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RESUMO 

A Sucessão ecológica de animais marinhos incrustantes em substratos 

artificiais (“Fouling” em lajotas de cerâmica) é o objeto de estudo deste trabalho. A 

pesquisa fundamentada em campo experimental está sendo realizado no estuário da 

praia do Guaraú, município de Peruíbe na área de amortecimento externa a Estação 

Ecológica Juréia-Itatins. O monitoramento desta fauna incrustante está sendo 

realizado com coletas e raspagem de substrato a cada três mês para a avaliação 

dos estágios da sucessão ecológica e das estratégias de recrutamento e competição 

entre as espécies bem como do cálculo de índices da comunidade (Riqueza de 

espécies e diversidade de Shannon).Os resultados preliminares da primeira coleta 

de 2014 apontam a ocorrência de 6 espécies diferentes sendo Crassostrea 

rizophorae a dominante. 

 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho,fundamenta-se em outras pesquisas de sucessão ecológica de 

animais sésseis marinhos, desenvolvido em outros estuários, na região da baixada 

santista (Giordano, 2001; Moya & Kasamatsu 2006). Poucos são os estudos de 

“fouling” no litoral sul do estado de São Paulo, local onde se encontra a Estação 

Ecológica Juréia-Itatins (EEJI). Em particular optou-se por realizar o presente estudo  

na área estuarina adjacente a EEJI na praia do Guaraú em Peruíbe SP.  

  A justificativa de pesquisa uma pesquisa que avalie a bidiversidade local se 

dá, pois neste rico ecossistema estuarino o recrutamento por organismos marinos é 

grande e diversificado. Futuramente esta avaliação de biodiversidade poderá servir 

de comparativo a uma situação de eventual degradação ambiental causado  pela 

influencia humana, em função da proximidade do local de estudo da cidade de 

Peruíbe.  

 

OBJETIVOS 

           O objetivo principal deste trabalho é determinar a diversidade de espécies 

que colonizarão o espaço livre de placas artificiais de recrutamento submersas no 

estuário, caracterizar a sucessão primaria e secundária destas. Os objetivos 

específicos consistem em: avaliação do percentual de recobrimento, avaliação da 



biomassa (peso úmido e seco livre de cinzas); o biovolume do material coletado e o 

cálculo dos índices de Riqueza, Diversidade de Shannon e Equitatividade. 

 

METODOLOGIA 

No total 5 placas de cerâmica não vitrificada do tipo lajota colonial, com 

dimensões de 40 cm por 40 cm, dispostas na posição horizontal,foram submersas 

0,5 m abaixo da linha de maré baixa em 4 diferente locais do estuário do Rio 

Guaraú. O recrutamento se iniciou no mês de abril de 2014 e após 3 meses duas 

placas foram retiradas da água para raspagem de organismos e identificação em 

laboratório. Durante o experimento as placas restantes serão retiradas da água a 

cada 90 dias avaliando-se também sazonalmente a variação de recrutamento.  

 

 DESENVOLVIMENTO 

No local antes da raspagem foram obtidas fotografias dos organismos 

recrutados nas duas faces da placa (inferior e superior). A raspagem foi feita com 

espátula e os organismos fixados em álcool 70º e formol. No laboratório foi feita a 

triagem do material coletado separando-se os organismos em nível de espécies 

segundo chaves de identificação (MARQUES e MIGOTTO, 2004). Os valores de 

massa (úmida, seca e cinzas) e volume das mesmas foram obtidos em seguida. A 

secagem se deu em estufa a 60º C por dois dias e as cinzas foram obtidas  em 

mufla a 600º C por 2 horas. Os pesos foram conseguidos através do uso de uma 

balança analítica de precisão (0,001g). Estes tempos de secagem foram baseada 

nos trabalhos de Giordado (2001) e Moya & Kasamatsu (2006). Com estes valores 

pode-se obter o valor de biomassa seca livre de cinzas (peso efetivo da matéria 

orgânica). O biovolume foi feito  por meio de medida do deslocamento em proveta 

graduada em mL. Os cálculos de diversidade e riqueza serão realizados ao final de 

todas as coletas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

          Durante a triagem laboratorial foram encontradas seis espécies diferentes, 

apresentadas na tabela 1 e na tabela 2, (nas faces inferior e superior). A placa que 

apresentou maior número de espécies bem como biovolume e biomassa de 

espécies foi a placa de número 2. A espécie Crassostrea rizophorae se mostrou 

eficaz na ocupação fixando-se em 42% do espaço da Placa 2 – superior, já na Placa 



1 – superior a espécie Balanus trigonus mostrou uma ocupação de 34% da 

superfície. 

 Tabela 1 Placa 1 – ocorrência de espécies na face superior e inferior 

 
Tabela 2 Placa 2 – ocorrência de espécies na face superior e inferior                                                           
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ESPÉCIE 

Volume (ml)                  

     face 

  superior 

Peso umido (g) 

       face  

    superior   

Peso seco (g) 

      face       

  superior 

   

Peso cinzas (g)  

      face  

   superior 

Volume (ml)                  

     face 

  superior 

Peso umido (g) 

       face  

    superior   

Peso seco (g) 

     face       

  superior 

   

Peso cinzas (g)  

      face  

   superior 

Balanus 
trigonus 

36  21,94 13,98 12,55 1 0,90 0,55 0,35 

Crassostrea 
rizophorae 

2 1,57 1,20 0,61 5 21,46 14,49 12,99 

Stramonita 0,1 0,07 0,03 0,009 

Perna perna 0,1 0,002 0,001 0,0007 

Sphenia fragilis 0,1 0,002 0,0009 0,0005 

 

ESPÉCIE 

Volume (ml)                  

      face 

  superior 

Peso umido (g) 

       face  

   superior   

Peso seco (g) 

      face       

  superior 

   

Peso cinzas (g)  

      face  

   superior 

Volume (ml)                  

      face 

  superior 

Peso umido (g) 

      face  

   superior   

Peso seco (g) 

      face       

  superior 

   

Peso cinzas (g)  

       face  

   superior 

Balanus 
trigonus 

1 0,60 0,33 0.09 1 0,81 0,40 0,11 

Crassostrea 
rizophorae 

46 74,24 50,58 39,45 0,1 0,006 0,004 0,001 

Perna perna 0,1 0,009 0,006 0.001 0,1 0,001 0,0009 0,0003 

Stramonita 0,1 0,15 0,08 0,03 

Sphenia fragilis 0,1 0,31 0,11 0,0005 

Dreissena 
polymorpha 

0,1 0,002 0,001 0,0005 


