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Resumo 

As esponjas são um grupo ainda muito pouco estudado no litoral do Brasil. Com o 

objetivo de identificar e monitorar esses organismos nos costões rochosos de duas 

praias do Guarujá-SP, o presente trabalho visou coletar as amostras de forma a fazer 

um levantamento num local muito sujeito a bioinvasão de novas espécies devido ao 

trânsito de navios. Espécimes foram coletados e lâminas permanentes foram feitas 

para formar uma coleção de referência. Ainda in situ foram feitos registros de 

características morfológicas aparente dos espécimes. A metodologia para a confecção 

das lâminas foi aperfeiçoada graças ao intercambio pelo programa Ciência sem 

Fronteiras deste projeto de iniciação científica com a Universidade de Cádiz na 

Espanha. A pesquisa, em andamento já dispõe de laminário com 24 registros de 

espécimes e irá expandir as coletas para outras regiões do estuário e do Porto de 

Santos.   

 

Introdução 

Segundo Muricy et al. (2011) nos últimos 44 anos houve um aumento nos estudos das 

esponjas em território brasileiro, o que é necessário visto a importância desse filo tão 

grande e mesmo com o aumento dos estudos, ainda pouco conhecido. 

Poríferas, popularmente conhecidas como esponjas, são classificadas no grupo 

metazoa, são animais primitivos, sésseis e filtradores, portanto necessitam das 

correntes de água passando pelo seu interior, para absorver nutrientes, oxigênio e 

eliminar dejetos (Brusca & Brusca, 2007). 

Sua forma varia e seu esqueleto é feito de espículas, a quantidade, tamanho e formato 

destas, variam de acordo com a classe, ordem e gênero, sendo usadas para 

sistematização e taxonomia, algumas espécies não possuem essas estruturas 

chamadas de espículas e nesse caso, se faz necessário um estudo embriológico, 

bioquímico e analisar a partir do DNA. 

Além do rico espectro de substâncias bioativas que produzem, esponjas são potenciais 

bioindicadoras de poluição (Hajdu et al., 2011). Também desempenham papel 

essencial no equilíbrio dos ecossistemas marinhos, pois participam de associações 

ecológicas importantes com outros organismos como oferecer abrigo a muitas espécies 

e participar da bioerosão em recifes, que consiste em degradar o calcário de corais 

mortos reciclando e devolvendo esse nutriente para que novos corais se formem. 

 



Objetivos 

Identificar os espécimes encontrados e monitorar a presença deste filo nos costões 

rochosos das praias do Mar Casado e do Guaiúba, ambas no município do Guarujá, 

SP. 

 

Metodologia 

As coletas dos fragmentos dos espécimes no costão rochoso da praia do Mar Casado 

segundo as coordenadas 23°58'16.3"S 46°11'07.1"W e da praia do Guaiúba, segundo 

as coordenadas 24°01'03.1"S 46°17'32.4"W foram realizadas manualmente de forma 

direta em maré baixa (-0.1) em região entre marés (em coletas conforme Cristobo et 

al., 1993). A análise prévia macroscópica verificando características como superfície e 

consistência foi realizada de acordo com a metodologia de Boury-Esnault & Rützler 

(1997). As amostras seguiram para laboratório onde foram preparadas para extração 

das espículas segundo método Cristobo et al. (1993) e analisadas em microscopia 

óptica, identificando-as previamente através da chave de identificação de Mothes et al. 

(2006). 

 

Desenvolvimento 

Para uma primeira análise e identificação foram usadas imagens fotográficas obtidas 

através de uma câmera fotográfica não profissional.  

Foram coletadas quatro amostras de fragmentos de espécimes da praia do Mar 

Casado no dia 11 de agosto de 2014 entre as 10:32 e 11:28 em maré -0.1, sendo a 

primeira a cerca de 16 cm do nível da maré mais baixa no costão sul da praia. A 

segunda coletada a 6.5 cm e a terceira a 15 cm, localizada cerca de 150 cm de 

distância da segunda amostra em outra rocha, ambas do costão sul da Ilha do Mar 

Casado. A quarta amostra foi coletada de um espécime localizado no costão norte da 

ilha, a cerca de 4.5 cm do nível -0.1 da maré. Da praia do Guaiúba foram coletadas três 

amostras de fragmentos de espécimes no dia 12 de agosto de 2014 entre as 10:00 e 

10:47 em maré -0.1, sendo duas amostras coletadas no entre-marés do costão 

noroeste da praia que apresenta uma grande quantidade de organismos associados 

aos espécimes estudados uma coleta a 32 cm do nível da maré mais baixa e a 

segunda coleta a 24 cm. A terceira amostra foi feita no costão sudeste, a 65 cm do 

nível 0,0 da maré em ambiente sem outros organismos associados. A coleta do 

material biológico da rocha foi realizada manualmente com auxilio de canivete e uma 



pinça em regiões de mesolitoral. Após a coleta o material foi preservado em álcool 70% 

para o posterior preparo das lâminas em laboratório. 

 

Resultados Preliminares 

Das 15 coletas planejadas para o ano, já foram realizadas sete no começo do segundo 

semestre de 2013 conforme tabela abaixo: 

Ambiente Dados 
Mar Casado 

01 
Mar Casado 

02 
Mar Casado 

03 
Mar Casado 

04 
Guaiúba 

01 
Guaiúba 

02 
Guaiúba 

03 
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Superfície R / M R/ M R/ I R/ I R / M R/ I A 

Consistência Macia Borracha Macia Macia Macia 
Firme e 
áspera 

Firme e 
áspera 

Coloração 
Laranja 
escuro 

Laranja 
escuro 

Laranja 
claro 

Laranja 
escuro 

Laranja 
Escuro 

Laranja 
Claro 

Laranja 
Claro 
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  Consistência Macia Macia Borracha Macia Macia 

Áspera/  Áspera/  

Borracha Borracha 

Coloração Alaranjado 
Laranja 

claro 
Laranja 

claro 
Laranja Roxa Bege Bege 

A= Areolada; I= Incrustante; M= Maciça; R= Reptante 

 

A análise das espículas nas lâminas preparadas em laboratório esta em andamento. 
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