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RESUMO 

Phragmatopoma caudata Krøyer in Mörch, 1863 pertencente a família Sabellariideos 

e têm sido pouco estudado  no mundo, o que se sabe a respeito é que são seres 

detritivos e possuem a habilidade de formar arrecifes ou aglomerados de tubos 

(colônias), utilizando partículas de areia cimentadas com muco de proteína, 

constroem estruturas compactas as quais abrigam considerável fauna associada. No  

Brasil os estudos sobre esta família restringem-se a pequenas notas e observações 

preliminares, o presente trabalho foi realizado para avaliar a densidade da espécie e 

verificar se há diferenças entre as populações encontradas no lado leste e oeste dos 

canais de drenagens usando o sol como fator abiótico, realizado na cidade de 

Santos litoral sul de SP, Brasil. A coleta foi feita nos dias de menor maré, coletamos 

6 amostras do lado leste e 6 do lado oeste das áreas 1, 2 e 3. Foi utilizado um 

amostrador tubular, os lugares de coletas foram sorteados aleatoriamente através de 

um dado de jogo, através do critério de 2 cm de altura de substrato para cada 

amostra, o material foi colocado em sacos plásticos e fixados em álcool 70% para 

conservação. No laboratório da Universidade Santa Cecília, foi feita a triagem do 

material, através dos dados de abundancia e da área do amostrador chegamos a 

uma média de densidade do lado oeste sendo 1.13 ind.cm³-1, e no leste 2,08 ind.cm³-

1. Através de uma análise de variância usando o programa past, chegamos ao 

resultado (p= 0,1026). Os testes apontam que o lado leste nos canais de drenagem 

indicam maior densidade de indivíduos comparado com o lado oeste, não havendo 

diferença significativa entre eles.  

INTRODUÇÃO 

Poliquetas representantes de Sabellariidae são tubícolas e algumas espécies 

constroem substratos biogênicos no entremarés (Kirtley, 1994). O local de 

assentamento das larvas fisiologicamente competentes é induzido pelo muco 

secretado por organismos pré-estabelecidos (Jensen & Morse,1984; Pawlik & 

Faulkner, 1986). Este muco tem propriedades de importância medicinal (Shao et al., 

2009; Winslow et al., 2010), mas principalmente, promove o assentamento larval 

gregário dos sabelarídeos. Quando a densidade de tubos se torna elevada, estes 

constituem os substratos biogênicos (Caline et al., 1992), conhecidos como recifes 

de areia. Em virtude desta peculiaridade de criar substratos tridimensionais, estes 

poliquetas são considerados como engenheiros de ecossistemas (Jones et al., 1994; 



Coleman & williams, 2002). Os substratos biogênicos dos sabelarídeos aumentam a 

biodiversidade local (Dubois et al., 2002), servem de filtro biológico devido às altas 

densidades populacionais (Caline et al., 1992) e reduzem os processos de erosão 

costeira por reterem grande quantidade de sedimentos (Gram, 1968; Kirtley & 

Tanner,1968; Main & Nelson,1988).  

Na costa Brasileira, Phragmatopoma caudata Krøyer in Mörch, 1863 foi registrada 

desde as baixas latitudes (3º S) no estado do Ceará, até altas latitudes (32º S), no 

estado do Rio Grande do Sul (Kirtley, 1994; Lana & Bremec, 1994). Embora a 

ocorrência geográfica seja ampla, pouco se conhece sobre a dinâmica populacional 

da espécie na costa brasileira. É plausível que o grau de dificuldade em obter os 

exemplares íntegros após a retirada do tubo, assim como a falta de metodologia 

específica, sejam fatores que limitaram o desenvolvimento de estudos de Zoologia 

aplicada desses organismos. 

Santos localizada no litoral de São Paulo, SP (23º 57' 41'' W; 46º 20' 10'' W)  possui 

uma praia litorânea de 7 km, sendo frequentada por uma grande quantidade de 

turistas. Abrigar o maior complexo portuário da América Latina, Inaugurado em 2 de 

fevereiro de 1892 trazendo um início de uma nova fase para a cidade, que através 

dos anos vem crescendo movendo a economia do estado de São Paulo (Porto de 

santos, 2014).  

O sistemas de canais de drenagem de Santos foi projetado pelo engenheiro santista 

Saturino de Brito. Sua principal função é drenar o fluxo de água proveniente das 

chuvas para a baía de Santos, evitando assim o risco de inundações. Devido a área 

de desembocadura dos canais de drenagem se localizarem na zona de entremarés, 

constituindo uma área de costão com sua biodiversidade. 

 

OBJETIVOS 

Verificar a densidade populacional de Phragmatopoma caudata que vive nos lados 

leste e oeste nos canais de drenagens da cidade de Santos, SP. 

Verificar se há diferenças entre as populações de Phragmatopoma caudata 

encontradas no lado leste e oeste dos canais de drenagens, tendo o sol como fator 

abiótico. 



METODOLOGIA 

O material biológico foi obtido nos bancos de Phragmatopoma caudata da Praia de 

Santos, litoral do estado de São Paulo, nos dia de menor amplitude da maré, para 

facilitar o acesso coleta.     

Nesse estudo foram utilizados os seguintes materiais: Tubo cilíndrico com diâmetro 

3 polegadas com  40 cm altura, para a delimitar a área de amostra e coleta, dado de 

jogo para determinar o local de coleta através de sorteios aleatórios, sacos plásticos 

para a armazenagem do material coletado, papel e caneta para anotações diversas, 

como área sorteada, localização do canal, etc..., espátula para auxiliar na remoção 

do material fixado junto a rocha, álcool 70º para a fixação dos organismos, trena 

medir ao longo da extensão do canal, e frascos plásticos para armazenar os 

organismos após a triagem. 

DESENVOLVIMENTO 

A coleta do material foi realizada em dias de menor maré. Foram três áreas a serem 

estudadas, área 1 representada pelo canal de drenagem 4 ( 23º 58’ 28’’W e 46º 19’ 

18’’ W), área 2 representada pelo canal de drenagem 5 (23º 58’ 42’’ W e  46º 18’ 57’’ 

W) , e área 3 representada pelo canal de drenagem 6 (23º 59’ 3’’ W e  46º 18’ 35’’ 

W), sendo coletadas amostras dos lados leste e oeste nas extremidades externas de 

cada área (Figura 1). Para a realização das coletas, sorteamos os pontos coletados 

com o dado de jogo. Após a realização dos sorteios, foi feito o registro do mesmo 

em uma ficha de campo, descrevendo o número da área e a distância do ponto 

coletado, com o tubo cilíndrico, exerceu-se pressão sobre a colônia fixada sob o 

muro do canal, e uma espátula auxiliou na remoção do substrato, mediu-se a altura 

do substrato coletado, colocando em saco plástico fixado com álcool 70º 

devidamente etiquetado. Após a coleta do substrato o material foi encaminhado até 

o laboratório da Universidade Santa Cecília, Santos, SP, onde foi realizada a triagem 

manualmente para contagem dos organismos e análise da densidade populacional. . 

A identificação da espécie seguiu o sugerido por AMARAL et. al. (2012).  

Visando verificar se há semelhanças entre os lados Leste e Oeste utilizou-se uma 

análise de variância, realizada no programa PAST v. 2.6 (Hammer et al., 2001). 

 



 

Figura 1: Canais de drenagem na Baia de Santos onde foram realizadas as coletas. 

Canal de Drenagem 4 (C4)= área 1, Canal de Drenagem 5 (C5)= área 2 e Canal de 

Drenagem 6 (C6)= área 3. 

 

RESULTADOS 

Foram coletados um total de 1.617 indivíduos, sendo 194 do lado leste e 0 do lado 

oeste na área 1, 65 do lado leste e 160 do lado oeste na área 2 e 914 do lado leste e 

284 do lado oeste na área 3. 

A área que apresentou o maior valor de densidade foi os lados leste com 4,04 

ind.cm3-1 e lado oeste com 2,50 ind.cm3-1 da área 3. A áreas 1 lado leste com 1,84 

ind.cm3-1,área 2  lado oeste 0,90 ind.cm3-1 , área 2 lado oeste com 0,36 ind.cm3-1 No 

lado oeste da área 1 não foi encontrado nenhum indivíduo, conforme a Figura 2. 

Quanto a variação de densidade, levando-se em conta o lado leste e oeste das 

áreas em que as populações se encontravam, houve maior incidência populacional 

no lado leste com 6,23 ind.cm3-1, sem haver variação entre o lado leste do oeste (p= 

0,1026), conforme a figura 3. 



 

Figura 2: Valores de densidade de Phragmatopoma caudata amostrados no lado 

leste e oeste das áreas 1, 2 e 3 da baía de Santos.  

 

 

Figura 3 : Valores de densidade total e variância (p) de Phragmatopoma caudata dos 

lados leste e oeste, amostrados nas áreas 1, 2 e 3 na baía de Santos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim chega- se a conclusão de que as populações de Phragmatopoma caudata 

encontradas, mesmo sendo uma região antropicamente alterada, seja por turistas ou 

mesmo o Porto de Santos, elas existem e são numericamente semelhantes as 

encontradas na literatura. Outra questão interessante é que mesmo as populações 
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se formarem com diferentes fatores abióticos (sol que bate do lado leste de manhã  

não batendo a tarde) não houve diferenças quanto a densidade das populações. 
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