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Resumo  

 O Echinometra lucunter é uma espécie de ouriço do mar que, ao se fixar no costão, 
na região infralitoral onde habita, provoca uma bioerosão denominada loca. Quando 
essas estruturas são encontradas na região do supralitoral ou do mesolitoral, são 
consideradas paleolocas, pois estes animais habitam apenas regiões totalmente 
emersas. O presente trabalho tem como objetivo caracterizar a dimensão das 
paleolocas nas praias do Guarujá e subsidiar futura análise comparativa dos 
aspectos físicos das paleolocas com outros municípios da baixada santista. As 
visitas foram realizadas apenas em praias que apresentavam costão rochoso, 
analisando a presença ou ausência de paleolocas. Os dados foram registrados com 
uso de câmera fotográfica e posteriormente foi realizada a medição das estruturas 
encontradas. Das 28 praias do Guarujá, 20 possuem costão rochoso. Até o 
momento 8 praias foram visitadas, das quais as praias do Mar casado, Perequê, 
Pernambuco, Guaiúba e Preta apresentaram paleolocas.  

 

Introdução 
 

Registros geológicos–geomorfológicos e biológicos de variações do nível do 

mar são tratados como indicadores paleoclimáticos pelo fato de representarem 

mudanças do nível do mar (Dias et al., 2009).   

Para Suguio (1999), o nível do mar em um determinado ponto do litoral é a 

resultante momentânea de interações complexas entre a superfície do continente e 

o mar. As modificações de volume das bacias oceânicas (tectono-eustasia) e as 

variações do volume de água dos oceanos (glacio-eustasia) fazem sentir os efeitos 

em escala mundial. Por outro lado, as modificações de nível dos continentes 

(tectônica e isostasia) e do geóide (geóido-eustasia) atuam em escalas local ou 

regional. 

As oscilações do nível do mar podem ser observadas na bioerosão 

decorrente das escavações de ouriços do gênero Echinometra lucunter Linnaeus, 

1758. Essas escavações deixam cavidades arredondadas produzidas pelo ouriço. 

Segundo Fernandes et al (2002), as marcas de ouriço são importantes indicadores 

de variações do nível dos oceanos. 

Essas estruturas deixadas pelos ouriços em costões rochosos segundo 

Buchmann (2005) são denominadas locas quando estão abaixo do nível do mar 

(infralitoral), e esses registros quando estão acima do nível do mar (supralitoral) são 

chamadas de paleolocas. 

 



Objetivo  

O presente trabalho teve como objetivo fazer a caracterização dimensional 

das paleolocas de Echinometra lucunter encontradas nos costões rochosos das 

praias do Guarujá. 

Subsidiar futura análise comparativa dos aspectos físicos das paleolocas do 

município do Guarujá com as dos outros municípios da Baixada Santista. 

Metodologia 

O método envolveu as medições de diâmetro e profundidade das paleolocas 

encontradas nas praias do Mar casado, Perequê, Pernambuco, Guaiúba e Preta,  

localizadas no município do Guarujá, litoral sul do estado de São Paulo. Para a 

tarefa de análise foi utilizado trena, bloco de anotação e câmera fotográfica. 

Desenvolvimento  

As praias do Município do Guarujá que possuem costão rochoso foram 

visitadas de acordo com a acessibilidade ao local.  

Para medição do diâmetro e da profundidade das paleolocas foi usado uma 

trena, não havendo o estabelecimento de um número padrão de paleolocas por 

unidade de área a serem medidas e com a câmera registramos as imagens das 

paleolocas no costão rochoso estudado.  

Foi aplicada uma analise de correlação de Pearson (R2) com a utilização do 

softwear Microsoft Excel® para obtenção dos resultados. 

 

Resultados Preliminares 
  

Das 20 praias propostas para a coleta de dados, 8 praias foram visitadas, 

sendo das quais 5 possuíam paleolocas. A média e o desvio padrão do diâmetro das 

paleolocas encontradas em todas as praias visitadas foram de 7,59 ± 2,13 cm e a 

média e desvio padrão da profundidade foi de 5,87 ± 2,12 cm, mostrando que o 

desvio padrão de profundidade e diâmetro são parecidos. A correlação total do 

diâmetro e da profundidade das paleolocas apresentou um valor de R2=0,38 

indicando uma baixa correlação entre as duas variáveis (FIGURA-1). 
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FIGURA-1 Dispersão das variáveis diâmetro/profundidade das paleolocas de 

Echinometra lucunter e o valor da correlação dessas variáveis obtida nas praias do 

município do Guarujá. 
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