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RESUMO 

A rápida expansão da carcinicultura em áreas costeiras tem sido associada a vários 

distúrbios ambientais.  A principal preocupação reside na descarga de efluentes ricos em 

nutrientes e matéria orgânica para os estuários e seu impacto sobre a biota. 

Considerando a macrofauna bentônica como indicador de estresse ambiental, o presente 

trabalho teve como objetivo determinar o impacto do aporte de efluentes da 

carcinicultura no estuário do rio Botafogo (Itapissuma-PE). Foram estabelecidas 3 

estações: a montante,  próximo ao ponto de despejo de efluentes e a jusante, além de 3 

estações-controle no rio Siri (Goiana-PE). O macrobentos foi coletado em fevereiro e 

junho/2003, no mediolitoral e infralitoral. Foram amostrados parâmetros indicadores de 

estado trófico da água e dos sedimentos, além de descritores físico-químicos e 

sedimentológicos.  A macrofauna foi identificada e quantificada quanto à abundância, 

biomassa e produção relativa. A estrutura da comunidade foi estudada através de 

medidas univariadas (Diversidade, Equitatividade, Abundância, Riqueza), 

distribucionais (Curvas ABC e Distribuição dos Táxons pelas Abundâncias), 

multivariadas (Ordenação MDS/ANOSIM/BIOENV, Meta-Análise, Dispersão Relativa) 

e multimétricas (Índice Bêntico). Não foram identificadas diferenças importantes 

(p>0,05) entre os estuários quanto aos indicadores de impacto orgânico (clorofila-a, N-

total, P-total, percentuais de matéria orgânica e silte-argila nos sedimentos). Entre os 

índices univariados, somente as elevadas riqueza e abundância do rio Botafogo o 

diferenciaram (p<0,05) das estações-controle.  As Curvas ABC, a Distribuição dos 

Táxons pelas Abundâncias, o Índice Bêntico e a Meta-Análise detectaram perturbações 

em ambos os estuários, diferindo, entretanto quanto à intensidade ou à distribuição 

espaço-temporal dos diagnósticos. O MDS/ANOSIM mostrou diferenças significativas 

(p<0,05) entre rios. O BIOENV discriminou a matéria orgânica, pigmentos 

fotossintéticos e o P-total nos sedimentos, e a temperatura e a amônia na água, como os 

fatores que melhor explicaram as associações bióticas do rio Botafogo.  No rio Siri as 

variáveis associadas foram a clorofila-a do sedimento e o Eh da água. O rio Siri foi 

invalidado como ambiente controle por apresentar evidências de distúrbios, porém de 

origem incerta. Apesar de não ter sido constatada simplificação na estrutura da 

comunidade, o rio Botafogo apresentou alterações estruturais no macrobentos 

características da fase inicial de enriquecimento orgânico, provavelmente, em resposta 

ao aporte de efluentes da carcinicultura.   



 

ABSTRACT 

 

Uncontrolled expansion of coastal shrimp farming has been linked to several 

environmental disturbances. The main concern is the discharge of large amounts of 

nutrients and solids into estuaries and their impacts on the biota.  Considering the 

macrobenthos as useful pollution indicators, the impact of shrimp farm effluents in The 

Botafogo river was assessed. Six stations were assigned in two sampling rivers, as 

follows: upstream; near the discharge point; and downstream of Botafogo river 

(Itapissuma-PE); and three control stations in the Siri river (Goiana-PE). Macrobenthic 

samples were taken in midlittoral and sublittoral in February and June 2003.  Water-

sediment trophic state parameters as well as chemical and sedimentological descriptors 

were measured.  Macroinvertebrates were identified and quantified (abundance, 

biomass and relative production).  Community structure was assessed using univariated 

(diversity, equitability, richness and abundance), distributional (ABC plots, Species-

Abundance plots), multivariated techniques (MDS Ordination/ANOSIM/BIOENV, 

Meta-Analysis) and a multimetric index (Benthic Index). No significant differences 

(p<0,05) between rivers were observed considering organic impact parameters 

(chlorophyll-a, N-total, P-total and silt-clay and organic percentages).  Among 

univariate indexes only abundance and richness showed significant differences (p<0,05) 

between rivers.  ABC plots, Species-Abundance plots, Benthic Index and Meta-

Analysis detected some disturbance in both estuaries, but disagree on the space-time 

scale impacts.  MDS/ANOSIM showed significant differences (p<0,05) when 

comparing Botafogo and Siri samples. BIOENV analysis indicated as the best variables 

explaining the benthic structure in the Botafogo river: sediment organic matter, 

photosynthetic pigments and P-total in sediments and ammonia and temperature in 

water. Eh of water and sediment chlorophyll-a were related to the benthic structure only 

in Siri river.  Siri river revealed to be unreliable as control-site due to the evidence of 

environmental unexpected disturbance.  Community structure simplification was not 

observed in Botafogo river, nevertheless, characteristic changes of early enrichment 

were registered, probably in response to shrimp ponds effluent discharge. 
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1. Introdução 

 

1.1 O Ecossistema em Estudo  

O estuário constitui um ambiente de transição entre dois ecossistemas 

adjacentes com características morfológicas e dinâmicas especiais de instabilidade dos 

parâmetros físico-químicos (Cognetti e Maltagliati, 2000). Esse ambiente desempenha 

importante papel na transferência de sedimentos, água e energia entre os sistemas 

fluvial e marinho além de funcionar como depósito costeiro natural, inclusive de 

contaminantes, e protegendo a costa no controle de enchentes (Ridgway e Shimmield, 

2002; Naylor et al. 2000).  

Os manguezais de estuários tropicais estão entre os ecossistemas não 

cultivados mais produtivos. Esta alta produtividade é responsável pela manutenção de 

formas juvenis de muitas espécies marinhas que necessitam desses ambientes para 

desova, pastagem e abrigo (Weistein, 1979; Robertson e Duke, 1987; Paez-Osuna et al., 

1998; Naylor et al, 2000).  Os valores ecológicos deste ecossistema são numerosos em 

termos de conservação da biodiversidade, pois representam o nicho ecológico de uma 

ampla variedade de animais marinhos e terrestres (Deb, 1998).  Desta forma, a 

conservação dos estuários é uma ação prioritária a ser tomada para a garantia da 

viabilidade dos recursos pesqueiros por funcionarem como berçário natural para formas 

juvenis de espécies de importância comercial (Laegdsgaard e Johnson, 1995; Robertson 

e Duke, 1987). 

 

1.2 O Problema 

Devido à sua localização entre os ambientes terrestre e marinho, os estuários 

têm sido convertidos em locais de desenvolvimento urbano, industrial e recreacional 

(Ridgway e Shimmield, 2002).   

Nos estuários, os manguezais constituem áreas preferenciais para a instalação 

de sistemas de cultivo de camarão devido às características ambientais já citadas, como 

também pela sua fisiografia e distribuição entre as zonas tropical e subtropical, cujas 

latitudes são típicas da área de ocorrência das espécies cultivadas (Primavera, 1994; 

Páez-Osuna, 2001). Porém, é neste ambiente que o cultivo de camarões tem sido 



 

associado a diferentes distúrbios ecológicos e sócio-econômicos como: poluição das 

águas costeiras, eutrofização, erosão genética e perda de biodiversidade, salinização de 

aqüíferos e solos, siltação, erosão costeira, marginalização das comunidades costeiras, 

conflitos sociais relacionados à conversão de terras e declínio da produção doméstica 

local de alimentos (Primavera, 1997; 1994; Barg, 1992; Deb, 1998; SRAC, 1999; 

Cognetti e Maltagliati, 2000; Hein, 2000; Tovar et al. 2003; Naylor et al. 2000).  Além 

dos problemas ambientais e sociais, a conversão dos manguezais em fazendas de 

camarão (Hein, 2000) tem transformado centenas de milhares de hectares de floresta de 

mangue em áreas de cultivo (Naylor et al. 2000) cujos canais e diques alteram 

irreversivelmente as características hidrológicas das áreas (Deb, 1998). O declínio da 

produção mundial de pescado natural (atualmente próximos do seu limite auto-

sustentável) e a crescente diferença entre produção e demanda de consumo de pescado 

capturado tornaram a aqüicultura uma das alternativas viáveis para a produção de 

alimentos (Queiroz e Moura, 1996). Em contrapartida, existem evidências de que o 

declínio das áreas de mangue pode reduzir a produção de pescado nas regiões costeiras 

(Paez-Osuna et al. 1998).  

A magnitude dos problemas ambientais tem apresentado uma relação direta 

com a velocidade da expansão mundial da carcinicultura costeira, principalmente nos 

países em desenvolvimento. De acordo com Primavera (1994) a produção mundial de 

camarão marinho cultivado tem crescido cerca de 20 a 30% por ano nas duas décadas 

anteriores, estando 80% da produção situada na região do Pacífico asiático e o restante 

na América Latina.  

Devido à carência de planejamento e manejo e à falta de regulamentação 

adequada, já são numerosos os exemplos de declínio da produção de camarão e de 

impactos ambientais (Páez-Osuna, 2001). Na Tailândia, China e Indonésia, a 

produtividade já se encontra comprometida pelos danos provocados pela baixa 

sustentabilidade das técnicas empregadas, resultando na transferência de indústrias ou 

estímulo da produção em outras áreas (Primavera, 1994).  A principal razão para o 

declínio da produção asiática nos anos 80 e 90 foi identificada na deterioração da 

qualidade da água e no surgimento de numerosos patógenos: a carcinicultura é tão 

dependente da integridade ambiental que não poderá ter sucesso em locais degradados 

ou inadequados (Fuchs et al. 1999).   



 

 

A carcinicultura marinha no Brasil tem se desenvolvido significativamente 

desde a introdução da espécie Litopenaeus vannamei (Vinatea et al., 2003).  Ao final do 

ano de 2003 esperava-se um incremento de 30 mil hectares aos 6.700 hectares existentes 

em 1999 (Madrid, 1999). A região Nordeste concentra a maior parte da produção 

nacional do camarão marinho (Toledo, 2001), tendo o estado do Rio Grande do Norte 

como o maior produtor nacional (Rocha e Rodrigues, 2002).  O estado de Pernambuco é 

o quarto maior produtor (Rocha e Rodrigues op. cit.), porém, de um modo geral, a 

atividade vem sendo desenvolvida de forma desordenada e à margem da 

regulamentação legal (Resoluções CONAMA n° 312/2002 e CONSEMA-PE nº 

02/2002), representando um sério risco para os recursos naturais existentes nos 

estuários.  

A maioria das atividades de aqüicultura resultam, invariavelmente, na liberação 

de produtos metabólicos (fezes, pseudo-fezes e excretas), amônia, uréia, dióxido de 

carbono,  fósforo, além do alimento excedente para o ambiente aquático (Barg, 1992; 

Primavera, 1994).  Em geral, o receptor do efluente solúvel é a coluna d’água e o do 

resíduo orgânico particulado é o sedimento.  A liberação de nutrientes orgânicos e 

inorgânicos solúveis e particulados é uma causa potencial do enriquecimento 

nutricional, possivelmente seguida pela eutrofização do corpo d’água receptor.  A 

eutrofização, por sua vez, tem se mostrado como a maior causa das mudanças na 

composição das espécies, estrutura e função das comunidades marinhas com reflexos 

diretos nas teias tróficas planctônicas, bentônicas e pelágicas (Heip, 1995; Wu, 1999). 

Os efeitos potencialmente adversos da descarga de efluentes da carcinicultura incluem o 

aumento das concentrações de matéria em suspensão, matéria orgânica particulada, 

bactérias sulfato-redutoras, sedimentação e siltação, hipernutrificação do ecossistema 

bêntico e hipóxia (Barg, 1992; Paez-Osuna, 2001).  

O impacto provocado pelas fazendas de cultivo intensivo é preocupante devido 

aos grandes volumes de efluentes despejados associado à alta concentração de fazendas 

por unidade de área com limitado suprimento de água. Além disso, o grande 

requerimento de ração para suprir as altas densidades de camarão e os baixos 

coeficientes de digestibilidade e taxas de conversão de alimento em biomassa incorrem 

em efluentes com elevadas cargas de nutrientes (Primavera, 1994). 



 

 

1.3  Objeto de Estudo 

As comunidades naturais geralmente compreendem um grande número de 

espécies e as mudanças na estrutura dessas comunidades são determinadas por um 

conjunto de diferentes variáveis ambientais às quais cada uma das espécies da 

comunidade pode responder de forma diferenciada.  Assim, para o estudo de uma 

comunidade deve-se analisar seus atributos, suas mudanças espaço-temporais e 

relacionar estas mudanças com variáveis ambientais potencialmente determinantes 

(Warwick e Clarke, 1991).   

Os estudos de impactos antropogênicos em ambientes marinhos e estuarinos 

têm freqüentemente utilizado as comunidades bênticas como bioindicadoras (Warwick, 

1993).  Considerando os organismos bentônicos como ferramenta de avaliação de 

estresse ambiental, várias são as características dos macroinvertebrados bentônicos 

citadas como vantagens para sua utilização em estudos de monitoramento ambiental, 

dentre elas destacam-se: 1. mobilidade restrita pelos limitados padrões de migração e 

modo de vida que os tornam ideais para estudar condições localizadas;  2. a maioria das 

espécies possui um ciclo de vida complexo, com fases sensíveis e que respondem 

rapidamente ao estresse; 3. o ciclo de vida, considerado relativamente longo (meses até 

anos), possibilita a elucidação de padrões temporais de alterações causadas por 

perturbações; 4. a maior parte do seu ciclo de vida ocorre, geralmente, dentro dos 

sedimentos, caracterizando-os como bons monitores contínuos da qualidade do 

sedimento; 5. sua amostragem quantitativa é relativamente fácil; 6. compõem vários 

níveis tróficos e apresentam variados tipos de resposta ao estresse ambiental; 7. 

taxonomia relativamente simples ao nível de Família; 8. os resultados dos estudos de 

populações locais não impactados e impactados são, na maioria das vezes, facilmente 

interpretáveis do ponto de vista biológico; e 9. existe uma extensa literatura sobre os 

efeitos de poluição sobre o macrobentos (Warwick, 1993; Clarke e Warwick 1994; 

Herman et al. 1999; Kuhlmann et al, 2001; USEPA, 2002). 

   



 

1.4 Relevância da Pesquisa 

De acordo com o Princípio da Precaução, implícito no art. 225 da Constituição 

Federal de 1988 e no Princípio XV da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (1992), diante da incerteza científica acerca dos efeitos de 

uma atividade ou de um processo sobre a diversidade biológica devem ser adotadas 

medidas para evitar o dano (Lévêque, 1999; Fiorillo, 2001). Essa visão preventiva da 

proteção do meio ambiente tem se difundido e determinado que a maioria das pesquisas 

científicas tendam a se voltar para o entendimento do ambiente em relação aos 

distúrbios antropogênicos.  Nesse contexto se enquadram os estudos de descrição da 

estrutura das comunidades biológicas sob condições naturais e antrópicas (Elliot e 

McManus, 1989).  Nesse sentido, a carência de informações acerca da estrutura das 

comunidades e dos padrões sazonais e espaciais funciona como contraponto à 

implementação de estratégias de conservação e de medidas mitigadoras de impactos. 

Os estudos sobre a ecologia de comunidades bênticas em manguezais tropicais 

são escassos quando comparados às zonas temperadas e, ainda assim, grande parte da 

literatura existente é meramente descritiva (Robertson e Alongi, 1992). Além disso, a 

maioria das evidências científicas sobre os impactos ecológicos da aqüicultura também 

são originárias de países temperados e não podem ser aplicados irrestritamente à 

ambientes tropicais (Barg, 1992).  

De modo geral, o efeito da poluição orgânica sobre a macrofauna bêntica tem 

sido extensivamente estudado (Warwick, 1993) e abordado sobre diferentes 

metodologias de análise (Gray e Pearson, 1982; Warwick, 1986; Warwick e Clarke, 

1993), com diferentes atributos e níveis de sensibilidade (Warwick e Clarke, 1991) e 

aplicabilidade (Wilson e Jeffrey, 1994; Krassulya, 1999).  

No Brasil, o efeito do estresse natural ou antropogênico sobre o macrobentos 

tem sido pouco estudado, cabendo destaque para os trabalhos realizados no Sul do 

Brasil por Rosa-Filho (2001), abordando ambientes estuarinos sob impacto orgânico e 

de efluentes industriais, Rosa-Filho e Bemvenuti (1998), investigando o estresse natural 

em estuários, e Bemvenuti et al. (2003) avaliando os distúrbio de um derramamento de 

ácido sobre a estrutura do macrobentos.   A maior parte dos estudos, entretanto, são 

descritivos da estrutura das comunidades em ambientes marinhos (Capitoli et al., 1978; 

Lana et al. 1989; Bemvenuti et al. 1992; Netto e Lana, 1996; Borzone et al., 1999) ou 



 

estuarinos (Lana 1986; Amaral et al. 1995; Borzone e Souza, 1997; Veloso et al. 1997; 

Silva, 2003), e não dizem respeito à relação causa-efeito ou mudanças estruturais 

impostas pela poluição.  Desta forma, observa-se, uma indesejável carência quanto ao 

estudo dos diversos tipos de distúrbios antropogênicos sobre o macrobentos em 

ecossistemas costeiros brasileiros.  

A poluição orgânica resultante do aporte de efluentes da aqüicultura costeira tem 

sido investigada em várias regiões do mundo em relação: aos impactos na composição 

físico-química dos sedimentos (Kaspar et al. 1985; Asmus et al. 1995; Karakassis et al., 

1998; Mazzola et al., 1999; Mirto et al., 2000; Tlusty et al. 2000; Burford et al. 2003), 

na qualidade da água (Jones et al. 2000; Tovar et al. 2000; Jones et al. 2001; La Rosa et 

al., 2002; Burford et al. 2003), na produção e estrutura do plâncton (Neumann-Leitão et 

al., 2003; La Rosa et al., 2002; McKinnon et al. 2002; Burford et al. 2003), assim como 

na estrutura das comunidades zoobênticas (Mattisson e Lindén, 1983; Kaspar et al. 

1985; Brown et al.,1987; Ritz et al., 1989; Tutsumi et al., 1991; Stenton-Dozey et al., 

1999; Mazzola et al., 1999; Mazzola et al., 2000; Bachelet et. al. 2000; La Rosa et al., 

2001;  Mirto et al., 2002). Tais estudos sobre a macrofauna bêntica somente tratam do 

impacto do cultivo de peixes e moluscos, permanecendo, entretanto, uma lacuna quanto 

à determinação do impacto dos efluentes da carcinicultura.  

Portanto, o presente trabalho pretende determinar o impacto do aporte de 

efluentes de viveiros de cultivo de camarão marinho em um estuário, utilizando a 

comunidade de macroinvertebrados bentônicos como indicadora.  

 

2. Objetivos 

• Identificar a existência de impacto relacionado ao despejo de efluentes da 

carcinicultura sobre um estuário receptor; 

• Descrever as variações espaciais e temporais na estrutura das comunidades de 

macroinvertebrados bentônicos, assim como determinar se as eventuais diferenças se 

dão em função de flutuações naturais ou são resultantes de impacto orgânico;  

• Verificar a existência de padrões estruturais no macrobentos típicos dos estágios 

sucessionais induzidos pela poluição orgânica; 



 

• Aplicar diferentes métodos para a detecção de alterações na estrutura da 

comunidade bêntica. 

 

3. Hipótese 

• O aporte de efluentes de cultivo de camarão marinho para o estuário do rio 

Botafogo impõe alterações na estrutura da comunidade de macroinvertebrados 

bentônicos. 

 

4. Área de Estudo 

4.1 Aspectos Gerais 

A área de estudo esteve representada pelos rios Botafogo e Siri, situados no 

litoral norte do Estado de Pernambuco, entre as latitudes 7º39’ e 7º43’ S e 34º51’ e 

34º53’ W (Figura 01). Apesar de próximos, os rios Botafogo e Siri integram diferentes 

municípios e bacias hidrográficas.  A bacia dos rios Botafogo-Arataca é a mais extensa 

do litoral Norte e ocupa uma parcela expressiva de vários municípios.  No rio Botafogo, 

os limites da área de estudo estão situados no município de Itapissuma.  O rio Siri, por 

sua vez, pertence à bacia do rio Itapessoca, inteiramente localizada no município de 

Goiana (CPRH, 2001).  

 As bacias dos rios Botafogo-Arataca e Itapessoca fazem parte do complexo 

estuarino-costeiro de Itamaracá, e juntamente com outros tributários, deságuam no 

Canal de Santa Cruz.  Esta região se evidencia de toda a faixa costeira do Estado por sua 

alta diversidade faunística, elevada produtividade primária e secundária, além de 

representar importante reserva ambiental para a proteção de mamíferos aquáticos e 

nidificação de aves (Eskinazi-Leça e Barros, 2000).  

 

4.2 Problemas Ambientais 

As bacias dos rios Botafogo-Arataca e Itapessoca apresentam núcleos urbanos 

numerosos porém relativamente pequenos (Costa, comunicação pessoal),  relacionados 

à antigos problemas degradação dos recursos hídricos.  Na bacia do Botafogo-Arataca, a 

carga de poluentes é elevada e originária dos núcleos populacionais e de atividades 



 

agrícolas e, mais especificamente, no trecho médio do rio Botafogo desenvolvem-se 

atividades industriais (química, de plástico e sucroalcoleira).  No rio Botafogo foram 

registradas altas concentrações de mercúrio no material particulado em suspensão, com 

maiores concentrações na maré vazante (Sant’Anna Jr. 2001). O autor sugere que boa 

parte do mercúrio encontrado tenha origem continental e que este rio é o principal 

exportador do poluente para o complexo estuarino do Canal de Santa Cruz. Também 

foram registrados organoclorados, cuja presença pode estar associada à utilização desse 

produto como formicida, e de PCBs através dos esgotos domésticos e água de lixiviação 

(Telles, 2001).  

Na bacia do rio Itapessoca, o rio da Guariba recebe o aporte de resíduos 

domésticos, de matadouros, da produção de cal  e do cultivo de cana-de-açúcar.  No rio 

Siri destacam-se como fontes poluidoras a agricultura, avicultura e a exploração de areia 

(CPRH, 2001). 

Porém, o maior problema ambiental reside na grande pressão negativa que as 

áreas estuarinas vêm sofrendo devido ao crescimento da maricultura costeira.  No trecho 

final do estuário do rio Botafogo grandes áreas já foram desmatadas, aterradas e 

convertidas em viveiros de cultivo intensivo de camarão marinho.  Diariamente, na 

baixa-mar, o rio recebe o aporte de efluentes de cultivo de forma não controlada ou 

avaliada quanto à capacidade de suporte do ambiente ou de auto-depuração do corpo 

d’água. 

Segundo CPRH (2001) a aqüicultura é uma atividade em expansão no Litoral 

Norte, que envolve tanto a piscicultura artesanal, ostreicultura e carcinicultura. 

Atualmente, cerca de 2.200ha são destinados ao cultivo de camarão (Costa, 

comunicação pessoal), com mais de 90% da atividade concentrada no Litoral Norte 

(CPRH, 2001).  A produção em larga escala de camarão através do sistema intensivo 

encontra-se implantada no rio Botafogo através das fazendas Maricultura Netuno, a 

segunda maior fazenda do Litoral Norte (676,5ha) e Atapuz Aqüicultura (155,52ha), 

instalada na margem oposta, no município de Goiana CPRH (2001). Ambas captam 

água no rio Botafogo que, a montante, recebe somente o aporte de efluentes originários 

da Maricultura Netuno desde o ano de 2001, quando do início da produção no local.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 01. Localização da área de estudo e estações de coleta (modificado de 

Trindade, 2003). 

 

 

 

 



 

5. Material e Métodos 

 

5.1 Descrição das estações de coleta 

O estudo foi realizado nos meses de fevereiro e junho de 2003 em dois estuários: 

rio Botafogo (ambiente receptor de aporte de efluente de cultivo de camarão) e rio Siri 

(ambiente controle, sem lançamento de efluentes).  A inclusão de um ambiente controle 

externo ao presente estudo foi necessária pelo fato do rio Botafogo já se tratar de um 

estuário com histórico positivo para diversos tipos de poluição (CPRH, 2001). Portanto, 

a escolha do rio Siri foi considerada pertinente por se tratar de um estuário geográfica e 

fisiograficamente adequado para a descrição e parametrização da variabilidade 

ambiental. 

No rio Botafogo, foram determinadas três estações de amostragem: B1 – 1,5km 

a montante do ponto de lançamento do efluente (7º42,981' S e 34º52,520' W); B2 – 

200m a jusante do ponto de lançamento do efluente do cultivo de camarões (7º42,705' S 

e 34º52,795' W); B3 – 1,5km a jusante do lançamento do efluente (7º42,827' S e 

34º52,002' W).  No estuário controle, também foram estabelecidas três estações para 

determinar uma possível heterogeneidade natural da estrutura da comunidade do 

macrobentos: S1 (7º39,752' S / 34º52,681' W); S2 (7º40,019' S / 34º52,434' W) e S3 

(7º40,271' S / 34º52,061' W) (Figura 01).  

Todas as estações foram estabelecidas ao longo da faixa polialina (18 a 30‰) 

em ambos os rios, de acordo com a classificação de Bulger et al. (1993).  

Considerando a execução de duas amostragens espaçadas em quatro meses, 

realizadas no final da estação seca e meados da chuvosa, a primeira e segunda coleta 

foram tratadas, como amostragens de Verão e Inverno, respectivamente.   

Os dados meteorológicos de pluviometria e temperatura do ar, referente à 

Estação Recife, foram obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

 

5.2 Amostragem e procedimentos de análise 



 

Em cada estação, os parâmetros bióticos e abióticos foram coletados durante a 

baixa-mar no mediolitoral inferior (ML) e infralitoral superior (IL) (a aproximadamente 

1,0m de profundidade).  

 

5.2.1 Macrofauna bêntica 

As amostras de sedimento para a extração da macrofauna foram coletadas em 

triplicata, com um amostrador de 78,5cm² de área, introduzido a 20,0cm no sedimento.  

As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e preservadas pela adição de 

500mL de uma solução de formaldeído salino a 10%. 

Para a definição da comunidade de macrofauna, considerou-se o critério 

dimensional como os invertebrados bentônicos que permanecem retidos em uma malha 

de abertura de 0,5mm (Holme e McIntyre, 1971). Desta forma, em laboratório, as 

amostras de sedimento foram submetidas a peneiramento úmido em malha de nylon 

com abertura de 0,5mm.  O material retido pela malha foi preservado em uma solução 

de formol a 4%, com a adição do corante Rosa de Bengala (Holme e McIntyre, 1971). A 

triagem (sob estereomicroscópio) dos organismos se deu, inicialmente, em um nível 

taxonômico elevado (Filo ou Classe) e, posteriormente, procedeu-se à identificação na 

mais alta resolução taxonômica possível.  Após a contagem, as densidades de cada 

táxon por amostra foram expressas como número de indivíduos por 0,0079m². Também 

foi calculada a abundância relativa dos principais grupos taxonômicos por estação e por 

mês de coleta, que correspondeu ao número de indivíduos de um determinado grupo 

dividido pelo número total de indivíduos da amostra, expresso em percentagem.  Do 

mesmo modo, foram calculadas as contribuições relativas dos táxons dominantes em 

cada amostra. 

Os organismos permaneceram preservados em formol a 4% para atenuar a 

perda de peso (Brey, 1986) e mantidos durante 2 meses nesta solução para estabilização 

da perda de peso pela ação do conservante (Howmiller, 1972). Após este período, os 

organismos foram pesados (peso seco) em uma balança eletrônica com precisão de 

0,01mg.  A biomassa individual foi expressa em gramas de peso seco livre de cinzas 

(PSLC) e estimada pela diferença entre o peso seco (PS) (≅30h em estufa a 60ºC até 

peso constante) e o peso constante do resíduo após incineração (PC) por 4 horas em 



 

mufla a 450ºC. Foram pesados, simultaneamente, vários indivíduos de cada táxon 

(Howmiller, 1972). Para os organismos cujo peso após incineração não pôde ser 

mensurado, utilizaram-se os fatores de conversão de PS para PSLC compilados por 

Ricciardi e Bourget (1998).  

Os moluscos bivalves, gastrópodes e escafópodes foram desidratados e 

incinerados com concha de acordo com Palmerini e Bianchi (1994). 

Para os taxa pouco abundantes e com baixa biomassa, procedeu-se à estimativa 

do peso por biovolume segundo procedimentos adaptados de Feller e Warwick (1988). 

O resultado, considerado como peso úmido, foi convertido para PS e PSLC pelos 

fatores compilados por Ricciardi e Bourget (1998). 

Os valores médios de biomassa de cada táxon por estação encontram-se nos 

Anexos 04 e 05. 

Os valores de biomassa foram aplicados para obter uma estimativa aproximada 

da produção (P), ou produção relativa (Clarke e Warwick, 1994), de todas as espécies 

da comunidade, através da equação alométrica: 

P = (B/A)0,73 . A  

onde B corresponde à biomassa, A é a abundância de uma dada espécie e 0,73 é 

o expoente médio da regressão da produção anual pelo tamanho corpóreo estimado para 

macroinvertebrados bentônicos (Warwick e Clarke, 1993a). 

Os organismos foram classificados de acordo com Sheridan (1997) e Faulchald e 

Jumars (1979) tendo em vista a principal estratégia de alimentação para cada grupo 

taxonômico. Desta forma, os taxa (exceto Nematoda) foram relacionados nos seguintes 

grupos tróficos: 

 C - Carnívoro 

 H - Herbívoro 

 S - Suspensívoro 

 D – Detritívoro 

 O - Omnívoro 

 ND - não determinado 

A compilação dos grupos tróficos encontra-se nos Anexos 02 e 03. 



 

 

5.2.2 Parâmetros biogeoquímicos do sedimento 

As coletas de amostras do sedimento para análise em laboratório das variáveis 

bióticas e abióticas foram realizadas, em triplicata, através de amostradores cilíndricos 

de PVC ou polipropileno, com áreas superficiais e profundidades de amostragem 

variados para cada parâmetro.  

• Microfitobentos 

Para a estimativa da biomassa do microfitobentos, expressa como concentração 

de clorofila-a por unidade de área (µg.cm-²), foram amostrados os dois primeiros 

centímetros do sedimento por uma área superficial de 1,13cm². Em campo, as amostras 

foram acondicionadas em frascos âmbar e conservadas em gelo, ao abrigo da luz, e, 

posteriormente, congeladas (-20ºC) no escuro. 

A extração dos pigmentos fotossintéticos se deu pela adição de 15mL de acetona 

a 100% (P.A.) em cada amostra, seguida de homogeneização e refrigeração (+4ºC) por 

20h, ao abrigo da luz.  As concentrações de clorofila-a e feopigmentos foram 

determinadas por espectrofotometria, pela leitura nos comprimentos de onda 665 e 

750nm, antes e depois de acidificadas em 50µL de HCl (0,1N) (modificado de Colijn e 

Dijkema, 1981) e calculadas através das equações de Lorenzen (1967). 

• Parâmetros físicos e químicos 

As amostras de sedimento para a determinação da concentração de matéria 

orgânica, nitrogênio total e fósforo total foram coletadas com um amostrador de 17,4 

cm² de área, inserido a uma profundidade de 5,0cm no sedimento.  Ainda em campo, as 

amostras foram conservadas em gelo. As réplicas destinadas à determinação de 

nitrogênio total e fósforo total foram reunidas em uma única unidade amostral para 

expressar um valor médio estimado.   

A medida do potencial de oxi-redução (Eh) foi tomada apenas no mediolitoral, 

para a qual efetuou-se um corte transversal no sedimento para a inserção do eletrodo no 

estrato correspondente à profundidade de 5,0cm.  

A determinação do percentual de matéria orgânica foi realizada através da 

diferença de peso após incineração como recomendado por Wetzel e Likens (1990).  



 

Cada amostra foi homogeneizada, fracionada e desidratada até peso constante em estufa 

a 85ºC/48h e submetida à incineração em mufla (475ºC/4h) para a obtenção do PC. O 

conteúdo de matéria orgânica (expresso em percentagem) foi calculado pela diferença 

entre PC e PS, correspondente à fração volatilizada. 

As demais metodologias utilizadas para determinar e mensurar os parâmetros 

encontram-se na Tabela 01.  As medidas de potencial de oxi-redução foram tomadas em 

campo e os demais parâmetros foram analisados em laboratório. 

• Sedimentologia 

As amostras sedimentológicas corresponderam ao volume coletado por um 

amostrador com área de 22,9cm², introduzido a 10cm no sedimento. 

A análise granulométrica seguiu parcialmente a metodologia de Suguio (1973) 

visando à obtenção do percentual da fração de sedimentos finos (<0,062mm) que 

correspondeu à soma dos conteúdos de silte e argila.  Para tal, mensurou-se o peso seco 

(desidratação em estufa a 75ºC por 48h) da amostra e procedeu-se ao peneiramento 

úmido do volume total de cada réplica homogeneizada, através das malhas de 2,0mm e 

0,062mm. Após secagem (em estufa a 75ºC por 48h), as frações foram pesadas em 

balança (precisão 0,1mg) e o percentual de silte e argila calculado pela diferença dos 

respectivos pesos secos. 

 

5.2.3 Parâmetros da água 

Foram escolhidos como descritores naturais do meio-água os parâmetros: 

oxigênio dissolvido, nitrogênio total, amônia, fósforo total, clorofila-a, potencial de oxi-

redução, pH, turbidez, salinidade e temperatura. Todos parâmetros tiveram suas 

respectivas amostras coletadas a 0,3m de profundidade ou foram mensurados em 

campo. As metodologias de acondicionamento e preservação seguiram as 

recomendações da APHA (1989). 

As metodologias utilizadas para determinar e mensurar os parâmetros 

encontram-se na Tabela 01. 

 

 



 

 

Tabela 01. Metodologias de análise dos parâmetros físico-químicos dos sedimentos e da água.
Parâmetro Método/Equipamento Referência 
Fósforo Total Sedimento (g/Kg) Mhelich EMBRAPA (1997)
Fósforo Total (mg/L) Método do Ácido Ascórbico APHA (1989)  
Nitrogênio Total - Sedimento (g/Kg) Kjeldahl - destilação a vapor EMBRAPA (1997)
Nitrogênio Total (mg/L) Kjeldahl APHA (1989)  
Amônia (mg/L) Kjeldahl APHA (1989)  
Clorofila-a (mg/L) Espectrofotométrico APHA (1989)
Oxigênio dissolvido (mg/L) Membrana Sensível/Oxímetro APHA (1989)
Potencial de oxi-redução (mV) pHmetro c/ eletrodo de Platina APHA (1989)
pH Potenciometria APHA (1989)
Temperatura (ºC) Termômetro eletrônico APHA (1989)
Turbidez (NTU) Turbidímetro APHA (1989)
Salinidade (UPS)  Refratometria Littlepage (1998)

 

5.3 Análise dos dados 

5.3.1 Matriz biótica 

A matriz de dados bióticos foi analisada em modo Q para possibilitar a 

percepção de diferenças espaço-temporais da estrutura das comunidades entre rios e 

estações.  

 

5.3.2  Análises independentes da identidade das espécies 

5.3.2.1 Técnicas Univariadas 

Os índices univariados de Riqueza (S ou número total de espécies), 

Equitatividade de Pielou (J’) e Diversidade de Shannon-Wiener (H’ pelo loge) foram 

calculados a partir da matriz das abundâncias. As variações espaciais e temporais entre 

rios e estações foram testadas usando Análise de Variância Hierárquica (Zar, 1996).  Os 

índices univariados foram calculados através da rotina DIVERSE do programa 

PRIMER v5.2.4. 

 

5.3.2.2 Técnicas Distribucionais 

Para verificar a distribuição espaço-temporal dos múltiplos picos de abundância 

de táxons analisou-se a distribuição do percentual de espécies por classe de abundância 



 

em escala geométrica (x2) (Gray e Pearson, 1982), através da rotina GEOPLOT do 

programa PRIMER v5.2.4.  A partir da matriz das abundâncias médias, foram 

construídos gráficos para cada rio, estações por mês de coleta.  

Tendo em vista a subjetividade da interpretação das curvas (Clarke e Warwick, 

1994) que se baseia intuitivamente na sua forma e inclinação, pelo perfil das classes de 

abundância 3 a 5 (espécies sensíveis à poluição) e pelo percentual de táxons raros, foi 

estabelecido, no presente trabalho, o seguinte critério: 

- Não Perturbado:  

 > 70% de táxons nas classes 1-3 

- Moderadamente Perturbado: 

 > 50% < 70% de táxons raros (classes 1-2) e 

 > 5 classes de abundância. 

- Perturbado:  

 < 50% dos táxons nas classes 1-5.  

 

A distribuições da abundância e da biomassa das espécies por amostra foi 

estudada através do método das Curvas ABC (Warwick, 1986; Warwick e Clarke, 

1994), que envolve a comparação simultânea da relação entre duas curvas de K 

dominância de abundância e biomassa das espécies para a determinação de níveis de 

perturbação (Warwick, 1993). O método fornece uma idéia sobre as alterações 

sucessionais impostas pela poluição orgânica de acordo com o modelo de Pearson e 

Rosemberg (1978). Além das Curvas ABC baseadas na dominância cumulativa total 

(CDT) (Warwick, 1986), também foram construídas curvas de dominância parcial 

(CDP) (Clarke, 1990) para atenuar o efeito visual de organismos fortemente 

dominantes, seja em abundância ou em biomassa, na interpretação das curvas ABC 

cumulativas.  

A interpretação das Curvas ABC seguiu o critério de Warwick (1986) 

modificado por de Dauer et al. (1993), que considera o ambiente: (1) “não perturbado”, 

se a curva da biomassa se posicionou acima da abundância pelo menos para as três 

primeiras espécies; (2) “moderadamente perturbado”, se as curvas se cruzam em uma 



 

das três primeiras espécies; (3) “fortemente perturbado”, se a curva da abundância 

superar a da biomassa ao menos nas três primeiras espécies.  

Para verificar a existência de diferenças espaciais significativas (α<0,05) entre 

os diagnósticos das Curvas ABC, aplicou-se a Análise de Variância (ANOVA 

Unifatorial) aos valores do índice estatístico W obtido das Curvas ABC de cada réplica 

(Clarke, 1990). A estatística W expressa a relação da abundância e biomassa num índice 

univariado, calculado como: 

 

onde A é a abundância e B é a biomassa de cada uma dos táxons ordenados (i) e 

S é o número total de táxons na amostra.  Este índice oscila numa escala de –1 a +1, 

onde o valor mais positivo indica uma distribuição uniforme das abundâncias entre 

espécies e a biomassa dominada por uma única espécie; o valor mais negativo retrata a 

situação inversa (Clarke e Warwick, 1994). 

 Os dados foram testados a priori quanto à homogeneidade das variâncias (teste 

de Bartlett). O método foi aplicado através do programa PRIMER v.5.2.4 e as análises 

estatísticas de acordo com Zar (1996). 

 

5.3.2.3 Índice Multimétrico 

Foi aplicado o Índice de Condição Bêntica (Engle, 2000), baseado em 

parâmetros estruturais da macrofauna bêntica dos estuários do Golfo do México, para 

verificar a sua eficácia na discriminação da qualidade ambiental de um sistema bêntico 

de outra região geográfica. O índice é composto dos parâmetros: diversidade de 

Shannon-Wiener (H’); abundância proporcional de poliquetos capitelídeos, bivalves e 

anfípodos, abundância de oligoquetos tubificídeos e salinidade de fundo.   

A qualidade do ambiente bêntico é classificada pelo índice como "não 

degradada", para índices acima de 5; "moderadamente degradada", entre 3 e 5, e 

"degradada" para valores abaixo de 3.   

O método para o cálculo do índice encontra-se detalhado no Anexo 01. 



 

 

5.3.2.4  Meta-Análise do Macrobentos 

A intensidade do impacto orgânico foi avaliada através do método da Meta-

Análise do Macrobentos (Warwick e Clarke, 1993a) que utiliza como parâmetros 

comparativos índices multivariados globais obtidos de nove estudos de caso sobre 

comunidades de macrobentos impactadas (6 casos de impacto orgânico) e não 

impactadas (3 casos) de várias regiões do Nordeste do Oceano Atlântico. A análise 

pressupõe a exclusão da interferência da variação natural entre ambientes através da 

análise multivariada ao nível de filo (Warwick e Clarke op cit.), para possibilitar a 

comparação entre áreas geograficamente distintas ao longo de uma escala global de 

distúrbio (Savage et al. 2001).    

A meta-análise foi executada de duas formas segundo Warwick e Clarke 

(1993a):  

1 – Aplicação da Meta-Análise como Índice de Poluição/Estresse  

Os valores médios de produção obtidos para cada espécie/táxon por estação 

foram agregados ao nível de Filo, sendo calculadas as proporções (em percentagem) de 

produção de cada Filo por estação e transformadas pela raiz quarta. Em seguida, para 

cada estação, foi calculado o escore parcial de cada Filo pela multiplicação dos 

respectivos valores transformados pelos autovalores da componente principal (PC1) do 

Filo correspondente, fornecidos por Warwick e Clarke (1993a). Por fim, foi calculado o 

escore final para cada estação pela soma de todos os escores parciais dos Filos. Esse 

escore foi interpretado de acordo com a seguinte escala: 

• Superior a +1: forte impacto 

• Entre +1 e –0,2: evidência de impacto 

• Inferior a –0,2: nenhuma evidência de impacto ou não impactado. 

2 – Meta-Análise do macrobentos configurada em escala bidimensional 

Construiu-se uma matriz de produção agregada ao nível de Filo, cujos dados 

foram padronizados na forma de proporção de cada Filo e por estação. A esta matriz 

foram incorporados os dados da matriz teste (matriz das proporções da produção 

relativa de cada Filo por estação) fornecidos por Clarke e Warwick (1993a). A matriz 



 

global ficou composta de 62 amostras, sendo 50 estações-teste agrupados aos doze 

pontos de amostragem do presente estudo. A matriz global teve os dados transformados 

pela raiz quarta, e suas similaridades (Bray-Curtis) calculadas e submetidas à ordenação 

por escalonamento multidimensional (MDS). A interpretação da configuração se deu 

através das posições relativas dos novos dados em relação ao gradiente horizontal de 

impacto formado pela nuvem de pontos das estações da matriz teste. Os pontos de 

referência da matriz teste para a condição mais poluída são as estações C6 e C7. 

Para ambas as variantes da Meta-Análise, os dados de fevereiro e junho foram 

analisados em separado. 

As contribuições relativas das produções de cada Filo para a dissimilaridade 

(Dissimilaridade de Bray-Curtis obtida da matriz global transformada pela raiz quarta) 

entre as amostras do NE do Atlântico e as estações dos rios Botafogo e Siri foram 

obtidas a partir da análise SIMPER (Percentual das Similaridades) (Clarke 1993). 

As análises multivariadas foram executadas através do programa PRIMER 

v.5.2.4.  

  

5.3.2.5 Dispersão Relativa 

Partindo da premissa de que o nível de impacto está diretamente relacionado ao 

aumento da variabilidade entre réplicas (Warwick e Clarke, 1994), procedeu-se à 

comparação da variabilidade entre rios e em função de um possível gradiente de 

poluição.  Para tal, foi obtida a medida de Dispersão Relativa (DR) (Warwick e Clarke, 

1994) das réplicas por estação, andar bêntico e por coleta. O índice foi calculado a partir 

de 4 matrizes de similaridade (Bray-Curtis) construídas em função do mês de coleta e 

andar bêntico, através da rotina MVDISP do programa PRIMER v5.2.4. 

 

5.3.3 Análise dependente da identidade das espécies 

5.3.3.1 Análise Multivariada de Ordenação 

Dada a grande disparidade nas contribuições numéricas das diferentes espécies 

(Burd et al. 1990) os dados de abundância foram transformados para reduzir os desvios 

na distribuição das réplicas e homogeneizar as variâncias (Clarke e Warwick, 1994). 



 

Utilizou-se a transformação pela raiz quarta em função do valor obtido pelo coeficiente 

angular (b) resultante da regressão linear entre os logaritmos dos desvios-padrão e das 

médias de cada táxon por réplica (Clarke e Warwick, 1994). Os valores de b=0,809 e 

0,797 foram obtidos para os dados de verão e inverno, respectivamente. 

As análises multivariadas foram utilizadas visando discriminar diferenças 

espaço-temporais nas estruturas das associações do macrobentos em termos de 

mudanças consistentes nas abundâncias.  

Para discriminar diferenças espaciais nas comunidades entre rios, estações e 

meses, utilizou-se a análise de ordenação não paramétrica de escalonamento 

multidimensional (MDS).  A análise foi implementada sobre a matriz de similaridades 

(Similaridade de Bray-Curtis) construída a partir de dados transformados de abundância 

por táxon e para cada estação.  A fidedignidade da configuração bidimensional das 

similaridades foi avaliada pela medida do "estresse", que varia numa escala crescente de 

distorção de 0 a 1. 

Para testar a significância da configuração dos agrupamentos obtidos e detectar 

eventuais gradientes espaço-temporais, executaram-se testes através da análise de 

similaridade ANOSIM (Clarke, 1993) a partir da mesma base de dados transformados.  

A partir das inferências da ANOSIM, foram examinadas as relações entre os 

componentes multivariados da estrutura da comunidade e as variáveis ambientais 

através do procedimento BIOENV (Clarke e Ainsworth, 1993), que define a variável ou 

conjunto de variáveis que melhor explica a estrutura biótica (Somerfield et al. 1995). 

Para subsidiar a seleção dos descritores ambientais a serem utilizadas na análise 

BIOENV, utilizou-se a rotina DRAFTSMAN PLOT para a obtenção do Coeficiente de 

Correlação de Spearman entre todas as variáveis, visando determinar eventuais 

colinearidades (rs > 0,95) e conseqüente exclusão (Clarke e Warwick, 1994). Esta rotina 

também foi utilizada para determinar correlações entre as variáveis ambientais, índices 

univariados, multimétrico e táxons de maior contribuição para a abundância.  

Todas as análises multivariadas foram executadas através do programa PRIMER 

v5.2.4 seguindo os procedimentos descritos por  Clarke e Gorley (2001) e Clarke e 

Warwick (1994). 

 



 

 

6. Resultados 

6.1 Descritores Abióticos 

6.1.1 Parâmetros Climatológicos   

A temperatura do ar mostrou discretas oscilações entre os meses de janeiro e 

abril.  A partir de maio, observou-se uma queda nos valores até o mês de julho, 

coincidindo com um forte incremento nas precipitações pluviométricas.  As diferenças 

de temperatura e pluviometria foram bem marcadas entre os meses de amostragem, 

onde a coleta de fevereiro foi representativa do Verão (estação seca) e a amostragem de 

junho do Inverno (estação chuvosa) (Figura 02). 

 

 
Figura 02. Médias mensais das temperaturas do ar e precipitações pluviométricas 

no ano de 2003 (fonte: INMET, 2003). 

 

6.1.2 Parâmetros Hidrológicos 

As temperaturas e salinidades da água mostraram grande variação entre os meses 

de fevereiro e junho, caracterizando os períodos seco e chuvoso. Ao longo das estações 

de ambos os rios, observou-se um gradiente positivo de temperatura e salinidade no 

sentido jusante (Figuras 03 e 04). As diferenças de temperatura da água entre estações 

(Figura 03) assim como da salinidade entre rios foram, possivelmente, influenciadas 



 

pelos diferentes horários de coleta, e refletiram possíveis variações na insolação e 

influência da maré enchente.  

 
Figura 03.  Variação da temperatura da água do infralitoral entre os meses e ao 

longo das estações dos rios Botafogo de Siri (E – estação; IL – Infralitoral). 

 
Figura 04. Variação da salinidade da água do infralitoral entre os meses e ao 

longo das estações dos rios Botafogo de Siri (E – estação de coleta). 

 

Os valores de Nitrogênio Total, Fósforo Total e amônia exibiram grandes 

variações temporais e nenhum gradiente espacial bem definido (Figura 05).  



 

O Fósforo Total somente variou de modo importante no rio Siri, com um forte 

incremento em junho.  No rio Botafogo os valores pouco mudaram quando comparados 

os meses, entretanto, foram quase sempre inferiores aos do rio Siri, e, de forma 

acentuada no mês de junho (Figura 05).   

A mais elevada concentração do Nitrogênio Total ocorreu em fevereiro na 

estação S1, porém, no rio Botafogo os valores foram, geralmente, mais elevados (Figura 

05).  

A concentração de amônia na água também diferiu entre rios, principalmente em 

fevereiro, quando os valores do rio Siri representaram quase o dobro dos registrados nas 

águas do rio Botafogo. Excepcionalmente, a coleta de junho acusou uma forte elevação 

deste parâmetro na estação B2 (Figura 05).  No mês de fevereiro, os valores de amônia 

no rio Siri estiveram invariavelmente acima dos limites estabelecidos (<0,4mg/L N-

NH3) na Resolução CONAMA n° 20/1986 para Águas Salobras (Classe 7), destinadas à 

aqüicultura natural ou intensiva.  No rio Botafogo, este parâmetro somente esteve fora 

do limite da norma na estação B2 (junho).  

Os valores de turbidez da água superficial configuraram um gradiente espacial 

negativo no sentido jusante em ambos os estuários.  Quando comparados os meses de 

coleta, observou-se uma forte elevação de fevereiro para junho tanto no rio Botafogo 

como no Siri (Figura 05). 

As concentrações de Clorofila-a foram discretamente mais elevadas no rio Siri, 

exceto na estação 3, no mês de junho. No mês de fevereiro, observou-se um gradiente 

positivo no sentido jusante em ambos os estuários. Quando comparados os meses de 

coleta, observou-se uma redução de fevereiro para junho tanto no rio Botafogo como no 

Siri (Figura 05). 

O potencial de oxi-redução da água superficial (30cm) foi mais positivo no rio 

Botafogo em ambos os meses, exceto pela inversão observada na estação 3. No mês de 

junho foram verificados valores negativos nas estações S1 e S2 (Figura 06).  

O pH da água oscilou entre valores próximos da neutralidade, porém, em geral, 

apresentou valores mais elevados do rio Siri, refletindo a relação inversa entre o 

potencial de oxi-redução das águas dos dois rios (Figura 06). Todos os valores se 



 

enquadraram nos limites (6,5 - 8,5) estabelecidos na Resolução CONAMA n° 20/1986 

para Águas Salobras (Classe 7), destinadas a aqüicultura natural ou intensiva. 

A camada superficial das águas do rio Siri foi, em geral, mais oxigenada, quando 

comparada ao rio Botafogo.  Em ambos os estuários, a variação espacial do oxigênio foi 

maior no mês de fevereiro, com destaque para a estação B2, onde foi mensurada a mais 

baixa concentração em todo o estudo. Ainda que o maior valor tenha sido verificado em 

fevereiro (estação S3), observou-se um notável aumento nas concentrações em junho. 

Somente foi observado um gradiente espacial conspícuo em fevereiro no sentido jusante 

ao longo das estações do rio Siri (Figura 06). 

Todos os valores de oxigênio dissolvido mensurados no rio Botafogo estiveram 

fora dos limites estabelecidos (> 5,0mg/L O2) na Resolução CONAMA n° 20/1986 para 

Águas Salobras (Classe 7), destinadas a aqüicultura natural ou intensiva. No rio Siri, 

somente a estação S3 apresentou valores aceitáveis em ambos os meses de coleta 

(Figura 06) . 

 



 

 
Figura 05.  Variação espaço-temporal do Fósforo Total, Nitrogênio 

Total, Amônia, Clorofila-a e Turbidez nas águas dos rios Botafogo e Siri (F – 

fevereiro/03; J – junho). 



 

 

 
Figura 06. Variação espaço-temporal do pH da água (E e F), do potencial de oxi-

redução nos sedimentos (A e B) e água (C e D) e do oxigênio dissolvido (G e H) nos 

rios Botafogo e Siri (IL – infralitoral). 

 

6.1.3 Parâmetros Geoquímicos 

Em geral, os rios pouco diferem quanto ao percentual de matéria orgânica nos 

sedimentos, principalmente no mês de junho, devido à elevação das concentrações no 

rio Siri.  Em ambos os ambientes, a variação temporal foi pouco marcada, embora 

diferenças espaciais importantes ocorrem tanto em fevereiro como em junho.  Entre 



 

andares bênticos, as diferenças foram mais acentuadas no mês de junho para ambos os 

rios (Figura 07).  

 

 

Figura 07. Variação espaço-temporal dos percentuais de matéria orgânica (A, B) 

e silte-argila (C, D) nos sedimentos dos rios Botafogo e Siri (ML – mediolitoral; IL – 

infralitoral). 

 

O potencial de oxi-redução do sedimento superficial (5cm) do mediolitoral 

apresentou, invariavelmente, valores mais negativos no rio Botafogo, tanto em fevereiro 

como em junho. De um modo geral, ambos os rios apresentaram valores mais baixos no 

mês de junho (Figura 06). 

A variação das concentrações do Nitrogênio Total dos sedimentos não exibiu 

diferenças sazonais destacadas, exceto para a tendência de aumento, em junho, no 

infralitoral de todas as estações do rio Botafogo (Figura 08). 

De um modo geral, as concentrações de Fósforo Total da camada superficial do 

sedimento (5,0cm) do rio Botafogo foram maiores no mês de fevereiro (Figura 08), 

onde observou-se um forte gradiente negativo no sentido jusante, tanto no mediolitoral 
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como no infralitoral. Em junho, observou-se uma queda generalizada nas concentrações, 

porém, de forma menos intensa em B1. De modo inverso, o sedimento da estação S1 

apresentou um incremento na concentração de Fósforo Total de fevereiro para junho 

(Figura 08). 

 
Figura 08. Variação espaço-temporal das concentrações de Nitrogênio Total (A, 

B) e Fósforo Total (C, D) nos sedimentos dos rios Botafogo e Siri (ML – mediolitoral; 

IL – infralitoral). 

 

 

 

6.1.4 Parâmetros Sedimentológicos 

O rio Botafogo apresentou percentuais de silte-argila mais elevados e uma maior 

homogeneidade espacial quando comparado ao rio Siri (Figura 07).  

A fração silte-argila, em geral, foi maior nos sedimentos do mediolitoral de 

ambos os estuários estudados.  

Foram verificadas fortes diferenças no percentual de silte-argila quando 

comparados os meses de coleta (Figura 07). No mês de fevereiro as diferenças nas 

concentrações de silte-argila entre estações foram bem marcadas em todos os pontos 

amostrais do rio Siri, ao passo que o rio Botafogo apresentou-se mais uniforme, 
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principalmente no mediolitoral.  As diferenças entre andares bênticos foram mais 

acentuadas no rio Botafogo, no mês de fevereiro (Figura 07).   

6.2 Descritores Bióticos 

6.2.1 Microfitobentos 

Os rios Botafogo e Siri mostraram-se marcadamente diferentes no mês de 

fevereiro quanto às concentrações de Clorofila-a e Feopigmentos (Figura 09). Em 

junho, diante da queda nas concentrações do rio Botafogo e do incremento em algumas 

estações do rio Siri, os rios se assemelharam tanto em seus padrões de distribuição 

espacial (entre estações e entre andares) como também nas quantidades de pigmentos 

(Figura 09).  

 
Figura 09. Variação espaço-temporal das concentrações de Clorofila-a (A, B) e 

Feopigmentos (C, D) nos sedimentos dos rios Botafogo e Siri (ML – mediolitoral; IL – 

infralitoral). 

 

6.3 Análise independente da identidade das espécies 

6.3.1 Análise Univariada da Estrutura da Comunidade 

Descrição Univariada da Estrutura das Comunidades 

Foram analisadas 36 amostras de macroinvertebrados provenientes do rio 

Botafogo, referentes às coletas de fevereiro e junho, nas quais foram identificados 123 
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táxons (24.392 indivíduos), distribuídos em 15 grupos taxonômicos. Nas 36 amostras 

coletadas no rio Siri, foram registrados 97 táxons (5.850 indivíduos), pertencentes a 13 

grupos taxonômicos (Anexo 02 e 03).   

De modo geral, os rios Botafogo e Siri apresentaram padrões antagônicos de 

variação dos índices univariados entre as amostragens de verão e inverno.  De modo 

inverso ao observado no ambiente controle, o rio Botafogo apresentou declínio na 

abundância e na riqueza e incremento na diversidade e equitatividade de fevereiro para 

junho (Tabela 02). Considerando as comunidades bênticas de mediolitoral e infralitoral 

dos rios, as diferenças nos padrões de variação entre meses continuaram acentuadas, 

principalmente no mediolitoral (Tabelas 02 e 03). 

 

 

Tabela 02. Variação dos índices univariados da estrutura da comunidade por mês de 
coleta nos rios Botafogo e Siri. 
Meses rios Abund. 

Média 
S H’ J’ 

fevereiro Botafogo 771,7 107 2,71 0,58 
 Siri 115,4 61 2,99 0,73 
junho Botafogo 583,4 82 2,99 0,68 
 Siri 209,6 80 2,59 0,60 
S – nº de táxons; H’ – Diversidade de Shannon-Wiener; J’ – Equitatividade de Pielou. 

 

 

As comunidades de mediolitoral e infralitoral do rio Botafogo pouco diferiram 

quanto à riqueza global, com 99 e 95 táxons, respectivamente. Entretanto, 

acompanhando a tendência generalizada de declínio sazonal do número de táxons e 

abundâncias (Tabela 02) a macrofauna também mostrou uma queda no número de 

táxons no mediolitoral e infralitoral (Tabela 02). Essa tendência somente não se repetiu 

para as abundâncias do infralitoral, cujo incremento do mês de junho foi motivado pelas 

elevadas densidades do gastrópode Solariorbis sp., dos poliquetos Fabricinae e do 

oligoqueto Tubifex sp. na estação B2, que representaram cerca de 51,79% da 

abundância relativa na estação (Tabelas 03  e 07).  



 

A comunidade de macroinvertebrados do rio Siri foi, invariavelmente, menos 

rica e abundante comparada à do rio Botafogo, inclusive entre andares bênticos (Tabelas 

02 e 03).   

 

Tabela 03. Variação temporal dos índices univariados da estrutura da comunidade por 
andar bêntico nos rios Botafogo e Siri. 
rio/mês andares Abund. média S H’ J’ 
BOTAFOGO      
fevereiro mediolitoral 1.150,6 85 2,34 0,53 
 infralitoral 392,8 83 3,04 0,69 
junho mediolitoral 628,9 72 2,90 0,68 
 infralitoral 538,0 59 2,83 0,69 
SIRI      
fevereiro mediolitoral 129 35 2,54 0,71 
 infralitoral 101,8 55 3,05 0,76 
junho mediolitoral 284,8 59 2,22 0,54 
 infralitoral 134,4 54 2,77 0,69 
S – nº de táxons; H’ – Diversidade de Shannon-Wiener; J’ – Equitatividade de Pielou. 

 

A diversidade e equitatividade no mediolitoral e infralitoral do rio Botafogo, 

notavelmente distintas em fevereiro e semelhantes em junho, foram fortemente 

influenciadas pelos discrepantes valores de abundância do mediolitoral. Desta forma, o 

infralitoral mostrou-se mais diverso e eqüitativo do que o mediolitoral e também mais 

estável entre meses. No rio Siri, o infralitoral também se mostrou mais diverso e 

equitativo em ambos os meses, e com discretas flutuações na riqueza e abundância 

(Tabela 03). 

Considerando a variação espacial dos índices univariados em fevereiro (Figura 

10), a macrofauna do mediolitoral da estação B2 apresentou elevados valores de 

riqueza, equitatividade e diversidade principalmente quando comparados aos da estação 

a montante (B1) do ponto de lançamento. No mediolitoral da estação B1, foi registrada 

a mais elevada abundância média, a mais baixa equitatividade e um dos mais baixos 

valores de diversidade em todo o estudo.  

 

 

 



 

Tabela 04. Resultados da ANOVA Hierárquica para as medidas univariadas da estrutura 
da macrofauna no mês de fevereiro.  

Variáveis Fatores GL F % da 
variação NS 

 RIO 1; 8 7,16 29,44 + 
Abundância ANDAR 2; 8 2,28 15,39 ns 

 ESTAÇÃO 8; 24 3,8 26,65 ++ 
 RIO 1; 8 15,53 65,72 ++ 

S ANDAR 2; 8 0,73 0 ns 
 ESTAÇÃO 8; 24 6,7 22,6 ++ 
 RIO 1; 8 0,2 0 ns 

H’ ANDAR 2; 8 1,74 17,29 ns 
 ESTAÇÃO 8; 24 11,03 63,66 ++ 
 RIO 1; 8 5,88 25,51 + 

J’ ANDAR 2; 8 22,4 17,4 ++ 
 ESTAÇÃO 8; 24 5,6 34,57 ++ 
 RIO 1; 8 1,07 0 ns 

W ANDAR 2; 8 3,08 26,25 ns 
 ESTAÇÃO 8; 24 1,81 13,48 ns 

ns – não significativo;  +  <0,05;  ++ <0,01 ; S – nº de táxons; H’ – Diversidade; J’ – Equitatividade;  W – Índice de Clarke  

 

 

Tabela 05. Resultados da ANOVA Hierárquica para as medidas univariadas da estrutura 
da macrofauna no mês de junho. 

Variáveis Fatores GL F % da 
variação NS 

 RIO 1; 8 10,99 18,96 + 
Abundância ANDAR 2; 8 0,61 0 ns 

 ESTAÇÃO 8; 24 3,85 25,14 ++ 
 RIO 1; 8 5,47 29,92 + 

S ANDAR 2; 8 6,67 0 + 
 ESTAÇÃO 8; 24 1,31 44,25 ns 
 RIO 1; 8 46,99 35,26 ++ 

H’ ANDAR 2; 8 0,48 0 ns 
 ESTAÇÃO 8; 24 9,92 36,09 ++ 
 RIO 1; 8 1,44 1,78 ns 

J’ ANDAR 2; 8 1,47 0 ns 
 ESTAÇÃO 8; 24 2,75 55,27 + 
 RIO 1; 8 2,23 5,25 ns 

W ANDAR 2; 8 1,44 0 ns 
 ESTAÇÃO 8; 24 23,34 41,87 ++ 

ns – não significativo;  +  <0,05;  ++ <0,01 ; S – nº de táxons; H’ – Diversidade; J’ – Equitatividade;  W – Índice de Clarke 
 



 

 
Figura 10. Variação espaço-temporal dos índices univariados da comunidade do 

macrobentos (média e intervalo de confiança a 95%) dos rios Botafogo (A) e Siri (B), 

por andar bêntico (E – estação de coleta). 



 

Tabela 06. Contribuição relativa para a abundância total dos táxons dominantes por estação e andar bêntico nos rios Botafogo e Siri em 
fevereiro/03. 

RIO BOTAFOGO – MEDIOLITORAL
B1 B2 B3

Táxons CR % CA % Táxons CR % CA % Táxons CR % CA %
Streblospio benedicti 36,51 36,51 Tectidrilus evelinae 17,98 17,98 Tectidrilus evelinae 47,68 47,68

Tubifex sp. 38,20 74,71 Streblospio benedicti 17,76 35,74 Streblospio benedicti 11,72 59,4
 Tubifex sp 10,91 46,65
 Fabricinae 10,37 57,02
 Mediomastus sp. 10,15 67,17

RIO SIRI – MEDIOLITORAL 
S1 S2 S3

Táxons CR % CA % Táxons CR % CA % Táxons CR % CA %
Tubifex sp. 49,75 49,75 Capitellides sp. 25,51 25,51 Fabricinae 22,37 22,37

Ceratopogonidae 17,0 66,75 Enchytraeidae sp1 20,87 46,38 Tubifex sp 19,3 41,67
Sigambra sp. 10,59 77,34 Ceratopogonidae 17,39 63,77 Tectidrilus evelinae 13,16 54,83

 Nereididae 13,62 77,39
RIO BOTAFOGO – INFRALITORAL

B1 B2 B3
Táxons CR % CA % Táxons CR % CA % Táxons CR % CA %

Streblospio benedicti 43,17 43,17 Sternaspis sp 28,55 28,55 Sternaspis sp. 20,28 20,28
Sternaspis sp. 9,76 52,93 Streblospio benedicti 20,52 49,07 Potamilla sp. 8,9 29,18

 Tectidrilus evelinae 15,06 64,13 Ctenodrilus serratus 8,83 38,01
  Tubifex sp. 7,97 45,98
  Paradoneis sp. 7,83 53,81

RIO SIRI – INFRALITORAL 
S1 S2 S3

Táxons CR % CA % Táxons CR % CA % Táxons CR % CA %
Tubifex sp. 24,83 24,83 Solariorbis sp. 25,66 25,66 Tectidrilus evelinae 33,49 33,49

Tectidrilus evelinae 15,86 40,69 Tubifex sp. 9,21 34,87 Tubifex sp. 6,98 40,47
Sigambra sp. 8,62 49,31 Pristina aequiseta 5,92 40,79 Pristina aequiseta 6,51 46,98

Streblospio benedicti 8,97 58,28 Streblospio benedicti 3,95 44,74 Fabricinae 6,51 53,49
 Potamilla sp. 3,95 48,69

CR – Contribuição relativa (%); CA – Contribuição Acumulada (%) 



 

 

 

Tabela 07. Contribuição relativa para a abundância total dos táxons dominantes por estação e andar bêntico nos rios Botafogo e Siri em 
junho/03. 

RIO BOTAFOGO – MEDIOLITORAL
B1 B2 B3

Táxons CR % CA % Táxons CR % CA % Táxons CR % CA %
Tubifex sp. 21,56 21,56 Tubifex sp. 26,41 26,41 Tectidrilus evelinae 39,22 39,22

Tectidrilus evelinae 16,17 37,73 Mediomastus spp. 15,87 42,28 Sternaspis sp. 18,77 57,99
Fabricinae 10,03 47,76 Sigambra sp. 10,54 52,82 Tubifex sp. 9,39 67,38

Aulodrilus sp. 7,04 54,48  
RIO SIRI – MEDIOLITORAL 

S1 S2 S3
Táxons CR % CA % Táxons CR % CA % Táxons CR % CA %

Pristina aequiseta 32,48 32,48 Tubifex sp. 67,05  Pristina aequiseta 24,86 24,86
Tubifex sp. 28,03 60,51  Tectidrilus evelinae 19,94 44,8

Tectidrilus evelinae 12,74 73,25  Tubifex sp. 12,43 57,23
  Sternaspis sp. 13,58 70,81

RIO BOTAFOGO – INFRALITORAL
B1 B2 B3

Táxons CR % CA % Táxons CR % CA % Táxons CR % CA %
Tectidrilus evelinae 23,08 23,08 Fabricinae 20,87 20,87 Sternaspis sp. 40,02 40,02

Aricidea sp. 10,65 33,73 Solariorbis sp. 17,2 38,07 Potamilla sp. 26,92 66,94
Sternaspis sp. 8,88 42,61 Tubifex sp. 13,72 51,79 Tectidrilus evelinae 9,09 76,03
Magelona sp. 7,1 49,71  

RIO SIRI – INFRALITORAL  
S1 S2 S3

Táxons CR % CA % Táxons CR % CA % Táxons CR % CA %
Tectidrilus evelinae 45,6 45,6 Pristina aequiseta 40,51 40,51 Sternaspis sp. 28,90 28,90

Tubifex sp. 29,12 74,72 Sternaspis sp. 21,54 62,05 Pristina aequiseta 6,99 35,99
 Tectidrilus evelinae 13,33 75,38 Aricidea sp. 6,06 41,59
  Magelona sp. 5,83 47,78
  Acteocina sp. 5,59 53,37

CR – Contribuição relativa (%); CA – Contribuição Acumulada (%) 



 

Na comunidade do rio Botafogo, a variação das abundâncias no mediolitoral no 

mês de fevereiro foi determinada, principalmente, pela forte dominância de oligoquetos 

Tubificidae (Tectidrilus evelinae e Tubifex sp.) e poliquetos Spionidae (Streblospio 

benedicti), Fabricinae e Capitellidae (Mediomastus spp.), com reflexos notáveis na 

equitatividade e diversidade (Figura 10 e Tabela 06). As elevadas abundâncias 

verificadas no mediolitoral de B1 foram determinadas por picos de abundância de 

Streblospio benedicti e Tubifex sp. que contribuíram com cerca de 74,71% da 

abundância total na estação.  Em B2, 67,17% dos indivíduos distribuíram-se entre 

Tectidrilus evelinae, S. benedicti, Tubifex sp., Fabricinae e Mediomastus spp. Mais a 

jusante, em B3, T. evelinae e S. benedicti representaram juntos uma abundância relativa 

superior a 59,4% da macrofauna na estação (Figura 10 e Tabela 06).  

Ainda no mês de fevereiro, a comunidade de infralitoral do rio Botafogo 

mostrou um gradiente positivo no sentido jusante em todos os índices, com destaque 

para as elevadas riqueza, diversidade e equitatividade da estação B3.  As abundâncias 

foram notavelmente inferiores às do mediolitoral em todas as estações, enquanto as 

fortes diferenças na diversidade e equitatividade entre o mediolitoral de B1 e B2 não 

foram evidentes (Figura 10). 

No mês de junho, as comunidades do mediolitoral e infralitoral do rio Botafogo 

apresentaram padrões espaciais de diversidade e equitatividade distintos dos de 

fevereiro (Figura 10). O mediolitoral apresentou um perfil espacial linear das 

abundâncias e riqueza, com destaque para a forte queda nas abundâncias e um reduzido 

número de táxons em todas as estações. Os valores de diversidade e equitatividade 

oscilaram pouco em B2 e B3, entretanto em B1, observou-se uma forte elevação nesses 

índices. Os táxons mais representativos numericamente foram: Tubifex sp. e Tectidrilus 

evelinae em B1, Tubifex sp., Mediomastus spp e Sigambra sp. em B2 e T. evelinae  e 

Sternaspis sp. em B3 (Tabela 07).  As elevadas diferenças de diversidade e 

equitatividade entre o ponto de lançamento de efluentes (B2) e as estações a montante e 

a jusante se atenuaram devido à manutenção de tais índices em B2 e B3 e o forte 

aumento nos valores de B1 (Figura 10).  O aumento dos valores de diversidade e 

equitatividade nesta estação foi acompanhado pela queda acentuada na abundância em 

relação ao observado em fevereiro.  Tal declínio deve-se à drástica redução na 

população de Streblospio benedicti, cuja contribuição relativa passou de 



 

aproximadamente 36,51%, em fevereiro, para 1,61% registrados, em junho (Tabelas 06 

e 07).   

No infralitoral do rio Botafogo, em junho detectou-se uma forte queda na 

equitatividade e na diversidade em B3 e elevação em B1, determinando um gradiente 

fortemente negativo para o J’ no sentido jusante. O pico da abundância no infralitoral de 

B2 foi determinado pela forte participação relativa de poliquetos sabelídeos 

(Fabricinae), do gastrópode Solariorbis sp. e do oligoqueto Tubifex sp. (Tabela 07).  

Diferentemente dos pontos a montante e jusante, a macrofauna da estação B2 mostrou 

discretas diferenças temporais na diversidade e equitatividade tanto no mediolitoral 

como no infralitoral (Figura 10). 

Na amostragem de fevereiro, o mediolitoral do rio Siri apresentou uma maior 

homogeneidade espacial quando comparado ao do rio Botafogo. Caracterizou-se por 

discretas flutuações espaciais nas médias da riqueza e da abundância e um gradiente 

positivo de jusante para a diversidade e equitatividade (Figura 10).  No infralitoral, a 

equitatividade e a diversidade em S2 foi afetada pela elevação na abundância 

relacionada, principalmente, ao gastrópode Solariorbis sp., que representou cerca de 

25,66% da abundância total da estação (Figura 10 e Tabela 06). 

Em junho, o mediolitoral do rio Siri foi marcado pela pequena diferença nos 

parâmetros univariados do macrobentos de S1 e S3 e pela elevada abundância na 

estação S2.  Este pico foi motivado pela alta densidade de Tubifex sp., que exerceu forte 

dominância na comunidade (67,05%), confirmada pelos baixos valores de diversidade e 

equitatividade (Figura 10 e Tabela 07).   

A macrofauna infralitoral mostrou um gradiente espacial positivo em quase 

todos os índices univariados no sentido jusante do rio Siri, diferindo, principalmente 

quanto ao gradiente negativo da equitatividade do rio Botafogo (Figura 10). 

De um modo geral, considerando os rios separadamente, as flutuações sazonais 

na riqueza estiveram sempre associadas ao caráter acidental da ocorrência de táxons de 

baixa participação relativa na abundância total (< 1%). No rio Botafogo, 39 táxons 

tiveram ocorrência exclusiva em fevereiro e 13 em junho; no rio Siri, 15 táxons somente 

ocorreram em fevereiro e 36 foram registrados somente em junho.  Todos esses táxons 

contribuíram com menos de 1% da abundância total. 



 

 

Estrutura das comunidades ao nível de grandes grupos taxonômicos 

 

Os Polychaeta foram o grupo mais rico em táxons em todas as estações de 

ambos os rios, tanto em fevereiro como em junho (Figura 11).  Em termos de 

abundância, os Polychaeta, Oligochaeta e Nematoda se alternaram na dominância, 

dependendo do rio, andar bêntico ou período de coleta (Figura 12).  Os Polychaeta 

foram mais abundantes no rio Botafogo durante o Verão, exceto pela elevada 

contribuição relativa de Nematoda (59,8%) no mediolitoral de B3.  No Inverno, os 

Nematoda predominaram em todas as estações do mediolitoral, partilhando a 

dominância com Polychaeta no infralitoral de B2 e B3.  Em B1 permaneceu o 

predomínio de Polychaeta (37,5%) seguido dos Oligochaeta (29,3%) (Figura 12 e 13). 

Em fevereiro, no mediolitoral do rio Siri, os Oligochaeta predominaram em S1 

(47,8%) e S3 (40,7%), e os Polychaeta (40,4%) em S2. No infralitoral a dominância foi 

mais atenuada, com Polychaeta (36,7%) e Oligochaeta (35,7%) mais abundantes em S1, 

seguidos por Nematoda (30,3%) e Polychaeta (29,4%) em S2 e Nematoda (33,8%) e 

Oligochaeta (32,6%) em S3.  Em junho, entretanto, a dominância se acentuou no 

mediolitoral, com predomínio de Nematoda (65,0%) em S1, Oligochaeta (33,6%) em S2 

e Nematoda (44,0%) em S3.  No infralitoral, destaca-se a participação de 56,6% dos 

Oligochaeta em S1 (Figuras 12 e 13). 

 

Análise Estatística dos Índices Univariados 

 

A partir dos resultados da ANOVA hierárquica pôde-se observar, 

invariavelmente, diferenças entre rios em termos de abundância e riqueza (Tabelas 04 e 

05). Para a equitatividade e diversidade somente foram verificadas diferenças em 

fevereiro e junho, respectivamente. Todos os índices univariados mostraram diferenças 

significativas entre estações em ambos os meses, com exceção da riqueza, que pouco 

variou em junho. As comunidades de mediolitoral e infralitoral, somente diferiram 

significativamente em fevereiro quanto à equitatividade, e, em junho, quanto à riqueza 

(Tabelas 04 e 05). 



 

 

 

 

 
Figura 11. Contribuição relativa dos principais grupos taxonômicos para a 

riqueza ao longo das estações dos rios Botafogo e Siri  nos meses de fevereiro (A) e 

junho (B). (B – Botafogo; S – Siri; ML - mediolitoral; IL - infralitoral). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Contribuição relativa dos principais grupos taxonômicos para a 

abundância ao longo das estações dos rios Botafogo e Siri nos meses de fevereiro (A) e 

junho (B).  (B – Botafogo; S – Siri; ML - mediolitoral; IL - infralitoral). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 13. Densidades totais por estação dos grupos taxonômicos dominantes 

nos rios Botafogo (A, B) e Siri (C, D) em fevereiro e junho/03 (B – Botafogo; S – Siri; 

ML - mediolitoral; IL - infralitoral). 

 

 

 



 

 

 

6.3.2 Distribuição das Espécies por Classes de Abundância  

 

Ambos os estuários apresentaram um elevado percentual de táxons nas menores 

classes de abundância (1 e 2), que determinaram a configuração fortemente inclinada 

das curvas (moda predominantemente à esquerda) indicadora de boa condição do 

macrobentos. No rio Siri, entretanto, a dominância percentual dos táxons raros no 

macrobentos foi ainda mais acentuada (Figuras 14 e 15).  

Por outro lado, independentemente do período de amostragem e andar bêntico, a 

maioria das estações do rio Botafogo apresentou uma maior amplitude de classes de 

abundância do macrobentos em comparação ao rio Siri, que mostrou curvas mais 

truncadas e elevadas (Figuras 14 e 15). Portanto, apesar dos elevados percentuais de 

organismos raros, a curvas do rio Botafogo se prolongaram mais para a direita, 

indicando condições de alta dominância e de possível condição de distúrbio moderado 

(Figuras 14 e 15). 

Em fevereiro, todas as estações do rio Botafogo apresentaram moderada 

perturbação, com a condição mais extremada sendo observada no mediolitoral de B1. 

No rio Siri, apenas o mediolitoral de S1 mostrou sinais de perturbação. 

Em junho, observou-se uma tendência geral de elevação nos percentuais de 

táxons raros e uma forte redução no número de classes de abundância no rio Botafogo, 

com destaque para o infralitoral de B1 (Figuras 14 e 15).  No rio Siri, as estações S1ML, 

S2ML e S3IL apresentaram mudanças em relação aos diagnósticos de fevereiro (Figuras 

14 e 15).   

Em geral, o método apontou para importantes diferenças entre os estuários 

quanto à dominância e percentual de táxons raros. 

 

 

 

 



 

 
Figura 14. Distribuição do percentual de táxons em classes de abundância nos 

rios Botafogo e Siri em fevereiro/03 (B – Botafogo; S – Siri; ML - mediolitoral; IL – 

infralitoral; NP – não perturbado; PM – moderadamente perturbado; P – perturbado). 



 

 
Figura 15. Distribuição do percentual de táxons em classes de abundância nos 

rios Botafogos em junho/03. (B – Botafogo; S – Siri; ML - mediolitoral; IL – 

infralitoral; NP – não perturbado; PM – moderadamente perturbado; P – perturbado). 

 



 

 

 

6.3.3 Comparação entre abundância e biomassa (Curvas ABC) 

As curvas ABC totais (CDT) e parciais (CDP) detectaram condições de distúrbio 

nas comunidades bênticas dos rios Botafogo e Siri em ambas ocasiões de coleta.  

Entretanto, os resultados das curvas CDT e CDP foram, em sua maioria discordantes, 

principalmente em fevereiro. Neste mês, as curvas CDT mostraram boas condições 

ambientais para os dois estuários, exceto para infralitoral de B1, que apresentou 

distúrbio moderado. Já as curvas CDP diagnosticaram níveis moderados de perturbação 

no infralitoral de todas as estações do rio Botafogo e em todo o mediolitoral do rio Siri 

(Figuras 16 a 19).  

Em junho, as curvas de dominância parcial e total apresentaram um maior grau 

de concordância de diagnósticos, principalmente na detecção de forte perturbação, em 

específico no infralitoral das estações B2, B3, S2  e S3. Porém, de modo geral, ambas as 

variantes da análise apontaram para mudanças temporais nos diagnósticos de impacto 

em ambos os rios, caracterizando uma tendência geral de aumento do estresse no 

ambiente bêntico quando de fevereiro para junho (Figuras 16 a 19).  

A Análise de Variância Hierárquica para o índice W utilizando como fatores os 

meses, rios e andares, somente detectou diferenças significativas (p<0,01; F=18,89) 

entre estações.  Entretanto, quando analisados mês a mês, as diferenças entre estações 

somente foram evidentes no mês de junho, ao passo que novamente nenhuma diferença 

(p>0,05) foi verificada entre rios, estações e andares (Tabelas 04 e 05). 

A análise individualizada dos rios por mês (ANOVA unifatorial), em fevereiro, 

detectou diferenças significativas entre estações para os valores de W no mediolitoral do 

rio Botafogo (F=6,123; gl=1;34; p=0,035) e no infralitoral das estações do rio Siri 

(F=7,905; gl=1;34; p=0,021).  Em junho, as diferenças foram importantes no infralitoral 

das estações do rio Botafogo (F=5,241; gl=1;34; p=0,04) e nas do rio Siri (F=48,473; 

gl=1;34; p=0,0002).  

No mês de fevereiro, mesmo não tendo sido verificadas diferenças significativas 

entre as estações do infralitoral das estações do rio Botafogo, os valores de W indicaram 

um gradiente positivo para jusante. Em junho, o gradiente passou a fortemente negativo 

(Figura 20).  



 

A comunidade de mediolitoral de ambos os estuários não apresentou mudanças 

importantes no índice W de fevereiro para junho (Figura 20). Em contrapartida, o 

infralitoral sofreu fortes alterações temporais nos diagnósticos (Figura 20), com as 

estações a jusante do rio Botafogo passando a fortemente perturbadas (B2 e B3), em 

junho.  No rio Siri, esta tendência se repetiu nas estações a montante (S1 e S2) (Figuras 

16 a 19). 

As variações espaciais de diagnóstico detectadas pelas curvas CDP foram, em 

sua maioria, concordantes com os resultados da ANOVA aplicada para o índice W, de 

forma tal que as curvas parciais constituíram uma melhor representação gráfica do 

índice W quando comparada a obtida com as curvas CDT (Figuras 18 e 19).  Além 

disso, quando confrontados os resultados das duas variantes da análise, observou-se que 

as curvas CDT tendem a atenuar o diagnóstico do nível de distúrbio. 

Considerando os resultados das CDP do mês de fevereiro, o rio Botafogo 

apresentou 2 pontos de amostragem classificados como "não perturbados” e 4 

“moderadamente perturbados”, enquanto o rio Siri mostrou 3 registros de perturbação 

moderada e 3 pontos “não perturbados”.  No mês de junho, o rio Botafogo apresentou 2 

pontos enquadrados como "não perturbados", 2 “moderadamente perturbados” e 2 

“fortemente perturbados", enquanto no rio Siri, 1 ponto não exibiu evidências de 

distúrbio, 3 apontaram moderada perturbação e dois mostraram-se fortemente 

perturbados (Figuras 18 e 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 16. Curvas ABC (dominância cumulativa total) para cada estação e andar 

bêntico dos rios Botafogo (B) e Siri (S) no mês de fevereiro/03 (ML – mediolitoral; IL – 

infralitoral; NP - "não perturbado";  PM - "perturbação moderada"; P - "forte 

perturbação"; W – Índice de Clarke). 

 

 

 



 

 

Figura 17. Curvas ABC (dominância cumulativa total) para cada estação e andar 

bêntico dos rios Botafogo (B) e Siri (S) no mês de junho/03 (ML – mediolitoral; IL – 

infralitoral; NP - "não perturbado";  PM - "perturbação moderada"; P - "forte 

perturbação"; W – Índice de Clarke). 

 

 

 

 



 

 

Figura 18.  Curvas ABC (dominância cumulativa parcial) para cada estação e 

andar bêntico dos rios Botafogo (B) e Siri (S) no mês de fevereiro/03 (ML – 

mediolitoral; IL – infralitoral; NP - "não perturbado";  PM - "perturbação moderada"; P 

- "forte perturbação"; W – Índice de Clarke). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 19.  Curvas ABC (dominância cumulativa parcial) para cada estação e 

andar bêntico dos rios Botafogo (B) e Siri (S) no mês de junho/03 (ML – mediolitoral; 

IL – infralitoral; NP - "não perturbado";  PM - "perturbação moderada"; P - "forte 

perturbação"; W – Índice de Clarke). 

 



 

 

Figura 20.  Variação espaço-temporal dos valores de dispersão relativa (A) e do 

índice W (B) nos rios Botafogo e Siri (ML – mediolitoral; IL – infralitoral). 

 

6.3.4 Índice Bêntico 

Os rios Botafogo e Siri apresentaram diferentes diagnósticos de integridade 

bêntica por mês de amostragem, estação e andar, embora o ambiente controle tenha 

apresentado um maior número de estações com algum nível de degradação (Figura 21).    

Os diagnósticos do índice bêntico mostraram notáveis variações entre estações e 

fortes alterações temporais em ambos os estuários (Figura 21).  

Quando analisada a qualidade bêntica mês a mês, somente o mediolitoral de B2 

e o infralitoral da estação B3 foram, invariavelmente, classificados como "não 



 

degradados" (Figura 22). Por outro lado, apenas o mediolitoral da estação S2 

apresentou-se "degradado" em ambos os meses.  As estações B1 (mediolitoral) e S1 

(infralitoral) mostraram forte variação temporal no diagnóstico do índice, passando de 

“degradados” para “não degradados” em fevereiro e junho, respectivamente (Figura 22). 

Quando comparados os andares bênticos, o mediolitoral apresentou, em geral, 

valores mais baixos de integridade que o infralitoral, em ambos os rios (Figuras 21 e 

22). 

 

 

Figura 21. Variação espaço-temporal dos diagnósticos de impacto do Índice Bêntico (A) 
e dos escores da Meta-Análise do macrobentos (B) nos rios Botafogo e Siri (ML – 
mediolitoral; IL – infralitoral). 

 



 

 
Figura 22.  Variação temporal dos diagnósticos de integridade biótica obtidos pelo 

Índice bêntico em cada ponto de amostragem dos estuários rios Botafogo e Siri (B – 
Botafogo; S – Siri; ML – mediolitoral; IL – infralitoral). 

 

6.3.5  Meta-Análise do Macrobentos 

Dos 14 Filos representados na matriz de Warwick e Clarke (1993a), 10 foram 

registrados no presente estudo, e, juntamente com Porifera, Ctenophora e Insecta 

compuseram as matrizes de produção de fevereiro e junho (Tabelas 08 e 09). 

Os resultados da Meta-Análise tratados como índice multivariado identificaram 

“evidências de impacto” na maioria das estações dos rios Botafogo e Siri, embora 

nenhum ponto tenha sido classificado com fortemente impactado (Figura 21). Foram 

observadas oscilações temporais de pequena intensidade nos diagnósticos quando 

comparados as ocasiões de coleta, exceto pela forte queda no índice no infralitoral de S3 

no mês de junho.  A maioria das estações do rio Botafogo exibiram “evidências de 

impacto” em ambos os meses (Figura 23), entretanto, a exceção se deu no infralitoral da 

estação B3 que, invariavelmente, mostrou-se não impactado. O rio Siri diferiu do 

Botafogo principalmente pelo maior número de variações temporais nos níveis de 

perturbação. (Figura 23). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 08. Proporção (%) da produção total estimada para cada Filo por estação, no mês de fevereiro/03. 

Filo 
rio Botafogo rio Siri 

 
Mediolitoral Infralitoral Mediolitoral Infralitoral 

 B1 B2 B3 B1 B2 B3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 
ANNELIDA¹ 82,56 82,06 73,36 62,68 87,66 84,63 94,20 68,23 85,65 90,73 65,62 73,80 
CHELICERATA¹ 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CNIDARIA¹ 0,20 0,00 0,00 20,69 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CRUSTACEA¹ 7,30 3,02 1,98 2,62 0,57 1,33 0,11 18,98 0,00 0,99 20,92 1,06 
CTENOPHORA² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ECHINODERMATA¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
INSECTA² 0,02 0,07 0,54 0,00 0,00 0,00 4,60 7,31 0,42 0,45 0,33 0,00 
MOLLUSCA¹ 4,71 8,85 8,19 10,77 4,90 9,04 0,45 0,66 7,99 1,98 8,36 14,76 
NEMATODA¹ 3,76 4,01 12,08 2,17 4,69 3,43 0,47 4,37 2,63 3,82 2,22 7,25 
NEMERTEA¹ 0,70 1,53 3,65 0,45 1,23 0,63 0,00 0,47 3,32 2,04 0,70 3,13 
PHORONIDA¹ 0,40 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PLATYHELMINTHES¹ 0,33 0,10 0,00 0,57 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 
PORIFERA² 0,01 0,00 0,20 0,06 0,16 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 -  Filos presentes na matriz teste de Warwick e Clarke (1993a); 2 – Filos assinalados exclusivamente no presente estudo. 



 

 

 

 

Tabela 09. Proporção (%) da produção total estimada para cada Filo por estação no mês de junho/03 

Filo 
rio Botafogo rio Siri 

 
Mediolitoral Infralitoral Mediolitoral Infralitoral 

 B1 B2 B3 B1 B2 B3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 
ANNELIDA¹ 64,68 76,61 69,17 78,72 57,90 71,18 36,00 60,47 54,77 62,70 66,67 49,10 
CHELICERATA¹ 0,00 0,06 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 
CNIDARIA¹ 1,05 0,57 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 
CRUSTACEA¹ 3,39 0,30 0,08 6,08 0,10 0,27 0,00 17,12 11,74 0,78 0,69 17,34 
CTENOPHORA² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ECHINODERMATA¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 
INSECTA² 0,06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,07 0,00 0,47 0,00 0,00 
MOLLUSCA¹ 10,60 7,66 5,81 9,46 16,91 9,72 38,72 15,06 9,23 10,27 7,23 11,77 
NEMATODA¹ 10,56 12,23 21,57 3,63 10,08 13,37 24,84 5,90 10,21 10,82 18,19 4,80 
NEMERTEA¹ 9,08 2,07 1,80 2,11 5,48 2,27 0,00 0,95 11,76 0,47 0,00 7,00 
PHORONIDA¹ 0,24 0,26 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
PLATYHELMINTHES¹ 0,35 0,19 0,59 0,00 8,50 2,31 0,00 0,00 1,98 13,62 7,21 6,63 
PORIFERA² 0,00 0,02 0,09 0,00 0,19 0,05 0,17 0,00 0,21 0,86 0,00 0,05 
1 -  Filos presentes na matriz teste de Warwick e Clarke (1993a); 2 – Filos assinalados exclusivamente no presente estudo. 



 
 

 

 
Figura 23.  Variação temporal dos níveis de impacto obtidos pela Meta-Análise do 
macrobentos em cada ponto de amostragem dos estuários rios Botafogo e Siri (B – 

Botafogo; S – Siri; ML – mediolitoral; IL – infralitoral). 
 
Na escala bidimensional (MDS), observou-se uma tendência de agrupamento 

das estações dos rios Botafogo e Siri em relação aos pontos do Nordeste do Atlântico, 

em ambos os meses (Figura 24).  Isso se configurou na forte separação de um 

grupamento com posicionamento predominante à direita do eixo principal e superior no 

eixo vertical.  A condição de “evidência de impacto” foi notável pela maior 

proximidade relativa dos pontos testados com os pontos C6 e C7.  Considerando a 

orientação do gradiente crescente de impacto como da esquerda para a direita ao longo 

do plano horizontal, as estações do rio Botafogo localizaram-se mais ao centro em 

fevereiro e mais à direita em junho; as do rio Siri, posicionaram-se de modo inverso 

(Figura 24).  Em ambos os meses, o mediolitoral de S1 foi o ponto cuja posição relativa 

mais se aproximou da condição de maior impacto (Figura 24). 

Os Filos Annelida, Echinodermata e Mollusca exerceram forte influência da 

distinção entre o macrobentos dos estuários dos rios Botafogo e Siri em relação à do NE 

do Atlântico (Tabelas 10 e 11). Os Crustacea, por sua vez, foram tão importantes quanto 



 
 

 

os Equinodermata para a dissimilaridade entre o macrobentos do rio Siri e os dados teste 

(Tabelas 10 e 11).   

Na análise de fevereiro, a produção média relativa dos Filos Echinodermata e 

Mollusca foi muito mais representativa na macrofauna do NE do Atlântico, exibindo 

importantes percentuais de contribuição para a dissimilaridade entre os ambientes. A 

produção relativa do Filo Annelida nos estuários estudados foi sempre superior a da 

região do NE do Atlântico, e responsável pelos maiores percentuais de participação para 

a dissimilaridade entre os ambientes. Essas diferenças foram mais evidentes no mês de 

fevereiro, quando as produções relativas do Filo nos estuários estudados estiveram 

próximas de 80% (Tabela 10).  

Em junho, observou-se um forte incremento na produção relativa média dos 

Mollusca no rio Siri, que determinou uma queda na contribuição para a dissimilaridade. 

Quanto aos Echinodermata, apesar do incremento nas produções dos rios Botafogo e 

Siri em relação a fevereiro, não houve considerável alteração nas contribuições para a 

dissimilaridade em ambos os rios.  A análise de junho mostrou uma queda geral nas 

produções relativas de Annelida concomitante ao considerável aumento da importância 

dos Nematoda tanto em termos de produção relativa como de contribuição para a 

dissimilaridade média (Tabelas 10 e 11). A medida que a queda nas produções de 

Annelida nos rios Siri e Botafogo influenciaram o aumento na similaridade desses 

estuários em relação às estações do NE do Atlântico, o incremento de Nematoda 

exerceu efeito inverso, contribuindo para a manutenção da posição relativa da maioria 

das estações estudadas na região central do plano bidimensional  (Tabela 11). 

De um modo geral, os rios Botafogo e Siri ocuparam posições relativas muito 

próximas no plano bidimensional, de forma que no escopo da Meta-Análise não se 

diferenciam enquanto ambientes impactado e controle (Figura 24). 

Em termos de produção relativa média, os rios Botafogo e Siri apresentaram 

baixas dissimilaridades tanto em fevereiro (17,48%) como em junho (24,21%).  O Filo 

Annelida apresentou a maior produção relativa entre todos os grupos, além dos maiores 

percentuais de contribuição para a dissimilaridade ente rios em ambos os meses de 

coleta (Tabela 12). No mês de junho, observou-se fortes quedas nas contribuições para a 

dissimilaridade de Cnidaria e Insecta, acompanhadas de importantes incrementos nas 

participações de Nematoda, Nemertea e Platyhelminthes (Tabela 12). 



 
 

 

 

Tabela 10. Proporção da produção média (%) de cada Filo e contribuição (%) para 
dissimilaridade média entre os dados-teste (Warwick e Clarke, 1993a) e os rios Botafogo e Siri: 
análise para o mês de fevereiro/03. 
Filo Produção média Contribuição para Dissimilaridade de Bray-Curtis 
 Atlânt. 

NE 
rio 

Botaf. 
rio 
Siri 

Rio Botafogo rio Siri 

    % contrib. % cumulat. % contrib. % cumulat. 
Annelida 54,08 78,82 79,70 37,52 37,52 37,07 37,07 
Mollusca 29,2 7,74 5,7 29,27 66,79 30,01 67,08 
Echinodermata 10,23 0,03 0,0 12,74 79,53 12,19 79,27 
Crustacea 3,58 2,8 7,01 6,05 85,58 10,18 89,45 
Nemertea 1,15 1,36 1,61 1,69 87,27 1,91 91,36 
Nematoda 0,98 5,02 3,46 6,77 94,04 4,72 96,08 
Cnidaria 0,35 3,59 0,0 4,67 98,71 0,42 96,5 
Insecta 0,0 0,11 2,18 0,13 98,84 2,6 99,1 
- os valores em negrito representam as maiores produções médias por Filo entre as três localidades. 

 

Tabela  11 . Proporção da produção média (%) de cada Filo e contribuição (%) para 
dissimilaridade média entre os dados-teste (Warwick e Clarke, 1993a) e os rios Botafogo e Siri: 
análise para o mês de junho/03. 
Filo Produção média Contribuição para Dissimilaridade de Bray-Curtis 
 Atlânt. 

NE 
rio 

 Botaf. 
rio 
Siri 

rio Botafogo rio Siri 

    % contrib. % cumulat. % contrib. % cumulat. 
Annelida 54,08 69,71 54,95 31,57 31,57 26,76 26,76 
Mollusca 29,2 10,03 15,38 27,67 59,24 25,28 52,04 
Echinodermata 10,23 0,14 0,29 12,59 71,83 11,78 63,82 
Crustacea 3,58 1,7 7,95 5,42 77,25 10,37 74,19 
Nemertea 1,15 3,8 3,36 3,88 81,13 4,02 78,21 
Nematoda 0,98 11,91 12,46 14,82 95,95 14,52 92,73 
Platyhelminthes 0,02 1,99 4,91 2,45 98,4 5,7 98,43 
- os valores em negrito representam as maiores produções médias por Filo entre as três localidades. 

 

Tabela 12. Proporção da produção média (%) dos principais Filos e contribuição (%) para 
dissimilaridade média entre os rios Botafogo e Siri em fevereiro e junho/03. 
Filo Produção relativa média Contribuição para Dissimilaridade de Bray-Curtis
 Fevereiro/03 Junho/03 Fevereiro/03 Junho/03 

 Botaf. Siri Botaf. Siri % contr. % cumulat. % contr. % cumulat. 
Annelida 78,82 79,7 69,71 54,95 33,51 33,51 32,29 32,29 
Crustacea 2,8 7,01 1,7 7,95 20,81 54,32 15,77 48,06 
Mollusca 7,74 5,7 10,03 15,38 14,71 69,03 15,74 63,8 
Cnidaria 3,59 0,0 0,42 0,26 10,27 79,3 1,11 64,91 
Nematoda 5,02 3,46 11,91 12,46 8,43 87,73 14,46 79,37 
Insecta 0,11 2,18 0,02 0,14 6,11 93,84 0,28 79,65 
Nemertea 1,36 1,61 3,8 3,36 3,94 97,78 8,75 88,4 
Platyhelminthes 0,3 0,31 1,99 4,91 1,45 99,23 9,84 98,24 
Echinodermata 0,03 0,0 0,14 0,29 0,08 99,31 0,78 99,02 

- os valores em negrito representam as maiores produções médias por Filo entre rios. 



 
 

 

 
Figura 24.  Ordenações MDS obtidas a partir de dados de produção relativa ao nível de 
Filo das amostras de macrobentos do NE do Atlântico (Warwick e Clarke, 1993a) (A) e 
da reunião das amostras do NE do Atlântico e as coletadas em fevereiro (B) e junho/03 
(C) nos rios Botafogo e Siri (B – Botafogo; S – Siri; ML – mediolitoral; IL – 
infralitoral). 



 
 

 

 
6.3.6 Dispersão Relativa 

O rio Botafogo apresentou valores de dispersão relativa inferiores aos do rio 

Siri em quase todas as estações e meses de amostragem.  De fevereiro para junho, as 

estações de ambos os rios apresentaram diferentes padrões de oscilação. Em fevereiro, 

em ambos os andares bênticos do rio Botafogo, verificou-se um gradiente negativo do 

índice no sentido jusante, que somente se repetiu em junho no mediolitoral. A 

amostragem de junho foi marcada por oscilações positivas e negativas nas estações B1 e 

B3, respectivamente (Figura 20).   

Excepcionalmente, as amostras de mediolitoral e infralitoral da estação B2 

apresentaram um incremento na dispersão relativa de fevereiro para junho, enquanto B3 

apresentou pequena variação.  No rio Siri, não foram registrados gradientes espaciais ou 

temporais evidentes, apesar das oscilações na dispersão relativa. No mês de junho, 

observou-se um forte declínio na dispersão relativa no mediolitoral de S1 (Figura 20).   

 

6.4 Análise dependente da identidade das espécies  

6.4.1 Análise de Agrupamento e Ordenação 

A análise MDS para as amostras da macrofauna de ambos os rios mostrou uma 

representação bidimensional aceitável dos agrupamentos, com estresse de 0,16 para a 

análise de fevereiro e 0,18 para a configuração de junho. De um modo geral as amostras 

do rio Siri mostraram-se mais dispersas em comparação com as do rio Botafogo 

(Figuras 25 e 26).  No mês de fevereiro observou-se uma separação clara entre rios, 

confirmada pela ANOSIM Unifatorial (R global=0,588; p<0,001%), estando as 

amostras do rio Siri mais dispersas que as do rio Botafogo. Em fevereiro, a principal 

distinção ocorreu entre o mediolitoral de S1 e S2 em relação aos demais pontos. O 

mediolitoral de S3 apresentou uma comunidade com características estruturais 

intermediárias entre todo o infralitoral do rio Siri e o mediolitoral de S1 e S2. O 

grupamento do rio Botafogo, apresenta uma clara separação entre mediolitoral e 

infralitoral, com B3IL evidenciando-se como o grupo mais diferenciado de toda a 

configuração.  Em junho, a similaridade entre rios aumentou, e ainda que o MDS não 

tenha possibilitado uma clara separação bidimensional (Figura 26), a análise das 



 
 

 

similaridades (ANOSIM Unifatorial) apontou para diferenças estatisticamente 

consistentes (R global=0,232; ou p=0,001).   

 
Figura 25.  Ordenação MDS por amostra do macrobentos dos rios Botafogo e Siri 
obtida dos dados de abundância das espécies coletadas no mês de fevereiro/03 (B – 
Botafogo; S – Siri; ML – mediolitoral; IL – infralitoral). 
 

 
Figura 26. Ordenação MDS por amostra do macrobentos dos rios Botafogo e Siri obtida 
dos dados de abundância das espécies coletadas no mês de junho/03 (b – Botafogo; s – 
Siri; m – mediolitoral; il – infralitoral). 

 

Quando comparadas as diferenças temporais na estrutura da comunidade de 

cada rio (fevereiro para junho), tanto o  Botafogo (R global=0,19; p=0,001) como o Siri 
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(R global=0,305; p<0,00001) apresentaram alterações importantes na comunidade.  As 

estações e andares bênticos de ambos os rios também apresentaram diferenças 

significativas nas estruturas das comunidades entre meses, com exceção da estação B1 

(Tabela 13).  

Tabela 13. Resultados da análise de similaridade ANOSIM para as 
diferenças estatísticas temporais entre as estações e entre os andares 
bênticos dos rios Botafogo e Siri. 

Análise das Similaridades R global ns (%) 
entre estações   

Fev. BE1    Jun. BE1 0,25 7,4 
Fev. BE2    Jun. BE2 0,461 0,2 
Fev. BE3    Jun. BE3 0,533 0,2 
Fev. SE1    Jun. SE1 0,572 0,2 
Fev. SE2    Jun. SE2 0,302 3,9 
Fev. SE3    Jun. SE3 0,524 0,2 
entre andares bênticos   

Fev. BML  Jun. BML 0,34 0,1 
Fev. BIL  Jun. BIL 0,192 3,0 

Fev. SML  Jun. SML 0,507 0 
Fev. SIL  Jun. SIL 0,515 0 

ns – nível de significância; B – Botafogo; S – Siri; ML – mediolitoral; IL – infralitoral; E – estação. 

A análise das similaridades entre estações de um mesmo rio por mês apontou 

diferenças significativas, no mês de fevereiro, quando confrontadas B1 e B3 

(Rglobal=0,344; p=1,3%), S1 e S3 (Rglobal=0,328; p=1,9%) e entre S2 e S3 

(Rglobal=0,354; p=1,7%). Em junho, todas as estações do rio Botafogo diferiram entre 

si (p<0,05), enquanto no rio Siri, apenas S1 de S3 (R global=0,609; p=0,2%). 

A análise BIOENV por andar bêntico discriminou o potencial de oxi-redução 

do sedimento como o fator abiótico que melhor explicou a estrutura da comunidade do 

mediolitoral (rs = 0,258). No infralitoral, a salinidade e o Fósforo Total da água (rs = 

0,386) determinaram, conjuntamente, o padrão estrutural.  Os fatores mais bem 

relacionados à explicação dos padrões bióticos de cada rio, no mediolitoral, foram o 

percentual de matéria orgânica e a quantidade de Feopigmentos (rs = 0,557) no 

sedimento do rio Botafogo e a Clorofila-a (rs = 0,157) no sedimento do rio Siri. No 

infralitoral, a estrutura da comunidade do rio Botafogo esteve melhor relacionada com o 

conjunto Fósforo Total e Clorofila-a nos sedimentos e a amônia e a temperatura na água 

(rs = 0,804). No rio Siri, o padrão biótico mostrou-se bem explicado pelo potencial de 

oxi-redução da água (rs = 0,725). 



 
 

 

7. Discussão  

A eutrofização é freqüentemente referida como um fenômeno de aumento da 

produção primária bêntica e pelágica motivado pelo aporte excessivo de nutrientes 

(McLusky, 1989).  Modernamente, a eutrofização é definida como um processo, e não 

estritamente um estado trófico (Nixon, 1995). Desta forma, enquanto processo, a 

eutrofização abrange um complexo conjunto de fenômenos bióticos e abióticos que são 

desencadeados pela adição antropogênica de nutrientes limitantes (nitrogênio e fósforo) 

para os organismos produtores (Heip, 1995).  

Os principais efeitos diretos e indiretos da eutrofização compreendem desde o 

incremento do fitoplâncton e do fitobentos, a redução na transparência da água e na 

concentração de oxigênio de fundo além de alterações tróficas e estruturais nas 

comunidades dos organismos bentônicos (Pearson e Rosemberg, 1978; Heip 1995; 

Nixon, 1995; Clark, 2001).  Gray (1992) sumariza o processo de eutrofização marinha 

em cinco fases iniciadas com o “enriquecimento”, passando por fases intermediárias que 

resultam em alterações ao nível fisiológico, comportamental, de estrutura de populações 

e comunidades, até culminar com a anóxia e mortalidade em massa. 

A detecção do impacto do enriquecimento orgânico nas comunidades bênticas 

pressupõe que o enriquecimento atinja uma magnitude capaz de superar os gradientes 

naturais que regem os padrões de distribuição dos organismos no ambiente (Pearson e 

Rosemberg, 1978).  Entretanto, diante de condições de impacto transitórias, iniciais ou 

mesmo sutis, o diagnóstico da integridade da estrutura de uma comunidade pode ser 

dificultado ou mesmo distorcido (Warwick et al., 1987; Warwick e Clarke, 1993a), 

principalmente quando tratado de forma restrita quanto à ferramenta de análise. Nesses 

casos, é aconselhável a utilização de múltiplos métodos com diferentes pressupostos de 

análise para conferir maior robustez às conclusões (Dauer et al., 1993; McLusky, 1989).  

Desta forma, a investigação do impacto sobre a estrutura da comunidade de 

macroinvertebrados nos rios Botafogo e Siri se deu através de técnicas de análise 

distintas quanto ao conjunto de variáveis envolvidas e abordagens metodológicas.   

Além disso, a premissa de que as comunidades bênticas respondem de modo 

similar à poluição orgânica (Pearson e Rosemberg, 1978), também deve ser considerada 

com cautela devido à possibilidade de interferência da variabilidade ambiental nos 

resultados, principalmente quando tratada sob metodologias dependentes da identidade 



 
 

 

das espécies (Warwick e Clarke, 1993). Por esse motivo, a avaliação do estresse 

ambiental baseada em ambientes-controle é considerada problemática, principalmente 

em ambientes estuarinos, cuja dinâmica dos fatores físicos naturais (correntes, 

salinidade e tipo de sedimento) constituem fontes de estresse para os organismos (Dauer 

et al. 1993).  As fontes de variabilidade natural devem, portanto, ser identificadas e 

removidas para prevenir a distorção na interpretação das alterações na estrutura das 

comunidades (Warwick e Clarke, 1993a; Dauer et al. 1993).  

A análise da estrutura das comunidades dos estuários do Botafogo e Siri através 

das metodologias independentes da identidade das espécies consolidaram um 

diagnóstico geral de distúrbio moderado nestes ambientes (Tabela 14).  A maior parte 

dos diagnósticos foi congruente entre si quanto à detecção de algum nível de 

perturbação.  Contudo, essas metodologias foram pouco eficientes na diferenciação dos 

dois estuários (Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, Equitatividade de Pielou, 

Curvas ABC, Índice Bêntico e Meta-Análise) ou insuficientemente informativas 

(Abundância, Riqueza, Distribuição das Abundâncias, Dispersão Relativa) para definir 

os fatores determinantes das diferenças estruturais entre as comunidades de 

macroinvertebrados.   

Diferentemente desses métodos, a agregação da identidade das espécies como 

elemento multivariado na análise de ordenação (MDS) evidenciou diferenças 

significativas (ANOSIM) entre os ambientes, nas diferentes ocasiões de amostragem. 

De um modo geral, a disparidade entre os resultados dessas metodologias 

encontra fundamento nas diferenças de sensibilidade, poder discriminatório e 

especificidade entre as técnicas univariadas, distribucionais e multivariadas (Warwick e 

Clarke, 1991).   

 



 
 

 

Tabela 14. Sumário espaço-temporal dos diagnósticos da condição bêntica dos estuários dos rios Botafogo e Siri de acordo com as 
diferentes metodologias aplicadas.  

 mês FEVEREIRO JUNHO 
 rio rio Botafogo rio Siri rio Botafogo rio Siri 
 andar ML IL ML IL ML IL ML IL 

Método estação 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
P* 

M** 
 

Curvas 
ABC 

Parciais N***  
P 
M 

 
Índice 

Bêntico N  
P 
M 

 
Distrib. 

spp/abund. N 
 

 

P 
M 

 
Meta-

Análise N 
  

 

 

 

*P – “poluído”, “degradado”, “perturbado”; **M – condição moderada de P; ***N – não “poluído”, “degradado” ou” perturbado”; ML 
– mediolitoral; IL – infralitoral. 



 
 

 

No caso da análise multivariada, a principal vantagem do método reside na captura da 

informação ecológica intrínseca em cada espécie e em suas diferenças quanto à sensibilidade 

diante de distúrbios (Warwick e Clark, 1993a).  Devido ao grande poder discriminatório e 

sensibilidade deste método na detecção de diferenças estruturais (Warwick e Clarke, 1991) 

nas comunidades, as diferenças entre os rios Botafogo e Siri foram consideradas consistentes.  

Corroborando com o MDS, os resultados dos percentuais de táxons por classes 

geométricas de abundância também ofereceram uma boa distinção entre os rios Botafogo e 

Siri, apesar de menos informativos.  Essa concordância pode ser explicada pelo fato de 

ambos os métodos terem a abundância absoluta como elemento comum.  A abundância, de 

fato, parece ter sido o fator determinante da dissimilaridade entre estes estuários tendo 

mostrado, juntamente com a riqueza, diferenças significativas entre os ambientes estudados 

(Tabelas 04 e 05).  

Diferentemente dos métodos anteriores, o Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, 

a Equitatividade de Pielou, as Curvas ABC, o Índice Bêntico e a Meta-Análise utilizam a 

proporção das abundâncias. Isso determina um efeito de padronização sobre os dados, 

gerando uma similaridade entre os rios Botafogo e Siri. 

As medidas de Dispersão Relativa foram concordantes com a configuração MDS 

quanto aos padrões de separação dos dois ambientes.  Porém, tendo em vista a suposta 

instabilidade do ambiente bêntico no rio Botafogo, o que explicaria os valores mais elevados 

de Dispersão Relativa entre réplicas no rio Siri? Warwick e Clarke (1993b) observaram que o 

aumento da variabilidade entre amostras (variabilidade na estrutura multivariada) está 

relacionado com o aumento do grau de poluição, quando compararam locais impactados e 

controle. Ao considerar o efeito do aporte orgânico na comunidade bêntica do rio Botafogo, 

seria esperada uma maior dispersão entre amostras, em contraposição ao ambiente controle. 

Quando interpretadas em conjunto, as medidas de Dispersão Relativa e a configuração MDS 

indicam que o rio Siri apresenta sinais mais intensos de distúrbio que o rio Botafogo. É 

possível, portanto, que a maior heterogeneidade da configuração multivariada das amostras 

do rio Siri seja resultante tanto do estresse natural de um ambiente estuarino, como de 

distúrbios relacionados ou não com o impacto orgânico. 

Partindo da premissa de que ambos os rios apresentam sinais de distúrbio, questiona-

se, se a separação entre os ambientes evidenciada no MDS se deu em função de diferentes 

estágios ou níveis de perturbação ou se resultaram de distúrbios de natureza distinta (estresse 



 
 

 

natural e/ou induzido).  Dentro dessa questão, residem as principais deficiências da análise 

multivariada de ordenação apontadas por Warwick e Clarke (1993a): a sensibilidade do 

método às diferenças naturais na composição das espécies e a dificuldade de mensurar, 

valorar e qualificar diferenças.  

A falta de informações das condições ambientais pré-impacto no rio Botafogo e a 

constatada inadequação do rio Siri como controle impedem, portanto, que essa questão possa 

ser respondida apenas pelos resultados da análise multivariada (MDS e ANOSIM).   

Dentro da abordagem independente da identidade específica, foram obtidas diferentes 

respostas dos índices univariados na distinção das estruturas das comunidades dos rios.  

A diversidade e a equitatividade não diferenciaram claramente o rio Botafogo das 

estações-controle externo (S1, S2 e S3) (Tabelas 04 e 05) mostrando que o efeito do aporte 

dos efluentes não determinou uma simplificação óbvia na estrutura da comunidade, quando 

avaliado por tais índices. Esses índices somente separaram os ambientes de forma sazonal 

(Tabelas 04 e 05).  Quando comparadas as estações do rio Botafogo, a diversidade e a 

equitatividade foram mais elevadas exatamente na estação mais poluída (B2).  Este resultado 

concorda com o estudo realizado por Vallarino et al. (2002), que também obtiveram uma 

resposta positiva do índice de Shannon-Wiener na avaliação do aporte de esgotos sobre o 

macrobentos de bancos de mitilídeos no sudoeste do Atlântico. Normalmente, é esperado que 

os efeitos da poluição sobre a estabilidade da comunidade possam ser detectados pela queda 

na diversidade, com base na relação direta entre diversidade, complexidade e estabilidade 

(Cognetti e Maltagliati, 2000; Krassulya, 2001).  Essa esperada redução comumente se dá 

pela alta dominância de um número limitado de espécies tolerantes ou oportunistas, 

juntamente com a redução ou desaparecimento das menos tolerantes ou sensíveis (Rygg, 

1985). Entretanto, os resultados obtidos não apontaram para uma resposta consistentemente 

negativa da diversidade à poluição orgânica (Figura 10). Apesar da sensibilidade da 

diversidade ao estresse natural, Warwick e Clarke (1993a) afirmam que esta não deve ser 

considerada isoladamente na avaliação de distúrbio por não se comportar de forma 

consistente ou previsível em resposta ao estresse ambiental. Desta forma, o presente estudo 

reforça os questionamentos de vários autores sobre eficácia da medida da diversidade na 

detecção de alterações na estrutura do macrobentos, devido à resposta inconsistente à 

elevação dos níveis de distúrbio (Pearson e Rosemberg, 1978; MacManus e Pauly, 1990; 



 
 

 

Warwick e Clarke, 1991; Josefson e Jensen, 1992; Dauvin, 1984 apud Warwick e Clarke, 

1993b). 

As eventuais respostas positiva da diversidade aos distúrbios ambientais têm sido 

atribuídas à heterogeneidade causada pela disponibilização de novos nichos em ambientes 

submetidos a perturbações. Rosa-Filho e Benvenuti (1998) estudando a variação espacial do 

macrobentos de fundos moles de estuários da região Sul do Brasil, destaca que a 

heterogeneidade das associações de organismos foram ocasionadas por mudanças nas 

espécies dominantes e por variações drásticas nas abundâncias.  Os autores explicam que o 

caráter estressante dos hábitats heterogêneos condiciona a dominância por espécies 

oportunistas que se aproveitam e proliferam nas condições favoráveis encontradas em 

pequenas manchas de substrato.  Nesse sentido, Burd et al. (1990) sugerem que perturbações 

em pequena escala produzem lacunas que podem ser preenchidas temporariamente por 

espécies transitórias, resultando num aumento na diversidade.  Partindo da premissa que o 

equilíbrio competitivo em condições de estabilidade conduz para uma baixa diversidade, 

Warwick (1986) afirma que diante de perturbações provocadas pela poluição, a freqüência do 

distúrbio é comumente mais rápida que a taxa de repovoamento da fauna, incorrendo na 

inibição do equilíbrio competitivo e num aumento da diversidade.  Esse fenômeno pode 

explicar as elevadas diversidades encontradas no rio Botafogo, em especial, próximo ao 

ponto de lançamento de efluentes. 

Do mesmo modo, as contrastantes diferenças de abundância entre os rios Botafogo e 

Siri (Tabelas 04 e 05) também podem estar relacionadas ao enriquecimento orgânico em 

níveis favoráveis à bioestimulação.  Segundo o modelo conceitual de Pearson e Rosemberg 

(1978), quando o aporte orgânico não compromete a disponibilidade de oxigênio para a biota, 

pode contribuir para incrementos na abundância e no número de espécies característicos da 

fase inicial da sucessão.  O efeito inicial do enriquecimento, determinado pelo aporte 

moderado de nutrientes, é estimular a cadeia alimentar (Clark, 2001) e pode ser 

momentaneamente positivo para a biota, determinando o incremento da produção do bentos 

(Gray, 1992), explicando assim, as elevadas abundâncias do macrobentos no rio Botafogo. 

Tendo em vista que a riqueza apresentou correlações significativas com a abundância tanto 

no mediolitoral (r=0,64; p<0,01) como no infralitoral (r=0,61; p<0,01), pode-se inferir que 

não houve simplificação da estrutura da comunidade em resposta aos efluentes. 



 
 

 

Alguns estudos sugerem que a qualidade e a quantidade da matéria orgânica constitui 

um fator limitante ao aumento da macrofauna (Tenore,1977; Tenore et al, 1979). Sua 

qualidade, entretanto, está condicionada à digestibilidade, disponibilidade e composição.  

Assim, a matéria orgânica sedimentar pode controlar direta ou indiretamente o número, o 

tamanho e a diversidade do macrobentos (Herman et al. 1999). Segundo Heip et al. (1995) o 

alimento dos organismos suspensívoros é de qualidade relativamente mais elevada 

(principalmente fitoplâncton, e também detritos e bactérias), além de ser freqüentemente 

renovado pela circulação da água.  Os detritívoros dispõem de um alimento de menor 

qualidade nutricional, rico em matéria inorgânica e de difícil seleção.  Aceitando que as 

diferenças de abundância entre os rios Botafogo e Siri podem ser explicadas pela 

bioestimulação do aporte orgânico, esperar-se-ia que estas diferenças se repetissem na 

qualidade e percentuais de matéria orgânica, concentração de pigmentos fotossintéticos e 

nitrogênio total nos sedimentos.  Porém, os resultados da ANOVA Unifatorial não mostraram 

diferenças significativas entre os percentuais de matéria orgânica (p>0,05), silte-argila 

(p>0,05) e nas concentrações de clorofila-a (p>0,05) dos estuários estudados, exceto pela 

concentração de feopigmentos (p=0,028; gl=1;34; F=5,062).  Apesar da semelhança entre 

ambientes quanto aos parâmetros sugestivos de qualidade nutricional da matéria orgânica, as 

comunidades de macroinvertebrados responderam de forma distinta quanto às abundâncias.  

A Figura 28 exibe claramente a resposta da macrofauna do rio Botafogo no mês de fevereiro 

quanto aos percentuais de matéria orgânica (r=0,87; p<0,05), nitrogênio total (r=0,89; 

p<0,05), silte-argila (r=0,96; p<0,01), clorofila-a (r=0,97; p<0,01) e feopigmentos (r=0,88; 

p<0,05), exceto quanto ao fósforo total (p>0,05).  Porém, neste mês, a estação B2 não 

mostrou uma resposta diferenciada das abundâncias da macrofauna em relação a estes 

fatores, sugerindo que não houve diferença detectável na qualidade da matéria orgânica 

imposta pelo aporte de efluentes da carcinicultura (Figura 28).  

No mês de junho, apesar das ainda elevadas abundâncias no rio Botafogo, observou-

se um comportamento errático deste parâmetro com relação ao incremento da qualidade e 

quantidade da matéria orgânica, com correlações fracas ou nulas (Figura 28).  Essa mudança 

na resposta do macrobentos aos indicadores de qualidade nutricional do sedimento pode ser 

atribuída às fortes perturbações na estrutura sedimentar observada neste mês. Certamente, 

importantes alterações hidrodinâmicas relacionadas ao aumento da vazão dos rios no período 

chuvoso (Figuras 03 e 07) determinaram a queda significativa observada nos percentuais de 



 
 

 

silte-argila tanto no rio Botafogo (p=0,0006; gl=1;34; F=14,174) como no Siri (p=0,0007; 

gl=1;34; F=13,754).   

Foi observada, entretanto, uma notável diferenciação dos pontos de mediolitoral e 

infralitoral da estação B2 (Figura 28), sugerindo que os efluentes exerceram influência 

positiva nas abundâncias do macrobentos tanto devido à manutenção da qualidade da matéria 

orgânica como na manutenção de percentuais de silte-argila em percentuais próximos a 40% 

(Figura 07). Esta consideração encontra suporte nos dados de Barg (1992), que inclui a 

siltação e o aporte matéria orgânica nitrogenada como os principais efeitos deletérios do 

despejo de efluentes de carcinicultura em áreas costeiras.   A elevação das abundâncias de 

fevereiro para junho nas proximidades do ponto de despejo foi mais pronunciada na 

comunidade de infralitoral, exatamente no único ponto onde ocorreu um incremento nos 

percentuais de finos (Figura 07).  No mediolitoral, o pequeno declínio nas abundâncias no 

mês de junho não foi acompanhado por diminuição na quantidade de matéria orgânica. 

Porém, a queda na clorofila-a do sedimento (Figuras 09 e 27) pode ter determinado uma 

redução na qualidade do alimento disponível, tendo em vista que o microfitobentos 

representa uma importante fonte de nitrogênio para a fauna bêntica (Kang et al. 2003; Page, 

1997).  

O fato do fósforo total não ter se correlacionado com a abundância do macrobentos do 

rio Botafogo pode ser atribuído ao seu papel não limitante da produção primária local.  

Segundo McLusky (1989), o fósforo somente adquire importância como nutriente limitante 

em sistemas limnéticos; em estuários, o suprimento de nitrogênio constitui o fator crítico. 

Apesar de não haver diferenças importantes entre os parâmetros de qualidade 

nutricional da matéria orgânica entre os estuários estudados, a abundância da macrofauna no 

rio Siri não apresentou correlação com a quantidade e qualidade do alimento (Figura 28), 

exceto com feopigmentos (r=0,861; p<0,05). Isso sugere que o macrobentos dos rios 

Botafogo e Siri diferem quanto aos fatores que regem sua abundância. É possível, portanto, 

que o rio Botafogo seja controlado pela quantidade e qualidade do alimento disponível, 

principalmente em fevereiro (Verão).  Em junho, ainda que não tenham ocorrido mudanças 

significativas nos percentuais de matéria orgânica e clorofila nos sedimentos, as abundâncias 

podem ter sido controladas pelas mudanças na composição granulométrica dos sedimentos. 

Esses considerações podem estar relacionadas com as inferências de Sardá et al. (1992) 

quanto ao controle das abundâncias do macrobentos pelo efeito do enriquecimento orgânico.  



 
 

 

Estes autores constataram, através da fertilização artificial, a ocorrência de padrões sazonais 

de abundância e biomassa do macrobentos controlados, na primavera e início do verão, pelo 

enriquecimento (controle “bottom up”) e, durante o verão pela predação (controle “top 

down”).  No tocante ao rio Botafogo, portanto, a hipótese do controle "bottom up" é plausível 

no mês de fevereiro.  

No rio Siri, as correlações expressas na Figura 28 indicam que a quantidade e 

qualidade do alimento não exerceram efeito controlador sobre a abundância, sugerindo que 

outros fatores podem ser limitantes do bentos infaunal do rio Siri, sejam antropogênicos ou 

mesmo naturais como competição com a epifauna e predação por organismos epifaunais e 

nectônicos (Alongi e Sasekumar,1992).  Porém, os resultados não corroboraram com a 

hipótese do controle “top down” no rio Siri.  Apesar da variação temporal nas proporções de 

carnívoros aparentemente confirmarem esta hipótese, não foi constatada uma variação 

importante nas abundâncias absolutas neste grupo trófico, de modo que não houve uma 

relação inversa entre as abundâncias total e de carnívoros (Figura 27).   

Diante de tais considerações, sugere-se a que perturbações antropogênicas de natureza 

desconhecida possam ter atuado como limitantes das abundâncias do macrobentos no rio Siri.   

 

 
Figura 27. Abundâncias totais e proporções de carnívoros em relação aos outros 

grupos tróficos por andar bêntico e mês de coleta (F – fevereiro; J – junho; ML – 
mediolitoral; IL - infralitoral). 



 
 

 

 

 

Apesar das diferenças significativas da riqueza entre rios (Tabelas 04 e 05), e suas 

flutuações temporais antagônicas (Tabela 02), possibilitarem a diferenciação dos ambientes, 

grande parte dessa variação pode ser explicada pela notável ocorrência de táxons de 

ocorrência acidental e de baixa contribuição relativa para a abundância (item 6.3.1). Esse 

argumento encontra suporte no fato das oscilações da riqueza não estarem associadas ao 

aumento do número de espécies indicadoras de impacto orgânico descritoras do modelo de 

Pearson e Rosemberg (1978).  

 



 
 

 

 

Figura 28.  Relação entre a abundância da macrofauna e os indicadores de qualidade da 
matéria orgânica do sedimento e da água dos rios Botafogo e Siri.  



 
 

 

Já, a variação das abundâncias foi, de fato, determinada pela dinâmica de populações 

de espécies tolerantes à poluição e oportunistas, notadamente no rio Botafogo, que 

apresentou fortes dominâncias em fevereiro (Tabelas 06 e 07). Foram assinalados sinais 

característicos de poluição orgânica na comunidade de mediolitoral do rio Botafogo, através 

do pico populacional do poliqueto Streblospio benedicti e dos oligoquetos Tectidrilus 

evelinae e Tubifex sp., principalmente em fevereiro (Tabelas 06 e 07).  S. benedicti é uma 

espécie “oportunista de enriquecimento” (Pearson e Rosemberg, 1978) que exibe fortes picos 

populacionais sazonais em ambientes sujeitos a enriquecimento (Levin, 1986; Sarda et al. 

1992) e é referenciada como co-dominante com Capitella capitata e Peloscolex 

(=Tectidrilus), em locais com forte poluição orgânica (Pearson e Rosemberg, 1978). Tem 

sido demonstrado que a reporodução de S. benedicti responde positivamente a diversos níveis 

de enriquecimento, desde moderado  

(Dauer e Conner, 1980) até elevadas concentrações (Levin, 1986).  A importância de S. 

benedicti como indicador de impacto orgânico tem motivado sua inclusão, com parâmetro 

individualizado, em alguns índices de integridade bêntica, a exemplo dos índices propostos 

para a região costeira do Norte da Espanha (Borja et al., 2000) e para os estuários do sudeste 

(Van Dolah et al. 1999) e nordeste (Paul et al., 2001) dos Estados Unidos. Já, os oligoquetos 

Tubificídeos (nos quais se incluem Tectidrilus evelinae e Tubifex sp.) proliferam em 

condições de alto aporte orgânico e são resistentes à baixa concentração de oxigênio 

(Cognetti e Maltagliati, 2000; Clark, 2001; Pearson e Rosemberg, 1978). A espécie 

tipicamente estuarina Tubifex costatus é classificada pelo critério de Leppakoski (1975 apud 

MsLusky, 1989) como “indiferente” e sua distribuição não é afetada pela poluição orgânica. 

Em sedimentos com elevado conteúdo orgânico a atividade microbiana é intensificada 

com o conseqüente aumento no consumo de oxigênio. A queda na concentração de oxigênio 

resulta no predomínio da decomposição anaeróbica e produção de gás sulfídrico, com 

reflexos diretos na queda do potencial de oxi-redução (Eh) do sedimento, especialmente nos 

meses mais quentes, quando a elevação da temperatura estimula a decomposição (Mattisson e 

Lindén, 1983).  Pearson e Stanley (1979) sugerem que a medida do potencial de oxi-redução 

(Eh) do sedimento é um método fácil e rápido para registrar o efeito do aporte orgânico em 

sistemas marinhos com base na relação negativa entre esses parâmetros. No presente estudo, 

observaram-se discretas oscilações do Eh nos sedimentos do rio Botafogo ao longo das 

estações e meses, onde predominaram condições fortemente redutoras, com valores de Eh 

sempre abaixo de –100mV (Figura 06).  O percentual de matéria orgânica nos sedimentos do 



 
 

 

mediolitoral também mostrou diferenças pouco pronunciadas entre estações, principalmente 

no mês de fevereiro (Figura 07), concordando com o perfil do Eh.  A relação negativa entre 

Eh e percentual de matéria orgânica em sedimentos tem sido constatada e utilizada por vários 

autores na avaliação de alterações na estrutura da macrofauna e meiofauna (Mattson e 

Lindén, 1983; Sandulli e Nicola-Giudice, 1989; Sandulli e Nicola-Giudici, 1990; Sandulli e 

Nicola, 1991). Pearson e Stanley (1979) observaram que em áreas onde o Eh torna-se mais 

negativo há um declínio da riqueza, com um incremento na proporção de espécies de 

anelídeos em resposta ao aporte orgânico. De acordo com os autores, em sedimentos com Eh 

abaixo de –150mV a fauna é dominada por pequenos anelídeos como Peloscolex 

(=Tectidrilus), Capitella, Protodorvillea, Capitomastus e Eteone, e por poliquetas maiores 

como Goniada e Mellina em fundos com Eh em torno de zero.  Esse padrão de dominância 

foi verificado em todas as estações dos rios Botafogo e Siri que apresentaram Eh negativo, 

com a dominância dos anelídeos Tectidrilus, Tubifex, Streblospio e Mediomastus (Figura 06 e 

Tabelas 06 e 07).  

Vários estudos têm constatado uma resposta positiva dos Nematoda à poluição 

orgânica, sugerindo-os inclusive como bio-indicadores (Gyedu-Ababio et al., 1999). Porém, 

essa relação parece se inverter quando passam a predominar processos redutores nos 

sedimentos, comumente expressos na medida do potencial de oxi-redução (Eh).  Sandulli e 

Nicola-Giudice (1990) e Sandulli e Nicola (1991) estudando as alterações na estrutura da 

meiofauna em resposta à poluição por efluentes urbanos na baía de Nápoles, constataram 

além da dominância de Nematoda, uma resposta positiva deste grupo à poluição orgânica 

apenas sob valores positivos de Eh (superiores a +100mV).  Sob condições fortemente 

redutoras (valores de Eh negativos), estes autores observaram um declínio geral da 

meiofauna. Contrariando os resultados de Sandulli e Nicola-Giudice (1990) e Sandulli e 

Nicola (1991), o presente estudo encontrou uma correlação negativa (rs=-0,624; p<0,05) entre 

as abundâncias de Nematoda e os valores negativos de Eh nos sedimentos do mediolitoral 

dos rios Botafogo e Siri.  Entretanto, tal discordância pode estar relacionada às diferenças de 

profundidade de medição do Eh ou de amplitude de distribuição vertical dos Nematoda. 

Pearson e Rosemberg (1978) explicam a queda na diversidade e na biomassa da 

macrofauna com o aumento do aporte orgânico está relacionada à limitação de oxigênio 

disponível, afloramento da camada de descontinuidade do potencial de oxi-redução (camada 

RPD) e conseqüente redução de nichos. Pearson e Stanley (1979) estudando os efeitos do 



 
 

 

enriquecimento orgânico sobre a macrofauna confirmaram a relação entre o aumento da 

carga orgânica, diminuição do Eh do sedimento, declínio da biomassa e da diversidade. De 

um modo geral, o Eh esteve sempre mais negativo nos sedimentos do rio Botafogo, onde as 

abundâncias e a riqueza foram invariavelmente elevadas, discordando de Pearson e 

Rosemberg (1978) quanto ao empobrecimento da macrofauna.  O Eh nos sedimentos do rio 

Siri, ainda que superiores aos do Botafogo, estiveram quase sempre inferiores a –50mV, onde 

o macrobentos mostrou baixas abundâncias e riqueza quando comparado ao rio Botafogo.   

Mattisson e Lindén (1983) estudando a sucessão da macrofauna em resposta ao 

impacto orgânico do cultivo de mexilhões, verificaram uma resposta positiva da abundância 

em relação ao Eh dos sedimentos, onde a queda no número de indivíduos ocorreu 

principalmente nos meses quentes, nos locais onde a camada RPD esteve muito próxima à 

superfície. No presente estudo, o Eh do sedimento não se correlacionou com a abundância da 

macrofauna.  Além disso, diferentemente destes autores, a macrofauna foi menos abundante e 

o ambiente bêntico esteve mais redutor no mês mais frio (Figuras 02 e 03). Segundo Pearson 

e Rosemberg (1978) a redução da profundidade da camada RPD pode ser motivada pela 

redução do oxigênio dissolvido na água de fundo.  No mês de junho observaram-se notáveis 

alterações em alguns parâmetros hidrológicos e geoquímicos que podem estar relacionados 

direta ou indiretamente com a concentração de oxigênio na coluna d’água: forte elevação da 

turbidez e do fósforo total na água e quedas nas concentrações de clorofila-a da água, no 

fósforo total dos sedimentos, do Eh e pH da água e reduzidos percentuais de silte-argila 

(Figuras 05 a 08). Sugere-se que todos esses fatores estiveram diretamente relacionados com 

alterações hidrodinâmicas provocadas pelo aumento do fluxo fluvial e conseqüente elevação 

do aporte de material terrígeno durante o período chuvoso, caracterizado pelo mês de junho. 

O aumento da descarga dos rios também pode ter sido determinante do arraste da fração 

sedimentar (silte-argila) e contribuído para a elevação da turbidez e diminuição da 

profundidade de penetração da luz.  Isso pôde ser constatado pela concomitante redução do 

fósforo total nos sedimentos e elevação de compostos fosfatados na água, principalmente no 

rio Siri.   

Por outro lado, a queda nos valores de Eh da água no mês de junho também apontou 

para um incremento nos processos redutores na coluna d’água em resposta à elevação da 

matéria orgânica em suspensão (turbidez) (Figuras 05 e 06).  Isso foi mais notável no rio Siri, 

onde o Eh caiu para valores negativos (Figura 06).   



 
 

 

Sob condições de depleção do oxigênio dissolvido e baixos valores de Eh o fósforo 

apresenta uma maior velocidade de remineralização que o nitrogênio durante o processo de 

decomposição da matéria orgânica (Asmus et al. 1995). Conseqüentemente, são liberadas 

maiores quantidades de compostos fosfatados para a coluna d’água, explicando a elevação 

geral nos valores do fósforo total na água em junho, em contraposição a discreta variação do 

nitrogênio total (Figura 05). Baumgarten et al. (2001) registraram resultados correlatos na 

água intersticial de uma área estuarina receptora de esgotos domésticos, onde ocorreram 

picos nas concentrações de fosfato coincidentes com os mais intensos potenciais redutores 

(em torno de -200mV).  

Os resultados da análise BIOENV reforçam as constatações anteriores quanto à 

relação direta entre o potencial de oxi-redução do sedimento e a explicação dos padrões de 

abundância e composição da macrofauna.  No mediolitoral, o Eh do sedimento foi 

selecionado como o fator abiótico que melhor explicou a estrutura da comunidade.  No 

infralitoral, o fósforo total da água e a salinidade foram os fatores determinantes do padrão 

estrutural.  Considerando que o fósforo total da água apresenta uma relação inversa com o Eh 

dos sedimentos, conclui-se que os resultados do BIOENV no infralitoral também atribuem 

importância ao Eh.   

A amônia, principal subproduto nitrogenado do metabolismo dos animais aquáticos, é 

predominante em viveiros de cultivo (Wurtz, 2003) e tem sido utilizada como parâmetro de 

avaliação da qualidade da água (Jones et al, 2001; Nedwell et al., 2001; Burford et al., 2003; 

Trott et al., 2004) e dos efluentes da carcinicultura (Burford e Williams, 2001).  Kaspar et al. 

(1985) calculou que a taxa de excreção de amônia em mexilhões cultivados pode ser três a 

cinco vezes superior à taxa de mineralização do nitrogênio nos sedimentos logo abaixo dos 

locais de cultivo e cinco a dez vezes maior que em sedimentos controle. Os efluentes da 

carcinicultura além de ricos em sólidos suspensos, fitoplâncton e nutrientes dissolvidos 

(Páez-Osuna et al. 1998; Barg, 1992), são proporcionalmente mais enriquecidos em amônia 

quando comparados aos efluentes domésticos (Jones et al., 2001). Entretanto, o efeito 

indireto da aqüicultura sobre os fluxos de nutrientes nitrogenados e fosfatados é mais 

perceptível no enriquecimento dos sedimentos (Barg, 1992; Gilbert et al, 1997; Karakassis et 

al, 1999), do que na coluna d'água (Jones et al., 2001). 

As concentrações de amônia entre os rios Botafogo e Siri não mostraram potencial 

tóxico, considerando que somente em concentrações acima de 3 ou 4mg/L, sob pH superior a 



 
 

 

8,5 ou 9,0, podem resultar em toxicidade para a biota aquática (Boyd, 2002).  Quando 

comparados com dados coletados em fazendas brasileiras de cultivo de camarão (Tabela 15) 

os níveis de amônia dos rios Botafogo e Siri são considerados elevados, principalmente no 

estuário controle, onde a média geral superou o valor médio dos dados compilados por 

Chamberlain (2002).  No mês de fevereiro, os valores de amônia no rio Siri estiveram 

invariavelmente acima dos limites estabelecidos (<0,4mg/L N-NH3) na Resolução CONAMA 

n° 20/1986 para Águas Salobras (Classe 7), destinadas à aqüicultura natural ou intensiva.  No 

rio Botafogo, este parâmetro somente esteve fora do limite da norma na estação B2 (junho) 

(Figura 05).  

A resposta do fitoplâncton ao aporte de nutrientes de atividades de maricultura não é 

um fenômeno unidirecional.  Jones (2001) verificou que as elevadas concentrações de 

nutrientes biologicamente disponíveis nesses efluentes estimularam altas taxas de 

produtividade primária do fitoplâncton.  Entretanto, em áreas enriquecidas pelo cultivo de 

moluscos e peixes, não foram verificadas diferenças importantes na biomassa fitoplanctônica 

em relação aos locais controle (Pitta et al. 1999; La Rosa et al. 2002).  O presente estudo 

também não verificou incrementos nas concentrações de clorofila-a da água relacionadas com 

o aporte de efluentes de carcinicultura no rio Botafogo.  Pelo contrário, os valores de 

clorofila-a foram quase sempre mais elevados no rio Siri (Figura 05).  Tal diferença pode 

estar relacionada tanto à maior turbidez das águas do rio Botafogo (Figura 05) como às 

densas populações de organismos suspensívoros.   

Segundo Heip et al. (1995), em estuários temperados, os organismos suspensívoros 

impõem altas taxas de predação sobre o fitoplâncton.  Nesse processo, a comunidade de 

suspensívoros remove ativamente partículas da coluna d'água para os sedimentos 

(biodeposição). No presente estudo, as comunidades de suspensívoros estiveram 

representadas principalmente por poliquetos sabelídeos (Potamilla sp., Amphiglena sp. e 

Fabricinae spp.).  Porém quando comparadas suas densidades médias totais, o rio Siri 

mostrou valores muito inferiores aos do Botafogo, tanto em fevereiro (43,7ind.0,0079m-² e 

377ind.0,0079m-²) como em junho (21,3ind.0,0079m-² e 323,7ind.0,0079m-²), 

respectivamente. 

O efeito da predação da macrofauna sobre o fitoplâncton pode ser indiretamente 

indicado pela concentração de feopigmentos nos sedimentos, já que segundo Shuman e 

Lorenzen (1975) a clorofila é acidificada e convertida a feopigmentos no processo de 



 
 

 

digestão dos organismos.  Santos et al. (1997) encontrou uma importante associação entre a 

biomassa da meiofauna do estuário Gironde (França) e a concentração de feopigmnetos, 

como reflexo da degradação da clorofila bentônica autóctone.  No presente estudo, as 

abundâncias de sabelídeos se correlacionaram significativamente com a concentração de 

feopigmentos (rs=0,702; p<0,05) no mediolitoral.  No rio Botafogo as concentrações de 

feopigmentos foram mais elevadas (p=0,0276; gl=1;34; F=5,062) do que no rio Siri, ainda 

que os estuários não tenham diferido quanto aos valores de clorofila-a do microfitobentos 

(p<0,05). Nos sedimentos dos estuários estudados as concentrações de feopigmentos foram 

sempre muito mais elevadas que a clorofila podendo constituir um indicativo de aporte de 

detritos algais (Cadée e Hegeman, 1977; Brotas et al. 1995), resultante da degradação da 

clorofila do fitoplâncton.  Além disso, no rio Botafogo as maiores concentrações de 

feopigmentos e as mais elevadas abundâncias de sabelídeos coincidiram com as menores 

concentrações de clorofila-a da água (Figuras 05, 09 e 28), sugerindo uma relação direta com 

a conversão pigmentar pelos suspensívoros.  Em junho, contrariamente à tendência geral de 

redução das abundâncias do rio Botafogo, os sabelídeos atingiram a mais elevada densidade 

na estação B2 (Figura 29). É possível que a manutenção das populações de suspensívoros 

nesta estação nos dois meses de coleta seja resultante não apenas do aporte de fitoplâncton 

alóctone (carcinicultura), como também da grande quantidade de matéria orgânica 

particulada rica em nitrogênio típica de efluentes de fazendas de camarão (Figuras 27 e 28) 

(Barg, 1992; Jones et al. 2001; Burford e Williams, 2001; McKinnon et al. 2002; Burford et 

al. 2003; Trott et al. 2004).   

Heip et al. (1995) cita que os suspensívoros podem ter uma importância central na 

estabilização de sistemas estuarinos sob estresse da eutrofização, particularmente os 

herbívoros bênticos de sistemas rasos, onde o fitoplâncton é efetivamente controlado pela 

predação e a eutrofização não afeta fortemente o sistema.  Desta forma, é aceitável que a 

comunidade suspensívora possa desempenhar não só um importante papel na regulação da 

população fitoplanctônica do rio Botafogo, seja da fração autóctone ou alóctone proveniente 

dos efluentes da carcinicultura, como também na redução das quantidades de matéria 

orgânica particulada que se depositam nos sedimentos.   

 



 
 

 

 
 Figura 29. Variação espaço-temporal das densidades médias de poliquetos 

Sabellidae nos rios Botafogo e Siri (F – fevereiro; J – junho). 

 

O oxigênio dissolvido constitui um parâmetro essencial tanto no controle da 

qualidade ambiental dos corpos d’água com o das águas captadas para carcinicultura e seus 

efuentes (Resoluções CONAMA n°20/1986 e nº312/2002 e Resolução CONSEMA-PE nº 

02/2002).  Os valores de oxigênio dissolvido mensurados no rio Botafogo estiveram fora dos 

limites estabelecidos (>5,0mg/L O2) na Resolução CONAMA n° 20/1986 para Águas 

Salobras (Classe 7), destinadas a aqüicultura natural ou intensiva. No rio Siri, somente a 

estação S3 apresentou valores aceitáveis em ambos os meses de coleta (Figura 06).  

Entretanto, no presente estudo, o oxigênio dissolvido não mostrou variações espaço-

temporais importantes na água superficial (Figura 06) e concordam com dados hidrológicos 

históricos de Macedo et al. (1982), apesar de serem inferiores aos resultados coletados em 

fazendas brasileiras de cultivo de camarão (Tabela 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabela 15.  Valores máximo, mínimo e médio de parâmetros hidrológicos em efluentes de fazendas de 
camarão e águas estuarinas captadas para carcinicultura.   

 N-total 
(mg/L) 

P-total 
(mg/L) 

N - NH3 
(mg/L) 

Clorofila-a 
(mg/L) 

Oxigênio 
dissolvido 

(mg/L) 

 
referência 

rio Botafogo 1,12 - 1,96 

1,59 

0,006 – 0,13

0,065 

0,14 – 0,56 

0,3 

8,37 – 18,97 

13,76 

4,0 – 4,9 

4,58 

presente 
estudo 

rio Siri 1,12 – 2,8 

1,54 

0,081 – 0,4 

0,22 

0,14 – 0,56 

0,44 

13,39 – 22,87

15,81 

4,1 – 5,4 

4,87 

presente 
estudo 

efluentes de 
carcinicultura 

0,02 – 2.600 

2,04 

0,01 – 110,0

0,26 

0,01 – 7,87 

0,38 

1,0 – 694,0 

67,0 

0,4 – 9,66 

5,6 

Chamberlain 
(2002)* 

efluentes de 
carcinicultura 

 

- 

0,15  0,15  

- 

5,49 Vinatea et al. 
(2003)* 

água de 
captação 

 

- 

0,10 0,09  

- 

5,79 Vinatea et al. 
(2003) 

efluentes de 
carcinicultura 

 

- 

0,26 0,11  

- 

5,64 Oliveira et al. 
(2003)* 

água de 
captação 

 

- 

0,21 0,15  

- 

5,83 Oliveira et al. 
(2003)* 

efluentes de 
carcinicultura 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

0,01 – 0,02 

0,013 

Jones et al. 
(2001) 

os valores em negrito correspondem às maiores médias entre os estudos. 

 

Segundo Warwick e Clarke (1993a) a meta-análise da macrofauna ao nível de filo foi 

proposta para superar as desvantagens dos métodos multivariados (ex.: MDS) tanto devido à 

sensibilidade dessas metodologias a diferenças naturais na composição das espécies como 

pela inabilidade destas em atrelar uma escala de importância a mudanças observadas na 

comunidade. Para tal, a meta-análise trabalha os dados ao nível de Filo sob a premissa de que 

neste nível de agregação, a composição taxonômica de comunidades naturais se torna 

gradualmente mais similar em níveis mais elevados e é relativamente menos afetada pelas 

variáveis ambientais naturais do que pela poluição (Warwick e Clarke 1993; Warwick, 1993). 

Desta forma, a meta-análise enquanto parâmetro adimensional (gerado a partir de informação 

multivariada) foi aplicada no presente trabalho com três finalidades: referendar as inferências 

originárias da análise multivariada (ordenação por escalonamento multidimensional – MDS); 

avaliar o nível de impacto orgânico sob uma perspectiva mais ampla; eliminar a problemática 

da utilização do ambiente controle através da eliminação do efeito da variabilidade natural 



 
 

 

entre rios, servindo como instrumento de validação do rio Siri como parâmetro de 

comparação.   

Tendo em vista que a base de dados da Meta-Análise do macrobentos foi composta de 

situações de perturbação ambiental causadas por poluição orgânica (Warwick e Clarke, 

1993), o método é primariamente aplicável à avaliação deste impacto.  Dentro dessa escala 

global de impacto orgânico, os estuários dos rios Botafogo e Siri não se diferenciaram entre 

si (Figura 24).  Além disso, quase todas as estações de ambos os rios apresentaram evidências 

de impacto em pelo menos um dos meses (Figura 21), de forma que o estuário do rio Siri não 

pôde ser validado como ambiente controle, sob esta metodologia.  

Segundo Warwick e Clarke (1993a), a melhor maneira de aplicar a meta-análise é 

mesclando os novos dados à matriz teste e executar a análise MDS, quando se espera que as 

posições relativas dos pontos originais sejam pouco afetadas na nova configuração. Agard et 

al. (1993) não assinalaram diferenças importantes na configuração original ao introduzir 

novas amostras de macrobentos estuarino de Trinidad. Porém, Drake et al. (1999) observaram 

além de um aumento no estresse da configuração, uma considerável alteração na posição 

relativa das amostras teste. No presente estudo, a introdução das 12 amostras (estações) não 

alterou a fidedignidade da configuração em termos de estresse, preservando um valor igual 

ou inferior a 0,16 obtido no MDS original de Warwick e Clarke (1993a) (Figura 24). A 

maioria dos pontos originais sofreram apenas discreta mudança nas posições relativas, de 

forma que a compatibilidade das amostras dos rios Botafogo e Siri com os dados originais 

conferem confiabilidade ao diagnóstico de impacto.   

A meta-análise do macrobentos tem sido testada em diferentes ambientes, regiões 

geográficas e tipos de impacto (Agard et al. 1993; Drake et al. 1999; Savage et al. 2001; 

Venturini et al., 2004) (Tabela 16) com o objetivo de validá-la enquanto parâmetro global, 

tendo em vista que a base de dados de Warwick e Clarke (1993a) é restrita a locais 

temperados e predominantemente marinhos.  O método mostrou-se adequado na avaliação do 

impacto orgânico em uma baía semi-fechada tropical  (Golfo de Paria, Trinidad, Antilhas) 

(Agard et al., 1993) e de um sistema estuarino com diferentes tipos de poluição (Golfo de 

Cádiz, Espanha) (Drake et al. 1999).  Porém, ambos os estudos observaram que as novas 

amostras inseridas se agruparam no plano superior à nuvem de pontos teste.  No presente 

estudo, também foi verificado o mesmo padrão de deslocamento na representação MDS da 

meta-análise para os pontos dos rios Botafogo e Siri (Figura 24).  Agard et al. (1993) e Drake 



 
 

 

et al. (1999) associaram tal deslocamento no eixo vertical às diferenças nas produções médias 

entre os Filos Crustacea e Echinodermata. Em ambos os casos, a produção de Crustacea foi 

superior à dos Echinodermata, em oposição aos dados teste de Warwick e Clarke (1993a) 

(Tabela 16).  No presente trabalho, as proporções das produções médias de Echinodermata 

nos rios Botafogo e Siri (em fevereiro e junho), também foram muito inferiores às dos 

Crustacea (Tabela 16).  Warwick e Clarke (1993a) explicam que as diferenças nas proporções 

relativas de Crustacea e Echinodermata são responsáveis pelas respectivas disposições 

superior e inferior dos pontos no eixo vertical, embora não tenham encontrado explicação nas 

variáveis ambientais registradas naquele estudo.  Agard et al. (1993), entretanto, sugerem que 

o deslocamento vertical pode ser determinado pelo caráter estuarino das novas estações, onde 

o estresse salino não favorece organismos osmoconformistas como os Echinodermata.   

Outro fato importante a destacar é a independência dos eixos vertical e horizontal, 

onde o eixo principal representa seguramente o gradiente de impacto orgânico. Isso pôde ser 

confirmado quando Savage et al. (2001) não obtiveram sucesso na determinação de distúrbio 

ao confrontarem na meta-análise amostras do macrobentos marinho sujeito ao impacto físico 

da mineração com os casos de poluição orgânica de Warwick e Clarke (1993a). Mesmo 

diante da ineficácia do método na avaliação do estresse físico, as diferenças nas proporções 

de Echinodermata e Crustacea registradas pelos autores (Tabela 16) determinaram o mesmo 

padrão de dispersão dos novos pontos na configuração bidimensional encontrado no presente 

estudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabela 16. Proporção da produção média em grupos com resposta positiva¹ e negativa² a 
poluição orgânica segundo Warwick e Clarke (1993a) 

Proporção da produção média (%) Localidade Impacto 
Echinodermata² Crustacea² Annelida¹ Nematoda¹

Referência 

 
NE Oc.  
Atlântico 

 
orgânico 

 

 
10,24 

 

 
3,58 

 
54,08 

 
0,99 

 
Warwick e 

Clarke (1993a) 
Golfo de 
Cádiz 
Espanha 

 
orgânico/ 

inorgânico 

 
0,01 

 
13,42 

 
65,02 

 
0,12 

 
Drake et al. 

(1999) 
Golfo de 
Paria 
Trinidad 

 
orgânico 

 
3,77 

 
13,25 

 
65,55 

 
0,01 

 
Agard et al. 

(1993) 
Atl. Sul 
Oriental 
Namíbia 

 
físico 

 
0,00 

 
15,37 

 
- 

 
- 

 
Savage et al. 

(2001) 
Atl. Sul 
Ocidental 
R.Botafogo 

 
orgânico 

 
0,03 * 
0,14** 

 
2,8 * 
1,7** 

 
78,82 * 
69,71** 

 
5,02 * 

11,91** 

 
presente estudo 

Atl. Sul 
Ocidental 
Rio Siri 

 
- 

 
0,00 * 
0,29** 

 
7,01 * 
7,95** 

 
79,7 * 

54,95** 

 
3,46 * 

12,46** 

 
presente estudo 

* fevereiro/03;  ** junho/03 

 

Warwick e Clarke (1993a) destacam que a produção média de Annelida influencia 

positivamente, deslocando as amostras para o lado poluído do cone de pontos da matriz teste. 

As médias globais encontradas nos estuários dos rios Botafogo e Siri foram, principalmente 

no Verão, muito superiores às encontradas no NE do Atlântico (Warwick e Clarke, 1993) e 

aos resultados de Drake et al. (1999) para o Golfo de Cádiz (Tabela 16).  O valor mais alto de 

produção total de Annelida por amostra encontrado na matriz teste de Warwick e Clarke 

(1993a) foi obtido na estação Clyde 7 (C7=99,1%) situada no extremo de poluição do cone 

de pontos (Figura 24).  Este valor é similar ao maior percentual (94,2%) registrado no mês de 

fevereiro no mediolitoral da estação S1 (Tabela 08). Esta estação foi a que mais se aproximou 

dos pontos mais extremos na escala de impacto do MDS original (C6 e C7) (Figuras 23 e 24) 

. De um modo geral, a proporção relativa da produção de Annelida é semelhante aos estuários 

estudados, apesar de diferirem quando comparados mês a mês (Tabelas 08 e 09). Este 

resultado determina claramente a invalidação do rio Siri como ambiente controle.     

Os Nematoda, apesar de constituírem componentes naturais da meiofauna, 

representaram uma importante parcela da comunidade em termos de abundância e produção 

nos rios Botafogo e Siri, chegando a ser fortemente dominantes numericamente nos dois 

estuários, principalmente em junho (Figura 13).  Em termos de produção relativa total, o Filo 



 
 

 

mostrou valores consideravelmente mais elevados nos estuários estudados do que os 

encontrados no NE do Atlântico (Warwick e Clarke 1993), no Golfo de Cádiz (Drake et al. 

1999) ou em Trinidad (Agard et al., 1993) (Tabela 16). O valor mais alto de produção de 

Nematoda por amostra encontrado na matriz teste de Warwick e Clarke (1993a) foi obtido na 

estação Clyde 6 (C6=37,8%) situada no extremo de poluição do cone de pontos. Porém, de 

um modo geral, os percentuais são baixos, visto que o segundo valor mais elevado foi de 

apenas 5,9% na estação Loch Eil 72 (E72), posicionada quase no centro da escala do eixo 

principal do MDS.   

No presente estudo, a amostragem dos Nematoda esteve relacionada ao grande 

tamanho individual da nematofauna nos dois estuários, determinando sua retenção na malha 

de macrofauna (0,5mm).  Nesse sentido, Warwick e Clarke (1993a) ao incluírem este grupo 

na meta-análise do macrobentos, destacam que a forte contribuição deste Filo para o lado 

poluído da escala de impacto é explicada pela seleção de espécies de grande tamanho 

provocada pelo impacto orgânico. Warwick et al. (1986) sugerem que o impacto orgânico 

resulta numa convergência de tamanhos entre macrofauna e meiofauna, onde aquela passa a 

ser representada por espécies menores e esta por táxons maiores que o usual.  Quanto ao 

macrobentos, tal constatação se apóia na idéia geral depreendida do modelo de Pearson e 

Rosemberg (1978), de que ao longo de um gradiente de poluição orgânica as espécies 

encontradas são cada vez menores à medida que a carga poluidora aumenta.  A relação entre 

aumento do tamanho individual da nematofauna em função do impacto orgânico tem sido 

constatada por vários autores. Mirto et al. (2002) ao avaliarem o impacto da piscicultura em 

tanques-rede sobre a nematofauna no Mar Mediterrâneo, observaram um aumento 

significativo de táxons de maior tamanho na comunidade em resposta ao impacto orgânico. 

Entre os  Nematoda grandes oncolaimídeos do gênero Pontonema têm sido encontrados em 

densidades elevadas sob condições de forte enriquecimento orgânico (Moore e Bett, 1989). 

Grall e Glémarec (1997) realizaram amostragens do macrobentos com malha de 1,0mm na 

Baía de Brest (Inglaterra) para estabelecer índices bióticos de perturbações pelo impacto 

orgânico.  Estes autores incluíram os Nematoda na categoria “espécies oportunistas de 

primeira ordem” juntamente com poliquetas tipicamente indicadores de impacto orgânico 

como Capitella capitata e Scolelepis fuliginosa. 

Este incremento de tamanho individual da nematofauna determina um importante 

ponto de interseção no critério dimensional de distinção entre macro e meiobentos.  Como 



 
 

 

exemplo, Netto et al. (1999), estudando as comunidades de macro e meiofauna nos bancos 

arenosos do Atol das Rocas, observaram que a macrofauna foi fortemente dominada por 

nematodas Oncholaimidae de grande tamanho corporal, exatamente na área com o mais 

elevado percentual de matéria orgânica. A coleta de Nematoda em amostragens de 

macrofauna também tem ocorrido com freqüência em locais com forte contaminação 

orgânica. Venturini et al. (2004), verificaram uma forte dominância de grandes nematodas no 

macrobentos, exclusivamente em locais severamente poluídos por resíduos orgânicos na 

costa Sul do Uruguai. Com base em tais constatações, sugere-se que a forte contribuição 

numérica dos Nematoda no macrobentos dos rios Botafogo e Siri pode ser explicada pelas 

altas concentrações de matéria orgânica nos sedimentos (Tabela 17).   

Apesar do notável significado de Nematoda como indicador de impacto orgânico 

(Higgins e Thiel, 1988), foram assinalados baixos percentuais de contribuição para a 

dissimilaridade em comparação aos Annelida (Tabela 10, 11 e 14), indicando que as 

mudanças dos anelídeos representaram um melhor indicador positivo do impacto orgânico no 

rio Botafogo.  A relevância do Filo Annelida tem motivado sua aplicação seja como índice de 

poluição (Bellan, 1980), compondo diversos índices bióticos aplicados em estuários (Van 

Dolah, et al. 1999; EPA, 2000; Paul et al. 2001; Borja et al. 2000) ou mesmo de forma 

subjetiva, através de seu significado ecológico, a exemplo da sua relevância na interpretação 

das Curvas ABC (Warwick, 1986; Warwick e Clarke, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabela 17. Valores máximo e mínimo do percentual de matéria orgânica e 
concentração de clorofila-a em sedimentos de estuários sujeitos a poluição orgânica.  

 Tipo de 
impacto 

Matéria  
Orgânica (%) 

Clorofila-a 
(µg.cm-²) 

 
Referência 

rio Botafogo 
(PE) 

orgânico 
(carcinicultura) 

 
7,0 – 17,79 

 
5,0 – 26,0 

 
presente estudo 

rio Siri 
(PE) 

 
- 

 
3,8 – 14,2 

 
2,0 – 16,0 

 
presente estudo 

rio Formoso  
(PE) 

orgânico 
(esgotos) 

 
6,6 -14,2 

 
10,1 -26,7 

 
Silva (2003) 

bacia do Pina 
(PE) 

orgânico 
(principal) 

 
0,7 - 8,1 

 
- 

 
Castro (2003) 

Canal de Santa 
Cruz (PE) 

orgânico 
(piscicultura) 

 
- 

 
2,5 - 9,8 

 
Gomes (2002) 

rio Itanhaém  
(BA) 

orgânico 
(esgotos) 

 
16,2 - 17,9 

 
- 

Araújo et al. 
(1998) 

rio Tavares 
(SC) 

orgânico 
(dejetos) 

 
2,7 - 22,5 

 
- 

Oliveira et al.  
(1998) 

Lagoa dos Patos 
(RS) 

orgânico 
(variado) 

 
1,05 – 2,9 

 
- 

 
Rosa-Filho (2001) 

Moreton Bay 
(Ausatralia) 

orgânico 
(esgoto) 

 
5,6 -13,5 

 
- 

 
Jones et al. (2001) 

Moreton Bay 
(Ausatralia) 

orgânico 
(carcinicultura) 

 
6,0 –8,3 

 
- 

 
Jones et al. (2001) 

 

A análise dos resultados das Curvas ABC cumulativas totais (CDT) e parciais (CDP) 

não possibilitou uma diferenciação clara entre os estuários dos rios Botafogo e Siri, nem 

evidenciou gradientes internos de distúrbio. Além disso, os resultados das duas variantes da 

análise foram, na maioria dos casos, conflitantes (41,2%), com uma notável tendência de 

subestimação do diagnóstico pelas curvas CDT.  Essa distorção de diagnóstico é atribuída por 

Clarke (1990 apud Clarke e Warwick, 1994) à forte dependência do método em relação à 

primeira espécie em dominância, seja em abundância ou em biomassa, que pode provocar 

uma interpretação errônea dessas curvas.  Esse efeito também foi observado por Dauer 

(1993) que obteve resultados conflitantes das curvas CDT (não estressado) e CDP 

(estressado) devido à ocorrência de um único poliqueto (Diopatra cuprea) dominante em 

biomassa. No presente estudo, quase todas as distorções nos resultados das curvas CDT 

também foram ocasionadas pela ampla ocorrência de um poliqueto de grande biomassa 

individual (Scoloplos sp1), tanto em fevereiro (B1ML, B2IL, B3IL, S1ML, S2ML) como em 

junho (B1ML e B3ML). Em todas as situações, os diagnósticos passaram de “não 

perturbado” (CDT) para “perturbação moderada” após a eliminação desse efeito pelas curvas 

CDP.  As demais situações foram motivadas pela amostragem de um decápodo ocipodídeo 



 
 

 

jovem do gênero Uca (S3ML), em fevereiro, e do poliqueto Magelona sp. (S3ML) e do 

bivalve Corbula cubaniana (S1ML), no mês de junho.   

De acordo com as curvas ABC, a constatação de que os rios Botafogo e Siri 

apresentam pontos “perturbados”, “moderadamente perturbados” e “não perturbados”, pode 

indicar que ambos apresentam níveis detectáveis de perturbação, ainda que de natureza ou 

fontes distintas.  Entretanto, a interpretação eficaz dos resultados das curvas ABC possui 

alguns elementos condicionantes a serem considerados. Em geral, grande parte dos 

problemas são atenuados palas curvas CDP (Warwick, 1993).  Porém, segundo Warwick e 

Clarke (1994), as alterações na comunidade do macrobentos detectadas pelo método ABC 

devem ser interpretadas em termos de mudanças nas distribuições relativas das abundâncias e 

biomassas entre espécies de Annelida (especialmente Polychaeta), mas não dentro de 

qualquer outro Filo.  Assim, as mudanças dentro de Polychaeta refletem a substituição de 

espécies de maior tamanho por outras de menor tamanho, e não uma mudança no tamanho 

médio individual dentro da mesma espécie. Partindo dessa premissa, ressalta-se a 

consistência teórica da interpretação das curvas ABC para os dados analisados, 

principalmente no rio Botafogo, onde quase todos os organismos dominantes em termos de 

abundância foram Polychaeta, exceto em poucas situações de co-dominância com 

Oligochaeta (Tabelas 06 e 07).  No rio Siri, entretanto, na maioria das situações de estresse 

detectadas pelo método, mais de 50% da dominância foi de Oligochaeta, e, particularmente 

no mês de junho.  Em fevereiro, todo o mediolitoral apresentou uma condição de 

“perturbação moderada”, com uma forte dominância do oligoqueto Tubifex sp. em S1, e co-

dominância de Polychaeta e Oligochaeta em S2 e S3 (Tabelas 06 e 07).  Portanto, os 

resultados das curvas ABC para os rios Botafogo e Siri podem ser interpretados como 

congruentes quanto ao nível de distúrbio, mas podem não refletir o(s) mesmo(s) tipo(s) de 

perturbação.  

O método ABC não é necessariamente mais sensível que os índices de diversidade na 

detecção de distúrbios (Warwick e Clarke, 1991). Porém, quando empregado na avaliação do 

impacto orgânico, pode gerar um diagnóstico qualitativo e uma configuração espaço-

temporal do estágio sucessional de uma comunidade. Além disso, Warwick (1988) destaca 

que o método não necessita de ambientes controle e é presumivelmente insensível a variações 

naturais nas populações que compõem a comunidade. Uma vez que o método ABC encontra 

fundamentação no paradigma de Pearson e Rosemberg (1978), que define as mudanças das 



 
 

 

características estruturais da comunidade ao longo de um gradiente espaço-temporal de 

poluição, é esperado que a diversidade apresente uma boa relação com o diagnóstico do 

estágio sucessional resultante da relação abundância-biomassa (ex.: Warwick, 1986;  

McManus e Pauly, 1990).  De fato, a diversidade apresentou uma correlação positiva com o 

índice W tanto no rio Botafogo (r=0,58 e p<0,05) como no Siri (r=0,68 e p<0,01). Rosa-Filho 

e Bemvenuti (1998), fazendo uso das Curvas ABC e da diversidade de Shannon-Wiener, 

obtiveram resultados correlatos quanto ao efeito do estresse natural (salinidade e 

hidrodinâmica) sobre o macrobentos, quando avaliaram a qualidade bêntica de vários 

estuários da região Sul do Brasil. Contudo, Austen et al. (1989) avaliando o impacto do 

aporte de esgotos domésticos numa área estuarina ao Sul de Portugal, detectaram eventos 

sazonais de estresse no macrobentos através das curvas ABC, não detectados pelo índice de 

diversidade de Shannon-Wiener.  Josefson e Jensen (1992) também obtiveram resultados 

conflitantes entre elevados valores de diversidade e equitatividade mesmo em locais 

confirmados pelas curvas ABC como fortemente perturbados pela poluição orgânica.  

Os resultados da análise da distribuição dos táxons em classes de abundância reforçou 

a hipótese de que o rio Botafogo apresenta alterações na estrutura do macrobentos típicas da 

"fase inicial do enriquecimento orgânico" (Pearson e Rosemberg, 1978; Clark, 2001; Gray, 

1992).  

Segundo Gray e Pearson (1992) o método detecta mudanças induzidas pelo 

enriquecimento em termos de redução progressiva de espécies raras e incremento na 

dominância em função de picos de abundância de espécies indicadoras de poluição.  Nesse 

contexto, as diferenças entre os rios foram observadas principalmente pelo maior número de 

classes de abundância e menor percentual de táxons raros no rio Botafogo, numa clara 

indicação de condições de distúrbio (Gray e Pearson; 1982; Clarke e Warwick, 1994). 

Entretanto, as alterações estruturais evidenciadas pelo método não foram extremadas ao nível 

de grande redução das espécies raras, baixos percentuais nas classes de 3 a 5 (espécies 

sensíveis) ou mesmo forte representatividade de táxons muito abundantes, como destacam 

Clarke e Warwick (1994).  

O método mostrou-se superior às medidas univariadas convencionais quanto à 

eficácia na separação dos dois ambientes.  Esta constatação concorda com Drake et al. (1999) 

que observaram uma clara discriminação entre estações muito poluídas, moderadamente 

poluídas e não poluídas, concomitante à resposta inconsistente da diversidade, equitatividade, 



 
 

 

abundância e biomassa.  Ainda em concordância, estes autores destacam que o método não 

foi eficiente na ordenação das estações ao longo de um gradiente de poluição moderada.  É 

possível que a baixa sensibilidade se deva à subjetividade do método destacada por Clarke e 

Warwick (1994) quanto à interpretação das curvas e seus múltiplos picos de abundância. De 

fato, os resultados obtidos neste trabalho mostraram que método teve bom poder 

discriminatório, porém mostrou-se aparentemente pouco sensível na definição de condições 

intermediárias de degradação.  Por outro lado, é possível que as estações do rio Botafogo 

realmente apresentem uma condição indistinta de perturbação. 

Os resultados do Índice Bêntico detectaram condições de degradação do ambiente 

bêntico em ambos os estuários estudados, porém de modo mais intenso no ambiente controle.  

De um modo geral, portanto, o método não foi capaz de diferenciar os rios Botafogo e Siri.  

A razão disto pode estar relacionada à sua forte dependência dos valores de diversidade e/ou 

à utilização da abundância relativa e/ou à inadequação dos elementos bióticos utilizados 

como indicadores.   

O fato do Índice bêntico incorporar os valores da Diversidade de Shannon-Wiener 

como elemento de considerável contribuição para o escore final, foi confirmado pela forte 

correlação entre essas duas medidas univariadas (mediolitoral: rs=0,87; p<0,01; infralitoral: 

rs=0,749; p<0,05). Por conseqüência, considerando que o cálculo da proporção da diversidade 

esperada (Anexo 01) utiliza constantes obtidas a partir de dados do macrobentos dos estuários 

do Golfo do México (Engle, 2000), a precisão do Índice Bêntico na avaliação dos estuários 

em estudo pode ser questionada. 

Como já foi demonstrado anteriormente, a abundância absoluta foi o índice 

univariado de maior importância na diferenciação dos estuários do Botafogo e Siri. 

Considerando que o do Índice Bêntico utiliza as abundâncias relativas da maioria dos seus 

bioindicadores, seu cálculo impõe um efeito de padronização das abundâncias de poliquetos 

Capitellidae, moluscos Bivalvia e crustáceos Amphipoda (exceto para oligoquetos 

Tubificidae). Quando aplicado na diferenciação dos estuários estudados, esse efeito pode 

diminuir as diferenças entre os dois ambientes fundamentalmente diferentes em termos de 

abundância da infauna.  

A adequação dos bioindicadores utilizados pode constituir outro problema, tendo em 

vista que o Índice Bêntico, enquanto método baseado na estrutura biológica da comunidade 

(Engle, 2000), pode ter sua aplicabilidade limitada de lugar para lugar.  Segundo Wilson e 



 
 

 

Jeffrey (1994) nenhum índice foi universalmente aceito para a avaliação de estuários, dada a 

natureza altamente dinâmica desses ambientes.  Desta forma, a escolha dos indicadores 

biológicos pode variar de estuário para estuário.  Por esse motivo, nos últimos anos, têm sido 

desenvolvidos muitos índices multimétricos (Grall e Glemaréc, 1997; Borja et al. 2000; Paul 

et al. 2001; Llansó e Dauer, 2002; Van Dolah et al, 2003) específicos para cada estuário, que 

combinam os vários efeitos de perturbações naturais e antropogênicas sobre as comunidades 

bênticas (Engle, 2000).   

Entretanto, as limitações metodológicas apresentadas não invalidam a aplicação do 

Índice Bêntico para os estuários testados, desde que os bioindicadores utilizados sejam 

validados e escolhidos, através de análise discriminante (Engle, 2000). 

Todos os métodos para a detecção de efeitos de poluentes em estuários são um 

compromisso entre o desejável, o praticável, o possível e o confiável.  É geralmente 

verdadeiro que a maioria dos métodos são capazes de detectar fontes severas de poluição, 

mas fontes menores de poluição requerem uma ampla variedade de abordagens, quando a 

habilidade de um cientista pode ser testada.  Tal habilidade é especialmente necessária para 

estudos estuarinos, visto que uma ampla variação de salinidade, temperatura ou sedimento 

ocorre em paralelo a perturbações induzidas pelas atividades antropogênicas (McLusky, 

1989). 

A premissa inicial de que a utilização de múltiplos métodos confere maior 

consistência à descrição das alterações induzidas pela poluição sobre o macrobentos (Dauer 

et al., 1993) foi plenamente atestada no presente estudo.  As notáveis diferenças entre os 

diagnósticos das técnicas independentes da identidade específica (Tabela 14) apontam para a 

dificuldade da avaliação dos impactos antropogênicos em estuários, tanto devido à natureza 

altamente dinâmica desses ambientes (Wilson e Jeffrey, 1994) como pela multiplicidade de 

interferentes naturais (Dauer et al.1993; Wilson e Jeffrey, 1994; Rosa-Filho e Bemvenuti, 

1998).    

Sob o ponto de vista da confiabilidade dos resultados, questiona-se se as diferenças 

significativas entre os rios Botafogo e Siri apontadas pelo MDS ao nível específico foram 

motivadas pelo impacto da carcinicultura ou pela variabilidade natural. Considerando o 

inegável poder discriminante e a alta sensibilidade dos métodos multivariados (Burd et al. 

1990; Warwick e Clarke, 1991; Warwick, 1993) esperar-se-ia que o MDS da Meta-Análise 

também reproduzisse a mesma distinção entre os estuários observada na ordenação MDS ao 



 
 

 

nível específico (Figuras 24 a 26). Partindo do pressuposto de que a Meta-Análise elimina o 

efeito da variabilidade ambiental pela agregação ao nível de Filo (Warwick e Clarke, 1993a) 

e é melhor aplicada ao impacto orgânico (Warwick e Clarke, 1993a; Savage et al. 2001), é 

esperado que as similaridades entre os estuários do Botafogo e Siri sejam definidas neste 

contexto. Portanto, a elevada similaridade entre rios (Figura 24) indica, de fato, que ambos 

exibem evidências de enriquecimento. Conseqüentemente, as diferenças apontadas no MDS 

ao nível específico podem ter sido determinadas, em parte, pela heterogeneidade dos 

ambientes. Desta forma, fica demonstrada a consistência da Meta-Análise quanto à detecção 

do distúrbio e variabilidade antropogênicos em lugar do estresse e heterogeneidade naturais.  

Por outro lado, as fortes diferenças nas abundâncias entre rios não devem ser 

negligenciadas enquanto indicador de elevado “estado trófico” do bentos do rio Botafogo e 

podem constituir uma resposta ao aporte orgânico dos efluentes da carcinicultura. Apesar do 

macrobentos do rio Siri ter se estruturado como uma comunidade sujeita ao enriquecimento 

orgânico, os baixos valores de abundância e a maior representatividade de organismos 

resistentes (oligoquetos) sugerem a interferência de um fator limitante, possivelmente de 

origem antrópica.  Por outro lado, a origem do enriquecimento orgânico no estuário do rio 

Siri é incerta, podendo ser de fontes difusas ou mesmo pontuais, a exemplo dos extensos 

plantios da cana-de-açúcar, logo a montante dos locais de amostragem (observação pessoal; 

CPRH, 2000).    

Conclui-se, portanto, que apesar de não ter sido constatada simplificação na estrutura 

da comunidade de macroinvertebrados bentônicos, o rio Botafogo apresentou alterações 

estruturais características da fase inicial de enriquecimento orgânico, provavelmente, em 

resposta ao aporte de efluentes da carcinicultura.   

Contudo, faz necessário um maior detalhamento quanto à freqüência e distribuição 

dos pontos de amostragem, seja à montante ou a jusante do ponto de despejo, tendo em vista 

a notável variabilidade espaço-temporal dos diagnósticos da qualidade do ambiente bêntico 

detectada neste estudo.   Nesse sentido, deve-se buscar a elucidação de padrões temporais do 

macrobentos para uma segura diferenciação entre flutuações naturais sazonais nas 

abundâncias, como também para a definição de possíveis diferenças temporais nos níveis de 

distúrbio impostos pelo aporte de efluentes. 

Para tal, sugere-se a necessidade do estabelecimento de um estudo de monitoramento 

da integridade bêntica de áreas estuarinas impactadas pela carcinicultura, com base na 



 
 

 

resposta do macrobentos, visando também a avaliação dos efeitos do aporte de efluentes a 

longo prazo.  Em paralelo, a dinâmica de nutrientes orgânicos e inorgânicos em estuários 

receptores de efluentes de carcinicultura deve ser investigada para a determinação da 

capacidade de suporte do ecossistema. Diante da ineficácia dos parâmetros da água na 

avaliação do impacto de efluentes de carcinicultura, torna-se necessária a aplicação de 

parâmetros geoquímicos refinados da qualidade da matéria orgânica dos sedimentos, para a 

determinação segura da relação causa-efeito e sua ligação com a resposta da comunidade 

zoobêntica. 

Finalmente, ressalta-se a necessidade da revisão dos parâmetros de monitoramento e 

controle da qualidade de estuários receptores de efluentes de carcinicultura previstos na 

legislação vigente, que exige apenas as medidas de estado trófico do meio água.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. Conclusões 
 

- A análise da estrutura do macrobentos dos estuários dos rios Botafogo e Siri através das 

metodologias independentes da identidade das espécies consolidaram um diagnóstico 

geral de distúrbio moderado nestes ambientes; 

- O rio Siri foi invalidado como ambiente controle por apresentar evidências de impacto 

orgânico; 

- O macrobentos de mediolitoral e infralitoral de ambos os rios não mostraram diferenças 

notáveis quanto ao nível de distúrbio detectado; 

- O Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, a Equitatividade de Pielou, as Curvas 

ABC, o Índice Bêntico e a Meta-Análise foram pouco eficientes na diferenciação dos 

dois estuários; 

- A Abundância, a Riqueza, a Distribuição das Espécies pelas Abundâncias, e a 

Dispersão Relativa foram eficazes na distinção entre o rio Botafogo e as estações 

controle externo; 

- A agregação da identidade das espécies como elemento multivariado na Ordenação 

MDS evidenciou diferenças importantes entre os ambientes em ambos os meses de 

amostragem; 

- As elevadas abundâncias do rio Botafogo, marcadas por picos de espécies oportunistas 

(indicadoras de distúrbio), constituíram o elemento mais consistente de diferenciação 

entre estuários; 

- O aporte de efluentes da carcinicultura não determinou diferenças importantes entre os 

estuários quanto aos indicadores ambientais de impacto orgânico nos sedimentos e na 

água; 

- O potencial de oxi-redução dos sedimentos foi o fator que melhor explicou a estrutura 

do macrobentos nos estuários estudados; 

- Sugere-se que a comunidade de suspensívoros tem uma importância central na 

estabilização e regulação da população fitoplanctônica do rio Botafogo, seja da fração 

autóctone ou alóctone, proveniente dos efluentes da carcinicultura, como também na 

redução das quantidades de matéria orgânica particulada que depositam nos sedimentos; 



 
 

 

- Os Nematoda, apesar de constituírem componentes naturais da meiofauna, 

representaram uma importante parcela da comunidade em termos de abundância e 

produção relativa nos rios Botafogo e Siri; 

- A expressiva importância dos Nematoda na macrofauna esteve relacionada ao grande 

tamanho individual; 

- Confirmou-se a relação positiva entre aumento de tamanho da nematofauna e o 

enriquecimento orgânico; 

- A Meta-Análise do macrobentos mostrou-se consistente quando aplicada à avaliação do 

impacto orgânico em estuários tropicais, de modo a reforçar sua premissa metodológica 

de aplicabilidade em escala global; 

- A premissa inicial de que a utilização de múltiplos métodos confere maior consistência 

à descrição das alterações estruturais induzidas pela poluição foi plenamente atestada 

no presente estudo; 

- A aplicabilidade do Índice Bêntico em estuários locais deve estar condicionada à 

validação dos elementos bióticos e parâmetros estruturais para as condições regionais; 

- O comportamento dissociado entre a abundância da macrofauna e a quantidade e 

qualidade da matéria orgânica no rio Siri sugere a interferência de um fator limitante, 

possivelmente de origem antrópica; 

- Sugere-se que o macrobentos do rio Botafogo é primariamente controlado pelo 

alimento (controle “bottom up”); 

- O rio Botafogo apresentou alterações estruturais no macrozoobentos características da 

fase intermediária de enriquecimento orgânico, provavelmente, em resposta ao aporte 

de efluentes da carcinicultura.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. Referências Bibliográficas 

Agard, J. B. R.; Gobin, J.  & Warwick,  R. M. 1993. Analysis of marine macrobenthic 
community structure in relation to pollution, natural oil seepage and seasonal disturbance 
in a tropical environment (Trinidad, West Indies). Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 92, p.223-243. 

Albertelli, G.; Covazzi-Harriague, A.; Danovaro, R.; Fabiano,M.; Fraschetti, S. & Pusceddu, 
A  1999. Differencial responses of bacteria, miofauna and macrofauna in a shelf area 
(Lingurian Sea, NW Mediterranean): role of food availability. J. Sea. Res. v.42,  p.11-26. 

Alongi, D. M. & Sasekumar, A. 1992. Benthic Communities. Robertson, A. I. & Alongi, D. 
M. (Eds). Coastal and estuarine studies: Tropical Mangrove Ecosystems.328p. 

Amaral, A C. Z.; Morgado, E. H.; Pardo, E. V. & Reis, M. O. 1995. Estrutura da comunidade 
de poliquetos da zona entremarés em praia da ilha de São Sebastião. Publção. esp. Inst. 
Oceanogr., v.11, p.229-237. 

APHA. 1989. Standard methods for the examination of water and wastewater. 17ed. 
American Public Health Association, Washington, DC. 1550p. 

Araújo, B. R. N. de; Queiroz, A F. de S.; Santos, J.J; Barbosa, R. M.; Fahel Filho, E. & 
Mascarenhas,L.S. Caracterização geoquímica do manguezal de estuário do rio Itanhaém, 
Alcobaça- BA: Resultados preliminares dos teores dos teores de matéria orgânica (M.O), 
carbono orgânico (C) e suas relações com parâmetros fisico-químicos. In: Simpósio de 
Ecossistemas Brasileiros, 4, v. 1,1998. Anais... Águas de Lindóia,1998, p.117-123. 

Asmus, H.; Asmus,  R. M. & Zubillaga, G. F.  1995. Do mussel beds intensify the 
phosphorus  exchange between sediment and tidal waters.  Ophelia. v.41, p. 37-55. 

Austen, M. C.; Warwick, R. M. & Rosado, M. C. 1989. Meiobenthic and macrobenthic 
community structure along a putative pollution gradient in southern Portugal.  Mar. 
Pollut. Bull. v. 20,  n.8, p. 398-405. 

Bachelet, G.; Montaudouin, X. de; Auby, I. & Labourg, P. J. 2000. Seasonal changes in 
macrophyte and marozoobenthos assemblages in three coastal lagoons under varying 
degrees of eutrophication. J. Mar. Sci. v. 57. p. 1495-1506. 

Barg, U. C. 1992. Guidelines for the promotion of environmental manegement of coastal 
aquaculture development. FAO Fishiries Technical Paper, n. 328, Rome, FAO, 122p. 

Barranguet, C. 1997. The role of microphytobenthic primary production in a Mediterranean 
mussel culture area. Est. Coast. Shelf Sci., v. 44, p.753-765. 

Barros, H. M. de. 2000. Introdução. In: Barros, H. M.; Eskinazi-Leça, E., Macedo, S. J. & 
Lima, T.(Eds) Gerenciamento participativo de estuários e manguezais. Recife: Ed. 
Universitária UFPE. p.1-6. 

Baumgarten, M. G. Z. ; Niencheski, L.F. H & Veeck, L. 2001. Nutrientes na coluna da água e 
na água intersticial de sedimentos de uma enseada rasa estuarina com aportes de origem 
antrópica (RS – Brasil). Atlântica. Rio Grande, v. 23, p.101-116.  

Bellan, G.1980. Relationship of pollution to rocky substratum polichaetes on the French 
Mediterranean coast. Mar. Pollut. Bull. v.11, p. 318-321. 



 
 

 

Benvenuti, C.; Cattaneo, S. A. & Netto, S. A. 1992. Características estruturais da macrofauna 
bentônica em dos pontos da região estuarial da lagoa dos patos, RS, Brasil. Atlântica, v. 4, 
p. 5-28. 

Benvenuti, C.; Cattaneo, S. A. & Netto, S. A. 1992. Características estruturais da macrofauna 
bentônica em dos pontos da região estuarial da lagoa dos patos, RS, Brasil. Atlântica, v. 4, 
p. 5-28. 

Benvenuti, C.; Rosa-Filho, J. S. & Elliott, M. 2003. Changes in soft bottom macrobenthic 
assemblages after a sulphuric acid spill in the Rio Grande harbor (RS, Brazil). Braz. J. 
Biol. 63 (2), p. 183-194. 

Borja, A ; Franco, J. & Perez, V. 2000. A marine Biotic Index to establish the ecological 
quality of soft-bottom benthos within European  estuarine and coastal environments. Mar. 
Pollut. Bull. v.40, n.12, p. 1100-1114.. 

Borja, A ; Muxika, I. & Franco, J. 2003. The application of a marine Biotic Index to different 
impact sources affecting soft-bottom benthic communities along European coasts. Mar. 
Pollut. Bull. p. 1-11. 

Borzone, C. A.; Gutseit, K. C. & Soares, C. R..1999. Sedimentos e macrofauna bentônica da 
zona de águas rasas da praia de matinhos, Paraná, Brasil. Atântica, v. 21, p. 43-58. 

Borzone, C. A. & Souza, J. R. B. 1997. Estrutura da macrofauna bentônica no supra, meso e 
infralitoral de uma praia arenosa no sul do Brasil. In: Ecologia de praias arenosas do litoral 
brasileiro. Absalão, R. S. & Esteves, A M. (edit). Oecologia Brasiliensis.v. 3, p.197-212. 

Bouillon, S.; Dahdouh- Guebas, F.; Rao, A. V. V. S.; Koedam, N.; Dehairs, F. 2003. Sources 
of organic carbon in mangrove sediments: variability and possible ecological implications. 
Hydrobiologia, v. 495, p. 33-39.  

Bouillon, S.; Raman, A. V.; Dauby, P. & Dehairs, F. 2002. Carbon and nitrogen stable 
isotope ratios of subtidal benthic invertebrates in an estuarine mangrove ecosystem 
(Andhra Pradesh, India). Est. Coast. Shelf Sci., v.54,  p. 901-913. 

Boyd, C. E. 2002. Parâmetros de qualidade de água: nitrogênio de amônia total. Revista da 
ABCC, ano 4, n. 1, p. 20-23. 

Brey, T. 1986. Formalin and formaldehyde-depot chemicals: effects on dry weight and 
ash  free dry weight of two marinebivalve especies. Meeresforschung, n.31, p.743-
746. 

Brotas, V.; Cabrita, T.; Portugal, A.; Serôdio, J. & Catarino, F. Spatio-temporal 
distribution of the microphytobenthic biomass in intertidal flats of Tagus Estuary 
(Portugal). Hydrobiologia, v. 300/301, p.93-104. 

Brown, C. J.; Gowen, R. J. & McLusky, D. S. 1987. The effect of salmon farming on the 
benthos of a Scottich sea Loch. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. v.109, p. 39-51. 

Brown, C. J.; Hewer, A. J.; Meadows, D. S.; Limpenny, D. S.; Cooper, K. M.; Rees, H. L. & 
Vivian, C. M. G. 2001. Mapping of travel biotopes and an examination of the factors 
controlling the  distribution, type and diversity of their biological communities. Sci. Ser. 
Techl Rep., CEFAS Lowestoft, 114, 43p. 

Bulger, A. J.; Hayden, B. P.; Monaco, M.E.; Nelson, D.M. & McCormick-Ray, M.G. 1993. 
Biologically Based estuarine salinity zones derived from a multivariate analysis. 
Estuaries.16, p. 311-322. 



 
 

 

Burd, B. J. Nemec, A. & Brinkhurst, R. O. 1990. The development and application of 
analytical methods in benthic marine infaunal studies. Advances in Marine Biology, v. 
26, p.169-247. 

Burford, M. A. : Costanzo, S. D.; Dennison, W. C.; Jackson, C. J.; Jones, A. B.; Mckinnon, 
A. D.; Preston, N. P. & Trott, L. A. 2003. A synthesis of dominant ecological processes 
in intensive shrimp ponds and adjacent coastal environments in NE Australia. Mar. 
Pollut. Bull., v. 46, p. 1456-1469. 

Burford, M. A. & Williams, K. C. 2001. The fate of nitrogenous waste from shrimp feeding. 
Aquaculture, v. 198, p. 79-93. 

Cadée, G. C. & Hegeman, J. 1977. Distribution of primary production of the benthic 
microflora and accumulation of organic matter on a tidal flat area, Balgzand, Dutch 
Waaden Sea. Neth. J. Sea Res. 11, p.24-41. 

Cai, L.; Lin, J.; Li, H. 2001. Macroinfauna communities in an organic-rich mudflat at 
Shenzhen and Hong Kong, China. Bull. Mar. Sci. n. 69, v. 3, p.1129- 1138. 

Capitoli, R. R.; Benvenuti, C. E. & Gianuca, N. M. 1978. Estudos de ecologia bentônica na 
região estuarial da lagoa dos patos. I. As comunidades bentônicas. Atlântica. v.2, p.5-22. 

Chamberlain, G. 2003. Cultivo Sustentável do camarão: mitos e verdades II. Revista da 
ABCC, ano 5, n. 2, p.64-71. 

Clarke, R. 1990. Comparisons of dominance curves. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. v. 138,  p. 143-
157. 

Clarke, R. 1993. Non-parametric multivariate analyses of changes in community structure . 
Aust. J. Ecol. v.18, p.117-143. 

Clarke, R. 2001. Marine Pollution. 5ed. Oxford. 236p. 

Clarke, R. & Ainsworth, M. 1993. A method of linking multivariate community structure to 
environmental variables. Mar. Ecol.  Prog. Ser. v.92, p. 205-219. 

Clarke, R. & Warwick, R.M.. 1994. Changes in marine communities: an approach to 
statistical analysis and interpretation. Plymouth. NERC. 187 p.  

Clarke, K. R. & Gorley, R. N. 2001. Primer v5: User Manual/ Tutorial. Plymouth. 91p. 

Colijn, F. & Dijkema, K. S. 1981. Species composition of benthic Diatoms and distribution 
of chlorophyll a on an intertidal flat in the Dutch Waaden Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 4, 
p.- 9-21. 

CognettiI, G. & Maltagliati, F. 2000. Biodiversity and adaptive mechanisms in Brackish 
water fauna.  Mar. Pollut. Bull. v. 40, n.1, p. 7-14.  

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 20 de 1986. 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 312, de 10 de outubro de 
2002. 

COSEMA. Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. Resolução nº 
02/2002, de 15 de outubro de 2002. 

CPRH. Companhia Pernambucana do Meio Ambiente. 2001. Diagnóstico Sócioambiental 
do Litoral Norte. Recife. 254p. 



 
 

 

Dankwa, H. R. & Gordon, C., 2002. The fish and fisheries of the lower Volta mangrove 
swamps in Ghana.  Afr. J.  Sci. Tech., v. 3, n. 1. p. 25-32. 

Dauer, D. M..; Luckenbach, M. W. & Rodi, A J 1993. Abundance biomass comparison (ABC 
method): effects of na estuarine gradient, anoxic/hypoxic events and contaminated 
sediments.  Mar. Biol. v. 116,  p. 507-518. 

Deb, A. K. 1998. Fake blue revolution: environmental and socio-economic impacts of shrimp 
culture in the coastal areas of Bangladesh. Ocean & Coastal Management, v.41, p. 63-
88. 

Dell’Anno, A.; Mei, M.L.; Pusceddu, A. & Danovaro, R. 2002. Assessing the trophic state 
and eutrophication of coatal marine systems: a new approach based on the biochemical 
composition of sediment organic matter. Mar. Pollut. Bull. v. 44, p.611-622. 

Diaz, R. J. & Rosemberg, R. 1995. Marine benthic hypoxia: a review of its ecological effects 
and the behavioural responses of benthic macrofauna. In: Ansell, A.D.; Gibson, R.N.; 
Barnes, M.(eds). Oceanography and Marine Biology an Annual Review. v. 33.UCL 
press. p.245-303. 

Drake, P. ; Baldo, F.; Saenz, V. & Arias, A. M. 1999. Macrobenthic community structure in 
estuarine pollution assessment on the Gulg of Cádiz (SW Spain): is the Phylum-level 
Meta-analysis approach applicable? Mar. Pollut. Bull. v. 38, n.11, p. 1038-1047. 

Elliot, M & McManus, J. 1989. Advances and future directions in marine and estuarine 
studies. In: McManus & Elliot. Development in Estuarine and Coastal Study 
Techniques. Olsen e Olsen International Symposium Series. p. 1-13. 

EMBRAPA. 1997. Manual de Métodos de Análise de solo. 2 ed. Rio de Janeiro. 212p. 

Engle, V. D.2000. Application of the Indicator Evaluation guidelines to an index of benthic 
condition for Gulf of mexico Estuaries.In: EPA.  Evaluation Guidelines for Ecological 
Indicators. EPA 620-R-99-005. United States Environmental Protection Agency, Office 
of Water, Washington. May, 2000, p.18-37. 

Eskinazi-Leça, E. & Barros, H. M. de. 2000. Síntese Global e Recomendações. Editores: 
Barros, H. M.; Eskinazi-Leça, E., Macedo, S. J. & Lima, T. Gerenciamento participativo 
de estuários e manguezais. Recife: Ed. Universitária UFPE. p. 239-252. 

Fiorillo, C. A. P. 2001.  Curso de direito ambiental brasileiro.  2. ed., São Paulo: Saraiva, 
308p. 

Fauchald, K. & Jumars, P. A. 1979. The diet of worms: a study of polychaete feeding guilds. 
Oceanography and marine Biology Annual Review, v.17, p.193-284. 

Fallensen, G.  1992. How sewage discharge, terrestrial run-off and oxygen deficiencies affect 
the bottom fauna in Arhus Bay, Denmark. In: Marine eutrophication and population 
Dynamics (ed. Colombo,G.; Ferrari, I.; Ceccherelli, V. U. & Rossi, R.), p.29-33. 

Feller, R. J. & Warwick, R. M. 1988. Energetics. In: Higgins, R. P. & Thiel, H. (eds.). 
Introduction to the study of meiofauna. Smithsonian Institution Press, Washington, DC, 
p. 181-196. 

Flothmann, S. & Werner, I.  1992. Experimental eutrophication on na intertidal sandflat: 
effects on microphytobenthos, meio and macrofauna In: Marine eutrophication and 



 
 

 

population Dynamics (ed. Colombo,G.; Ferrari, I.; Ceccherelli, V. U. & Rossi, R.), p.93-
100. 

Fuchs, J.; Martin, J. L.& Nguyen, T. A. 1999. Impact of tropical shrimp aquaculture on the 
environment in Asia and the Pacific. Shrimp culture. v. 12, n.4, p.9-13. 

Gilbert, F.; Souchu, P.; Bianchi, P. & Bonin, P. 1997. Influence of shelfish farming activities 
on nitrification, nitrate reduction to ammonium and denitrification at the sediment-water 
interface of the Thau lagoon, France. Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 151, p. 143-453. 

Gomes, C. A. A 2002.Variação temporal da comunidade de meiofauna e da diversidade de 
Copepoda Harpacticoida em manguezal- Itamaracá- PE. Dissertação (Mestrado em 
Biologia Animal- UFPE). Recife.86p. 

Grall, J. & Glemarec, M. 1997. Using biotic indices to estimate macrobenthic community 
pertubations in the Bay of Brest. Est. Coast. Shelf Sci., v.44, suplemento A,  p. 43-53. 

Gray, J. S. 1974. Animal-sediment relationships. Oceanogr. Mar. Bio. Ann. Rev. v.12, 
p.223-261. 

Gray, J. S.  1992.Eutrophication in the sea. In: Marine eutrophication and population 
Dynamics (ed. Colombo,G.; Ferrari, I.; Ceccherelli, V. U. & Rossi, R.), p.3-15. 

Gray, J. & Pearson, T. H. 1982. Objective selection of sensitive species indicative of 
pollution-induced change in benthic communities. I. Comparative Methodology. Mar. 
Ecol.  Prog. Ser. v.9, p. 111-119. 

Gyedu-Ababio, T. K.; Fustenberg, J. P.; Baird, D. & Vanreusel, A. 1999. Nematodes as 
indicators of pollution: a case study from the Swartkops river system, South Africa. 
Hydrobiologia. v. 397, p.155-169. 

Hartin, D. & Gremaret, A. 1997. Secundary production of Capitella sp (Polychaeta: 
Capitellidae) inhabiting different organically enriched environments.  Sci. Mar.  v. 61, 
n.2,   p.99-109. 

Heilskov, A C. & Holmer, M. 2001. Effects of benthic fauna on organic matter 
mineralization in fish-farm sediments: importance of size and abundance.  ICES  J. Mar. 
Sci. v. 58, p.427-434. 

Hein, L. 2000. Impact of shrimp farming on mangroves along  India’s East Coast. Unasylva 
203, v. 51, p.48-55. 

Herman, P. M. J.; Middelburg, J. J.; Van De Koppel, J. & Heip, C. H. R. Ecology od 
estuarine macrobenthos.1999. In: Advances in ecological Research. v. 29. p. 195-240. 

Heip, C. 1995. Eutrophication and zoobenthos dynamics.  Ophelia. v.41, p.113-136.  

Heip, C. H. R.; Goosen, N. K.; Herman, P. M. J.; Kromkamp, J.; Middelburg, J. J. & 
Soetaert, K. 1995. Production and consumption of biological particles in temperate tidal 
estuaries.  Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev.,  v. 33,  p. 1-149. 

Holme, N. A. & McIntyre, A. D. 1971. Methods fro study of Marine Benthos. IBP 
Handbook n.16. 334p 

Howmiller, R. P. 1972. Effects of preservatives on weights of some common 
macrobenthic invertebrates. Trans. Amer. Fish. Soc., n.4, p.743-746. 



 
 

 

Jones, A. B.; O’donohue, M. J.; Udy, J.; Dennison, W.C.  2001. Assessing ecological imapcts 
of shrimp and sewage effluent: Biological indicators with standard water quality analyses.  
Est. Coast. Shelf Sci., v. 52, p. 91-109. 

Josefson, A.B & Jensen, J. N.1992. Effects of hypoxia on soft-sediment macrobenthos in 
southern Kattegat, Denmark. In: Marine eutrophication and population Dynamics (ed. 
Colombo,G.; Ferrari, I.; Ceccherelli, V. U. & Rossi, R.), p.21-27.. 

Kang, C. K.; Kim, J. B.; Lee, K. S.; Kim, J. B.; Lee, P.Y & Hong, J. S. 2003. Trophic 
importance of benthic microalgae to macrozoobenthos in coastal bay systems in Korea: 
dual stable C and N isotope analyses. Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 259, p. 79-92. 

Karakassis, L.; Hatziyanni, E.; Tsapakis, M. & Plaiti, W. 1999. Benthic recovery following 
cessation of fish farming: a series of successes and catastrophes.. Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 
184, p. 205-218. 

Karakassis, L. ; Tsapakis, M. & Hatziyanni, E. 1998. Seasonal variability in sediment profile 
beneath fish-farming cages in Mediterranean. Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 162, p. 243-252. 

Kaspar, H. F.; Gillespie, P. A.; Boyer, I. C. & MacKenzie, A L.  1985. Effects of mussel 
aquaculture on the nitrogen cycle and benthic communities in Kenepuru Sound, 
Marlborough Sounds,  New Zealand.  Mar. Biol. v. 85,  p. 127-136. 

Krassulya, N. 2001.Choice of methodology for marine pollution monitoring in intertidal 
soft-sediment communities. CBM:s skriftserie 3: 131-148. 

Laegdsgaard, P. & Johnson, C.R., 1995. Mangrove habitats as nurseries – unique 
assemblages of juvenile fish in subtropical mangroves in eastern Australia. Mar. Ecol.  
Prog. Ser. v.126, n.1-3, p. 67-81. 

Lana, P. C. 1986. Macrofauna Bêntica de fundos sublitorais não consolidados da Baía de 
Paranaguá (Paraná). Nerítica. v.1, n.3, p.79-89. 

Lana, P. C.; Almeida, M. V. O; Freitas, C. A F.; Couto, E. C. G.; Conti, L. M. P.; Gonzáles-
Peronti, A L.; Giles, A G.; Lopes, M. J. S; Silva, M. H. C. & Pedroso, L. A. 1989. 
Estrutura espacial de associações macrobentônicas sublitorais da gamboa perequê 
(Pontal de Sul, Paraná). Nerítica. 4 (1/2), p.119-136. 

La Rosa, T.; Mirto, S.; Favaloro, E.; Savona, B.; Sara, G.; Danovaro, R. & Mazzola, A  2002. 
Impact on the water column biogeochemistry of a Mediterranean mussel and fish farm. 
Wat. Res. v.36,  p.713-721. 

Llansó, R. J. & Dauer, D. M. 2002. Methods for calculating The Chesapeake Bay benthic 
Index of Biotic Integrity.www.baybenthos.versar.com. 24p. 

Lévêque, C. 1999. A biodiversidade.  São Paulo: EDUSC, 245p. 

Llamsó, R. J. & Dauer, D. M. 2002. Methods for calculating the Chesapeake Bay Benthic 
Index of Biotic Integrity. Versar, p. 1-24. 

Lee, S. Y., 1999. Tropical mangrove ecology: physical and biotic factors influencing 
ecosystem structure and function. Aust. J. Ecol. v.24, n.4, p.355-366. 

Littlepage, J. L.1998. Oceanografia.  EUFC, 100pp. 

Lorenzen, C. J. 1967. Determination of chlorophyll and phaeopigments: spectrophotometric 
equation. Limnol. Oceanogr. v.12, p. 343-346. 

Madrid, RM, 1999. Entrevista. Revista da ABCC, v. 1,  n.1, p. 10-11. 



 
 

 

Macedo, S. J. & Koening, M. L. 1987. Áreas estuarinas do estado de Pernambuco: 
bibliografia comentada. Recife, Universidade Federal de Pernambuco. 350pp. 

Macedo, S. J.; Melo, H. N. S. & Costa, K. M. P. da. 1982. Estudos ecológicos da região 
de Itamaracá-Pernambuco-Brasil. XXIII. Condicões hidrológicas do estuário do rio 
Botafogo. Recife, Trab. Oceanogr. Univ. Fed. PE. v.17. p.81-122. 

Magalhães, K. M.; Eskinazi-Leça, E. & Barros, H. M. de. 2000. Os prados de 
fanerógamas marinhas. Editores: Barros, H. M.; Eskinazi-Leça, E., Macedo, S. J. & Lima, T. 
Gerenciamento participativo de estuários e manguezais. Recife: Ed. Universitária UFPE. 
p. 39-47. 

Magurran, A. E. 1988. Ecological Diversity and Its Measurement. Chapman and 
Hall.179p 

Maia, N. B.; Matos, H. L.; Barrella, W.(org.).2001. Indicadores ambientais: 
conceitos e aplicações. São Paulo. Edit. da PUC-SP (EDUC). 285p. 

Mattsson, J. & Linden, O.  1983. Benthic macrofauna succession under mussels, 
Mytilus edulis L. (Bivalvia), cultures on hanging long-lines. Sarsia. 68. p.97-102. 

Mazzola, A. ; Mirto, S. & Danovaro, R. 1999. Initial fish-farm impact on meiofaunal 
assemblages in coastal sediments of the Western Mediterranean.  Mar. Pollut. Bull. v. 38, 
n.12, p. 1126-1133. 

Mazzola, A.; Mirto, S.; La Rosa, T.; Fabiano, M. & Danovaro, R. 2000. Fish farming effects 
on benthic community structure in costal sediments: analysis of meiofaunal recovery. 
ICES J. Mar. Sci. v. 57, p. 1454-1461. 

McKinnon, A. D.; Trott, L. A; Cappo, M.; Miller, D. K.; Duggan, S.; Speare, P. & Davidson, 
A  2002. The tophic fate of shrimp farm effluent in Mangrove creeks of North Queensland, 
Australia. Est. Coast. Shelf Sci., v.55,  p. 655-671. 

McLusky, D. S .1989. The Estuarine Ecosystem. 2 ed. Chapman and Hall. New York. 

215p. 

McManus, J. W. & Pauly, D. 1990. Measuring ecological stress: variations on a theme by R. 
M. Warwick.  Mar. Biol. v. 106,  p. 305-308. 

Mirto, S.; La Rosa, T.;  Danovaro, R. & Mazzola, A. 2000. A microbial and meiofaunal 
response to intensive mussel-farm biodeposition in costal sediments of Western 
Mediterranean. Mar. Pollut. Bull ,  40 (3), p.244- 252. 

Mirto, S.; La Rosa, T.; Gambi, C.; Danovaro, R. & Mazzola, A. 2002. Nematode community 
response to fish-farm impact in the western Mediterranean. Environmental Pollution, v. 
116, p.203- 214. 

Moore, C. G & Bett, B. J. 1989. The use of meiofauna in marine pollution impact assessment. 
Zool. J. Linn. Soc. v.96, p. 263-280. 



 
 

 

Naylor, R. L.; Goldburg, R. J.; Primavera, J. H.; kautsky,N.; Beveridge, M. C. M.; 
Clay, J.; Folke, C.; Lubchenco, J; Mooney, H. & Troell, M. 2000. Effect of 
aquaculture on world fish supplies. Nature. v. 405. p.1017-1024. 

Nedwell, D. B.; Dong, L. F.; Sage, A. & Underwood, G. J. C. 2001. Variations of the 
nutrients loads to the Mainland U. K. Estuaries: correlation with catchment areas, 
urbanization and coastal eutrophication. Est. Coast. Shelf Sci., v.56,  p. 1-22. 

Netto, S. A.; Attrill, M. J. & Warwick, R. M. 1999. The effect of a natural water-movement 
related disturbance on the structure of meiofauna and macrofauna communities in the 
intertidal sand flat of Rocas Atoll (NE, Brazil). Journal of sea Research, 42, p. 291-302. 

Netto, S. A. & Lana, P. C. 1996. Benthic macrofauna of Spartina asterniflora marshes and 
nearby unvegetated tidal-flats of Paranaguá Bay. Nerítica, v.10, p. 41-55. 

Neumann-Leitão, S.; Feitosa, F. A N.; Moura, M.C. O ; Flores-Montes, M. J; Muniz, K.; 
Silva-Cunha, M.G.G. &  Paranaguá, M. N. 2003. Aquaculture impacts om the water 
quality and plankton community in a mangrove ecosystem in Brazil. In: Ecosystems and 
sutainable development IV. E. Tiezzi, C. A. Brebbia, J. S. Usó (Eds.). WIT press, 
Southampton, v. 1, p. 161-172. 

Nixon, S. W. 1995. Coastal marine eutrophication: a definition, social causes, and future 
concerns. Ophelia, 41, p.199-219. 

Oliveira, J. S. de; Porto-Filho, E. & Gré, J. C. R. manguezal do rio Tavares, ilha de santa 
Catarina: Uma contribuição sedimentológica para o estudo do ecossistema. In: Simpósio 
de Ecossistemas Brasileiros, 4, v. 1,1998. Anais... Águas de Lindóia,1998, p.214-220. 

Paez-Osuna, F.; Guerrero-Galván, S. R. & Ruiz-Fernandez, A C.1998. The environmental 
impact of shrimp aquaculture and the coastal pollution in Mexico. Marine Pollution 
Bulletin. v. 36, p. 65-75. 

Paez-Osuna, F. 2001. The environmental impact of shrimp aquaculture: a global perspective. 
Environmental Pollution. v. 112, p. 229-231. 

Paiva, A C. G. de. Macrofauna de substratos inconsolidados da zona entremarés em 
duas localidades do Canal de Santa Cruz (Forte Orange e Itapissuma), Pernambuco, 
Brasil. Recife (Dissertação de Mestrado- UFPE), 2002, 92p. 

Palmerini, P. & Bianchi, C. N. 1994. Biomass measurements and weight-to-weight 
conversion factors: a comparison of methods applied to the mussel Mytilus 
galloprovincialis. Mar. Biol. v. 120, p. 273-277. 

Page, H. M. 1997. Importance of vascular plant and algal production to Macro-invertebrate 
consumers in a Southern California Salt Marsh. Est. Coast. Shelf Sci., v. 45, p.823-834. 

Pagola-Carte, S.; Urkiaga-Alberdi, J.; Bustamante, M. & Saiz-Salinas, J. I.  2002. 
Concordance degrees in macrozoobenthic monitoring programmes using different 
sampling methods and taxonomic resolution levels.  Mar. Pollut. Bull. v.44, p. 63-70. 

Panitz, C. M. N.; Porto-Filho, E & Koch, J. Uma síntese das principais características físico-
químicos da água e dos sedimentos de fundo da lagoa da Conceição, Ilha de Santa 
Catarina, SC. In: Simpósio de Ecossistemas Brasileiros, 4, v. 1,1998. Anais... Águas de 
Lindóia,1998, p.117-123. 

Paul, J. F.; Scott, K. J.; Campbell, D. E.; Gentile, J. H.; Strobel, C. S.; Valente, R. M.; 
Weisberg, S. B.; Holland, A. F. & Ranasinghe, J. A. 2001. Developing and applying a 



 
 

 

benthic index of estuarine condition for the Virginian Biogeographic Province. Ecological 
Indicators. v.1, p.83-99. 

Pearson, T. H & Rosenberg, R. 1978. Macrobenthic succession in relation to organic 
enrichment  and pollution of the marine environment.  Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev.,  
v. 16,  p. 229-311. 

Pearson, T. H. & Stanley, S. O.  1979. Comparative measurement of the redox potential of 
marine sediments as a rapid means of assessing the effect of organic pollution.  Mar. Biol. 
v. 53,  p. 371-379. 

Pitta, P.; Karakassis, I.; Tsapakis, M. & Zivanovic, S. 1999. Natural vs. mariculture induced 
variability in nutrients and plankton in the eastern Mediterranean. Hydrobiologia.v. 391, 
p.181-194. 

Primavera, J.H., 1994. Shrimp farming in the Asia-Pacific: Environmental and trade issues 
and regional cooperation. In: Nautilus Institute Workshop on Trade and Environment 
in Asia-Pacific: Prospects for Regional Cooperation. Honolulu, September. 

Primavera, J.H., 1997. Socio-economic impacts of shrimp culture. Aquac. Res. v.28, n.10, 
p.815-827. 

Queiroz, J. F. & Moura, E. V. de. 1996. Aquacultura e recursos pesqueiros: alternativa para o 
desenvolvimento sócio-econômico do Rio Grande do Norte.  Cadernos de Ciência & 
Tecnologia, Brasília, v.13, n.2, p.195-224, 1996. 

Reitermajer, D.; Viana, J. C.; Queiroz, A F. de S.; Barbosa, R. M.; Rocha, S. A. & Souza, J. 
B. Caracterização da distribuição da matéria orgânica em zonas de manguezais do estuário 
do rio Sauípe/Entre Rios- BA. In: Simpósio de Ecossistemas Brasileiros, 4, v. 1,1998. 
Anais... Águas de Lindóia,1998, p.195-200. 

Ricciardi, A. & Bourget, E. 1998.  Weight-to-weight conversion factors for marine benthic 
invertebrates.  Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 163, p. 245-251. 

Ridgway, J. & Shimmield, G. 2002. Estuaries as repositories of historical contamination and 
their impact on shelf seas. Est. Coast. Shelf Sci., v. 55, p. 903-928. 

Ritz, D. A; Lewis, M. E. &  Shen, M. 1989. Response to organic enrichment of infaunal 
macrobenthic communities under salmonid seacages.  Mar. Biol. v. 103,  p. 211-214. 

Robertson, A. I. & Alongi, D. M (eds).1992. Tropical Mangrove Ecosystems. Coastal and 
estuarine studies series. v.41.328p. 

Robertson, A. I. & Duke, N. C. 1987.  Mangroves as nursery sites: comparisons of the 
abundance and species composition of fish and crustaceans in mangroves and other 
nearshore habitats in tropical Australia.  Mar. Biol., v .96, p. 193-205. 

Rosa-Filho, J. S. & Bemvenuti, C. E. Utilização do método de comparação de curvas de 
abundância/biomassa (Método ABC) na identificação de ambientes submetidos a estresse 
em regiões estuarinas do Rio Grande do Sul. In: Simpósio de Ecossistemas Brasileiros, 4, 
v. 1,1998. Anais... Águas de Lindóia,1998, p.254-259. 

Rosa-Filho, J.S.2001. Variações espaço-temporais das associações de 
macroinvertebrados bentônicosde fundos moles dos estuários do Rio Grande do Sul 
(Brasil). Influência de Fatores Naurais e introduzidos, e modelos para sua predição. 
Tese (Doutorado em Oceanografia Biológica- FURG). Rio Grande. 201p. 



 
 

 

Rossi, S.; Grémare, A; Gili, J. M.; Amouroux, J. M.; Jordana, E. & Vétion, G. 2003. 
Biochemical characteristics of settling particulate organic matter at two north-western 
Mediterranean sites: a seasonal comparison. Est. Coast. Shelf Sci., v. 58, p. 423-434. 

Rumohr, H. Brey, T. & Ankar, S. 1987.  A compilation of benthic conversion factors for 
benthic invertebrates of the Baltic Sea.  Balt. Mar. Biol. Publ.,  v. 9, p. 1-56. 

Rygg, B. 1985. Distribution of species along pollution-induced diversity gradients in benthic 
communities in Nowegian Fjords. Mar. Pollut. Bull. v. 16, n.12 p. 469-474. 

Sant’Anna JR. N. Especiação do mercúrio em compartimentos ambientais do complexo 
estuarino do canal de Santa Cruz. Recife (Dissertação de Mestrado- UFPE), 2001, 60p. 

Sandulli, R. &  De Nicola-Giudici, M. 1989. Effects of organic enrichment on meiofauna: a 
laboratory study. Mar. Pollut. Bull., v. 20, n. 5, p. 223-227. 

Sandulli, R. &  De Nicola-Giudici, M. 1990. Pollution effects on the structure of meiofaunal 
communities in the Bay of Naples. Mar. Pollut. Bull., v. 21, n. 3, p. 144-153. 

Sandulli, R. &  De Nicola, M. 1991. Responses of meiobenthic communities alog a gradient 
of sewage pollution. Mar. Pollut. Bull., v. 22, n. 9, p. 463-467. 

Santos, P. J. P. ; Castel, J. & Souza-Santos, L. P.  1997. Spatial distribution and dynamics of 
microphytobenthos biomass in the Gironde Estuary (France). Oceanologica Acta, v. 20, 
n. 3, p.549-555. 

Sardá, R.; Foreman, K & Valiela, I.  1992. Controls of benthic invertebrate populations and 
production of salt marsh tidal creeks: experimental enrichment and short-and long-term 
effects. In: Marine eutrophication and population Dynamics (ed. Colombo,G.; Ferrari, 
I.; Ceccherelli, V. U. & Rossi, R.), p.85-91. 

Savage, C.; Elmgren, R. & Larsson, U. 2002. Effects of sewage-derived nutrients on an 
estuarine macrobenthic community. Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 243, p. 67-82. 

Savage, C.; Field, J. G. & Warwick, R. M. 2001. Comparative meta-analysis of the impact of 
offshore marine mining on macrobenthic communities versus organic pollution studies. 
Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 221, p. 265-275. 

Sheridan, P. 1997. Benthos of Adjacent mangrove, seagrass and non-vegetated habitats in 
Rookery Bay, Florida, U.S.A. Est. Coast. Shelf Sci., v. 44, p. 455-469. 

Shumman, F. R. & Lorenzen, C. J. 1975. Quantitative degradation of chlorophyll by a marine 
herbivore. Limnol. Oceanogr. 20, p. 580-586. 

Silva, R. E. da.2003. Distribuição espacial da macrofauna bentônica no estuário do rio 
Formoso-PE. Monografia (Bacharelado em Ciências Biológicas- UFPE).39p. 

Somerfield, P. J.; Rees, H. L. & Warwick, R. M. 1995. Interrelationship in community 
structure between shallow-water marine maeiofauna and macrofauna in relation to 
dredgings disposal.  Mar. Ecol. Prog. Ser. v. 127, n.2, p.103-113. 

SRAC. 1999. Characterization and management of effluents from aquaculture ponds in 
the southeastern United States. South Regional Aquaculture Center from United States 
Department of Agriculture Cooperative States Research, Education and Extensive Service, 
n. 470. 



 
 

 

Steton-Dozey, J. M. E..; Jackson, L. F. & Busby, A. J. 1999. Impact of mussel culture on 
macrobenthic community structure in Saldanha Bay, South Africa.  Mar. Pollut. Bull. v. 
39, n.1-12, p. 357-366. 

Suguio, K. 1973. Introdução à Sedimentologia. São Paulo: ed. Edgard Blücher. 318p. 

Tappin, A. D. 2002. An examination of the fluxes of nitrogen and phosphorus in temperate 
and tropical estuaries: current estimates and uncertainties. Est. Coast. Shelf Sci., v. 55, p. 
885-901. 

Telles, D. L. Inseticidas organoclorados e bifenilos policlorados (PCBs) na região 
estuarina de Itamaraá/PE:  Aspectos analíticos e Ambientais. Recife (Tese de 
Doutorado – UFPE), 2001, 167p. 

Tenore, K. R.; Hanson, R. B.; Dornseif, B. E. & Wiederhold, C. N. 1979. The effect of 
organic nitrogen supplement on the utilization of different sourcesod detritus. Limnol. 
Oceanogr. 24 (2), p.350-355. 

Tovar, A.; Moreno, C.; Mánuel-Vez, M. P. & Garcia-Vargas, M. 2000 Environmental 
Impacts of intensive aquaculture in marine waters. Wat. Res. v.34, n. 1,  p.334-342. 

Toledo, L. R. 2001. Nem tanto ao mar. Revista Globo Rural. Ed. Globo. Maio, n. 187. 

Trindade, R. L. 2003.Utilização da meiofauna no monitoramento do impacto de efluentes 
do cultivo de camarão Litopenaeus vannamei no mediolitoral do estuário do rio 
Botafogo, Goiana-PE.  Monografia (Bacharelado em Ciências Biológicas- UFPE). 32p. 

Trott, L. A.; McKinnon, A. D.; Alongi, D. M.; Davidson, A & Burford, M. A. 2004. Carbon 
and nitrogen processes in a mangrove creek receiving shrimp farm effluent. Est. Coast. 
Shelf Sci., v. 59, p. 197-207. 

Tlusty, M. F.; Snook, K.; Pepper, V. A & Anderson, M. R. 2000. The potencial for soluble 
and transport loss of  particulate aquaculture wastes. Aquaculture Research, v.31,  p.745-
755. 

Tsutsumi, H.; Kikuchi, T.; Tanaka, M.; Higashi, T.; Imasaka, K. & Miyazaki, M. 1991. 
Benthic faunal succession in a cove organically polluted by fish farming. Mar. Pollut. 
Bull. v.23. p.233-238 

UNESCO. 1980. Monitoring biological variables related to marine pollution. Reports on 
studies 12. 22p.  

USEPA.2002.Rapid Bioassessment protocols for use in streams and wadeable Rivers: 
Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and fish. 2 ed. (eds. Barbour, M. T.; Gerritsen, J.; 
Snyder, B. D.; Stribling, J. B.) 

Vallarino, E. A.; Rivero, M. S.; Gravina, M. C. & Elias, R. 2002. The community-level 
response to sewage impact in intertidal mytilid beds of the Southwestern Atlantic, and the 
use of the shannon index to assess pollution. Revista de Biología Marina y Oceanografia 
37(1), p.25-33. 

Vanaverbeke, I.; Steyaert, M. ; Vanreusel, A. & Vincx, M. 2003.  Nematode biomass spectra 
as descriptors of functional changes due to human and natural impact.  Mar. Ecol. Prog. 
Ser. v 249,  p. 157-170. 

Van Dolah, R. F.; Hyland, J. L.; Holland, A. F.; Rosen, J. S. & Snoots, T. R. 1999. A benthic 
index of biological integrity for assessing habitat quality in estuaries of the Southeastern 
USA. Marine Environmental Research, v. 48, p. 269-283. 



 
 

 

Venturini, N.; Muniz, P. & Rodriguez, M. 2004. Macrobenthic subtidal communities in 
relation to sediment pollution: the phylum-level meta-analysis approach in a south-eastern 
coastal region of South América. Mar. Biol. 144, p.119-126. 

Vinatea, L; Oliveira, A.; Seiffert, W. ; Lima, M.; Marinho, M. & Bouvy, M. 2003. 
Caracterização dos efluentes das fazendas de cultivo de Litopenaeus vannamei na região 
Nordeste do Brasil. Revista da ABCC. Ano 5, n.3, p.53-54. 

Warwick, R.M. 1986. A new method for detecting pollution effects on marine macrobenthic 
communities.  Mar. Biol. v. 92, p. 557-562. 

Warwick, R. M. 1988. The Level of Taxonomic Discrimation Required to Detect pollution 
effects on marine benthic communities.  Mar. Pollut. Bull. v.19, n. 6, p. 259-268. 

Warwick, R.M. 1993. Environmental impact studies on marine communities: pragmatical 
considerations. Australian Journal of Ecology. v. 18, p. 63-80. 

Warwick, R.M. & Clarke, K.R. 1991.  A comparison of some methods for anlysing changes 
in benthic community structure.  J. Mar. Biol. Ass. U.K.. v 71, p. 225-244. 

Warwick, R.M. & Clarke, K.R. 1993a.  Comparing the severity of disturbance: a meta-
analysis of marine macrobenthic community data. Mar. Ecol. Prog. Ser. v 92, p. 221-231. 

Warwick, R.M. & Clarke, K.R. 1993b. Increased variability as a symptom of stress in marine 
communities. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 172: 215-226. 

Warwick, R. M. & Clarke, K. R. 1994. Relearning the ABC: taxonomic changes and 
abundance/biomass relationships in disturbed benthic communities.  Mar. Biol. v. 118,  p. 
739-744. 

Warwick, R.M. & Clarke, K.R. 1995.  A new “biodiversity” measures reveal a decrease in 
taxonomic distinctness with increasing stress.  Mar. Ecol. Prog. Ser. v 129, p. 301-305. 

Warwick, R. M.; Pearson, T. H. & Ruswahyuni. 1987. Detection of pollution effects on 
marine macrobenthos: further evaluation of the species abundance/biomass method.  Mar. 
Biol. v. 95,  p. 193-200. 

Weisberg, S.B.; Ranasingue, J.A.; Dauer, D.M.; Schaffner, L.C.; Diaz, R.J. & Frithsen, J.B. 
1997. An estuarine benthic index of biotic integrity (B-IBI) for Chesapeake Bay. 
Estuaries 20: 149-158. 

Wetzel, R. G. & Likens, G. E. Limnological analyses.  Springer-Verlag, 2.ed. p.338. 

Wilson, J. G & Jeffrey, D. W. 1994. Benthic Biological Pollution Indices in Estuaries.Kees 
Kramer (Ed.). Biomonitoring of coastal waters and estuaries. CRC press. 327p. 

Wu, R. S. S. 1999. Eutrophication, water borne pathogens and xenobiotic compounds: 
environmental risks and challenges. Mar. Pollut. Bull. v.39,n. 1-2, p. 11-22. 

Wu, R. S. S. 2002. Hypoxia: from molecular responses to ecosystem responses.  Mar. Pollut. 
Bull. v.45, p. 35-45. 

Wurts, W. A. 2003. Daily pH cycle and ammonia toxicity. World Aquaculture, v. 34, n. 2, 
p.20-21. 

Zar, J. H. 1996. Bioestatistical Analysis. 3 ed. 606p. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 01.  Método para o cálculo do Índice Bêntico, segundo Engle (2000) 
 
A) Cálculo dos componentes do índice a partir de dados brutos. 
 
Componente Cálculo 
 PE - Proporção esperada da 

Diversidade de Shannon-
Wiener (H’)  

 PE = H’ ÷ [2,618426 – 0,04479,5X + 0,007278X² - 0,000119X³] 
onde H’ é a diversidade observada e X é a salinidade de fundo 

Abundância Média de 
Tubificidae (Oligochaeta) 

Calcular a soma da abundância total de Tubificidae e dividir pelo 
número de réplicas (3) 

Percentual de Capitellidae 
(Polychaeta) 

Calcular a soma da abundância de Capitellidae em cada réplica e 
dividir pela abundância total de toda a fauna da amostra.  Calcular a 
proporção média em três réplicas e multiplicar por 100. 

Percentual de Bivalvia 
(Mollusca) 

Calcular a soma da abundância de Bivalvia em cada réplica e dividir 
pela abundância total de toda a fauna da amostra.  Calcular a 
proporção média em três réplicas e multiplicar por 100. 

Percentual de Amphipoda 
(Crustacea) 

Calcular a soma da abundância de Amphipoda em cada réplica e 
dividir pela abundância total de toda a fauna da amostra.  Calcular a 
proporção média em três réplicas e multiplicar por 100. 

 
B) Cálculo do Índice Bêntico a partir dos componentes do item A 
 
 
Passo 1.  Logaritmizar as abundâncias e transformar as proporções por arco-seno 
 
 
Passo 2. Padronizar as variáveis para média = 0 e desvio-padrão = 1 
 

 
onde  é o novo valor padronizado;  é o desvio-padrão da variável;  é a média e 

 é o valor original 
 
Passo 3.Calcular o escore discriminante do Índice Bêntico usando as variáveis 
padronizadas no Passo 2, de acordo com a seguinte fórmula: 
 
Escore Discriminante = (1,5710 x PE) + 
                                      (-1,0335 x Abundância média de Tubificidae) + 
                                      (-0,5607 x Percentual de Capitellidae) + 
                                      (-0,4470 x Percentual de Bivalvia) +  
                                      (0,5023 x Percentual de Amphipoda)  
 
Passo 4. Calcular o Índice Bêntico pela normalização dos escores discriminantes obtidos 
no Passo 3 usando a seguinte fórmula, que inclui o mínimo (-3,21) e a amplitude (7,50) 
dos escores discriminantes derivados dos dados teste originais usados para desenvolver 
o Índice Bêntico. 
 
Índice Bêntico = ((Escore Discriminante + 3,21)/7,50) x 10 

 



 
 

 

Anexo 02. Abundância média total e ocorrência dos táxons registrados por estação dos rios Botafogo e Siri (fevereiro/03). 
Grupo/Táxon/Grupo Trófico Estação/Andar bêntico 
 B1ML B2ML B3ML B1IL B2IL B3IL S1ML S2ML S3ML S1IL S2IL S3IL 
CHELICERATA             
Halacaridae  [C] x      x      

             
CNIDARIA             
Actinulida  [ND]      x       
Anthozoa  [C]    x  x       
Ceriantharia  [C] x            
larva actínula  [ND]    x  x       

             
CRUSTACEA             
Alpheopsis sp.  [D]  x           
Alpheus estuariensis [D] x            
Amphipoda [D] x x x x x x x   x x x 
Brachyura (megalopa) [D]   x   x       
Caprellidae  [D]     x x      x 
Cassidinea lunifrons [D]    x         
Edotea sublittoralis [D]    x x x       
Flabellifera [D]     x        
Leptocheliidae [D]  x           
Leuconidae [ND]      x       
Uca [D]  x      x     
Xanthidae [D]           x  

             
CTENOPHORA             
Ctenoplana [C]      x       

             
ECHINODERMATA             
Asteroidea [C]      x       

             



 
 

 

Anexo 02. Abundância média total e ocorrência dos táxons registrados por estação dos rios Botafogo e Siri (fevereiro/03).       Continuação... 
Grupo/Táxon/Grupo Trófico Estação/Andar bêntico 
 B1ML B2ML B3ML B1IL B2IL B3IL S1ML S2ML S3ML S1IL S2IL S3IL 
HIRUDINEA             
Hirudíneo   [C]  x x  x x       

             
INSECTA             
Ceratopogonidae  [D] x x x    x x x x x  
Hemiptera (larva)  [H]        x     

             
MOLLUSCA             
Acteocina candei  [D]  x    x       
Anomalocardia brasiliana  [S]  x x x     x   x 
Assiminea sp.  [ND] x x x x x x  x x x   
Bivalvia jovem  [ND]  x  x  x      x 
Corbula caribbaea  [D]   x   x       
Corbula cubaniana  [D] x x x   x       
Corbula Lyón  [D] x x    x       
Cyclinella  [D]   x  x x       
Cylichna    [D]     x x      x 
Dentalium   [D]      x       
Diplodonta   [D]      x       
Epitonium   [ND]      x       
Gastropoda sp3  [ND]  x    x       
Lucina   [D]  x     x   x  x 
Macoma   [D]      x       
Mytella   [S] x x   x x     x x 
Nassarius vibex  [C]     x        
Neritina virginea  [H]    x        x 
Nudibranchia  [C]  x         x  
Solariorbis  [ND]  x x x   x x    x  
Tagelus  [D] x x x x x x    x x x 



 
 

 

Anexo 02. Abundância média total e ocorrência dos táxons registrados por estação dos rios Botafogo e Siri (fevereiro/03).   Continuação... 
Grupo/Táxon/Grupo Trófico Estação/Andar bêntico 
 B1ML B2ML B3ML B1IL B2IL B3IL S1ML S2ML S3ML S1IL S2IL S3IL 
Tellina  [D]    x   x x  x   x 
Teredo   [ND]    x         
Turbonilla   [C]      x       
Vermetidae  [ND] x x           

             
NEMATODA             
Nematoda  [ 0 ] x x x x x x x x x x x x 

             
NEMERTEA             
Nemertea sp1  [C] x x x x x x  x x x x x 
Nemertea sp2  [C] x x    x      x 
Nemertea sp3  [C] x x x  x x     x x 
Nemertea sp4  [C]   x          
Nemertea sp5  [C]   x          
Nemertea sp6  [C]      x       
Nemertea sp9  [C]   x x         

             
OLIGOCHAETA             
Aelosomatidae  [D]           x  
Aulodrilus sp.  [D] x x x x x x     x x 
Bothrioneurum sp.  [D]      x       
Dero spp.  [D] x  x x x x  x   x x 
Enchytraeidae sp1  [D]       x x x    
Enchytraeidae sp2  [D]      x       
Pristina aequiseta  [D] x x x x x x x x x x x x 
Tectidrilus evelinae  [D] x x x x x x   x x x x 
Trieminentia  [D] x            
Tubifex  [D] x x x x x x x x x x x x 
Tubificidae  [D]  x x  x x   x   x 

             



 
 

 

Anexo 02. Abundância média total e ocorrência dos táxons registrados por estação dos rios Botafogo e Siri (fevereiro/03).       Continuação... 
Grupo/Táxon/Grupo Trófico Estação/Andar bêntico 
 B1ML B2ML B3ML B1IL B2IL B3IL S1ML S2ML S3ML S1IL S2IL S3IL 
PHORONIDA             
Phoronida  [S] x x           

             
PLATYHELMINTHES             
Policladida  [C]           x  
Tricladida  [C] x x  x x        

             
POLYCHAETA             
Amphiglena  [S] x x x x x  x   x x x 
Ancistrosyllis  [C] x x x  x x       
Antinoe   [C]   x x          
Aricidea  [D] x x x x x x    x  x 
Boccardia  [D] x   x         
Capitella  [D] x      x x x   x 
Capitellides  [D] x  x    x x   x  
Capitomastus  [D]  x     x x   x x 
Ctenodrillidae sp1  [D]  x    x       
Ctenodrillus serratus     x  x x       
Diopatra  [C]    x         
Dorvillea  [C] x x x x x x x   x x  
Eulalia  [C] x x  x         
Eusyllis  [H]  x    x       
Exogone  [C]  x x   x    x   
Fabricinae  [S] x x x x x x x x x x x x 
Glycinde  [C] x x x x x x   x x x x 
Haploscoloplos  [D]            x 
Heteromastus  [D]   x    x x x   x 
Isolda  [D] x x     x      
Langerhansia  [H]           x  
Leiocapitellides  [D]   x   x       



 
 

 

Anexo 02. Abundância média total e ocorrência dos táxons registrados por estação dos rios Botafogo e Siri (fevereiro/03).         Continuação... 
Grupo/Táxon/Grupo Trófico Estação/Andar bêntico 
 B1ML B2ML B3ML B1IL B2IL B3IL S1ML S2ML S3ML S1IL S2IL S3IL 
Leitoscoloplos  [D] x x    x       
Lumbrineris  [C]   x   x       
Magelona  [D] x x x x x x x x x x x x 
Marphysa  [C]            x 
Mediomastus  [D] x x x x x x x x x x x x 
Micromaldane  [D]           x  
Microspio  [D]  x           
Neomediomastus  [D] x      x x     
Nereididae  [C] x x x x x x x x  x  x 
Ninoe  [D]   x   x       
Paradoneis  [D] x x x x x x    x x x 
Pholoididae  [C]           x  
Phyllodoce  [C] x x x          
Poecilochaetus  [D] x            
Potamilla  [S] x x x x x x x x x x x x 
Prionospio  [D] x     x       
Protodorvillea  [C] x x   x      x  
Scoloplos sp1  [C] x x x  x x x    x  
Scoloplos sp2  [C]  x x x x x    x  x 
Scoloplos sp3  [C]   x          
Sigambra  [C] x x x x x x x x x x x x 
Sphaerosyllis  [C] x  x   x    x x  
Spio  [D] x     x    x   
Sternaspis spp.  [D] x x x x x x    x x x 
Streblospio benedicti  [D] x x x x x  x x x x x x 
Tharyx  [D] x x x  x x     x  

             
PORIFERA             
Porifera  [S] x  x x x x       

             
Abundância média total 1754,00 857,33 842,33 177,33 306,67 696,67 143,00 154,33 86,00 124,33 72,67 108,33 

x – presente;  C –Carnívoro; D – Detritívoro; S – Suspensívoro; H – Herbívoro;  O – Omnívoro;  ND – não determinado 



 
 

 

Anexo 03. Abundância média total e ocorrência dos táxons registrados por estação dos rios Botafogo e Siri (junho/03).      
Grupo/Táxon/Grupo Trófico Estação/Andar bêntico 
 B1ML B2ML B3ML B1IL B2IL B3IL S1ML S2ML S3ML S1IL S2IL S3IL 
CHELICERATA             
Halacaridae (ácaro)  [C]  x   x   x     
Picnogonida  [C]             

             
CNIDARIA             
Actinulida (hidras)  [ND]            x 
Anthozoa  [C]            x 
Ceriantharia  [C] x x x          
larva actínula  [ND]            x 

             
CRUSTACEA             
Alpheopsis sp. [D]    x         
Amphipoda  [D] x x x x x x     x x 
Brachyura (megalopa)  [D]         x    
Edotea sublittoralis  [D] x         x  x 
Salmoneus ortmanni  [D]  x           
Uca   [D]        x     
Xanthidae  [D]            x 

             
ECHINODERMATA             
Asteroidea  [C]      x      x 

             
INSECTA             
Ceratopogonidae  [D]       x x     
Chironomidae  [D] x         x   
Isotomidae (Collembola)  [D]        x     
Lepismatidae (Tysanura)  [D]  x           

             

 



 
 

 

Anexo 03. Abundância média total e ocorrência dos táxons registrados por estação dos rios Botafogo e Siri (junho/03).            Continuação... 
Grupo/Táxon/Grupo Trófico Estação/Andar bêntico 
 B1ML B2ML B3ML B1IL B2IL B3IL S1ML S2ML S3ML S1IL S2IL S3IL 
MOLLUSCA             
Acteocina candei  [D]   x  x x      x 
Anomalocardia brasiliana  [S]   x x x x   x x x x 
Assiminea  [ND] x  x x x x x      
Bivalvia (jovem)  [ND]   x  x  x      
Bivalvia sp1  [ND]      x       
Chione cancellata  [D]      x       
Corbula caribbaea  [D]  x x  x     x   
Corbula cubaniana  [D] x x     x x     
Corbula cymella  [D] x x           
Corbula Lyón  [D]  x   x x  x     
Cyclinella  [D]   x  x x       
Cylichna  [D]   x   x   x   x 
Dentalium  [D]      x      x 
Epitonium  [ND]   x   x      x 
Gastropoda sp3 [ND]            x 
Macoma  [D]   x x x x  x     
Mytella  [S] x    x    x   x 
Nudibranchia  [C]  x           
Solariorbis  [ND] x x x x x   x  x x  
Tagelus  [D] x x x x x x x x x x x x 
Tellina  [D] x x  x    x   x x 
Vermetidae [ND] x            

             
NEMATODA             
Nematoda [ 0 ] x x x x x x x x x x x x 
NEMERTEA             
Nemertea sp1 [C] x x x x x x  x x x  x 
Nemertea sp10 [C] x   x x x x x x    



 
 

 

Anexo 03. Abundância média total e ocorrência dos táxons registrados por estação dos rios Botafogo e Siri (junho/03).         Continuação... 
Grupo/Táxon/Grupo Trófico Estação/Andar bêntico 
 B1ML B2ML B3ML B1IL B2IL B3IL S1ML S2ML S3ML S1IL S2IL S3IL 
Nemertea sp2  [C] x x    x  x x    
Nemertea sp3  [C]  x  x  x x   x   x 
Nemertea sp4  [C] x x x  x x  x x   x 
Nemertea sp5  [C] x    x       x 

             
OLIGOCHAETA             
Aulodrilus  [D] x x x x x   x  x x x 
Dero spp.  [D]  x x    x    x x 
Enchytraeidae sp1  [D]       x      
Pristina aequiseta  [D] x x x  x x x x x x x x 
Tectidrilus evelinae  [D] x x x x x x x x x x x x 
Tubifex  [D] x x x x x x x x x x x x 
Tubificidae  [D]         x    

             
PHORONIDA             
Phoronida  [S] x x   x   x     

             
PLATYHELMINTHES             
Tricladida  [C] x x x  x x   x x x x 

             
POLYCHAETA             
Amphiglena  [S] x x   x   x     
Ancistrosyllis  [C]   x  x   x    x 
Antinoe  [C]   x          
Aricidea  [D] x x x x x x   x  x x 
Boccardia  [D]            x 
Capitella  [D] x x x     x  x   
Capitellides  [D] x            
Capitomastus  [D] x  x          
Ctenodrillidae sp1 [D]  x      x     



 
 

 

Anexo 03. Abundância média total e ocorrência dos táxons registrados por estação dos rios Botafogo e Siri (junho/03).            Continuação... 
Grupo/Táxon/Grupo Trófico Estação/Andar bêntico 
 B1ML B2ML B3ML B1IL B2IL B3IL S1ML S2ML S3ML S1IL S2IL S3IL 
Ctenodrillidae sp2  [D]     x        
Dorvillea  [C] x x x  x   x    x 
Eteone  [C]   x x  x   x     
Euclymene  [D]            x 
Eulália  [C]  x   x        
Exogone  [C]            x 
Fabricinae  [D] x x x  x x  x x   x 
Glycinde  [C] x x x x x x x x x x x x 
Heteromastus  [D] x            
Isolda  [D] x           x 
Langerhansia  [H]        x     
Leitoscoloplos  [D]  x x  x   x   x x 
Lumbrineris  [C]      x      x 
Magelona  [D] x x x x  x x x x   x 
Marphysa  [C]        x     
Mediomastus  [D] x x x x x x x x x x x x 
Mystides  [D]  x           
Nereididae  [C] x  x          
Ophiodromus  [C] x x           
Paradoneis  [D] x x x x x   x    x 
Paraprionospio  [D] x x   x x  x     
Pectinaria  [D]         x    
Phyllodoce  [C]  x           
Pigospio  [D]         x    
Polydora   [D]      x       
Potamilla  [S] x x x  x x x x x   x 
Prionospio  [D]     x   x    x 
Protomystides  [C]  x           
Robertianella  [C]   x  x   x     
Scoloplos sp1  [D] x x x  x   x     



 
 

 

Anexo 03. Abundância média total e ocorrência dos táxons registrados por estação dos rios Botafogo e Siri (junho/03).            Continuação... 
Grupo/Táxon/Grupo Trófico Estação/Andar bêntico 
 B1ML B2ML B3ML B1IL B2IL B3IL S1ML S2ML S3ML S1IL S2IL S3IL 
Scoloplos sp2  [D] x x    x  x    x 
Sigambra  [C] x x x x x x x x  x  x 
Sphaerosyllis  [C] x x x  x x  x x   x 
Spio  [D]        x x    
Sternaspis spp.  [D]   x x x x x  x  x x 
Streblospio benedicti  [D] x  x x x x x x x x   
Terebellides  [D]            x 
Tharyx  [D] x x x x x x  x  x x x 

             
PORIFERA             
Porifera  [S]  x x  x x x  x x  x 

             
Abundância média total 412,33 720,67 754,33 69,33 1082,33 462,33 149,33 525,67 182,00 85,33 112,00 206,00 

x – presente;  C –Carnívoro; D – Detritívoro; S – Suspensívoro; H – Herbívoro;  O – Omnívoro;  ND – não determinado 

 



 
 

 

 


