 23.7 42.3 1.5 0.5 0.2 0.1 2.9
6 49.4 10.4 14 2267 6.08 2.24 36.0 34.4 23.9 1.3 0.5 0.3 0.3 3.3
7 93.6 5.1 7 0 2.61 2.3 11.5 4.9 1.8 10.4 52.0 17.8 1.3 0.3
8 96.0 3.3 16 257 0.6 1.42 3.3 3.3 0.2 1.2 27.5 38.1 17.9 8.5
9 48.4 13.2 18 515 7.49 1.52 53.0 46.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 50.0 13.9 18 745 7.44 1.60 51.7 45.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 48.6 11.2 18 1103 7.11 1.84 48.2 43.0 8.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1
12 45.4 10.9 16 2271 7.11 1.89 49.6 41.4 8.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0
13 93.0 7.3 3 0 3.07 2.51 13.3 8.3 3.6 4.8 57.5 11.9 0.6 0.0
14 60.2 13.0 7 154.4 7.01 2.07 50.2 35.7 11.0 2.5 0.4 0.2 0.0 0.0
15 55.0 13.2 9 371.8 7.14 1.97 52.0 37.4 8.1 1.6 0.4 0.3 0.2 0.0
16 51.8 13.4 8 596.9 7.14 1.84 48.9 44.1 5.9 0.7 0.2 0.2 0.1 0.0
17 52.2 13.6 10 755.7 6.95 1.92 46.1 44.4 6.7 0.8 0.5 0.5 0.4 0.8
18 54.1 15.7 11 1421 6.92 1.95 46.9 42.0 8.7 0.5 0.1 0.1 0.2 1.5
19 94.6 4.5 14 0 0.94 2.31 9.8 4.9 0.3 5.2 41.3 12.5 7.2 18.9
20 92.6 6.2 16 150.2 2.57 2.27 9.8 8.2 0.4 3.4 59.9 15.5 1.8 1.0
21 86.9 7.7 16 295.5 2.95 3.06 13.2 11.6 0.9 2.2 33.1 29.1 7.9 2.2
22 74.8 10.3 16 412.6 3.5 3.54 19.9 26.5 2.0 3.2 15.0 17.2 8.8 7.6
23 48.8 13.7 16 588.6 7.25 1.71 48.5 46.8 1.8 0.6 1.0 0.5 0.2 0.5
24 50.8 14.0 16 1273 7.42 1.62 50.2 45.4 0.8 0.6 0.6 0.3 0.2 1.9
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Anexo 3. Medidas dos dados sedimentares, distanciamento recifal e profundidade das 24 estação coletadas no Parcel dos 
Abrolhos. Porcentagem de carbonato biodetrítico (CB %), matéria orgânica (MO%), diâmetro médio do grão em phi (DM "); Classes 
granulométricas, em mm, A (< 0,0039), B (0,0039 - 0,062), C (0,062 - 0,125), D(0,125 - 0,25), E(0,25 - 0,5), F(0,5 - 1,0), G(1,0 - 2,0) 
e H(2,0>). 

 

 

 

 

 

CB (%) MO (%) Profundidade (m) Dist. recifal 
(m) DM (!) Des. Pad. A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) F (%) G (%) H (%)

1 98.6 3.1 19 0 3.68 2.86 13.4 25.0 10.6 15.8 17.0 14.3 3.9 0.2
2 98 3.7 20 0 4.03 2.91 15.1 31.8 11.6 13.2 12.0 12.1 4.0 0.3
3 97.4 4.5 22 0 5.27 2.54 18.5 50.4 9.9 10.2 6.9 3.5 0.7 0.0
4 98.3 3.5 19 0 3.67 2.8 11.5 26.3 11.0 18.7 16.3 11.8 4.2 0.1
5 97.8 3.3 20 193.3 3.95 2.94 14.9 31.5 12.6 9.5 11.9 14.9 4.2 0.5
6 98.2 3.1 20 389 2.64 2.24 6.7 15.1 9.7 25.2 23.0 16.0 4.3 0.0
7 97.6 3.4 - 491.7 3.81 3.09 15.3 23.8 9.1 16.9 14.9 13.4 5.8 0.9
8 97.2 3.7 21 578.56 4.31 2.85 13.6 40.8 10.3 10.3 10.6 10.8 3.4 0.1
9 98.2 2.9 18 1074.36 3.15 2.87 13.4 16.8 7.1 15.3 21.5 18.3 6.9 0.7
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Anexo 4. Abundância total das espécies de Tanaidacea encontradas nas 24 estações de Sebastião Gomes.  

Pagurotanais 
sp.

Paradoxapseudes 
sp. nov.

Psammokalliapseudes 
granulosus

Bunakenia 
sp.

Calozodion 
cf. 

condreanui

Paraleiopus 
macrochelis

Intermedichelia 
cf. gracilis

Leptochelia 
dubia

Tanaellidae 
tipo1

Typhlotanaidae 
tipo2

Ascumnella 
sp. Total

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
7 10 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 "#
8 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 $
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
14 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "%
15 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &!
16 0 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 %"
17 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ''
18 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 $
19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 '
20 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 %
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
22 2 0 0 0 0 0 2 17 2 0 1 "(
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !

!"#$% '% '$! '% " ' ' ( ') * ' ' ""'
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Anexo 5. Abundância total das espécies de Tanaidacea encontradas nas 9 estações do Parcel dos Abrolhos. 

  

 

   

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Pagurotanais  sp. 15 1 2 25 1 0 5 0 7 56
Paradoxapseudes  sp. nov. 7 0 0 0 0 1 0 0 0 8
Psammokalliapseudes granulosus 0 0 0 2 59 0 1 1 159 222
Bunakenia  sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Calozodion cf. condreanui 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Paraleiopus macrochelis 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Mesokalliapseudes viridis 0 0 0 0 2 1 1 0 10 14
Podictenius  sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Saltipedis sp. 0 0 0 0 2 7 0 1 5 15
Ascumnella sp. 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Apseudes sp. nov. 0 1 0 0 0 0 0 0 22 23
Intermedichelia cf. gracilis 0 0 0 3 1 1 0 0 5 10
Leptochelia dubia 0 5 0 3 1 2 1 0 2 12
Tanaellidae tipo1 0 0 1 0 0 4 0 0 9 14
Tanaellidae  tipo2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tanaellidae  tipo3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tanaellidae  tipo4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Typhlotanaidae  tipo1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
Typhlotanaidae  tipo2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5
Pseudotanais tipo1 1 0 1 5 1 2 1 0 0 11
Pseudotanais  tipo2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Pseudotanais  tipo3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nototanaidae  sp. 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4
Tanaidomorpha indeterminado sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 25 10 5 46 68 24 10 3 226 417


