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Resumo. Áreas litorâneas abrigam uma grande biodiversidade de organismos bentônicos e levantamentos
sobre essas espécies são importantes. Assim objetivamos avaliar a eficácia da adaptação do método
Braun-Blanquet (BB), associado ao Método de Parcelas (MP), para determinar a biodiversidade incrustante
encontrada em substratos rochosos. Realizou-se em conjunto o MP e o BB com adaptações. Através do
MP realizaram-se cálculos de Frequência Absoluta (FA) e Frequência Relativa (FR). O MP identificou 44.055
indivíduos, dentre 6 táxons, e pelo método de BB, quantificou-se ainda outros seis táxons. A cobertura (%)
mais elevada foi de Perna perna, Chlorophyta e Megabalanus sp. Através de levantamentos como este, tornase possível reconhecer as espécies na área de interesse, possibilitando adoção de estratégias de manejo que
visem a sua conservação.
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Abstract. Coastal areas harbor a great biodiversity of benthic organisms and surveys on these species are
important. Thus, we evaluated the effectiveness of the Braun-Blanquet (BB) method, associated with the
Parcels’ Method (PM), to determine the fouling biodiversity found in rocky substrates. The PM and the BB were
performed with adaptations. Through the PM, calculations of Absolute Frequency (AF) and Relative Frequency
(RF) were performed. The PM identified 44,055 individuals out of 6 taxons, and using the BB method, six
other taxons were quantified. The highest coverage (%) was Perna perna, Chlorophyta and Megabalanus sp.
Through surveys such as this one, it is possible to recognize the species in the area of interest, allowing the
adoption of management strategies aimed at its conservation.
Keywords. Sampling techniques; Adaptation of method; Survey methods

Introdução
O litoral catarinense equivale a 7% de toda a
área costeira do Brasil, e abriga inúmeras espécies de
flora e fauna, muitas das quais endêmicas e/ou ameaçadas de extinção (Brasil, 2012). Dentre os invertebrados encontrados nessas áreas existem inúmeras
espécies sésseis, que se apresentam incrustadas sobre costões rochosos e substratos artificiais, consolidando os ecossistemas marinhos por apresentarem
uma alta biodiversidade e produtividade, devido ao
aporte de nutrientes disponíveis nesses locais. Esses
organismos sofrem estresse quanto à perda de água,
minerais, luminosidade, entre outros, além das interações ecológicas, que causam o efeito de zonação,
ocupando faixas horizontais definidas (Moreno e

Rocha, 2012).
Conforme Rosenberg e Resh (1993), os organismos que encontram-se aderidos aos costões
rochosos são conhecidos como organismos bentônicos, pois habitam o fundo de ecossistemas aquáticos
durante pelo menos parte de seu ciclo de vida, associado aos mais diversos tipos de substratos, tanto orgânicos (folhiço, macrófitas aquáticas), quanto
inorgânicos (cascalho, areia, rochas). Ainda, segundo Oliveira e Manso (2016) estudos iniciais sobre a
comunidade bentônica são datados de 1937 e foram
realizados com objetivo de analisar os fatores bióticos e abióticos que influenciam o estabelecimento de
uma comunidade em substratos consolidados. De
acordo com Coutinho e Zalmon (2009), os afloramentos rochosos são considerados muito relevantes,
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por apresentarem uma grande riqueza de espécies de
importância ecológica e econômica. Para Agostini e
Ozório (2011), a fauna dos costões rochosos fornece recursos para a pesca, turismo, biodiversidade e
produtividade local e o seu conhecimento subsidia
projetos de manejo e conservação dos ecossistemas
costeiros.
Ainda, conforme Coutinho e Zalmon (2009)
citam, os afloramentos rochosos são considerados
muito relevantes, por apresentarem uma grande riqueza de espécies de importância ecológica e econômica. Para Agostini e Ozório (2011), a fauna dos
costões rochosos fornece recursos para a pesca, turismo, biodiversidade e produtividade local e o seu
conhecimento subsidia projetos de manejo e conservação dos ecossistemas costeiros. Barbosa et al.
(2016) também evidenciam a importância que essas
espécies possuem por apresentarem sensibilidade a
alterações no seu habitat, sendo amplamente utilizados como indicadores da qualidade de ambientes
costeiros.
Conforme Agostini e Ozório (2011) e Vermeji (2006), a distribuição dessas espécies em substratos consolidados é influenciada por fatores abióticos e bióticos que induzem a formação de zonas.
Para Días-Pulido et al. (2004), geralmente os fatores
que determinam a distribuição desses organismos
são processos históricos, condições ambientais e
relações entre as espécies predominantes, além das
interações interespecíficas e intraespecíficas como
predação, competição e mutualismo.
Como Ferreira, Ruiz e Aguiar (2017) citam,
os macroinvertebrados bentônicos são comumente
utilizados como bioindicadores, uma vez que sua
distribuição é influenciada por inúmeros parâmetros
ambientais, possuindo desde comunidades com alta
tolerância a ambientes poluídos até organismo com
baixa resistência a poluição.
Conforme Queiroz, Trivinho e Nascimento (2000), a utilização de bioindicadores da qualidade da água apresenta-se mais vantajosa quando
comparada a métodos convencionais, uma vez que
apresentam maior rapidez e eficácia na obtenção de
resultados, além de apresentarem baixo custo e possibilitar a avaliação in situ. Uma das possibilidades
de utilização desses organismos bioindicadores, conforme apontado por Pusceddu (2016), é na avaliação da contaminação de ecossistemas marinhos por
compostos químicos emergentes como fármacos e
produtos de cuidados especiais, que provocam sérios
danos ao meio ambiente quando descartados de forma indevida.
Além de apresentarem importância na avaliação ambiental, os organismos bentônicos possuem

um papel central na dinâmica dos ecossistemas aquáticos, participando ativamente dos processos de mineralização e reciclagem de matéria orgânica (Lind
et al., 1993).
Dentre as espécies marinhas bentônicas, o
filo Mollusca destaca-se pela sua grande biodiversidade, apresentando importância sob vários aspectos
da vida humana como, por exemplo, na alimentação
(Lopes e Fonseca, 2008). Destaca-se também a importância econômica, tendo em vista que a produção
de moluscos em 2014 no estado de Santa Catarina
envolveu 610 maricultores e atingiu 21.554 toneladas, sendo que 17.853 toneladas de mexilhão (Perna
perna); 3.670t de ostras (Crassostrea gigas) e 30,2t
de vieiras (Nodipecten nodosus). Além disso, a estimativa econômica da comercialização de moluscos
na concha movimentou R$ 70.084.887,20 (Santos e
Costa, 2014).
Levantamentos sobre essas espécies são importantes para definir a comunidade biológica presente nesses locais, possibilitando um maior conhecimento e a conservação das mesmas. Porém estudos sobre a biodiversidade e ecologia de organismos
bentônicos e incrustantes sobre substratos rochosos
são escassos e limitados por análises descritivas, devido à inexistência de metodologias de amostragens
específicas para tais estudos (Moreno e Rocha, 2012).
Entre os métodos mais utilizados está o
Método de Parcelas, no qual o levantamento se dá
por observação direta e contagem dos incrustantes
presentes no espaço delimitado. Porém, organismos
bentônicos comumente formam colônias e dificultam o processo de contagem. Sendo assim, para tais
indivíduos utilizou-se uma adaptação do Método de
Braun-Blanquet (1979), correlacionando as espécies
quanto ao nível de cobertura do substrato analisado.
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi
realizar o levantamento da comunidade bentônica
no costão rochoso da praia de Porto Belo, Santa Catarina, Brasil, procurando estabelecer a importância
da utilização do Método de Braun-Blanquet (1979)
adaptado associado ao Método de Parcelas. O levantamento ocorreu no mês de março de 2015, e a identificação das espécies foi realizada in loco.
Material e Métodos
Para a avaliação da biodiversidade encontrada sobre as rochas da praia de Porto Belo, SC, Brasil foram realizados adaptações de dois métodos de
levantamento, sendo eles o Método de Parcelas e o
Método de Braun Blanquet (1979).
Originalmente, estes métodos são aplicados em levantamentos de espécies vegetais com a
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intenção de se quantificar e avaliar a biodiversidade encontrada. No Método de Parcelas, são definidos quadrantes (cuja metragem é definida conforme
necessidade da pesquisa) sendo identificado e contabilizado todos os organismos de interesse do pesquisador conforme objetivo de seu estudo, dentro da
referida parcela. Já no Método de Braun Blanquet
(1979), é definida a densidade e o número de indivíduos da população por unidade de área, fazendo-se uso de uma escala de abundância (1 a 5, sendo
1 o nível mais escasso e 5 o mais abundante). Neste
método a determinação pode ser feita em várias unidades amostrais (por meio de quadrantes) dentro da
comunidade (Guimarães et al., 1992).
Na adaptação realizada, para a referida pesquisa, avaliou-se a abundância de organismos incrustantes encontrados sobre rochas da praia de Porto Belo, SC, no qual realizou-se o levantamento em
todas as partes acessíveis de 12 rochas representativas e localizadas aleatoriamente, aferindo-se parcelas
de 10x20cm a partir de uma linha reta medida do
topo da rocha até a base. Com uma trena mediu-se a
altura da rocha desde o local onde se encontravam os
primeiros organismos até aproximadamente 10 a 30
cm abaixo da água. Observou-se a incidência de cada
espécie nas referidas parcelas, a fim de se estimar o
número de indivíduos encontrados de diferentes espécies se desenvolvendo sobre a rocha.
No total foram analisadas 164 parcelas, das
quais se quantificou os indivíduos. Adaptou-se o método de Braun-Blanquet (1979) para os demais organismos bentônicos, sendo o método originalmente
utilizado para quantificar cobertura vegetal terrestre.
Usou-se a mesma aplicação, porém sobre rochas,
quantificando, em percentual, os organismos presentes conforme escala (Tabela 1). Através da utilização
da escala proposta por Braun-Blanquet (1979) foi

21

possível relacionar a cobertura e a abundância das
espécies, bem como de rocha livre, ou seja, com ausência de organismos macroscópicos. Para esse método dividiu-se a área acessível da rocha em porções,
também, de 10x20cm.
É preciso salientar que o uso combinado
destes dois métodos viabiliza a quantificação de organismos bentônicos incrustantes sobre os costões
rochosos, ou seja, uma avaliação mais completa da
biodiversidade encontrada nestes ambientes, visto
que a distribuição vertical das espécies nas rochas é
afetada por diversos fatores físicos, como luminosidade e temperatura, oscilação e intensidade das marés, ação das ondas, salinidade, além da topografia e
do tipo de substrato (Moreno e Rocha, 2012).
A identificação das espécies foi realizada até
o nível taxonômico possível in loco. Todas as rochas
encontravam-se parcialmente submersas, com altura
média de 1,4 m.
Através dos dados obtidos aplicando-se o
Método de Parcelas realizaram-se os cálculos de Frequência Absoluta (FA) e Frequência Relativa (FR).
Sendo os cálculos da seguinte forma:
• Frequência Absoluta (FA): descritor do número de observações realizadas e expressa em forma
de porcentagem.
		FA = n x 100
			N
onde:
n=número de unidades amostrais em que a espécie
ocorre
N=número total de unidades amostradas
• Frequência Relativa (FR): aponta a intensidade de ocorrência de uma determinada espécie na

Tabela 1. Escala de Braun-Blanquet (1979) utilizada para aferir a abundância.

Escala

Porcentual de cobertura

R
+
1
2
3
4
5

Indivíduos solitários
< 5%, poucos indivíduos
< 5%, vários indivíduos
5-25%
25-50%
50-75%
75-100%

Fonte: Braun-Blanquet (1979).
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área, expressa em percentagem.

Discussão

		
FR = f x 100
			n
onde:
f=frequência absoluta da espécie
n=número total de espécies

A distribuição vertical bem definida das espécies, em que organismos bentônicos predominaram nas porções submersas de cada rocha, e em que
organismos incrustantes prevaleceram nas regiões
banhadas esporadicamente, se deve a fatores físicos
e interações ecológicas dos habitantes do costão. O
ciclo de emersão e submersão à que são submetidos
promove adaptações nos organismos expostos à essas condições, criando um padrão de zonação. Na
faixa superior a distribuição é determinada principalmente por fatores abióticos, como temperatura,
radiação solar e a força mecânica das ondas, já nas
faixas basais a distribuição dos organismos é influenciada principalmente pelas interações biológicas,
competição, predação e herbivoria (Moreno e Rocha,
2012).
Devido a esse padrão de zonação dificilmente um único método avaliaria de maneira eficiente
toda a biodiversidade encontrada nos costões rochosas. Porém, com o uso conjunto do método de parcelas e da adaptação do método de Braun-Blanquet
a caracterização de todos os indivíduos, tanto bentônicos quanto incrustantes, foi alcançada, caracterizando, ainda, de maneira mais específica e realista a
distribuição das espécies no substrato rochoso.
Assim, constatamos um elevado índice de
algas e organismos incrustantes sobre as rochas, ocasionado pelo batimento constante das ondas, que
favorece organismos que se fixam firmemente sobre
as rochas, por meio de estruturas como apressórios,
bissos em mexilhões e substâncias cimentantes em
cracas (Moreno e Rocha, 2012).
Foram encontradas poucas colônias de esponjas e briozoários, organismos sésseis, filtradores
e potenciais bioindicadores de poluição, revelando
a degradação do ambiente analisado (Hajdu et al.,
2011). Conforme Heyse (2012), os briozoários apesar de serem pouco conhecidos tanto em Santa Catarina quanto no Brasil, podem fornecer informações
sobre as condições de um ecossistema. Breves et al.
(2005) e Winston (2007) relatam que esses organismos respondem às diferentes alterações ambientais
como, por exemplo, eutrofização e contaminação por
metais pesados, ou ainda à temperatura e presença
de nutrientes (O’Dea e Okamura, 1999).
Além da degradação do ambiente, outros
dois fatores podem justificar a baixa frequência de
colônias de esponjas e briozoários: o erro na escolha
do método de levantamento ou ainda o erro na escolha do período do ano em que o mesmo foi realizado.
Acredita-se que de todos os fatores listados,
a degradação ambiental seja determinante para a bai-

Resultados
O levantamento de organismos incrustantes
através do Método de Parcelas culminou na identificação de 6 táxons distintos, ao total foram identificados 44.055 indivíduos, com a predominância, de
Perna perna e Megabalanus sp. (Tabela 2).
Tabela 2. Abundância de todos os organismos identificados através do Método de Parcelas.

Taxons

Total

Perna perna
Megabalanus sp.
Collisella sp.
Crossostrea sp.
Littorina ziczac
Dosinia concentrica
Total

21.750
19.421
2.337
208
201
138
44.055

Pela adaptação do método de Braun-Blanquet (1979), foi possível quantificar percentualmente
todas as espécies bentônicas, além dos 6 táxons já encontrados pelo método de parcelas, foram encontrados outros 6 táxons (Tabela 3).
A cobertura medida através da porcentagem
de todas as rochas, possibilitou averiguar os organismos que apresentaram a cobertura mais elevada de
todas as rochas amostradas, sendo eles Perna perna, Chlorophyta, Megabalanus sp., além de mostrar
que aproximadamente 38% de todas as rochas não
apresentavam nenhum organismo macroscópico. Já
a cobertura medida em centímetros possibilitou a
quantificação da área que cada organismo ocupou ao
total.
A frequência absoluta mostra que nem sempre os organismos com maior cobertura são os mais
frequentes, assim Megabalanus sp., Perna perna e
Chlorophyta, nessa ordem, prevaleceram quanto às
parcelas amostradas. A frequência relativa aponta os
mesmos organismos como os mais comuns, porém
em razão de todos os organismos encontrados.
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Tabela 3. Área de cobertura, frequência absoluta e relativa, e índice dos organismos identificados através do Método de Braun-Blanquet (1979).

Taxons
Rocha livre
Perna perna
Chlorophyta
Megabalanus sp.
Collisella sp.
Ulva sp.
Crossostrea sp.
Rhodophyta
Littorina ziczac
Dosinia concentrica
Poríferos
Briozoários
Sargassum sp.
Total

Cobertura
(%)
37.70
21.32
19.93
15.26
2.76
1.21
0.60
0.60
0.22
0.19
0.10
0.08
0.03
100

Cobertura FA (%)
(cm²)
12365.60
5.48
6992.96
60.97
6537.04
36.58
5005.30
71.34
905.28
35.97
396.88
3.65
196.80
12.80
196.80
1.82
72.16
7.31
62.32
9.75
32.80
7.92
26.24
6.09
9.84
3.65
32.800
-

FR (%)
45.67
508.08
304.83
594.50
299.75
30.42
106.66
15.17
60.91
81.25
66.00
50.75
30.42
-

Escala de BB
3
2
2
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Legenda. FA – Frequência Absoluta; FR – Frequência Relativa; BB – Braun-Blanquet.

xa frequência de colônias de esponjas e briozoários
na praia de Porto Belo, uma vez que no município o
sistema de tratamento de esgoto correspondeu a apenas 37,50% no ano de 2013 conforme os dados do
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
(Snis, 2013). Dalla Vechia (2009) em seu estudo sobre a avaliação da contaminação antropogênica na
enseada de Porto Belo, percebeu um aporte significativo de derivados do petróleo e princípio de contaminação por esgoto doméstico nesse local através da
utilização de biomarcador.
Em relação as espécies com maior frequência, os dois métodos de levantamento revelaram que Perna perna, uma espécie de mexilhão, e
Megabalanus sp., popularmente conhecidos como
craca, apresentaram maiores índices cobertura, bem
como estavam em maior quantidade de indivíduos,
evidenciando outra vez, a possibilidade da utilização
em conjunto dos dois métodos.
Conforme Cangussu et al. (2007), o estado
de Santa Catarina é responsável pela maior parte da
produção de mexilhões do Brasil e os cultivos são frequentemente colonizados por cracas. Megabalanus
distribui-se no litoral sul e sudeste, no médio litoral,
franja e infralitoral, até 20 metros de profundidade,
crescendo normalmente sobre o mexilhão Perna per-

na¸ o que explica a alta frequência dessas duas espécies (Abreu et al., 2009). Esse resultado, mais uma
vez revela os impactos ao ambiente ocasionado por
ações humanas.
Além disso, o mexilhão Perna perna inspira
preocupação às espécies nativas do local, pois além
de competir diretamente com as demais espécies,
pode ser introduzido via água de lastro e/ou incrustações em cascos de navios (Souza et al., 2016).		
Ademais, Young (1995) denomina a espécie
Megabalanus coccopoma como uma espécie introduzida e que vem competindo diretamente com a espécie nativa M. tintinnabulum, sendo a sua invasão
registrada para a costa de Santa Catarina desde 1961
(Young, 2000).
No presente estudo, as espécies incrustantes
como Megabalanus sp. e Perna perna foram encontradas em rochas banhadas esporadicamente, como
consequência da zonação. Resultados semelhantes
foram encontrados por Cangussu et al. (2007), que
também observaram maior abundância e frequência
das espécies Megabalanus spp., porém para a praia de
Armação do Itapocoroy, Penha, Santa Catarina.
O levantamento também apontou a ocorrência significativa de representantes do táxon Chlorophyta, o que pode estar relacionado à ineficiência
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no tratamento de esgoto doméstico como já mencionado anteriormente. Conforme Esteves (1998), entre as consequências do lançamento direto de esgoto
doméstico e industrial nos recursos hídricos está a
eutrofização, fenômeno que provoca o acúmulo de
matéria orgânica em decomposição, acarretando no
excesso da quantidade de macro e microalgas. Além
disso, um laudo recente emitido por pesquisadores
da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) aponta
que o despejo de esgoto doméstico diretamente na
Lagoa e Rio Perequê provocou a proliferação de microalgas na Praia do Perequê em Porto Belo. Conforme esse mesmo laudo, a alta concentração de nutrientes orgânicos ficou evidenciada em altos valores
dos nutrientes como NH4+ e PO43- (UNIVALI, 2016),
outro fator, que nos leva a apontar os problemas ambientais ocasionados por atividades humanas.
É preciso ressaltar que o uso conjunto do
Método de Braun-Blanquet adaptado e do Método
de Parcelas foi possível caracterizar todos os organismos associados aos costões rochosos. A adoção de
diferentes métodos para a caracterização da biodiversidade é bastante utilizada para o levantamento
de outros organismos. Por exemplo, Auko e Silvestre
(2013), empregaram 3 métodos diferentes para o inventário da diversidade de vespas na Serra da Bodoquena, sendo estes o método de Coleta Ativa, Möericke e Armadilha de Malaise. Para o levantamento de
mamíferos, Santos et al. (2008), também, utilizaram
métodos complementares, sendo estas amostragens
de campo por registros diretos (visualização) e indiretos (fezes, odor, pegadas e restos mortais), captura
manual e com auxílio de puçá ou redes-de-neblina,
além da complementação dos dados com registros
de uma coleção científica. Já Toledo, Zina e Haddad
(2003) em seus estudos sobre a distribuição espacial
e temporal de anuros utilizaram em conjunto o método de observação a pé e o método de observação
dirigida, ou seja, com auxílio de automóvel, e concluíram que ambos, também, se complementaram.
Conclusão
Apesar das comunidades bentônicas apresentarem sua composição e estrutura associadas às
suas relações interespecíficas com o meio ambiente,
estudos recentes com essas comunidades são escassos, provavelmente relacionados à inexistência de
métodos eficazes de amostragem.
Neste sentido, determinamos a biodiversidade de organismos bentônicos sobre costões rochosos
da praia de Porto Belo, Santa Catarina/SC, através da
utilização do Método de Parcelas e de uma adapta-

ção do Método de Braun-Blanquet. A utilização conjunta destas duas metodologias se mostrou eficiente,
sendo que pelo método de parcelas identificamos 6
táxons, já pela adaptação do método de Braun-Blanquet (1979) além desses táxons, foi possível quantificar percentualmente outros 6 táxons.
Portanto, a utilização combinada do Método de Parcelas e da adaptação do Método de Braun-Blanquet proposta no presente artigo torna viável
a realização de levantamentos de todos os tipos de
organismos bentônicos, reconhecendo as espécies
ocorrentes na comunidade local, permitindo a adoção de estratégias de manejo que visem a sua conservação.
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