
 

PETRÔNIO BEZERRA GAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS ECOLÓGICOS E BIOLÓGICOS DE ESPONJAS E DE 

ASCÍDIAS DA REGIÃO ENTRE-MARÉS DA PRAIA DO CABO BRANCO, 

JOÃO PESSOA, PARAÍBA, BRASIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA/ PB 

JANEIRO/ 2003 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMÁTICA E ECOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

ÁREA DE ZOOLOGIA (MESTRADO) 

 

 

ASPECTOS ECOLÓGICOS E BIOLÓGICOS DE ESPONJAS 

E DE ASCÍDIAS DA REGIÃO ENTRE-MARÉS DA PRAIA 

DO CABO BRANCO, JOÃO PESSOA, PARAÍBA, BRASIL. 

 

 

 

 

Petrônio Bezerra Gama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA/ PB 

JANEIRO/ 2003 
 

Dissertação de mestrado apresentada à 

Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Biológicas, para a 

obtenção do grau de Mestre em 

Zoologia. 

 



 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_________________________________ 

Drª. Rosana Moreira da Rocha 

(Deptº. de Zoologia/UFPR) 

 

 

__________________________________ 

Dr. Roberto Sassi 

(Dptº. Sistemática e Ecologia/UFPB) 

 

 

__________________________________ 

Drª. Rosa Maria V. Leonel 

(Dptº. Sistemática e Ecologia/UFPB) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha mãe, por sua 
presença forte e constante em minha 
vida, apoiando-me, principalmente 
nos meus momentos mais decisivos, e 
por todo o seu esforço diário em 
querer a minha felicidade.       
 



 

AGRADECIMENTOS 
 

 A Deus por me dar sabedoria e orientação em minha vida; 
 A minha família por todo apoio e incentivo ao longo de todos esses anos 

de estudo; 
 A minha orientadora, Drª. Rosa M. V. Leonel, por toda ajuda, 

incentivo, paciência e orientação ao longo de quase cinco anos 
vivenciando conquistas; 

 Aos profs. Ms. George E. C. Miranda e Dr. Roberto Sassi, do 
Departamento de Sistemática e Ecologia/UFPB, pelo apoio prestado na 
elaboração deste projeto de dissertação, e pelas correções e sugestões em 
meus relatórios semestrais, respectivamente; 

 À Drª. Rosana M. Rocha, do Departamento de Zoologia/UFPR, por  
todo apoio e ajuda, tanto na leitura crítica do projeto como na 
identificação das espécies de ascídias; 

 À Drª. Beatriz Mothes, da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do 
Sul, por todo apoio e ajuda na identificação das espécies de esponjas; 

 Ao prof. Ms. Magno Erasto de Araújo, do Departamento de 
Geociências/UFPB, pela ajuda na determinação do nível da praia pelo 
método da mira falante; 

 Ao Dr. Breno Grisi, pela tradução do resumo para o inglês; 
 À Drª. Malva Izabel Medina Hernandez, pelo apoio prestado na análise 

estatística dos dados; 
 Ao acadêmico de Ciências Biológicas, Washington Luiz da S. Vieira 

pela atenção e zelo no recobrimento dos desenhos; 
 Ao acadêmico de Ciências Biológicas, Itamar Lima pelo apoio na 

utilização do programa Corel Draw usado na elaboração do desenho 
esquemático dos perfis topográficos; 

 À Coordenação do Curso de Pós-Graduação na pessoa dos doutores 
Ierecê  de Lucena Rosa, e Martin L. Christoffersen, por todo apoio, 
incentivo e ajuda prestada; 

 Ao programa de bolsas da CAPES pela concessão da bolsa de estudos ao 
longo deste período; 

 Ao Laboratório de Meteorologia e Sensoriamento Remoto/Secretaria do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos/UFCG pelos dados pluviométricos; 



 

 À Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa 
pelo uso das ortofotocartas; 

 Às companheiras de laboratório Fabíolla Rodrigues e Luana Resende 
pela companhia e ajuda prestada nas minhas observações de campo, e a 
Christinne C. Eloy pela ajuda na raspagem das rochas; 

 Aos companheiros do Laboratório de Biologia Marinha e Fisiologia 
Animal Comparada: Fabíolla Rodrigues, Luana Resende, Júlia Pontes, 
Jefferson, João Henrique J. Barbosa e Chistinne C. Eloy, por todo 
incentivo e apoio, quando necessário; 

 Ao técnico do laboratório, Marcos Aversari, pela ajuda em campo e em 
laboratório ao longo desses anos; 

 Aos amigos que conquistei nesta nova etapa da vida: Ana Carla A. El-
Deir, Michelle Santos, Akemi Shibuya, Cláudio Sampaio, Cristiane F. 
Costa, Carmen Allonso, Luiz Coltro Júnior e tantos outros que não 
cabem aqui; 

 Aos amigos de curso que me acompanham desde a graduação e me 
ajudaram, de alguma forma, quando precisei: Aline Endres, Danielle 
Machado, Gindomar Gomes, Alysson Kenedy, Thelma Dias, Alexandre 
Vasconcellos,Marcos Antônio Barbosa e a todos aqueles que não 
mencionei aqui, mas são lembrados com atenção; 

 Aos meus companheiros de caminhada espiritual, que tiveram paciência e 
solidariedade comigo ao longo deste tempo, principalmente nestes 
últimos meses: Pe. Ribamar Nunes, amigos do Conselho Pastoral e aos 
grupos jovens da Paróquia Jesus Ressuscitado; 

 Enfim, agradeço a todos os meus amigos que, de coração, me entenderam 
e me compreenderam, principalmente na fase final de elaboração desta 
dissertação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÍNDICE 

    

RESUMO .......................................................................................................... i 

ABSTRACT ...................................................................................................... iii 

I. INTRODUÇÃO .............................................................................................. p. 01 

II. OBJETIVOS .................................................................................................  p. 08 

III. JUSTIFICATIVAS ........................................................................................  p. 10 

IV. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................  p. 12 

1. Determinação das áreas de estudo na zona do entre-marés .......................  p. 13 

1.1 Determinação da zona de mesolitoral e das zonas limítrofes da região de 

entre-marés ......................................................................................................  p. 13 

1.1.2 Demarcação dos transectos ....................................................................  p. 15 

1.1.3. Determinação do comprimento da falésia na praia do Cabo Branco .....  p. 16 

2. Estudo da distribuição e da ocorrência de espécies de esponjas e tunicados ao 

longo do mesolitoral .........................................................................................  p. 16 

2.1 Análise estatística.......................................................................................  p. 18 

3. Estudo do recrutamento e do crescimento de espécies de esponjas e ascídias 

 .........................................................................................................................  p. 18 

3.1 Estudo do recrutamento das espécies .......................................................  p. 20 

3.2 Estudo do crescimento ...............................................................................  p. 21 

3.2.1 Determinação da curva-padrão de crescimento de D. psammathodes ...  p. 22 

3.2.2 Crescimento e determinação da biomassa de D. psammathodes ..........  p. 22 

4. Avaliação do processo de re-colonização em rocha raspada ......................  p. 24 

5. Parâmetros ambientais.................................................................................  p. 25 

5.1 Determinação da temperatura superficial das rochas ................................  p. 25 

5.2 Determinação da temperatura e da salinidade da água do mar .................  p. 25 

5.3 Determinação dos índices pluviométricos ..................................................  p. 26 

V. RESULTADOS .............................................................................................  p. 27 

1. Caracterização dos transectos e do mesolitoral sul da Praia do Cabo Branco  

 .........................................................................................................................  p. 28 

1.1 Avaliação da precisão da mangueira de nível ............................................  p. 30 



 

2. Distribuição e freqüência de ocorrência de esponjas e ascídias ao longo do 

mesolitoral ........................................................................................................  p. 36 

2.1 Esponjas .....................................................................................................  p. 36 

2.2 Ascídias ......................................................................................................  p. 36 

2.3 Análise estatística.......................................................................................  p. 37 

2.3.1 Esponjas ..................................................................................................  p. 37 

2.3.2 Ascídias ...................................................................................................  p. 38 

3. Recrutamento anual de espécies de esponjas e ascídias ............................  p. 46 

3.1 Esponjas .....................................................................................................  p. 46 

3.2 Ascídias ......................................................................................................  p. 47 

4. Estudo do crescimento estacional de D.psammathodes ..............................  p. 65 

5. Colonização da rocha após raspagem .........................................................  p. 70 

6. Parâmetros ambientais.................................................................................  p. 76 

6.1 Temperatura das rochas ............................................................................  p. 76 

6.2 Temperatura e salinidade da água do mar .................................................  p. 76 

6.3 Índice pluviométrico ....................................................................................  p. 76 

VI. DISCUSSÃO ...............................................................................................  p. 79 

1. Caracterização da região de entre-marés da praia do Cabo Branco ...........  p. 80 

2. Distribuição e zonação de organismos na região de entre-marés ................  p. 86 

3. Recrutamento de Esponjas e Ascídias Coloniais .........................................  p. 94 

4. Crescimento de colônias de Didemnum psammathodes ............................ p.104 

5. Colonização das rochas raspadas por espécies de esponjas e ascídias  ... p.108 

6. Considerações finais ..................................................................................  p.111 

VII. CONCLUSÕES ........................................................................................  p.114 

VIII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................  p.118 

IX. ANEXOS ...................................................................................................  p.126 

 

 
 



i 
 

Aspectos ecológicos e biológicos de esponjas e de ascídias da região entre-marés 

da praia do Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba, Brasil. Gama, P.B. 

 

RESUMO 

 

O estudo da freqüência de ocorrência, da zonação, do recrutamento, do 

crescimento e de alguns aspectos da colonização do substrato, foi realizado na 

região de entre-marés da praia do Cabo Branco, visando o conhecimento da 

biologia e da ecologia de espécies de esponjas e ascídias. O assoalho bentônico 

da região de entre-marés e de suas zonas limítrofes, foi caracterizado em três 

transectos perpendiculares à linha d´água, com base nos diferentes níveis das 

marés de sizígia, permitindo estabelecer três zonas distintas: o supralitoral, o 

mesolitoral/litoral e o sublitoral. O mesolitoral foi subdividido em três sub-zonas: 

superior, média e inferior. Sobre os transectos foi analisado o perfil topográfico da 

praia, configurando-se o arranjo e a distribuição do substrato rochoso que compõe 

o terraço de abrasão marinha, a extensão das diferentes zonas e subzonas e a 

declividade do solo. A freqüência de ocorrência de espécies de esponjas e 

ascídias foi analisada durante um ano em dois transectos, observando-se as faces 

Mar e Continente de todas as rochas, numa faixa de 10 m/transecto de largura, 

evidenciando que: (a) as esponjas Tedania ignis, Cliona sp, Halichondria sp, 

Haliclona sp, Ircinia sp e as ascídias coloniais, Didemnum duplicatum, Didemnum 

psammathodes Eudistoma sp1, Polysyncraton amethysteum e Symplegma rubra 

ocorrem de modo significativo no mesolitoral inferior, mas D. duplicatum e D. 

psammathodes podem ocorrer até o início do mesolitoral médio; (b) com exceção 

de Haliclona sp, todas as espécies de esponjas e de ascídias se distribuem 

indistintamente nas duas faces das rochas. Uma proposta de zonação é 

apresentada, incluindo, juntamente às espécies de esponjas e ascídias, moluscos 

e crustáceos. O recrutamento de ascídias e esponjas foi analisado, durante um 

ano, sobre as faces Mar e Continente de quatro rochas raspadas, localizadas  no 

mesolitoral inferior, evidenciando que: (a) as esponjas apresentam três períodos 

de recrutamento; (b) as ascídias têm recrutamento anual; (c) o recrutamento pode 
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ser diferente em cada face da rocha; (d) existe influência de fatores abióticos 

sobre a sobrevivência dos recrutas; (e) dependendo da espécie, ocorre 

mortalidade diferencial dos recrutas. O crescimento estacional de D. 

psammathodes foi analisado a partir de espécimes recrutados em rochas 

raspadas do mesolitoral inferior, revelando que: (a) após rápido desenvolvimento 

inicial, a colônia continua a crescer mais lentamente, entra em senescência e 

morre; (b) dependendo da estação do ano, o tempo de vida das colônias pode 

variar entre três a nove meses; (c) o crescimento/dia é variável em função da 

estação, podendo apresentar um valor máximo de 8,52 cm2/dia; (d) a biomassa 

varia com a área da colônia; (e) o maior crescimento de área observado foi de 

275, 37 cm2. A colonização do substrato natural raspado constitui um processo 

gradativo, lento e dependente dos períodos reprodutivos das espécies e das 

condições abióticas, envolvendo sucessivos processos de recrutamento e de 

mortalidade dos jovens. Após um ano, a nova comunidade de ascídias e de 

esponjas não apresentou o mesmo desenvolvimento atingido pela comunidade 

presente em rocha intacta. 
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Ecological and biological aspects of sponges and ascidians in the intertidal zone of 

the Cabo Branco beach, João Pessoa, Paraíba, Brazil. Gama, P.B. 

 

ABSTRACT 

 

Species of sponges and ascidians were studied with respect to frequency of their 

occurrence, zonation, recruitment, growth, and some other aspects related to 

colonization of substratum, in the intertidal zone of the Cabo Branco beach, in João 

Pessoa, State of Paraiba, Northeast Brazil, aiming the knowledge of the biology 

and ecology of those marine species. The benthic seafloor of the intertidal 

borderlines zones was characterized in three transects perpendicular to the water 

line, based on different levels of spring tides, which were subdivided in three 

distinct zones: supralittoral, mesolittoral/ littoral, and sublittoral. The mesolittoral 

zone was subdivided in three subzones: upper, middle, and lower. The 

topographical profile of the beach was analysed on the transects, by configuring 

the arrangement and distribution of the rocky substratum of the abrasion platform, 

the extension of the different zones and subzones, and the soil declivity. The 

frequency of occurrence of sponges and ascidians in two transects was estimated 

throughout one year by observing the sea- and continent-facing rocks, along a 10m 

long stripe per transect, which showed that: (a) the sponges Tedania ignis, Cliona 

sp, Halichondria sp, Haliclona sp, Ircinia sp, and the colonial ascidians Didemnum 

duplicatum, Didemnum psamathodes Eudistoma sp1, Polysyncraton amethysteum  

and Symplegma rubra occur significantly in the lower mesolittoral, but D. 

duplicatum and D. psammathodes may occur up to the initial part of the middle 

mesolittoral; (b) with exception of Haliclona sp, all the species of sponges and 

ascidians are distributed indistinctly on both sea- and continent-facing rocks. A 

zonation proposal is presented including adjoining molluscans and crustaceans 

species to the sponges and ascidians here studied. The recruitment of ascidians 

and sponges was estimated throughout one year on four sea- and continent-facing 

scraped off rocks, located in the lower mesolittoral, which showed that: (a) the 

sponges showed three periods of recruitment; (b) the ascidians showed an annual 
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recruitment; (c) recruitment differed on each face of the rocks; (d) abiotic factors 

affect the recruits survival; (e) there is a species-dependent differential mortality of 

the recruits. The seasonal growth of D. psammathodes was analysed from 

specimens recruited from scraped rocks of the lower mesolittoral, which showed 

that: (a) after a rapid initial growth, the colony continues growing more slowly, then 

senesces and dies; (b) life span of colonies varies from three to nine months 

depending upon the season of the year; (c) the daily growth rate is season-

dependent and may generate a maximum value of 8.52cm2 day-1; (d) biomass is 

related to the colony area; (e) the highest value of area growth noted was 

275.37cm2. Colonization of the scraped off natural substratum is gradual and it 

depends on the reproduction period of the species, and on abiotic conditions. 

Colonization involves successive recruitment and young mortality events. One year 

afterwards, the new community of sponges and ascidians did not have the same 

development as the remaining communities on untouched rocks. 
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Situada na cidade de João Pessoa, a praia da Ponta do Cabo Branco é 

toda contornada por uma falésia viva, apresentando um extenso terraço de 

abrasão marinha, constituído por grande quantidade de rochas arenítico-

ferruginosas presentes desde o sopé da falésia, até centenas de metros mar 

adentro (Sassi, 1987). No litoral oriental do nordeste, as falésias fazem parte dos 

tabuleiros da formação Barreiras, atingindo seu maior desenvolvimento na região 

litorânea (Moreira, 1977).  

Basicamente, a região comporta duas estações climáticas: a estação seca 

(primavera-verão) e a chuvosa (outono-inverno), correspondendo aos períodos 

entre setembro a fevereiro e março a agosto, respectivamente. Apresentando um 

regime de chuvas do tipo mediterrâneo, o maior período de pluviosidade, no 

Estado da Paraíba, ocorre entre abril a junho enquanto que o período mais seco 

ocorre entre setembro a novembro, na primavera (Nimer, 1977). 

No lado sul desta praia, encontra-se na região de entre-marés uma maior 

concentração de diferentes organismos incrustantes, entre os quais ocorrem 

várias espécies de esponjas e ascídias coloniais, juntamente com uma espécie de 

ostra e de algumas espécies de macroalgas. Entre esses organismos, esponjas e 

ascídias coloniais chamam particular atenção pela abundância, pela diversidade e 

pela biomassa que apresentam (Gama et al.,2001). 

Associadas às esponjas e tunicados, várias espécies de crustáceos, 

moluscos, poliquetos e hidrozoários, são encontradas sobre as rochas abrigando-

se, durante a baixamar, em gretas ou em nichos com retenção de umidade. A farta 

oferta de alimento propiciada pelos organismos incrustantes pode ser um dos 

fatores que justifica a abundância dos crustáceos e moluscos. A utilização de 

esponjas e ascídias como alimento, é fato já comprovado para algumas das 44 

espécies de peixes recifais e de profundidade que utilizam as piscinas naturais 

como berçário (Rosa et al., 1997; Gama, 2000; Dias, 2000). Além disso, a 

participação das esponjas na produção primária pode ser considerável, tendo em 

vista que podem servir de substrato para o crescimento de cianobactérias ou algas 

simbiontes (Wilkinson, 1987; Ruetzler, 1990 apud Hadju et. al., 1999). Assim, 

esponjas e tunicados de entre-marés participam da teia alimentar, favorecendo a 
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sobrevivência de várias espécies numa das regiões mais inóspitas do ambiente 

marinho. 

 

A caracterização do assoalho bentônico referente à região de entre-marés e 

zonas limítrofes, já é um fato consolidado na literatura, compreendendo o 

supralitoral, o litoral e o sublitoral (Thurman, 1997; Segar, 1998). Dependendo da 

extensão do litoral, Thurman (1997) sugere a necessidade de uma subdivisão 

dessa zona, tendo por base os diferentes níveis de marés de sizígia e de 

quadratura.  

Apresentando um ciclo de marés semidiurno, a praia do C. Branco é 

submetida, duas vezes ao dia, a períodos alternados de imersão e de emersão à 

água. Como os níveis superiores da praia são os primeiros a serem descobertos 

pela água, os organismos ali presentes são expostos ao ar por um tempo muito 

maior que os situados nos níveis inferiores, submetidos a condições mais 

aquáticas; do mesmo modo, organismos que vivem na região intermediária de 

entre-marés, experimentariam cerca de 50% de condições aquáticas e aéreas 

(Newell, 1976). Para sobreviverem a situações ambientais tão extremas, várias 

estratégias adaptativas (evasão, adaptações estruturais, adaptações fisiológicas) 

podem ocorrer, garantindo a sobrevivência dos organismos (Newell, op.cit). 

Estudos iniciais realizados por Gama et al. (2001) na praia da Ponta do 

Cabo Branco, em rochas do mesolitoral inferior, permitiram não apenas 

caracterizar taxonomicamente os diferentes organismos integrantes da 

comunidade incrustante, como também analisar aspectos ecológicos e fisiológicos 

relacionados com a zonação, a biomassa e a área ocupada pelas diferentes 

espécies de organismos nas faces das rochas voltadas para o mar e para o 

continente. Em decorrência desse estudo, aqueles autores admitem que a 

presença simultânea de esponjas, tunicados e macroalgas no nível basal das 

rochas, ocorre preferencialmente na face da rocha voltada para o Continente, mais 

protegida da insolação do que a face voltada para o Mar, sendo tal disposição 

devida à baixa capacidade de tolerância à dessecação por esses organismos. De 

fato, dados da literatura indicam que esponjas e tunicados são organismos muito 



Gama, P. B. Aspectos ecológicos e biológicos de esponjas e de ascídias da região entre-marés... 

 

4 
 

frágeis à exposição aérea, preferindo locais abrigados e úmidos para sua fixação 

(Reiswig, 1973; Rodrigues et al., 1999). 

Através de observações de campo, tem sido constatado que embora a 

distribuição dos organismos incrustantes ao longo da região de entre-marés da 

praia do Cabo Branco predomine no mesolitoral inferior, pode também ocorrer em 

outros níveis do mesolitoral. Na realidade, tem sido observado que além de um 

padrão de zonação vertical em cada rocha (Gama et al., 2001), ocorre uma visível 

zonação horizontal das espécies ao longo do mesolitoral. De fato, por meio de 

estudos topográficos e biológicos realizados na praia do Cabo Branco, Lima et al. 

(1999) determinaram sobre um transecto perpendicular à linha d’água, numa 

extensão de 140 m, diferentes situações de relevo e de presença de organismos. 

Considerando que a zona do mesolitoral pode apresentar diferentes graus de 

exposição aérea (Thurman, 1997; Segar, 1998) e que tal situação interfere na 

distribuição dos organismos (Newell, 1976; Nybakken, 1997), é relevante realizar 

um estudo que permita caracterizar as diferentes zonas de entre-marés e a 

zonação desses organismos.  

Uma das características mais marcantes das praias rochosas é a presença 

evidente de faixas horizontais ou de zonação dos organismos. Trabalhos clássicos 

sobre a zonação incluem a proposta de um padrão universal (Stephenson & 

Stephenson,1949) e os extensos estudos de  Lewis (1961;1964) realizados na 

costa britânica.  

 

Por meio de coletas de esponjas e de ascídias coloniais realizadas no 

período 1999/2000, foi constatado que existe uma variação na ocorrência de 

espécies ao longo do ano. Ao que tudo indica, tal variação deve estar associada 

ao período reprodutivo de cada uma das espécies. A investigação deste aspecto 

constitui um ponto relevante, podendo ser avaliada, indiretamente, pelo 

recrutamento dos organismos sobre o substrato natural.  

Na literatura, os termos assentamento e recrutamento, são muitas vezes 

usados como sinônimos, embora representem fenômenos separados. O termo 

assentamento é dado pelo comportamento da larva, quando deixa o plâncton, 
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desce ao bentos e se direciona ao substrato, prendendo-se ou não a ele; após 

ligação da larva ao substrato, ocorre sua metamorfose, havendo perda dos órgãos 

larvais específicos e o aparecimento de estruturas do jovem e do adulto (Hadfield 

& Paul, 2001).  Já Keough & Downes (1982), consideram que o termo 

assentamento compreende apenas a etapa referente à ligação da larva ao 

substrato e sua metamorfose. Conforme esses autores, existe uma fase posterior 

à metamorfose, onde os indivíduos que podem ser vistos e contados pelo 

observador são caracterizados como recrutas.  

As esponjas podem se reproduzir assexuadamente, através de brotamento 

ou sexuadamente. A fertilização é interna e o desenvolvimento é indireto, com a 

formação de dois tipos de larvas: anfiblástula ou parenquímula. Quando liberadas 

do indivíduo parental, as larvas apresentam um curto período de existência 

planctônica antes do assentamento (Barnes et. al., 1995; Levi et. al., 1998; Miller & 

Harley, 1999).  

De acordo com Reiswig (1973), os meses de colonização e de aumento do 

corpo, correspondem aos períodos de máximo crescimento de esponjas. Nesse 

período podem ocorrer altas taxas de mortalidade causadas por diversos fatores 

bióticos ou abióticos. 

As ascídias se reproduzem assexuada ou sexuadamente. A reprodução 

assexuada ocorre por brotamento, estando ausente em muitas famílias (Barnes et 

al, 1995; Rodrigues et. al., 1998; Miller & Harley, 1999). Alguns grupos de ascídias 

coloniais como os Didemnidae apresentam um brotamento precoce, onde os 

brotos se formam na região abdominal, poucas horas depois da instalação da 

larva (Young, 1981; Barnes, 1984). Em tunicados, o desenvolvimento é indireto e 

a formação de uma larva girinóide com a presença de uma túnica que se estende 

dorsal e ventralmente, parece estar relacionada com a escolha do substrato para a 

fixação do animal; geralmente, a larva apresenta um período de vida livre de até 

36 horas (Barnes, 1984; Miller & Harley, 1999).  

Estudos de recrutamento de larvas de ascídias coloniais no sudeste do 

Brasil em substrato artificial revelam que o processo reprodutivo é contínuo, mas 

dependente da temperatura (Rocha, 1991). A maior parte dos tunicados tem um 
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período de vida de 2 a 3 anos, embora ascídias coloniais possam ter uma vida 

mais longa (Young, 1981). 

A ocupação do substrato por ascídias coloniais requer espaços nus, 

podendo ocorrer, em função da espécie, diferentes velocidades de crescimento, 

durante o processo de colonização (Rocha, 1991; Oren & Benayahu, 1998). 

Algumas espécies coloniais como Diplosoma listerianum representam invasores 

fracos de comunidades estabelecidas, necessitando de espaços vazios para 

assentar a larva e poder crescer (Rocha, op. cit.). Porém, de modo geral, os 

tunicados são considerados bons competidores no domínio dos substratos duros e 

rápidos colonizadores em substratos artificiais (Rocha, 1995; Oren & Benayahu, 

1998). 

 

Em estudo recente sobre a distribuição de ascídias presentes nas regiões 

de entre-marés e do infralitoral raso, entre os Estados do Rio de Janeiro e Ceará, 

Lotufo (2002) amplia o conhecimento existente, registrando um total de 98 

espécies para a  costa brasileira. Trabalhos sobre a ecologia de ascídias no Brasil 

são ainda pouco desenvolvidos, salientando-se os trabalhos de Rocha (1991, 

1995) e Rocha et. al. (1999), com espécies do Canal de São Sebastião, em São 

Paulo. Para a região nordeste, o estudo sobre aspectos ecológicos de ascídias e 

esponjas realizado por Gama et al. (2001), representa o primeiro relato para o 

litoral paraibano.  Aspectos referentes à reprodução de ascídias coloniais e 

solitárias e à influência de fatores abióticos sobre os ciclos reprodutivos e o 

comportamento das larvas têm sido abordados com espécies tropicais (Goodbody, 

1961;1962) e do hemisfério norte (Millar,1952,1958; Oren e Benayahu,1998; 

Forward Jr. et al, 2000).  

Estudos sobre a ecologia de esponjas no litoral brasileiro, não foram 

encontrados na literatura.  Hadju et. al. (1999) consideram que o conhecimento da 

espongofauna brasileira é ainda fragmentário no tocante ao levantamento das 

espécies, havendo um baixo número de publicações voltadas para a taxonomia do 

grupo. Para o Estado de São Paulo, esses autores consideram a necessidade de 

investigação de novos ambientes que ampliem o levantamento da biodiversidade 
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deste filo, permitindo a execução de estudos integrados à área ecológica e de 

avaliação de recursos exploráveis, por exemplo.  Entre os trabalhos de ecologia 

mais relevantes, podem ser citados aqueles referentes à reprodução e ao 

comportamento das larvas sob influência de fatores abióticos (Bergquist & Sinclair, 

1973; Reiswig, 1973; Maldonado & Young, 1996; Tanaka, 2002). A distribuição de 

esponjas em diferentes habitats é relatada por Barnes (1999). 
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Considerando todos os aspectos anteriormente mencionados, o presente 

trabalho visa elucidar aspectos relevantes da biologia e da ecologia de esponjas e 

ascídias coloniais da Praia da Ponta do Cabo Branco. Para tanto, são propostos 

os seguintes objetivos: 

 

1. Caracterizar a região de entre-marés, estabelecendo as zonas limítrofes e 

as diferentes subzonas do mesolitoral, por meio de perfil topográfico e dos 

níveis (mais altos/mais baixos) das marés de sizígia e de quadratura; 

2. Estabelecer os limites de distribuição e a freqüência de ocorrência das 

espécies de esponjas e ascídias coloniais, em rochas dispostas ao longo  

do mesolitoral; 

3. Determinar em rochas do mesolitoral, os períodos de recrutamento de 

espécies de esponjas e ascídias coloniais. 

4. Determinar a taxa de crescimento e a biomassa das espécies mais 

freqüentes de esponjas e ascídias coloniais; 

5. Correlacionar a influência de parâmetros abióticos sobre a distribuição, o 

recrutamento e o crescimento das espécies de esponjas e ascídias 

coloniais no mesolitoral. 
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 O estudo da biologia e da ecologia de esponjas e ascídias coloniais da 

Ponta do Cabo Branco, trará uma substancial contribuição para o 

conhecimento desses organismos, tendo em vista a carência de trabalhos 

nessa área e sua relevância para a área de estudo.  

 Como as rochas da praia do Cabo Branco constituem um tipo de substrato 

duro descontínuo, diferente daquele dos costões rochosos, o estudo desse 

substrato favorece a observação de padrões peculiares de distribuição e de 

zonação de organismos, propiciando uma nova visão sobre a ecologia 

desse ambiente.  

 Constituindo uma área de valor biológico irrefutável, o terraço de abrasão 

marinha da praia da Ponta do Cabo Branco encontra-se situado dentro de 

uma área ainda sem proteção ambiental firmada por legislação competente 

(documento IPHAEP, 1992). Através do conhecimento científico das 

comunidades presentes na área, será possível subsidiar a elaboração de 

planos que visem o desenvolvimento sustentado e a preservação do 

ambiente. 
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1. Determinação das áreas de estudo na zona do entre-marés. 

O trabalho foi realizado em duas áreas do mesolitoral, na região sul da 

praia da Ponta do Cabo Branco (7o 9’16 “S; 34o 48’17” W) (Fig. 1): (1) em rochas 

dispostas ao longo do mesolitoral e (2) em rochas do mesolitoral inferior.  

Figura 1 – Mapa da área de estudo (AE) – Área de Estudo. 

 

1.1 Determinação da zona de mesolitoral e das zonas limítrofes da região de 

entre-marés. 

A primeira etapa do trabalho envolveu a determinação dos três níveis do 

mesolitoral (inferior, médio e superior) e das zonas limítrofes de entremarés (supra 

e sublitoral), estando a metodologia de acordo com os critérios de Thurman 

(1997).  

Considerando os objetivos do trabalho, foram demarcados e traçados sobre 

o mesolitoral, três transectos perpendiculares à linha d’água, percorrendo uma 

AE 
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extensão compreendida desde a base da falésia até o nível mínimo da água 

durante maré 0,0 m: (1) transecto I – localizado mais ao sul, foi utilizado para se 

delimitar os limites do mesolitoral inferior, onde deveriam se localizar todas as 

rochas destinadas aos estudos de recrutamento e de crescimento das espécies 

(vide itens 3.1 e 3.2); (2) transectos II e III, dispostos seqüencialmente ao 

transecto I e localizados mais ao Norte, foram destinados aos estudos de 

distribuição e de ocorrência das espécies ao longo do mesolitoral (vide item 2). 

Tendo em vista a grande extensão da faixa do mesolitoral presente nos 

transectos II e III, a mesma foi subdividida de acordo com os diferentes níveis das 

marés, em três subzonas distintas, conforme critérios definidos por Thurman 

(1997): (1) o mesolitoral superior, compreendido entre o nível mais alto da maré de 

sizígia (2,6 m) e o nível mais baixo da maré alta de sizígia (1,7 m); (2) o 

mesolitoral médio, compreendido entre o nível mais baixo da maré alta de sizígia 

(1,7 m) e o nível mais alto da maré baixa de sizígia (0,5 m); (3) o mesolitoral 

inferior, compreendido entre o nível mais alto da maré baixa de sizígia (0,5 m) e o 

nível mais baixo da maré de sizígia (0,0 m). A utilização do termo mesolitoral foi 

baseada em Höfling (2000), correspondendo à faixa compreendida entre os limites 

das marés mais alta e mais baixa de sizígia, sabendo que, para esta faixa 

litorânea pode-se também utilizar, segundo Thurman (op. cit.), o termo litoral. 

Considerando que a extensão de cada subzona era ainda muito grande para se 

realizar um estudo mais preciso da distribuição das espécies, procedemos, 

quando necessário, a uma nova divisão, estabelecendo a presença de 2 a 3 

faixas, dependendo da extensão existente. Essas faixas foram então 

diferenciadas, segundo uma ordem numérica decrescente, no sentido 

compreendido entre a falésia e o nível inferior da água. 

 Para cada transecto, foram determinados a sua extensão, a declividade da 

praia e os níveis atingidos pela água durante as marés mais baixas e mais altas 

de sizígia e de quadratura. Para os transectos II e III foi feito o perfil topográfico da 

praia. Os diferentes níveis das marés foram estabelecidos de acordo com a tábua 

de marés para o ano 2001. 

  



Gama, P. B. Aspectos ecológicos e biológicos de esponjas e de ascídias da região entre-marés... 

 

15 
 

1.1.2 Demarcação dos transectos. 

A presença de troncos de coqueiros firmemente enterrados na areia 

(próximos à base da falésia), foi utilizada como marco fixo de referência para o 

traçado dos transectos. Marcas adicionais foram feitas com tinta spray sobre a 

falésia. Os transectos perpendiculares à linha d’água tiveram seus pontos inicial 

(P0) e final (PN), demarcados na base da falésia e no limite do nível da água 

durante maré 0,0 m, respectivamente. O percurso do transecto foi determinado por 

meio de uma bússola, considerando-se o ângulo formado entre o ponto fixo inicial 

(coqueiro) e o ponto final (PN). Desse modo, determinou-se uma linha reta, 

perpendicular ao nível da água. Tal marcação permitiu repetir o mesmo traçado 

posteriormente. Todo o percurso do transecto foi demarcado por meio de estacas, 

sucessivamente colocadas a partir do ponto inicial (P0), estabelecendo-se a 

presença de tantos pontos (P1, P2..., etc) quantos fossem necessários, até se 

atingir o nível da água durante maré 0,0 m (PN).  

No percurso do transecto, a declividade do terreno foi determinada através 

do uso de mangueira de nível, que tem por base o princípio dos vasos 

comunicantes. No ponto inicial (P0), um nível arbitrário foi determinado. A seguir, 

com a mangueira preenchida com água, segurava-se uma das pontas no nível 

estabelecido em P0 e a outra no próximo ponto (P1) medindo-se com uma trena, 

após se estabelecer o equilíbrio, a altura atingida pela coluna d’água dentro da 

mangueira neste ponto. Tal resultado era plotado sobre uma estaca auxiliar, 

justaposta à estaca do ponto. O mesmo procedimento foi sucessivamente aplicado 

na determinação do nível nos pontos subseqüentes, sempre considerando as 

determinações entre dois pontos consecutivos, até atingir PN. A medida total da 

declividade do terreno foi feita, somando-se as diferenças de nível existentes entre 

o nível estabelecido em P0 e os obtidos em cada ponto. A extensão do transecto 

foi determinada medindo-se com uma trena, as distâncias entre as estacas 

sucessivas, desde P0 até PN. 

Os limites do sublitoral, do mesolitoral (com suas subzonas) e do 

supralitoral foram plotados sobre os três transectos, considerando-se os diferentes 

níveis atingidos pela água, observados em dias variados. 
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O transecto I, referente à limitação da região das rochas a serem estudadas 

no mesolitoral inferior, foi representado por meio de desenho simples contendo a 

extensão, declividade e níveis do mesolitoral. O perfil topográfico dos transectos II 

e III destinados ao estudo da distribuição e da ocorrência das espécies foi 

determinado por meio de desenho em escala, contendo as zonas limítrofes, 

extensão, declividade, níveis do mesolitoral e todos os acidentes (rochas, poça, 

etc.) presentes no seu percurso.  

Com a finalidade de se aferir a precisão da técnica da curva de nível, foi feita 

uma determinação comparativa entre os resultados obtidos por este método e o 

da mira falante (usado em determinações topográficas), composta de mira e de 

régua. Para tanto, a análise dos dois métodos foi realizada sobre pontos 

determinados em um mesmo transecto disposto ao longo do mesolitoral, desde a 

base da falésia até o nível da água. As médias dos valores de desnível obtidas 

pelos dois métodos, foram analisadas pelo teste T, considerando-se que μ1=μ2  e 

p<0.05. 

 

1.1.3. Determinação do comprimento da falésia na praia do Cabo Branco. 

Com uso de um escalímetro, determinou-se com uso de ortofotocartas, o 

comprimento da falésia do Cabo Branco. Para tanto, foram considerados como 

pontos inicial  e final de referência, um canal de drenagem pluvial (no limite entre a 

praia do C. Branco e a praia do Seixas) e a praça de Iemanjá, localizada mais ao 

Norte. As medidas foram determinadas nas ortofocartas 00/19 e 00/18 da área 

urbana do Município, com escala aproximada de 1:2000, obtidas junto à Secretaria 

de Planejamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

 

 

2. Estudo da distribuição e da ocorrência de espécies de esponjas e 

tunicados ao longo do mesolitoral. 

A distribuição e a ocorrência de espécies de esponjas e tunicados foram 

estudadas durante um ano, sobre rochas dispostas nos transectos II e III 

previamente demarcados e dispostos ao longo do mesolitoral.  Como a espécie 
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Eudistoma sp1 apresenta-se nas cores verde, ocre e preta, foi considerado o fato 

de que a coloração poderia interferir na sobrevivência, e eventualmente na 

distribuição, uma vez que, segundo Newell (1976), animais de coloração escura 

absorvem maior quantidade de calor durante períodos de exposição aérea. Por 

estas razões, ao se analisar a ocorrência dessa espécie, a cor do espécime foi 

considerada. 

Tomando por base a linha original de cada transecto, foi delimitada uma 

faixa de 5 m a sua direita e 5 m a sua esquerda, ampliando a faixa de observação 

para 10 m de transecto. Considerando os marcos fixos de referência, a cada mês 

cada transecto era remarcado, utilizando-se a bússola para alinhamento entre o 

marco inicial e o final. Em cada transecto eram delimitadas com estacas, as 

diferentes áreas do mesolitoral (superior, médio e inferior); as faixas laterais de 

observação eram demarcadas com corda de nylon disposta em paralelo ao 

transecto principal. Dependendo do nível da maré baixa, e conseqüentemente, do 

descobrimento do mesolitoral inferior e médio, diferentes números de rochas 

foram examinadas a cada mês. Para poder dimensionar a variação do número de 

rochas examinadas, procedeu-se a contagem das mesmas durante um período de 

6 meses. 

Em cada faixa do mesolitoral foram observadas todas as rochas presentes, 

analisando-se a presença dos organismos na face Mar e na face Continente. A 

análise da freqüência anual de ocorrência das espécies foi feita aplicando-se a 

seguinte fórmula: 

 

F = X . 100  

Y 

Sendo, 

F= freqüência de ocorrência da espécie; 

X = número de observações que contém a espécie; 

Y = número total de observações. 
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2.1 Análise estatística 

 A ocorrência das espécies de esponjas e ascídias foi analisada através do 

teste de Cochran (teste Q) (Zar, 1999), para dados não-paramétricos, utilizando-se 

o programa STATISTICA for Windows. Para tanto, a unidade amostral 

considerada foi o número de observações realizadas durante um ano, 

considerando-se a presença ou ausência mensal dos organismos e verificando se 

ocorria: (a) diferença no percentual da presença/ausência anual de cada espécie; 

(b) diferença na distribuição de cada espécie em cada região e sub-região do 

mesolitoral; (c) preferência de fixação das espécies pela face Mar ou Continente 

das rochas. 

 

3. Estudo do recrutamento e do crescimento de espécies de esponjas e 

ascídias. 

 Para poder determinar o recrutamento e o crescimento anual dos 

organismos sobre substrato natural, foram escolhidas 8 rochas de formas 

diferentes, em duas áreas próximas localizadas no mesolitoral inferior, entre os 

transectos I e II. Estas rochas formam um conjunto bastante expressivo, não 

apenas por seu tamanho avantajado, mas principalmente, por ser um dos locais 

de maior ocorrência de esponjas e ascídias. Para facilidade de localização, cada 

rocha recebeu uma denominação. Desse modo, foram determinados dois grupos 

de rochas diferentes: (1) Área I – com quatro rochas destinadas ao estudo do 

recrutamento (Leão Marinho, Escadinha, Filha do Camelo e V) e (2) Área II – com 

quatro rochas destinadas ao estudo do crescimento (Crânio de Ave, Enviesada, 

Grudada e Redondinha).   

 Para poder realizar o acompanhamento do recrutamento e do crescimento 

das espécies, sem a interferência de organismos pré-fixados nas rochas, optou-se 

por realizar a limpeza total de uma faixa ao longo de toda circunferência de cada 

rocha, a partir da base para o topo, até uma altura máxima de 50 cm. A 

determinação dessa faixa foi baseada em Gama et al. (2001), sabendo-se que o 

limite máximo de ocorrência vertical de esponjas e tunicados sobre as rochas do 
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mesolitoral inferior dessa praia, não ultrapassa 50 cm de altura. A limpeza de uma 

faixa adicional de 10 cm em direção ao topo foi prevista, a fim de se evitar o 

recobrimento da faixa inferior, por organismos localizados no nível mais elevado, 

tal como ostras, por exemplo.  

 A limpeza das rochas foi realizada em um só período de maré baixa, sendo 

iniciada pela retirada de todos organismos presentes (macroalgas, esponjas, 

ascídias, cracas, etc) com auxilio de uma espátula, seguindo-se a escovação do 

substrato com escova de aço, até completa remoção de resíduos (Fig. 2). Desse 

modo, as observações de recrutamento e de crescimento foram feitas em faixas 

de rocha nua. 

 

Figura 2 – Raspagem da rocha Enviesada com escova de aço, após retirada dos    

organismos. 

 

 Após a limpeza, procedeu-se à determinação da altura e do perímetro de 

cada rocha. Com auxílio de duas estacas de madeira colocadas em ângulo reto 

entre o topo e o solo, determinou-se a altura da rocha com uso de uma trena.  A 

seguir, foi passado um barbante no entorno da parte mais larga da rocha, 
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determinando-se seu perímetro. A metade do perímetro da rocha voltada para o 

mar foi designada como sendo correspondente à face Mar e a metade da rocha 

voltada para o continente, como face Continente. As dimensões de cada face 

foram determinadas, excluindo-se as laterais, uma vez que, em muitas rochas, as 

mesmas apresentavam reentrâncias não raras vezes inacessíveis à observação.  

 Tendo em vista que as faces demarcadas eram muito amplas e que, por 

este motivo, seria difícil realizar um mapeamento correto dos animais sobre o 

substrato, foi necessário fazer uma subdivisão das faces em quadrantes. Para 

tanto, tomando-se como base o comprimento da face de cada rocha, as mesmas 

foram subdivididas em 2, 3 ou 4 quadrantes, dependendo de seu tamanho. Para 

uma mesma face, os quadrantes tiveram sempre as mesmas medidas de altura e 

de largura. Em cada rocha, os quadrantes foram numerados de acordo com o 

sentido anti-horário, sendo o primeiro quadrante (Q1) demarcado sobre a face Mar 

e o último (Qn) demarcado no final da face Continente.  

 Para facilitar as anotações de campo e o acompanhamento mensal dos 

eventos a serem estudados, foram preparadas planilhas contendo os desenhos 

dos quadrantes de cada rocha, com as respectivas dimensões, número do 

quadrante, a face e a data de observação. 

 

3.1 Estudo do recrutamento das espécies. 

 O recrutamento sucessivo de jovens foi analisado, durante um ano, nas 

faces Mar e Continente de cada uma das rochas pré-determinadas, identificando-

se visualmente as ascídias e esponjas presentes em cada quadrante, tendo por 

base o conhecimento adquirido através de trabalho prévio com montagem de 

coleções de referência (Anexo I). 

As observações foram iniciadas um mês após a raspagem das rochas. A 

cada mês, as medidas de cada quadrante eram plotadas com uma trena sobre 

cada face, sendo seus limites individuais demarcados por traços sobre a rocha. 

Analisando-se um quadrante de cada vez, as observações eram iniciadas no 

primeiro quadrante da face Mar, prosseguindo, em sentido anti-horário, até o 

último quadrante da face Continente.  À medida que o recruta de uma espécie era 
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visualizado, procedia-se sua identificação, contagem e posicionamento no 

quadrante, marcando-se tais informações através de símbolos no desenho da 

planilha. O mesmo procedimento era adotado para recrutas de outra espécie, até 

se obter todas as informações presentes no quadrante. Tal metodologia permitiu 

acompanhar mensalmente a ocorrência e a posição de novos recrutas, uma vez 

que a planilha do mês anterior era sempre usada para efeitos comparativos. 

A análise da ocorrência de novos recrutas nas rochas foi feita empregando-

se o índice de recrutamento (IR) de Goodbody (1962), modificado por Rocha 

(1999): 

                                   

IR = (100/I) x (100 R/P) 

Onde: 

I= intervalo de tempo em dias 

R=numero de novos recrutas observados no intervalo de tempo 

P=total da população no final do intervalo 

 

A análise do índice de mortalidade (IM) dos indivíduos recrutados foi feita 

empregando-se, segundo Rocha (1999), a seguinte fórmula: 

 

IM = (100/I) x (100 D/P) 

 

Onde: 

I= intervalo em dias 

D=número de mortos observados 

P=total da população no inicio do intervalo 

 

 

3.2 Estudo do crescimento.  

 Tendo por base o trabalho de Gama (2000), foram selecionadas para este 

estudo as espécies de ocorrência mais freqüentes sobre as rochas. Desse modo, 

foi inicialmente previsto acompanhar o desenvolvimento das esponjas Tedania 
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ignis e Haliclona sp e das ascídias Eudistoma sp1 e Didemnum psammathodes, a 

partir de exemplares recém-recrutados. Além da freqüência de ocorrência, a 

escolha dessas espécies teve por base o fato das mesmas apresentarem 

diferenças na forma e na espessura do corpo.  Contudo, no decorrer do 

experimento, entre as quatro espécies escolhidas, foi possível apenas 

acompanhar o desenvolvimento de colônias de D.psammathodes, uma vez que 

nem sempre todos os recrutas dessa e das outras espécies permaneceram 

fixados às rochas, durante o período de estudo. 

 

3.2.1 Determinação de curva-padrão entre área e peso seco para D. 

psammathodes.   

A fim de se estabelecer a relação entre a área de cada colônia e o peso da 

mesma, foi construída previamente uma curva-padrão. Para tanto, exemplares 

inteiros, de diferentes tamanhos, foram cuidadosamente retirados das rochas (não 

experimentais), levados para laboratório e mantidos em bandejas com água do 

mar. Sobre tais bandejas foi colocada uma placa de vidro coberta por folha de 

acetato, desenhando-se nesta folha o contorno do corpo de cada espécime, de 

acordo com Rocha (1991). Posteriormente, cada desenho foi recortado da folha de 

acetato e individualmente pesado, determinando-se sua área comparativamente 

ao peso de 1 cm2 de acetato, de acordo com Mukai (1971). Após secagem em 

estufa a 80 oC, até peso constante, determinava-se o peso seco do espécime em 

balança de precisão. 

Tomando por base a área (mm2) e o peso seco (mg) de cada espécime, 

construiu-se uma curva-padrão, traçando-se uma reta de regressão linear.  

 

3.2.2 Crescimento e determinação da biomassa de D. psammathodes. 

As observações foram iniciadas após um mês de raspagem das rochas, 

observando-se, mensalmente, a ocorrência dos recrutas e seu posterior 

desenvolvimento. Em função da época de recrutamento e da permanência do 

recruta sobre a rocha, as análises foram realizadas em diferentes meses. A partir 
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do primeiro mês de observação, somente foram considerados os espécimes 

recrutados até 4 meses após o registro do primeiro recruta.  

  Para este experimento também foram preparadas planilhas desenhadas 

contendo os quadrantes de cada rocha, procedendo-se do mesmo modo que no  

 

 

Figura 3 – Uso da placa de vidro coberta com acetato, para desenho “in situ” de 

organismo recrutado sobre  a rocha Crânio de Ave. 

 

experimento de recrutamento (vide item 3.1). Assim, a partir do recrutamento, o 

indivíduo era assinalado na planilha de desenho e acompanhado nos meses 

subseqüentes. 

Para acompanhar o crescimento dos espécimes de D. psammathodes, 

adaptou-se a metodologia já descrita no item anterior (Rocha, 1991), para o 

trabalho de campo. Desse modo, uma placa de vidro (23 x 32 cm) recoberta por 

uma folha de acetato transparente era sobreposta sobre o organismo, 

desenhando-se o seu entorno com caneta para desenho em transparência (Fig.3). 

Posteriormente, o contorno do animal no acetato era recortado e pesado, 
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determinando-se sua área; o peso seco foi determinado pela equação da reta da 

curva-padrão já construída.  

Tendo por base a medida da área e do peso seco de cada espécime, 

procedeu-se à determinação de sua biomassa, segundo Osse (1995), 

modificando-se as unidades. A seguinte fórmula foi utilizada: 

 

Biomassa = peso seco (mg) 

área (mm2) 

 

 

4. Avaliação do processo de colonização em rocha raspada. 

Para poder avaliar a eficiência do processo de raspagem das rochas e de re-

colonização do espaço nu, foi feito um acompanhamento do recrutamento de 

esponjas e ascídias, numa das rochas destinada ao estudo do crescimento das 

espécies, durante 8 meses. O acompanhamento mensal dos indivíduos recrutados 

foi feito com base na metodologia já descrita (item 3.2.2). 

Visando determinar a capacidade de reocupação do espaço, considerando o 

desenvolvimento atingido por espécies de ascídias e esponjas, após um ano de 

raspagem das rochas (setembro/2002), procedeu-se a um mapeamento e à 

determinação da área ocupada por esses e outros organismos incrustantes, em 

uma das rochas selecionadas para estudo de crescimento.  Para efeitos 

comparativos e dentro de uma avaliação pontual, foi realizado o mesmo 

mapeamento em rocha mantida intacta (sem raspagem) no ambiente. A escolha 

das rochas foi feita, tomando-se por base sua proximidade, forma e tamanho 

aproximado, disposição das faces Mar e Continente numa mesma angulação e 

presença equivalente das espécies de ascídias e poríferos. Com base nesses 

critérios, foram escolhidas as rochas Enviesada (raspada) e Anexa (intacta).  

Considerando que a distribuição dos espécimes ocorreu numa mesma faixa 

de distribuição sobre as faces das duas rochas e que, a altura do acetato recobria 

perfeitamente os exemplares em estudo, optou-se por determinar o tamanho de 

cada quadrante de acordo com as dimensões do acetato (21 x 30 cm). Desse 
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modo, foram determinados 3 quadrantes sobre a face Mar das duas rochas e 3 e 4 

quadrantes sobre a face Continente das rochas Enviesada e Anexa, 

respectivamente.   

De acordo com a metodologia já descrita, foi feito um desenho representativo 

do entorno de todas as espécies de ascídias e esponjas, bem como das áreas 

ocupadas por outros organismos incrustantes, considerando-se sua posição 

natural sobre a rocha. Dependendo do quadrante, foram utilizadas uma ou mais 

folhas de acetato, permitindo um mapeamento contínuo dos organismos sobre as 

duas faces de cada rocha.  

A área de recobrimento de cada face por esponjas e ascídias foi estimada, 

considerando-se a somatória das áreas de cada taxon/face.  O percentual de 

recobrimento das faces foi determinado, considerando-se a área ocupada pelos 

organismos de cada taxon em relação à área total de cada face. 

 

5. Parâmetros ambientais. 

5.1 Determinação da temperatura superficial das rochas 

Visando determinar se ocorria variação da temperatura superficial das 

rochas ao longo do mesolitoral, foram feitas medidas deste fator com o uso de um 

termômetro de mercúrio. A cada mês, a temperatura foi determinada em duas 

rochas de cada faixa do mesolitoral, justapondo-se o bulbo do termômetro sobre 

cada face até estabilização da coluna de mercúrio. As medidas foram tomadas no 

final do período matutino. Os valores médios mensais da temperatura das rochas, 

de cada faixa litorânea, foram determinados. 

 

5.2 Determinação da temperatura e da salinidade da água do mar. 

 A temperatura da água do mar foi determinada mensalmente com o uso de 

um termômetro de mercúrio.  

A salinidade da água do mar superficial, durante maré baixa, foi 

determinada mensalmente com o uso de um refratômetro. 
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5.3 Determinação dos índices pluviométricos. 

 Os valores mensais de precipitação pluviométrica, durante o período de 

estudo, para a cidade de João Pessoa, foram fornecidos pelo Laboratório de 

Meteorologia e Sensoriamento Remoto/Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos/UFCG. 
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1. Caracterização dos transectos e do mesolitoral sul da praia do Cabo 

Branco. 

Sobre a região litorânea da praia do Cabo Branco, foram caracterizadas três 

áreas distintas (Tab. 1): 

(1) O supralitoral, localizado a partir da base da falésia, onde termina a 

arrebentação das ondas durante as marés mais altas de sizígia com 2,6 m. 

A partir do sopé, a faixa referente ao início da parede vertical da falésia 

pode ser considerada como zona de respingo, comparativamente aos 

costões rochosos. Na área estudada, esta faixa não apresenta qualquer tipo 

de cobertura vegetal nos primeiros 5 a 6 metros iniciais; 

(2)  O sublitoral, sempre coberto pela água durante as marés baixas de 0,0 m; 

(3)  O mesolitoral (região entre-marés ou do estirâncio), delimitado entre os 

níveis das marés 2,6 e 0,0 m, coberto e descoberto pela água duas vezes 

ao dia. 

A caracterização das diferentes subzonas do mesolitoral sul da praia do Cabo 

Branco, fica assim configurada (Tab. 2; Figs. 4 A, B, C e 5): 

(1) Mesolitoral superior: localizado a partir do sopé da falésia, delimitado pelos 

níveis extremos das marés altas, apresentou extensões crescentes, 

equivalentes a 6,0 a 7,95 m entre os transectos I e III.  A partir do sopé da 

falésia, apresenta uma extensão inicial aproximada de 6 m, recoberta por 

uma faixa contínua de rochas arenítico-ferruginosas com 6 cm de diâmetro 

que se dispõem de forma agrupada e/ou sobreposta a rochas maiores com 

30 a 90 cm de diâmetro. Realizando a contagem dessas rochas em 1 m2 de 

substrato, estimamos que o total de rochas presentes ao longo dos 10 

metros de observação/transecto seja equivalente a um número de 13.020 

rochas (Tab. 3). Após a faixa das rochas, segue-se um trecho de areia com 

1,64 m/ transecto II e 1,95 m/ transecto III de extensão; 

(2) Mesolitoral médio: faixa mais extensa do mesolitoral, apresentou uma 

variação entre 17,61 (transecto I) a 29,60 m (transecto III) de comprimento, 

estando delimitada entre os níveis mais baixos da maré alta (1,7 m) e mais 

altos da maré baixa (0,5 m).  Nessa subzona, foram estabelecidas para os 
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transectos II e III, três sub-regiões, numeradas em ordem decrescente em 

direção ao nível da água e aqui designadas como: meso médio 3, meso 

médio 2 e meso médio 1. A sub-região meso médio 3, caracteriza-se por 

apresentar uma extensa faixa de areia, sendo rara a ocorrência de rochas. 

Para os transectos II e III, sua dimensão foi de 5,74 e 9,60 m, 

respectivamente. As faixas do meso médio 2 e meso médio 1 apresentaram 

uma extensão de 10 m cada, nos dois transectos. A partir da metade do 

meso médio 2, começa a ocorrer a presença de rochas de tamanhos 

variados, distribuídas de forma descontínua sobre o substrato de areia. 

Dependendo do nível da maré sobre esta sub-região, o número de rochas 

presentes na faixa de observação de 10 m disposta ao longo dos transectos 

II e III foi variável, apresentando entre 49 a 67 e de 26 a 69 rochas, 

respectivamente (Tab. 3). 

(3) Mesolitoral inferior: compreendida entre os níveis mais baixos das marés alta 

(0,5 m) e baixa (0,0 m), esta subzona apresentou uma extensão de 8,10 

m/transecto I, 16,81 m/transecto II e 20,25 m/transecto III. Para os 

transectos II e III, foi possível demarcar duas sub-regiões: o meso inferior 2 

(com 10 m de extensão) e o meso inferior 1 (6,81 m/transecto II e 10,25 

m/transecto III). Para esta sub-região, na faixa de observação de 10 m 

disposta ao longo dos transectos, ocorreram entre 8 a 33 rochas/transecto 

II e entre 10 a 54 rochas/transecto III (Tab. 3). As rochas destinadas aos 

estudos de recrutamento e de crescimento das espécies ocorreram numa 

faixa de aproximadamente 20 m presente entre os transectos I e II. 

 

Dependendo da localização dos transectos, foi constatado um aumento de 

suas extensões (Fig. 5), à medida que os mesmos se localizaram em direção ao 

Norte. Desse modo, para o transecto I, localizado mais ao sul, a extensão foi de 

31,71 m, enquanto que para os transectos II e III seqüencialmente posicionados 

mais ao Norte, as extensões foram de 50,19 e de 57,80 m, respectivamente. Da 

mesma forma, a declividade da praia foi aumentando em direção ao Norte, 



Gama, P. B. Aspectos ecológicos e biológicos de esponjas e de ascídias da região entre-marés... 

 

30 
 

atingindo entre o sopé da falésia e o nível da água durante maré 0,0 m, um 

desnível de: 3,31 m no transecto I; 4,05 m no transecto II e 4,23 m no transecto III. 

 

1.1 Avaliação da precisão da mangueira de nível 

A análise dos resultados está contida na Tabela 4. Os valores médios de 

declividade obtidos com os dois métodos foram não significativos. As variações 

assinaladas em cada ponto podem ser atribuídas a pequenos deslocamentos da 

posição da régua da mira sobre o solo, quando justaposta ao ponto amostrado 

pelo método da curva de nível. 
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Tabela 1. Delimitação das zonas litorâneas da praia do Cabo Branco, de acordo 

com os níveis das marés. (NMAMA)-nível da maré alta mais alta; 

(NMBMB) - nível da maré baixa mais baixa. 

 

Tabela 2. Delimitação e extensão das zonas e das subzonas do mesolitoral 

estabelecidas sobre os transectos I, II e III e declividade da praia na 

área de estudo. (NMAMA)-nível da maré alta mais alta; (NMAMB)-nível 

da maré alta mais baixa; (NMBMA)-nível da maré baixa mais alta; 

(NMBMB)-nível da maré baixa mais baixa.  

Subzonas do 
mesolitoral 

Limites Nível da 
maré (m) 

Nível/ subzona Transecto I 
(m) 

Transecto II 
(m) 

Transecto III 
(m) 

 
Mesolitoral 

superior 

 
Entre o 
NMAMA 

e o 
NMAMB 

 
2,6 

 
1,7 

 
Nenhuma 

 
6,0 

 
7,64 

 
7,95 

 
 

Mesolitoral 
médio 

Entre o 

NMAMB 
e o 

NMBMA 
 

 
 

1,7 
 

0,5 

 
Meso médio 3 

 
Meso médio 2 

 
Meso médio 1 

 
 
 

17,61 

 
5,74 

 
9,60 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
Mesolitoral 

inferior 

 
Entre o 
NMBMA 

e o 
NMBMB 

 
0,5 

 
0,0 

 
Meso inferior 2 

 
 

Meso inferior 1 

 
 
 

8,10 

 
10,0 

 
10,0 

 
6,81 

 
10,25 

Extensão total (m) 31,71 50,19 57,80 

Declividade (m) 3,31 4,05 4,23 

 

 

Zonas litorâneas Limites Nível da maré (m) Nível de exposição à 
água 

Supralitoral 
 

A partir do sopé da falésia 
Acima do NMAMA 

2,6 Zona de respingo 

Mesolitoral Entre o supra e o sublitoral Todos os níveis de 
marés intermediários 
entre o NMAMA e o 

NMBMB 
 

Coberto e descoberto pela 
água duas vezes ao dia 

Sublitoral 
 

A partir do NMBMB 0,0 Sempre recoberto pela 
água 
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Figura 4 – Perfil topográfico dos transectos delimitados sobre o mesolitoral da 

ponta sul da praia do Cabo Branco, com valores das marés e 

dimensões de cada região e sub-região do mesolitoral. (A) Transecto I; 

(B) Transecto II; (C) Transecto III; (2,6) nível mais alto da maré alta; 

(1,7) nível mais baixo da maré alta; (0,5) nível mais alto da maré baixa; 

(0,0) nível mais baixo da maré baixa; (MS) – Mesolitoral superior; (MM) 

– Mesolitoral médio; (MI) – Mesolitoral Inferior. (Escala vertical: 1cm : 1m e 

escala horizontal: 1cm : 2 m, no Programa Corel Draw). 

A 

B 

C 
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Figura 5 – Desenho esquemático da área de estudo, representando a localização 

dos transectos e das rochas de recrutamento e crescimento de 

organismos em cada zona e subzona do mesolitoral. As isolinhas 

indicam o nível da água, ao longo do mesolitoral, sob diferentes 

regimes das marés. 

SUPRALITORAL FALÉSIA 

ARC 

NMBMA 

NMAMB 

NMBMB ARR 

MI 

MM 1 

MI 2 

MI 1 

T II 

T III 

MM 3 

MM 2 

MM 

MS 

SUBLITORAL 

5 m 

T I 

NMAMA 

LEGENDA: 

(NMAMA) Nível mais alto da maré alta; (NMBMA) – Nível mais baixo da maré alta; 

(NMAMB) – Nível mais alto da maré baixa; (NMBMB) – Nível mais baixo da maré 

baixa; (MS) – Mesolitoral superior; (MM) – Mesolitoral médio; (MI) – Mesolitoral 

inferior; (ARC) – Área das Rochas de Crescimento; (ARR) – Área das Rochas de 

Recrutamento; (TI) Transecto I; (TII) Transecto II; (TIII) Transecto III; (|- -|) isolinha; (-

●-●-) delimitação das sub-regiões; (|—|) faixa analisada. 
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Tabela 3 – Número de rochas observadas por faixa de 10 metros de largura no mesolitoral, nos transectos II e III ao 

longo de seis meses de observação. 

 

Meses/ Faixas do 

Mesolitoral 

Transecto II Transecto III 

Jul/01 Ago/01 Set/01 Out/01 Nov/01 Dez/01 Jul/01 Ago/01 Set/01 Out/01 Nov/01 Dez/01 

Meso superior 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 

Meso Médio 56 49 63 67 51 51 63 64 48 69 41 26 

Meso Inferior 33 16 17 14 9 8 28 54 20 51 18 10 

Meso Médio + 

Meso Inferior 

89 65 80 81 60 59 91 118 68 120 59 36 

Nível da maré baixa 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 
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Tabela 4 – Valores de declividade obtidos através da mangueira de nível e da 

mira falante sobre um transecto do mesolitoral da praia do Cabo 

Branco, durante maré 0,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desnível 
Método da curva 

de nível 

Método da mira falante 

1 0,85 0,64 

2 0,86 0,84 

3 1,28 1,31 

4 1,79 1,76 

5 2,1 2,14 

6 2,44 2,51 

7 2,71 2,76 

Média 1,71857 1,708571 
 

Desvio padrão    0,745865                   0,815648 

T = 0,833635 

T crítico (12 GL)= 3,06 

NS 

(p<0,05) 
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2. Distribuição e freqüência de ocorrência de esponjas e ascídias ao longo 

do mesolitoral. 

Considerando a variação dos níveis de maré baixa durante os dias em que 

foram feitas as observações de campo, o número de rochas examinadas foi 

variável nos dois transectos traçados (Tab. 3). 

 

2.1 Esponjas. 

 No decorrer do trabalho, ocorreram duas novas espécies de esponjas 

(Halichondria sp e Cliona sp), ampliando para 14 o total de espécies presentes na 

região de entremarés da praia do Cabo Branco (Anexo I). 

 Nos transectos estudados, ocorreram apenas 5 espécies: Haliclona sp, 

Tedania ignis, Halichondria sp, Cliona sp e Ircinia sp, todas na região do 

mesolitoral inferior (Tab. 5). Com exceção de Ircinia sp que só ocorreu na estação 

chuvosa, as demais espécies ocorreram tanto na estação seca quanto na 

chuvosa. 

Embora a freqüência de ocorrência das espécies tenha sido diferente nos 

dois transectos (Figs. 6 A e B), constata-se  que: (1) com exceção de Ircinia sp, 

todas as espécies ocorreram nos dois transectos, em uma das faces ou em 

ambas; (2) independentemente da estação, as maiores freqüências de ocorrência 

foram assinaladas tanto na face Mar quanto na face Continente das rochas  do 

transecto III; (3) T. ignis foi a espécie de maior freqüência, estando presente nas 

duas faces das rochas dos dois transectos, nas duas estações;  (4) A espécie 

Ircinia sp foi a menos freqüente, tendo sido observada apenas no mês de 

maio/2002 (Anexos II A e B), durante a estação chuvosa.  

 

2.2 Ascídias. 

 Assim como para esponjas, no decorrer do trabalho, uma nova espécie 

ocorreu na região (Symplegma rubra), ampliando para 7 o total de espécies 

presentes na região de entremarés da praia do Cabo Branco (Anexo I). Entre 

estas espécies, 5 foram registradas nesta etapa do trabalho: Didemnum 

psammathodes, Didemnum duplicatum, Eudistoma sp1, Polysyncraton 
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amethysteum e Symplegma rubra. Entre essas espécies, D. psammathodes e D. 

duplicatum ocorreram desde o mesolitoral inferior até o início do mesolitoral médio 

(meso 1), enquanto que Eudistoma sp1, P. amethysteum e S. rubra, apenas no 

mesolitoral inferior (Tab. 5). Todas as espécies ocorreram tanto na estação seca 

quanto na chuvosa (Anexos III A e B). 

 Os resultados (Figs. 7 A e B) obtidos revelam que: (1) A espécie mais 

freqüente sobre as rochas dos dois transectos foi D. psammathodes; (2) Para 

Eudistoma sp1, os espécimes de coloração verde foram os menos freqüentes, 

seguindo-se os de coloração ocre e preta em ordem crescente de grandeza; (3) 

Considerando que os espécimes de Eudistoma sp1 de diferentes colorações 

ocorreram apenas no mesolitoral inferior, não foi observada nenhuma distribuição 

diferenciada de acordo com a coloração dessa ascídia; (4) Apesar de 

apresentarem diferentes freqüências de ocorrência, nos dois transectos, todas as 

espécies estiveram presentes tanto na estação seca quanto na chuvosa (Figs. 7 A 

e B).  

 

2.3 Análise estatística. 

  

2.3.1 Esponjas: 

(a) Com base na análise da presença/ausência anual das espécies de esponjas 

(Tab. 6), constatou-se a seguinte seqüência de ocorrência: T. ignis > Haliclona sp> 

Cliona sp > Halichondria sp > Ircinia sp; 

(b) As espécies T. ignis, Cliona sp, Haliclona sp e Halichondria sp tiveram 

presença altamente significativa (p < 0,01) no mesolitoral inferior (1 e 2), estando 

ausentes nas regiões do mesolitoral superior e médio. Tendo sua presença 

assinalada apenas no mesolitoral inferior, o baixo percentual da presença de 

Ircinia sp (p > 0,05) indica valores de distribuição não significativos; 

(c) A preferência de fixação na face Continente evidencia resultados altamente 

significativos (p < 0,01) apenas para Haliclona sp. As demais espécies ocorreram 

indistintamente nas duas faces da rocha (p > 0,05) (Tab. 7). 
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2.3.2 Ascídias: 

(a) Com base na análise da presença/ausência anual das espécies de ascídias 

(Tab. 8), constatou-se a seguinte seqüência de ocorrência: D. psammathodes > 

Eudistoma sp1 > D. duplicatum > P. amethysteum > S. rubra;  

(b) As espécies Eudistoma sp1, P. amethysteum e S. rubra tiveram presença 

altamente significativa (p < 0,01) apenas no mesolitoral inferior (1 e 2). A presença 

de D. psammathodes e D. duplicatum foi altamente significativa (p < 0,01) no 

mesolitoral inferior (1 e 2) e no mesolitoral médio 1, havendo predominância de D. 

psammathodes nesta última sub-região (Tab. 8); 

(c) Para todas as espécies de ascídias não foi constatada nenhuma diferença 

significativa (p > 0,05) quanto à preferência de fixação nas duas faces da rocha 

(Tab. 9). 
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Tabela 5 – Distribuição e ocorrência de esponjas e ascídias ao longo do 

mesolitoral, durante as estações seca (       ) e chuvosa (         ). 

 

Táxon/ Espécie  

Mesolitoral 

Inferior 1 Inferior 2 Médio 1 Médio 2 Médio 3 Superior 

    Ascidiacea 

 

D. psammathodes 

D. duplicatum 

Eudistoma sp1 

       (preto) 

Eudistoma sp1 

       (ocre) 

Eudistoma sp1 

       (verde) 

 

Symplegma rubra      

 
P. amethysteum 

      

     Porifera 

 

Cliona sp 

 

Halichondria sp 

T. ignis 

 

Haliclona sp 

 

Ircinia sp 
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Figura 6 – Freqüência de ocorrência de esponjas nas faces Mar e Continente, sobre a superfície de rochas dispostas 

sobre os transectos II (A) e III (B) no mesolitoral inferior, durante as estações seca e chuvosa (FM) – Face 

Mar; (FC) – Face Continente;    (        ) – estação seca;   (        ) – estação chuvosa. 
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Figura 7 – Freqüência de ocorrência de ascídias nas faces Mar e Continente de rochas dispostas sobre os transectos II 

(A) e III (B) no mesolitoral inferior e médio 1, durante as estações seca e chuvosa (FM) – Face Mar; (FC) – 

Face Continente;   (         ) – estação seca;  (        ) – estação chuvosa. 
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Tabela 6 – Distribuição anual das espécies de esponjas nas diferentes regiões e sub-regiões do mesolitoral. Nível de 

significância obtido pelo teste de Cochran (g.l. = 5), com base no percentual de presença (P) e de ausência 

(A) de cada espécie (MS) – Mesolitoral superior; (MM3) – Mesolitoral Médio 3; (MM2) – Mesolitoral Médio 2; 

(MM1) – Mesolitoral Médio 1; (MI2) – Mesolitoral Inferior 2; (MI1) – Mesolitoral Inferior 1; (S) – significativo; 

(NS) – não significativo. 

 

 

 

 

 

 

Espécie 

 

 

Teste de 

Cochran 

Regiões e Sub-regiões do mesolitoral 
 

Nível de 

Significância MS MM3 MM2 MM1 MI2 MI1 

P (%) A (%) P (%) A (%) P (%) A (%) P (%) A (%) P (%) A (%) P (%) A (%) 

T. ignis Q = 60 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 S (p < 0,01) 

Cliona sp Q = 35 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 58,3 41,7 58,3 41,7 S (p < 0,01) 

Haliclona sp Q = 50 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 83,3 16,7 83,3 16,7 S (p < 0,01) 

Halichondria sp Q = 20 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 33,3 66,7 33,3 66,7 S (p < 0,01) 

Ircinia sp Q = 5 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 8,33 91,7 8,3 91,7 NS (p = 0,41) 
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Tabela 7 – Preferência anual de fixação nas faces Mar e Continente das rochas por espécies de esponjas. Nível de 

significância obtido pelo teste de Cochran (g.l. = 1), com base no percentual de presença (P) e de ausência 

(A) de cada espécie (S) – significativo; (NS) – não significativo. 

 

 

 

Espécie 

 

 

Teste de 

Cochran 

Faces da rocha 
 

Nível de 

Significância Mar Continente 

P (%) A (%) P (%) A (%) 

T. ignis Q = 0 100,0 0,0 100,0 0,0 - 

Cliona sp Q = 1,0 58,3 41,7 50,0 50,0 NS (p = 0,31) 

Haliclona sp Q = 1,0 25,0 75,0 83,4 16,6  S (p < 0,01) 

Halichondria sp Q = 7,0 8,3 91,7 25,0 75,0 NS (p = 0,31) 

Ircinia sp Q = 1,0 0,0 100,0 8,3 91,7 NS (p = 0,31) 
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Tabela 8 – Distribuição anual das espécies de ascídias nas diferentes regiões e sub-regiões do mesolitoral. Nível de 

significância obtido pelo teste de Cochran (g.l. = 5), com base no percentual de presença (P) e de ausência 

(A) de cada espécie (MS) – Mesolitoral superior; (MM3) – Mesolitoral Médio 3; (MM2) – Mesolitoral Médio 2; 

(MM1) – Mesolitoral Médio 1; (MI2) – Mesolitoral Inferior 2; (MI1) – Mesolitoral Inferior 1; (S) – significativo; 

(NS) – não significativo. 

 

 

 

Espécie 

 

 

Teste de 

Cochran 

Regiões e Sub-regiões do mesolitoral 
 

Nível de 

Significância MS MM3 MM2 MM1 MI2 MI1 

P (%) A (%) P (%) A (%) P (%) A (%) P (%) A (%) P (%) A (%) P (%) A (%) 

D. duplicatum Q = 30,24 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 8,3 91,7 58,3 41,7 58,3 41,7 S (p < 0,01) 

D.psammathodes Q = 52,30 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 66,7 33,3 100,0 0,0 100,0 0,0 S (p < 0,01) 

Eudistoma sp1 Q = 50,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 83,3 16,7 83,3 16,7 S (p < 0,01) 

P. amethysteum Q = 32,17 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 50,0 50,0 58,3 41,7  S (p < 0,01) 

S. rubra Q = 25,00 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 41,7 58,3 41,7 58,3 S (p < 0,01) 
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Tabela 9 – Preferência anual de fixação nas faces Mar e Continente das rochas por espécies de ascídias. Nível de 

significância obtido pelo teste de Cochran (g.l. = 1), com base no percentual de presença (P) e de ausência 

(A) de cada espécie (S) – significativo; (NS) – não significativo. 

 

 

 

Espécie 

 

 

Teste de 

Cochran 

Faces da rocha 
 

Nível de 

Significância Mar Continente 

P (%) A (%) P (%) A (%) 

D. duplicatum Q = 3,0 41,7 58,3 66,6 33,4 NS (p = 0,08) 

D. psammathodes Q = 0 100,0 0,0 100,0 0,0 - 

Eudistoma sp1 Q = 0,3 75,0 25,0 66,6 33,4 NS (p = 0,56) 

P. amethysteum Q = 1,8 25,0 75,0 50,0 50,0 NS (p = 0,17) 

S. rubra Q = 1,8 8,4 91,6 33,3 66,7 NS (p = 0,17) 
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3. Recrutamento anual de espécies de esponjas e ascídias. 

 As dimensões das rochas e dos quadrantes determinados neste estudo 

estão contidas na Tabela 10. 

 

3.1 Esponjas. 

Durante o período de estudo, foram recrutadas as seguintes espécies: T. 

ignis, Cliona sp, Haliclona sp, Halichondria sp e Ircinia sp (Tab. 11). Os resultados 

do índice de recrutamento (IR) obtidos para as duas faces das rochas (Fig. 8; 

Tabs. 12 a 22), revelam que: (1) ocorreram de 1 a 3 picos (IR ≥ 300) maiores de 

recrutamento, entremeados por índices de recrutamento de menor valor, 

dependendo da espécie; (2) diferentes ritmos de recrutamento foram observados 

para cada espécie nas duas faces da rocha, ocorrendo intervalos de 1 a 2 meses 

para T.ignis, Cliona sp e Haliclona sp; (3) ocorreu recrutamento mensal num total 

de 10 meses para T. ignis, 7 meses para Cliona sp, 6 meses para Haliclona, 4 

meses para Halichondria sp e 2 meses para Ircinia sp; (4) apenas em junho/ 2002 

ocorreu o recrutamento de todas as espécies e dezembro/2001 foi o único mês em 

que não ocorreu nenhum recrutamento; (5) a espécie Cliona sp foi a que 

apresentou o maior numero de indivíduos recrutados e Ircinia sp a de menor 

número de recrutas; (6) As espécies Cliona sp e Haliclona sp foram recrutadas de 

modo similar nas duas faces das rochas, enquanto que T.ignis  e Halichondria sp 

tiveram maior recrutamento na face Continente. 

 Comparando-se os períodos de recrutamento de cada espécie (Tab. 22), 

pode-se admitir a presença de três grupos de esponjas: (1) espécies com 

assentamento de recrutas ao longo do ano, como T.ignis, Cliona sp e Haliclona sp; 

(2) espécies com assentamento de recrutas somente na estação chuvosa, tal 

como Ircinia sp; (3) espécies com assentamento de recrutas entre o final da 

estação seca e durante a estação chuvosa, como Halichondria sp. 

 Analisando-se os meses em que houve mortalidade (Tab. 22), constata-se 

a ocorrência de dois períodos distintos para este evento: entre outubro/2001 e 

janeiro/2002 (estação seca) e entre março e junho/2002 (estação chuvosa). 

Associando-se os períodos de mortalidade com os parâmetros abióticos 
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analisados (salinidade e temperatura da água e índices de pluviosidade), constata-

se haver uma sobreposição entre os períodos de mortalidade de todas as 

espécies e os índices de pluviosidade (Tab. 22). Considerando a tolerância dos 

recrutas aos períodos de seca e de chuvas nas duas faces, observa-se que: (1) 

T.ignis é mais suscetível ao período de seca, apresentando entre 66,7% a 100% 

de mortalidade nos meses do verão e de apenas 40% no inverno (Tabs. 12 e 13); 

(2) Cliona sp é suscetível tanto à seca quanto ao inverno, apresentando 

mortalidade de 100% nessas estações (Tabs. 14 e 15); (3) Haliclona sp apresenta 

maior mortalidade no verão (66,7 a 100%) do que no inverno (16,7 a 66,7%) 

(Tabs. 16 e 17); (4) Halichondria sp e Ircinia sp recrutadas entre o final do verão e 

durante o inverno, tiveram índices de mortalidade equivalentes a 66,77 a 100% e 

de 100% respectivamente, apenas durante o inverno (Tabs. 18, 19, 20, 21). 

 

3.2 Ascídias. 

 Durante o período estudado, as seguintes espécies foram recrutadas: 

D.psammathodes, D.duplicatum, Eudistoma sp1 e P.amethysteum (Tabs. 23). Os 

resultados do índice de recrutamento  obtidos para as duas faces das rochas, 

revelam que (Fig. 9; Tabs. 24 a 32): (1) ocorreram de 1 a 3 picos (IR ≥ 300) 

maiores de recrutamento, entremeados por índices de recrutamento de menor 

valor, dependendo da espécie; (2) quanto à periodicidade de recrutamento, não se 

observou completa concordância entre as diferentes espécies, ocorrendo 

intervalos de 1 a 2 meses entre os períodos; (3) Embora o recrutamento das 

ascídias tenha ocorrido ao longo do ano, P. amethysteum apresentou 8 meses de 

recrutamento e as demais espécies, 7 meses de recrutamento; (4) a espécie 

D.duplicatum foi a que apresentou o maior número de indivíduos recrutados e 

P.amethysteum a de menor número de recrutas; (5) nos meses de agosto/2001, 

fevereiro e abril/2002 ocorreu o recrutamento de todas as espécies e em 

março/2002 foi o único mês em que não ocorreu nenhum recrutamento mas houve 

mortalidade de todos os recrutas; (6) para todas as espécies, a freqüência de 

recrutamento nas duas faces foi muito próxima, ocorrendo uma variação média 

entre 6 a 7 períodos de recrutamento para cada face; (7) de modo geral, para 
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todas as espécies, ocorreu uma tendência de maior mortalidade na face 

Continente. 

 Analisando-se os períodos de mortalidade de recrutas (Tab. 32) constata-se 

a presença de dois períodos distintos: entre setembro e dezembro/2001 (estação 

seca) e entre março e junho/2002 (estação chuvosa). Associando-se os períodos 

de mortalidade com os parâmetros abióticos analisados (salinidade e temperatura 

da água e índices de pluviosidade), constata-se que ocorre mortalidade de 

recrutas tanto no período de seca quanto no de chuva, havendo diferenças na 

resposta das espécies. Considerando a tolerância dos recrutas aos períodos de 

seca e de chuva, observa-se que: (1) D. psammathodes é a espécie mais 

tolerante ao período de verão apresentando índices de mortalidade entre 11,7 a 

54,5%, comparativamente ao período de inverno onde chegou a apresentar 81,8% 

de mortalidade em junho/2002 (Tabs. 24 e 25); (2) Eudistoma sp1 apresentou os 

menores índices de mortalidade (16,6 a 20%) no inverno, mostrando-se bastante 

suscetível ao período de verão, quando os recrutas chegam a atingir 100% de 

mortalidade (Tabs. 28 e 29); (3) Para D. duplicatum (Tabs. 26 e 27) a 

porcentagem de mortalidade foi maior durante o verão (53,8 a 80%) do que no 

inverno (10,5 a 64,7%); (4) Embora com índices de mortalidade entre 50 a 75% no 

período de chuva, P. amethysteum foi mais suscetível ao período de seca, quando 

atinge até 100% de mortalidade ( Tabs. 30 e 31).  
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Tabela 10 – Dimensões das rochas e dos quadrantes utilizados nos estudos de recrutamento, crescimento e 

recobrimento de ascídias e esponjas. 

Rochas Dimensões 

 
 

Altura (cm) 

 
 

Perímetro 
(cm) 

Comprimento da face 
(cm) 

Tamanho de cada quadrante 
(comp. X altura) 

(cm) 

FM FC FM FC 

RECRUTAMENTO 
FM FC 

Escadinha 60 64 164 84 80 28 x 17 26,6 x 25 

Filha do Camelo 35 38 202 112 90 55 x 22 46 x 25 

Leão-Marinho 63 64 221 114 107 28 x 17 26 x 20 

V 
30 27 166 86 80 40 x 17 43 x 19 

 
 

CRESCIMENTO 

 
Altura (cm) 

 

 
 

Perímetro 
(cm) 

Tamanho da face (cm) Tamanho de cada quadrante 
(comp. X altura) 

(cm) 

FM FC FM 
 

FC FM FC 

Crânio de Ave 64 63 249 118 131 65 x 15 60 x 14 

Enviesada 63 61 208 112 96 56 x 16,5 48 x 13 

Grudada 60 59 215 105 110 52,5 x 15 55 x 15 

Redondinha 48 52 142 62 80 31 x 10 40 x 15 

ÁREA DE RECOBRIMENTO 

Anexa 50 50 252 126 126 30 x 21 30 x 21 
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Tabela 11 – Esponjas: número mensal e total de recrutas vivos e mortos nas faces Mar e Continente de quatro rochas do 

mesolitoral inferior, durante o período de um ano (V) – recrutas vivos; (M) – recrutas mortos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Meses Jul/01 
 

Ago/01 
 

Set/01 
 

Out/01 
 

Nov/01 
 

Dez/01 
 

Jan/02 
 

Fev/02 
 

Mar/02 
 

Abr/02 
 

Mai/02 
 

Jun/02 
 

Total de 
recrutas 

 

Espécies V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M 

T.ignis 10 0 11 0 8 0 0 22 3 2 0 4 5 0 3 0 1 0 6 0 1 2 7 0 
 

55 
 

30 

 
Cliona sp 0 0 8 0 0 0 5 0 21 0 0 28 0 6 5 0 49 0 0 27 20 10 2 14 

 
110 

 
85 

 
Haliclona sp 0 0 6 0 0 0 0 5 1 1 0 1 1 0 5 0 0 2 5 0 0 3 3 0 

 
21 

 
12 

Halichondria sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 2 7 0 5 0 
 

17 
 

4 

 
Ircinia sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 

 
8 

 
4 

 
TOTAL 10 0 25 0 8 0 5 27 25 3 0 32 6 6 16 0 52 4 15 29 28 19 21 14 

 
211 

 
134 
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Figura 8 – Esponjas: índices de recrutamento e mortalidade de cinco espécies, em 

quadrantes dispostos sobre as faces Mar e Continente de quatro rochas do 

mesolitoral inferior, entre julho/2001 a junho/2002 (A e F) – T. ignis; (B e G) 

– Cliona sp; (C e H) – Haliclona sp; (D e I) – Halichondria sp; (E e J) – 

Ircinia sp; (–○–): Índice de Recrutamento; (–■–): Índice de Mortalidade). 
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Tabela 12 – Tedania ignis : Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Mar, em 

quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês 
Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jun/01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul/01 28 1 0 0 0 1 357,14 100 

Ago/01 32 10 0 0 0 9 281,25 90 

Set/01 30 10 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 3 7 269,23 70 0 0 0 

Nov/01 30 1 2 222,22 66,67 0 0 0 

Dez/01 46 0 1 434,78 100 0 0 0 

Jan/02 31 2 0 0 0 2 322,58 100 

Fev/02 28 3 0 0 0 1 119,05 33,3 

Mar/02 29 4 0 0 0 1 86,207 25 

Abr/02 31 5 0 0 0 1 64,516 20 

Mai/02 30 3 2 133,33 40 0 0 0 

Jun/02 45 7 0 0 0 4 126,98 57,1 

TOTAL  49 12   19   
 

Tabela 13 – Tedania ignis: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Continente, 

em quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês 
Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jun/01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul/01 28 9 0 0 0 9 357,14 100 

Ago/01 32 7 2 133,33 22,22 0 0 0 

Set/01 30 15 0 0 0 8 177,78 53,3 

Out/01 26 0 15 384,6 100 0 0 0 

Nov/01 30 3 0 0 0 3 333,33 100 

Dez/01 46 0 3 217,4 100 0 0 0 

Jan/02 31 3 0 0 0 3 322,58 100 

Fev/02 28 5 0 0 0 2 142,86 40 

Mar/02 29 5 0 0 0 0 0 0 

Abr/02 31 10 0 0 0 5 161,29 50 

Mai/02 30 11 0 0 0 1 30,303 9,09 

Jun/02 45 14 0 0 0 3 47,619 21,42 

TOTAL  82 20   34   
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Tabela 14 – Cliona sp: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Mar, em 

quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

 

Tabela 15 – Cliona sp : Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Continente, em 

quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jun/01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul/01 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ago/01 32 0 0 0 0 0 0 0 

Set/01 30 0 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 2 0 0 0 2 384,62 100 

Nov/01 30 11 0 0 0 9 272,73 81,81 

Dez/01 46 2 9 177,9 81,81 0 0 0 

Jan/02 31 0 2 322,6 100 0 0 0 

Fev/02 28 2 0 0 0 2 357,14 100 

Mar/02 29 20 0 0 0 18 310,34 90 

Abr/02 31 0 20 322,6 100 0 0 0 

Mai/02 30 20 0 0 0 20 333,33 100 

Jun/02 45 22 0 0 0 2 20,202 9,09 

TOTAL  77 31   53   

Mês Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jun/01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul/01 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ago/01 32 8 0 0 0 8 312,5 100 

Set/01 30 8 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 11 0 0 0 3 104,9 27,3 

Nov/01 30 23 0 0 0 12 173,91 52,2 

Dez/01 46 4 19 179,58 82,6 0 0 0 

Jan/02 31 0 4 322,58 100 0 0 0 

Fev/02 28 3 0 0 0 3 357,14 100 

Mar/02 29 34 0 0 0 31 314,4 91,1 

Abr/02 31 27 7 66,414 20,59 0 0 0 

Mai/02 30 17 10 123,46 3,7 0 0 0 

Jun/02 45 3 14 183,01 82,35 0 0 0 

TOTAL  138 54   57   
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Tabela 16 – Haliclona sp: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Mar, em 

quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jun/01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul/01 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ago/01 32 3 0 0 0 3 312,5 100 

Set/01 30 3 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 0 3 384,62 100 0 0 0 

Nov/01 30 1 0 0 0 1 333,33 100 

Dez/01 46 0 1 217,39 100 0 0 0 

Jan/02 31 1 0 0 0 1 322,58 100 

Fev/02 28 3 0 0 0 2 238,1 66,6 

Mar/02 29 2 1 114,94 33,3 0 0 0 

Abr/02 31 3 0 0 0 1 107,53 33,3 

Mai/02 30 1 2 222,22 66,67 0 0 0 

Jun/02 45 4 0 0 0 3 166,67 75 

TOTAL  21 7   11   

 
Tabela 17 – Haliclona sp: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Continente, 

em quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jun/01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul/01 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ago/01 32 3 0 0 0 3 312,5 100 

Set/01 30 3 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 1 2 256,4 66,67 0 0 0 

Nov/01 30 0 1 333,3 100 0 0 0 

Dez/01 46 0 0 0 0 0 0 0 

Jan/02 31 0 0 0 0 0 0 0 

Fev/02 28 3 0 0 0 3 357,14 100 

Mar/02 29 2 1 114,9 33,33 0 0 0 

Abr/02 31 6 0 0 0 4 215,05 66,6 

Mai/02 30 5 1 55,56 16,67 0 0 0 

Jun/02 45 5 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  28 5   10   
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Tabela 18 – Halichondria sp: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Mar, em 

quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jun/01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul/01 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ago/01 32 0 0 0 0 0 0 0 

Set/01 30 0 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 0 0 0 0 0 0 0 

Nov/01 30 0 0 0 0 0 0 0 

Dez/01 46 0 0 0 0 0 0 0 

Jan/02 31 0 0 0 0 0 0 0 

Fev/02 28 1 0 0 0 1 357,14 100 

Mar/02 29 3 0 0 0 2 229,89 66,6 

Abr/02 31 1 2 215,05 66,67 0 0 0 

Mai/02 30 3 0 0 0 2 222,22 66,6 

Jun/02 45 3 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  11 2   5   

 

Tabela 19 – Halichondria sp: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face 

Continente, em quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre 

junho/2001 a junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jun/01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul/01 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ago/01 32 0 0 0 0 0 0 0 

Set/01 30 0 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 0 0 0 0 0 0 0 

Nov/01 30 0 0 0 0 0 0 0 

Dez/01 46 0 0 0 0 0 0 0 

Jan/02 31 0 0 0 0 0 0 0 

Fev/02 28 2 0 0 0 2 357,14 100 

Mar/02 29 0 2 344,8 100 0 0 0 

Abr/02 31 0 0 0 0 0 0 0 

Mai/02 30 5 0 0 0 5 333,33 100 

Jun/02 45 10 0 0 0 5 111,11 50 

TOTAL  17 2   12   
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Tabela 20 – Ircinia sp: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Mar, em 

quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês 
Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jun/01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul/01 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ago/01 32 0 0 0 0 0 0 0 

Set/01 30 0 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 0 0 0 0 0 0 0 

Nov/01 30 0 0 0 0 0 0 0 

Dez/01 46 0 0 0 0 0 0 0 

Jan/02 31 0 0 0 0 0 0 0 

Fev/02 28 0 0 0 0 0 0 0 

Mar/02 29 0 0 0 0 0 0 0 

Abr/02 31 1 0 0 0 1 322,58 100 

Mai/02 30 0 1 333,33 100 0 0 0 

Jun/02 45 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  1 1   1   

 

Tabela 21 – Ircinia sp: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Continente, em 

quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês 
Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jun/01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jul/01 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ago/01 32 0 0 0 0 0 0 0 

Set/01 30 0 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 0 0 0 0 0 0 0 

Nov/01 30 0 0 0 0 0 0 0 

Dez/01 46 0 0 0 0 0 0 0 

Jan/02 31 0 0 0 0 0 0 0 

Fev/02 28 0 0 0 0 0 0 0 

Mar/02 29 0 0 0 0 0 0 0 

Abr/02 31 3 0 0 0 3 322,58 100 

Mai/02 30 0 3 333,3 100 0 0 0 

Jun/02 45 4 0 0 0 4 222,22 100 

TOTAL  7 3   7   
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Tabela 22 – Períodos de recrutamento (       ) e de  mortalidade (      ) de diferentes espécies de esponjas sobre as 

faces Mar e Continente, em quatro rochas do mesolitoral inferior. Índice de pluviosidade e valores de 

salinidade e de temperatura da água entre julho/2001 a junho/2002. 

T. ignis 
            

          

Cliona sp         

       

Haliclona sp         

       

Halichondria sp 
       

    

Ircinia sp    

   

Temperatura da 

água (ºC) 

29 28 33 32 33 29 32 31 32 32 29 29 

Salinidade (‰) 35 35 35 37 37 36 37 36 37 37 35 37 

Índice pluviométrico 

(mm) 

185 62 43 22 16 40 179 143 251 190 255 471 

Mês Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Ano 2001 2002 
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Tabela 23 – Ascídias: número mensal e total de recrutas vivos e mortos nas faces Mar e Continente de quatro rochas do 

mesolitoral inferior, durante o período de um ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses 
Jul/01 

 
Ago/01 

 
Set/01 

 
Out/01 

 
Nov/01 

 
Dez/01 

 
Jan/02 

 
Fev/02 

 
Mar/02 

 
Abr/02 

 
Mai/02 

 
Jun/02 

 

Total de 
recrutas 

 

Espécies V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M 

D. psammathodes 7 0 11 0 3 0 0 8 13 0 7 0 0 7 17 0 0 10 11 4 0 10 0 18 

 
69 

 
57 

D. duplicatum 0 0 16 0 1 1 6 5 1 7 0 8 4 0 24 0 0 15 34 0 0 20 0 4 
 

86 
 

60 

P. amethysteum 3 0 2 0 0 0 14 0 0 11 0 7 1 0 4 0 0 3 5 0 0 5 13 0 
 

42 
 

26 

Eudistoma sp1 4 0 7 0 0 1 10 0 0 9 0 9 2 0 7 0 0 2 14 0 1 0 32 0 
 

77 
 

21 

TOTAL 14 0 36 0 4 2 30 13 14 27 7 24 7 7 52 0 0 30 64 4 1 35 45 22 
 

274 
 

164 
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Figura 9 – Ascídias: índices de recrutamento e mortalidade de quatro espécies, em 

quadrantes dispostos sobre as faces Mar e Continente de quatro rochas 

do mesolitoral inferior, entre julho/2001 a junho/2002 (A e E) – D. 

duplicatum; (B e F) – D. psammathodes; (C e G) – Eudistoma sp1; (D e H) 

– P. amethysteum; (–○–): Índice de Recrutamento; (–■–): Índice de 

Mortalidade. 
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Tabela 24 – D.psammathodes: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Mar, 

em quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês 
Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jul/01 28 5 0 0 0 5 357,1 100 

Ago/01 32 8 0 0 0 3 117,2 37,5 

Set/01 30 10 0 0 0 2 66,67 20 

Out/01 26 8 2 76,92 20 0 0 0 

Nov/01 30 14 0 0 0 6 142,9 42,8 

Dez/01 46 17 0 0 0 3 38,36 17,6 

Jan/02 31 15 2 37,95 11,76 0 0 0 

Fev/02 28 25 0 0 0 10 238,1 4 

Mar/02 29 24 1 13,79 4 0 0 0 

Abr/02 31 20 4 53,76 16,67 0 0 0 

Mai/02 30 19 1 16,67 5 0 0 0 

Jun/02 45 10 9 105,3 47,37 0 0 0 

TOTAL  175 19   29   

 

Tabela 25 – D.psammathodes: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face 

Continente, em quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre 

junho/2001 a junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês 
Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jul/01 28 2 0 0 0 2 357,14 100 

Ago/01 32 10 0 0 0 8 250 80 

Set/01 30 11 0 0 0 1 30,303 9,09 

Out/01 26 5 6 209,79 54,54 0 0 0 

Nov/01 30 12 0 0 0 7 194,44 58,3 

Dez/01 46 16 0 0 0 4 54,348 25 

Jan/02 31 11 5 100,81 31,25 0 0 0 

Fev/02 28 18 0 0 0 7 138,89 38,9 

Mar/02 29 9 9 172,41 50 0 0 0 

Abr/02 31 20 0 0 0 11 177,42 55 

Mai/02 30 11 9 150 45 0 0 0 

Jun/02 45 2 9 181,82 81,81 0 0 0 

TOTAL  127 38   40   
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Tabela 26 – D.duplicatum: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Mar, em 

quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês 
Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jul/01 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ago/01 32 6 0 0 0 6 312,5 100 

Set/01 30 7 0 0 0 1 47,62 14,2 

Out/01 26 13 0 0 0 6 177,5 46,15 

Nov/01 30 6 7 179,5 53,84 0 0 0 

Dez/01 46 2 4 144,9 66,67 0 0 0 

Jan/02 31 5 0 0 0 3 193,5 60 

Fev/02 28 17 0 0 0 12 252,1 70,6 

Mar/02 29 6 11 223,1 64,7 0 0 0 

Abr/02 31 24 0 0 0 18 241,9 75 

Mai/02 30 19 5 69,44 20,83 0 0 0 

Jun/02 45 17 2 23,39 10,53 0 0 0 

TOTAL  122 29   46   

 

 

Tabela 27 – D.duplicatum: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Continente, 

em quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade.  

Mês Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jul/01 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ago/01 32 10 0 0 0 10 312,5 100 

Set/01 30 9 1 33,333 10 0 0 0 

Out/01 26 4 5 213,68 55,55 0 0 0 

Nov/01 30 5 0 0 0 1 66,667 20 

Dez/01 46 1 4 173,91 80 0 0 0 

Jan/02 31 2 0 0 0 1 161,29 50 

Fev/02 28 14 0 0 0 12 35,714 85,7 

Mar/02 29 10 4 98,522 28,57 0 0 0 

Abr/02 31 26 0 0 0 16 198,51 61,5 

Mai/02 30 11 15 192,31 57,69 0 0 0 

Jun/02 45 9 2 40,404 18,18 0 0 0 

TOTAL  91 31   40   
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Tabela 28 – Eudistoma sp1: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Mar, em 

quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês 
Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jul/01 28 2 0 0 0 2 357,1 100 

Ago/01 32 4 0 0 0 2 156,3 50 

Set/01 30 4 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 12 0 0 0 8 256,4 66,6 

Nov/01 30 5 7 194,4 58,33 0 0 0 

Dez/01 46 0 5 217,4 100 0 0 0 

Jan/02 31 0 0 0 0 0 0 0 

Fev/02 28 6 0 0 0 6 357,1 100 

Mar/02 29 5 1 57,47 16,67 0 0 0 

Abr/02 31 13 0 0 0 8 198,5 61,5 

Mai/02 30 14 0 0 0 1 23,81 7,14 

Jun/02 45 39 0 0 0 25 142,5 64,1 

TOTAL  104 13   52   

 

 

Tabela 29 – Eudistoma sp1: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face 

Continente, em quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre 

junho/2001 a junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jul/01 28 2 0 0 0 2 357,14 100 

Ago/01 32 7 0 0 0 5 223,21 71,4 

Set/01 30 6 1 47,619 14,28 0 0 0 

Out/01 26 8 0 0 0 2 96,154 25 

Nov/01 30 6 2 83,333 25 0 0 0 

Dez/01 46 2 4 144,93 66,67 0 0 0 

Jan/02 31 4 0 0 0 2 161,29 50 

Fev/02 28 5 0 0 0 1 71,429 20 

Mar/02 29 4 1 68,966 20 0 0 0 

Abr/02 31 10 0 0 0 6 193,55 60 

Mai/02 30 10 0 0 0 0 0 0 

Jun/02 45 17 0 0 0 7 91,503 41,2 

TOTAL  81 8   25   
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Tabela 30 – P.amethysteum: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face Mar, em 

quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre junho/2001 a 

junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jul/01 28 2 0 0 0 2 357,1 100 

Ago/01 32 3 0 0 0 1 104,2 33,3 

Set/01 30 3 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 5 0 0 0 2 153,8 40 

Nov/01 30 5 0 0 0 0 0 0 

Dez/01 46 0 5 217,4 100 0 0 0 

Jan/02 31 1 0 0 0 1 322,6 100 

Fev/02 28 2 0 0 0 1 178,6 50 

Mar/02 29 2 0 0 0 0 0 0 

Abr/02 31 4 0 0 0 2 161,3 50 

Mai/02 30 2 2 166,7 50 0 0 0 

Jun/02 45 6 0 0 0 4 148,1 66,6 

TOTAL  35 7   13   

 

 

Tabela 31 – P.amethysteum: Índice e porcentagem de recrutamento e de mortalidade na face 

Continente, em quadrantes dispostos sobre quatro rochas do mesolitoral inferior, entre 

junho/2001 a junho/2002. (IR) Índice de recrutamento; (IM) Índice de mortalidade. 

Mês 
Dias nº de indiv. nº de mortos IM % mortal. nº de recrutas IR % recrut. 

Jul/01 28 1 0 0 0 1 357,14 100 

Ago/01 32 2 0 0 0 1 156,25 50 

Set/01 30 2 0 0 0 0 0 0 

Out/01 26 14 0 0 0 12 329,67 85,7 

Nov/01 30 3 11 261,9 78,57 0 0 0 

Dez/01 46 1 2 144,93 66,67 0 0 0 

Jan/02 31 1 0 0 0 0 0 0 

Fev/02 28 4 0 0 0 3 267,86 75 

Mar/02 29 1 3 258,62 75 0 0 0 

Abr/02 31 4 0 0 0 3 241,94 75 

Mai/02 30 1 3 250 75 0 0 0 

Jun/02 45 10 0 0 0 9 200 90 

TOTAL  44 19   29   
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 Tabela 32 – Períodos de recrutamento (       ) e de  mortalidade (      ) de diferentes espécies de ascídias sobre as 

faces Mar e Continente, em quatro rochas do mesolitoral inferior. Índice de pluviosidade e valores de 

salinidade e de temperatura da água entre julho/2001 a junho/2002. 

 

D. psammathodes 
            

         

D. duplicatum           

       

Eudistoma sp1             

           

P. amethysteum 
            

          

Temperatura da 

água (ºC) 

29 28 33 32 33 29 32 31 32 32 29 29 

Salinidade (‰) 35 35 35 37 37 36 37 36 37 37 35 37 

Índice 

pluviométrico (mm) 

185 62 43 22 16 40 179 143 251 190 255 471 

Mês Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Ano 2001 2002 
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4. Estudo do crescimento estacional de D.psammathodes. 

A avaliação do crescimento de quatro colônias de D. psammathodes foi 

realizada considerando-se o desenvolvimento da área (Fig. 10), a biomassa (Figs. 

12 A, B, C, e D), o percentual de variação da área em função dos dias de 

observação e o crescimento e perda da área/ dia (Tab. 33). 

Considerando a diferença de área obtida entre meses subseqüentes para 

cada colônia, foi estimada a porcentagem de variação mensal das colônias (Tab. 

33), considerando-se o valor diferencial obtido entre meses subseqüentes. Tendo 

por base o intervalo (em dias) de observação do crescimento mensal, foi 

determinado o crescimento diário da área das colônias. 

Entre os quatro espécimes analisados, o espécime 1 (Fig. 10) foi o único 

que possibilitou o acompanhamento mais completo do crescimento da colônia, 

desde a ocorrência inicial, após recrutamento (outubro/2001), até o 

desaparecimento da colônia (agosto/2002). Nos meses de dezembro/2001 e 

janeiro e junho/2002, não foi possível realizar a tomada do desenho, porque não 

houve descobrimento das rochas pela água.  A partir da área inicial de cerca de 

44,56 cm2 (Tab. 33), a colônia apresentou um desenvolvimento inicial de até 

280%, assinalado em novembro/2001, quando atingiu 169,5 cm2; nos meses 

subseqüentes o crescimento foi menos acentuado, mas contínuo, atingindo em 

março/2002, cerca de 5 vezes (224 cm2) o tamanho da área inicial. Nos meses 

subseqüentes e, coincidindo com a entrada do período de chuvas, a colônia 

começou a apresentar acentuada e progressiva redução de sua área, atingindo, 

em julho do mesmo ano uma área de 19,44 cm2, correspondente a uma variação 

de –77,8% da área da colônia em maio/2002. No mês de agosto a colônia não foi 

mais encontrada, sugerindo sua mortalidade. Tendo por base o período de 

observações, o período de vida da colônia pode ser estimado em até 9 meses. 

Comparando-se os resultados obtidos para os espécimes 2 e 3 (Fig. 11), 

localizados também na face Mar da rocha, observa-se que a fase inicial de 

crescimento segue um comportamento similar, mas não tão lento quanto o 

observado para o espécime 1, podendo apresentar, no caso do espécime 2, um 

crescimento de área de mais de 15 vezes (648,2% de variação) entre o período de 
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janeiro a março/2002 (Tab. 33).  Chama a atenção aqui, o fato dessas duas 

colônias terem sido recrutadas no mês de janeiro e apresentarem, a partir de 

março, redução no tamanho da área. Para o espécime 4 (Fig. 11), recrutado em 

fevereiro/2002, na face Continente, o desenvolvimento e o tempo de vida foram os 

menores de todos os exemplares estudados, ocorrendo redução do tamanho da 

colônia coincidente com a entrada do período de chuvas. 

 A partir da reta de regressão linear estabelecida pela curva de correlação 

(peso x área) (Fig. 11) para a espécie, foi determinada a biomassa de cada 

colônia, plotando-se na fórmula, os diferentes valores de área determinados. 

 Ocorrendo uma correspondência entre os valores de biomassa e os da área 

de cada colônia, constata-se existir uma nítida interferência estacional e da face 

de fixação da colônia sobre a biomassa, durante a fase de crescimento. Assim, foi 

observado que apresentando um crescimento gradativo, durante toda a estação 

seca, o espécime 1  (Fig. 12 A) variou sua biomassa entre 48,0 a 115,0 mg, 

enquanto que durante o crescimento abrupto do espécime 2 (Fig 12 B), no final da 

estação seca, a variação foi de 29,7 a 128,0 mg. Com colonização no último mês 

de seca (fevereiro/2002), o espécime 4 (Fig 12 D) apresentou os menores índices 

de biomassa durante a fase de crescimento, cuja variação foi de 64,0 a 67,0 mg. 

Durante a fase de senescência das colônias, os valores mínimos atingidos foram 

próximos a 20,0 mg, antes da morte e/ou desaparecimento das colônias. 

 A avaliação do crescimento/dia (cm2) das colônias evidenciam que os 

mesmos variaram entre 0,62 a 8,52 cm2 /dia; os maiores índices de 

desenvolvimento foram de 5,84 e 8,52 cm2 /dia, assinalados para os espécimes 1 

e 2, respectivamente (Tab. 33). Durante a fase de redução do tamanho das 

colônias, a perda mais abrupta foi de –5,43 cm2/ dia, observada no espécime 3. 

Para o espécime 1 a perda/dia foi menor, indicando uma diminuição contínua e 

mais lenta da área da colônia. 
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Figura 10 – D. psammathodes: curvas de crescimento de quatro espécimes 

recrutados em diferentes meses, sobre as faces Mar e Continente de 

rochas do mesolitoral inferior. 

 

Figura 11 – D. psammathodes: reta de regressão linear obtida entre o log peso 

(mg) e o log área (mm2) (n = 40). 
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Figura 12 – D.psammathodes: curvas de biomassa (mg) de quatro espécimes 

recrutados na área de estudo entre outubro/2001 a julho/2002 (A) – 

espécime 1/ Face Mar; (B) – espécime 2/ Face Mar; (C) – espécime 

3/ Face Mar; (D) – espécime 4/ Face Continente. 
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Tabela 33 – D. psammathodes: variação mensal, percentual, valores de 

crescimento/dia e de perda/dia da área das colônias de quatro 

espécimes recrutados nas rochas Crânio de Ave, Enviesada e 

Redondinha no mesolitoral inferior. 

 

Espécime 1 (Crânio de Ave) 

meses 
área 
(cm2) 

Diferença 
(cm2) % variação 

Intervalo em 
dias 

Crescimento/dia 
(cm2) 

Perda/dia 
(cm2) 

out/01 44,56 44,56 100    

nov/01 169,5 124,94 280,3 29 5,84  

fev/02 219,44 49,94 29,46 106 2,07  

mar/02 224,13 4,69 2,13 28 8  

abr/02 127,97 -96,16 -42,9 30  -3,2 

mai/02 87,64 -40,33 -31,51 30  -1,34 

jul/02 19,44 -68,2 -77,82 53  -1,29 

Espécime 2 (Enviesada) 

mês 
área 
(cm2) 

Diferença 
(cm2) % variação 

Intervalo em 
dias 

Crescimento/dia 
(cm2) 

Perda/dia 
(cm2) 

jan/02 18,18 18,18 100 46   

fev/02 36,8 18,62 102,4 30 0,62  

mar/02 275,37 238,57 648,2 28 8,52  

abr/02 250,14 -25,23 -9,16 30  0,841 

Espécime 3 (Enviesada) 

mês 
área 
(cm2) 

Diferença 
(cm2) % variação 

intervalo em 
dias 

Crescimento/dia 
(cm2) 

Perda/dia 
(cm2) 

jan/02 79,71 79,71 100 46 1,73  

fev/02 172,13 92,42 116 30 3,08  

mar/02 20,13 -152 -88,3 28  -5,43 

abr/02 26,05 5,92 29,4 30 0,87  

mai/02 16,1 -9,95 -38,2 30  -0,33 

Espécime 4 (Redondinha) 

mês 
área 
(cm2) 

Diferença 
(cm2) %variação 

intervalo em 
dias 

Crescimento/dia 
(cm2) 

Perda/dia 
(cm2) 

fev/02 75,74 75,74 100 30   

mar/02 82 6,26 8,26 28 2,92  

abr/02 13,56 -68,44 -83,46 30  -2,3 
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5. Colonização da rocha após raspagem. 

Após um mês de raspagem, as espécies recrutadas sobre a face Mar foram 

diferentes das pré-existentes, não tendo sido assinalada nenhuma espécie sobre a 

face Continente (Tab. 34). Nos meses subseqüentes, entre outubro/2001 a 

abril/2002, ocorreu predominantemente o recrutamento de D.psammathodes sobre 

a de Eudistoma sp1, nas duas faces da rocha; durante esse período, o maior 

número de recrutas ocorreu sobre a face Mar. Entre os 6 recrutas  de 

D.psammathodes presentes na face Mar em janeiro/2002, duas colônias 

permaneceram fixas até abril/2002. Na face Continente apenas 1 recruta de 

D.psammathodes permaneceu fixado até fevereiro/2002.  Um ano após a data de 

raspagem (setembro/2002), a composição da comunidade se apresentou 

constituída por P. amethysteum, Eudistoma sp1 e T.ignis, na face Mar e por P. 

amethysteum e D. duplicatum na face Continente. 

 Os resultados referentes à superfície ocupada por diferentes espécies de 

esponjas e ascídias sobre as faces Mar e Continente das rochas Enviesada e 

Anexa estão indicados na Tabela 35 e nas Figuras 13 A e B; 14 A e B.  

Fazendo parte da comunidade incrustante presente nas rochas, ocorreram 

diferentes espécies de macroalgas, e/ou colônias de hidrozoários. Considerando 

que algumas espécies apresentaram diversos espécimes, a área ocupada/espécie 

foi determinada pela somatória das áreas individuais. 

Para analisar a área percentual ocupada pelas esponjas e ascídias nas 

faces Mar e Continente das duas rochas, foi considerada a somatória da área de 

três quadrantes demarcados, incluindo a face Continente da rocha Anexa, onde o 

quadrante dois (Q2) (Fig. 14 B) foi apenas recoberto por macroalgas. Desse 

modo, a área total de cada face foi avaliada em 1890 cm2.  Os valores percentuais 

referentes à ocupação das faces das duas rochas por esponjas e ascídias (Tab. 

35), revela que: (1) a porcentagem de recobrimento das duas faces da rocha 

Enviesada pelas esponjas foi de 0,91% para a face Mar e de 5,75% e de 21,56% 

para as faces Mar e Continente da rocha Anexa; (2) a porcentagem de 

recobrimento das duas faces Mar e Continente da rocha Enviesada pelas ascídias 

variou entre 2,63 a 3,11% enquanto que para a rocha Anexa a variação foi de 
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8,88% e 1,64% para as faces Mar e continente, respectivamente; (3) a face 

Continente da rocha Anexa apresentou o maior percentual de recobrimento de 

todas as faces analisadas (23,2%), sendo de 7,4 vezes maior que o recobrimento 

da mesma face, na rocha Enviesada. 
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Tabela 34 – Número de espécimes de esponjas e ascídias presentes sobre as 

faces Mar e Continente da rocha Enviesada, antes (setembro/2001) 

e após a raspagem.  (outubro/2001 a setembro/2002). (*) indivíduos 

que permaneceram nos meses subseqüentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês/Ano Espécies/ Face 
Mar 

Número 
de 

espécimes 

Espécies/ Face 
Continente 

Número 
de 

espécimes 

Set/01  
(antes da 
raspagem) 

T.ignis 3 T.ignis 
D.psammathodes 

3 
1 

Out/01 D.psammathodes 
Eudistoma sp1 

1 
1 

nenhuma 0 

Nov/01 
D.psammathodes 

1 
D.psammathodes 

1 

Jan/02 D.psammathodes 6 D.psammathodes 1 

Fev/02 D.psammathodes* 2 D.psammathodes* 
Eudistoma sp1 

1 
1 

Mar/02 D.psammathodes* 2 nenhuma 0 

Abr/02 D.psammathodes* 2 nenhuma 0 

Mai/02 nenhuma 0 nenhuma 0 

Set/02 P. amethysteum 
Eudistoma sp1 
T. ignis 

2 
5 
1 

P. amethysteum 
D. duplicatum 

8 
3 
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Tabela 35 – Área ocupada e percentual de recobrimento das faces Mar (FM) e Continente (FC) das rochas Enviesada e 

Anexa, por diferentes espécies de esponjas e ascídias. 

 

Espécies Área ocupada pelos organismos (cm2) Percentual de recobrimento das faces (%) 

Enviesada Anexa Enviesada Anexa 

FM FC FM FC FM FC FM FC 

Halichondria sp 13,85 _ _ _ 0,73 _ _ _ 

T. ignis 3,48 _ 108,74 407,55 0,18 _ 5,75 21,56 

TOTAL 17,33 _ 108,74 407,55 0,91 _ 5,75 21,56 

Eudistoma sp1 26,71 _ 159,75 _ 1,41 _ 8,45 _ 

D. duplicatum _ 7,63 8,31 _ _ 0,41 0,43 _ 

D. psammathodes _ _ _ 31,1 _ _ _ 1,64 

P. amethisteum 23,07 51,17 _ _ 1,22 2,70 _ _ 

TOTAL 49,78 58,8 168,06 31,1 2,63 3,11 8,88 1,64 
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Figura 13 – Desenho esquemático dos organismos presentes na rocha Enviesada; 

(A) – Face Mar; (B) – Face Continente; (Q1, Q2 e Q3) – número dos 

quadrantes. 

(x) – D. duplicatum; 

(♦ ) –  P. amethisteum; 

(◊) – Eudistoma sp1 preto; 

(v) – Halichondria sp; 

(▲) – T. Ignis; 
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Figura 14 – Desenho esquemático dos organismos presentes na rocha Anexa; (A) – 

Face Mar; (B) – Face Continente; (Q1, Q2, Q3, Q4) – número dos 

quadrantes. 

(x) – D. duplicatum; 

(⊗ ) – D. psammathodes;  

(◊) – Eudistoma sp1 preto; 

(▲) – T. ignis 
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6. Parâmetros ambientais. 

 

6.1 Temperatura das rochas. 

 A temperatura superficial das rochas(Figs. 15 A, B e C) difere de uma face 

para outra ao longo da região do mesolitoral. As medidas de temperatura na face 

mar são mais altas que na face continente, diferindo de 2 a 3 graus centígrados. 

Ocorre um evidente aumento gradativo da temperatura das rochas, em função da 

zona de mesolitoral onde se encontram, sendo as temperaturas mais baixas 

assinaladas no mesolitoral inferior e as mais altas no mesolitoral superior. Para a 

face Mar, a variação foi de 27ºC a 30ºC (mesolitoral inferior), de 31ºC a 34ºC 

(mesolitoral médio) e de 32ºC a 37ºC (mesolitoral superior); para a face 

continente, a variação foi de 25ºC a 30ºC (mesolitoral inferior), de 29ºC a 31ºC 

(mesolitoral médio) e de 31ºC a 33ºC (mesolitoral superior). 

 

6.2 Temperatura e salinidade da água do mar. 

 A temperatura da água do mar (Fig. 16) variou entre 28ºC a 33ºC, tendo 

sido registradas as mais altas ocorrências nos meses de setembro e 

novembro/2001, e as mais baixas no mês de agosto/2001. 

 Com relação à salinidade, as medidas registradas oscilaram entre 35 a 37 

(Fig. 16). 

 

6.3 Índice pluviométrico. 

 Os índices de pluviosidade (Fig. 16) foram determinados para o período 

entre julho/2001 a junho/2002, para a cidade de João Pessoa. Os resultados 

obtidos indicam que os menores índices pluviométricos ocorreram entre agosto a 

dezembro/2001 e os maiores entre março a junho/2002. 
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Figura 15 – Temperatura superficial de algumas rochas da região do mesolitoral 

da área de estudo entre agosto/2001 a fevereiro/2002; A - (MS) – 

Mesolitoral superior; B - (MM) – Mesolitoral médio; C - (MI) – 

Mesolitoral Inferior; FM – Face Mar; FC – Face Continente. 
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Figura 16 – Temperatura e salinidade da água superficial do mar e índice 

pluviométrico durante o período de um ano (julho/2001 a 

junho/2002). 
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1. Caracterização da região de entre-marés da praia do 
Cabo Branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região de entre-marés da praia do C. Branco, evidenciando as rochas de recrutamento 

(primeiro plano) e o mesolitoral. 
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A praia do Cabo Branco é limitada ao sul, pela praia do Seixas (onde se 

localiza o ponto oriental extremo do Brasil) e ao Norte, pela praia de Tambaú. 

Ocupando uma extensão aproximada de 900 m, entre seu limite com a praia do 

Seixas (ponto de drenagem fluvial) e sua finalização na Praça de Iemanjá, a 

falésia do Cabo Branco é toda contornada por uma faixa litorânea composta por 

um extenso terraço de abrasão marinha. Constituído por inúmeras rochas 

arenítico-ferruginosas de diversos tamanhos, dispostas isolada ou 

agregadamente, sobre a areia, o terraço de abrasão ocorre desde o sopé da 

falésia, recobrindo toda a região de entre-marés, prolongando-se, segundo Sassi 

(1987), até centenas de metros mar adentro. A partir do final da falésia até a praia 

de Tambaú, a topografia e as características da praia vão se modificando 

gradualmente, passando por uma faixa intermediária, ainda rochosa, com várias 

piscinas de entre-marés, até atingir a faixa seguinte, onde predomina a vegetação 

de dunas e um substrato tipicamente arenoso.  

Na região do entorno da falésia, a configuração própria da praia do Cabo 

Branco apresenta características bem diferenciadas dos modelos clássicos de 

costões rochosos apresentados na literatura (Stephenson & Stephenson, 1949; 

Lewis, 1961; Lewis, 1964; Thurman, 1997) e também das praias rochosas do tipo 

matacão (Willmer et al.2000), onde ocorre um acentuado agrupamento de rochas 

sobrepostas ao longo da praia.  

Considerando-se a topografia da faixa litorânea, na área de estudo, constata-

se que a mesma não é homogênea, estando constituída, na faixa do mesolitoral 

superior, por milhares de rochas, em sua maioria pequenas, agrupadas e 

sobrepostas de modo semelhante ao dos matacões, enquanto que, no mesolitoral 

médio e inferior, as rochas são maiores e se encontram mais espalhadas sobre o 

substrato arenoso. Tal configuração permite classificar este segmento da praia 

como sendo do tipo misto (areno-rochoso), segundo Willmer et al. (2000). Sendo 

típica da região sul da praia, esta topografia pode apresentar algumas diferenças 

mais ao norte. 

 A variação da declividade e da extensão da faixa do mesolitoral, evidencia 

que ocorrem diferenças notáveis na praia do C. Branco. Gradativamente, entre a 



Gama, P. B. Aspectos ecológicos e biológicos de esponjas e de ascídias da região entre-marés... 

 

82 
 

parte sul e norte, a faixa do mesolitoral vai sendo alargada, chegando a atingir 

uma extensão máxima de cerca de 140 m (Lima et al.,1999), próximo ao seu final, 

na Praça de Iemanjá. A declividade é variável e, ao que tudo indica, fortemente 

influenciada pela atuação das ondas e dos ventos alísios.   

A retirada e a deposição acentuada de areia do solo, em diferentes épocas 

do ano, foram particularmente observadas ao longo do mesolitoral. No período 

entre dezembro/2001 e fevereiro/2002, a movimentação de areia no mesolitoral 

inferior, causou um desnivelamento de tal porte que acabou impedindo o total 

descobrimento da base das rochas pela água.  Na ocasião, bancos de areia antes 

inexistentes foram formados entre as rochas, impedindo o total escoamento da 

água durante as marés baixas de sizígia, o que acabou prejudicando a tomada de 

desenhos dos organismos em crescimento. Na mesma época, a deposição de 

areia ao longo do mesolitoral médio foi também intensa na faixa da praia referente 

aos transectos II e III, chegando a recobrir várias rochas de pequeno porte. A 

atividade dos ventos e da água pode então afetar acentuadamente a declividade 

da praia, gerando variações de desnível de mais de 1 m, como observado entre os 

transectos I e III.  Dados de declividade anteriormente obtidos por Lima et al 

(1999) em transecto determinado ao norte, quase no final da falésia, confirmaram 

para esta área um desnível de cerca de 3,0 m. Tal informação indica que a 

declividade da praia sofre uma diminuição de sua amplitude, à medida que a faixa 

litorânea se alarga em direção ao lado norte. Destaca-se que é nessa região da 

praia que vêm ocorrendo os maiores efeitos de erosão marinha sobre a falésia, 

enquanto que, na faixa estudada, não foi observado nenhum deslizamento durante 

o período de estudo.  

 Considerando que durante as marés mais altas de sizígia as ondas atingem 

o sopé de toda a falésia, é provável que a maior declividade apresentada na área 

de estudo seja um fator atenuante na diminuição do impacto das ondas sobre a 

base da falésia nesta área. Apesar do nível mais alto da maré de sizígia ter sido 

de 2,6 m, supomos que a intensidade dos ventos seja de tal monta, que acaba 

gerando energia suficiente para provocar um deslocamento vertical da massa de 

água que ultrapassa em muito o nível máximo da maré, recobrindo declividades 
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de cerca de 4,0 m, como aqui determinado. De fato, a despeito da presença de um 

cordão recifal localizado no entorno da praia, estudos sobre a dinâmica das ondas 

indicam velocidades de até 5m/s (informação pessoal/Prof. Paulo Rosa/Depto de 

Geociências/UFPB), o que permite confirmar, segundo (Guinez & Pacheco,1999), 

o caráter de praia exposta para a praia do Cabo Branco.  

 A utilização do método da curva de nível para determinação da declividade 

da praia mostrou ser bastante confiável, uma vez que produziu resultados sem 

diferença significativa aos obtidos com o uso da mira falante. A exatidão, a 

praticidade do método, o baixo custo e a facilidade de leitura, recomendam tal 

metodologia para estudos de campo. 

 A caracterização do meio bentônico, referente ao segmento de entre-marés, 

permitiu evidenciar a presença de três zonas distintas: supra, mesolitoral ou litoral 

e sublitoral, estando de acordo com o proposto por Thurman (1997) e Segar 

(1998) (Tab.36).  Como na caracterização adotada para as zonas e subzonas 

litorâneas da praia rochosa do C. Branco, foram considerados os limites 

determinados pelos diferentes níveis das marés, as faixas do mesolitoral (superior, 

média e inferior) aqui designadas, podem ser também  denominadas como as 

subzonas das marés altas, das marés médias e das marés baixas, 

respectivamente, conforme Thurman (1997) e Segar (1998). Seguindo a 

terminologia de Thurman (op.cit), toda a faixa do mesolitoral pode ser também 

denominada litoral.  

Comparativamente às descrições das zonas existentes em praias rochosas, 

o maior impasse encontrado foi referente à caracterização da faixa de transição 

entre o mesolitoral superior e o supralitoral, uma vez que, na praia do C. Branco, 

esta zona  incide sobre a base da falésia, constituída de material não rochoso.  

Em nenhum dos trabalhos consultados (Eston et al, 1986; Osse, 1995; Magalhães 

& Coutinho, 1995; Bustamante & Branch, 1996; Thurman, 1997; Coates, 1998; 

Segar, 1998; Boaventura et al.,2001) é mencionada  uma situação similar a do C. 

Branco, havendo sempre uma continuidade do substrato rochoso entre as duas 

zonas e a presença de organismos até a zona de borrifos (Thurman 1997; Segar, 

1998).  Assim, apesar de ocorrer uma descontinuidade de substrato e a ausência 
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de organismos nessa zona, consideramos que a mesma deve ser considerada 

como zona dos borrifos, uma vez que, após a finalização das ondas no sopé, a 

água respinga e se pulveriza sobre o início da base da falésia. Para a região da 

falésia situada mais ao Norte, a ausência da faixa contínua de rochas pequenas 

no entorno do sopé e a menor declividade da praia, favorecem a finalização das 

ondas diretamente sobre a base da falésia, produzindo uma ação erosiva mais 

intensa.   

 

Tabela 36 – Zonas limítrofes  e subzonas da região de entre-marés da praia do C. 

Branco, de acordo com as definições de Thurman (1997). (NMAMA) 
– Nível mais alto da maré alta; (NMBMA) – Nível mais baixo da maré 
alta; (NMAMB) – Nível mais alto da maré baixa; (NMBMB) – Nível 
mais baixo da maré baixa. 
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Durante a baixamar, os níveis superiores da praia são os primeiros a serem 

descobertos pela água e assim sucessivamente, até se  atingir o limite entre o 

mesolitoral inferior e o sublitoral. Na preamar o processo se inverte, ocorrendo 

inicialmente o recobrimento do mesolitoral inferior. Desse modo,  cada uma das 

zonas experimenta diferentes graus de exposição ao ar,  havendo, a partir do 

mesolitoral inferior, um aumento crescente às condições estressantes da região de 

entre-marés. O descobrimento  total do mesolitoral inferior só ocorre nas marés 

mais baixas de sizígia. 

 A temperatura do ar, representa um dos principais fatores abióticos sobre a 

comunidade de entre-marés. Para o litoral paraibano, Nimer (1977) assinala 

variações médias do ar entre 22 a 24 oC  (no mês mais frio) até valores das 

temperaturas máximas absolutas entre 36 a 38 oC, sendo a temperatura média de 

26 oC.  

Entre os fatores abióticos atuantes na área, o período de insolação e de 

aquecimento de cada uma das faces das rochas deve ser considerado. Uma vez 

que o sol nasce a leste e que, a maioria das marés diurnas ocorre no período da 

manhã, deve-se considerar que, durante exposição aérea,  a face Mar das rochas 

é a que permanece mais tempo exposta à radiação direta, sofrendo maior tempo 

de irradiação e de aquecimento que a face Continente, sombreada na maior parte 

do período. A ação diferenciada do aquecimento das faces pela irradiação solar 

reflete-se claramente nos resultados obtidos, indicando que durante os períodos 

de exposição aérea, ocorre um aumento gradual da temperatura superficial das 

rochas com o nível do mesolitoral,  havendo maior aquecimento da face Mar.  
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2. Distribuição e zonação de organismos na região de 
entre-marés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitação de transecto paralelo aos transectos II e III, ao longo da região de entre-

marés, durante estudo da zonação de moluscos e crustáceos sobre as rochas. 
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Analisando-se a distribuição dos organismos ao longo das regiões do 

mesolitoral, constatou-se que as espécies de esponjas e de ascídias apresentam 

uma significativa preferência de fixação na região do mesolitoral inferior. Tais 

resultados são fortemente indicativos da baixa capacidade de tolerância à 

dessecação, pela maioria das espécies de esponjas e ascídias presentes. Desse 

modo, é nesta faixa litorânea que ocorre a maior abundância e diversidade de 

espécies de esponjas e ascídias. A preferência por locais abrigados e úmidos tem 

sido relatada na fixação de esponjas e ascidiáceos (Reiswig, 1973; Rodrigues et. 

al., 1999), embora  a ocorrência de esponjas no nível superior da praia, em regime 

de emersão de até 9 h,  em cada ciclo de marés, seja relatada por Barnes (1999) 

para o Arquipélago de Quirimba, à leste da costa sul africana.  

 As condições de maior exposição aérea da faixa do mesolitoral médio, 

representaram, aparentemente, uma barreira à colonização das rochas ali 

existentes, indicando que condições favoráveis à sobrevivência ocorreram apenas 

no início desta faixa, sendo propícia apenas para as ascídias D. psammathodes e 

D. duplicatum. Deve-se aqui considerar que, dependendo do nível da maré baixa 

mais alta, pode ocorrer maior ou menor recobrimento desta faixa. No entanto, 

estando submetidas a temperaturas muito elevadas, essas espécies podem ser 

consideradas como bastante tolerantes a esse fator e à irradiação solar. Assim, 

pode-se afirmar que além de serem mais tolerantes aos períodos de dessecação, 

D. psammathodes e D. duplicatum são também as espécies que suportam maior 

variação térmica. Apesar dessa alta tolerância, as zonas e subzonas superiores do 

mesolitoral foram totalmente inóspitas à colonização por essas espécies, ao que 

tudo indica, por estarem na faixa de maior período de exposição aérea e de maior 

temperatura das rochas. 

Considerando-se que a túnica das ascídias coloniais poderia representar 

uma barreira de proteção à dessecação, era esperado que colônias mais 

espessas, tais como as de Eudistoma sp1, ocupassem os níveis mais elevados de 

entre-marés, em detrimento das colônias de túnicas delgadas como as presentes 

em D. psammathodes e D. duplicatum. No entanto, a distribuição aqui constatada 

revela um resultado oposto a esta suposição, indicando maior tolerância aos 
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fatores abióticos para D. psammathodes e D. duplicatum. Como D. psammathodes  

e D. duplicatum são mais freqüentes que as outras ascídias, tal predominância 

indica que essas espécies devem apresentar características ou adaptações 

fisiológicas diferenciais que justifiquem a ocupação de áreas mais expostas. O fato 

de D. psammathodes ser uma colônia com grande desenvolvimento, atingindo 

rapidamente, áreas de até 275 cm2, pode ser um indício de que a alta tolerância à 

dessecação esteja relacionada com a baixa relação superfície/volume atingida 

pela espécie. Para responder a essas questões, são necessários estudos voltados 

ao conhecimento da fisiologia das espécies. 

Quanto à distribuição de espécimes de Eudistoma sp1 de diferentes 

colorações (preto, ocre e verde), pôde-se constatar que a cor não interferiu na sua 

distribuição ao longo do mesolitoral, uma vez que todos os espécimes ocorreram 

apenas no mesolitoral inferior. Desse modo, a despeito do que acontece para 

alguns organismos de entre-marés (Newell, 1976), a coloração diferencial dessa 

espécie não deve ser considerada como uma característica adaptativa  que possa 

ser associada aos processos de maior/menor tomada de calor. 

A ocorrência indistinta de todas espécies de ascídias e da maioria das 

espécies de esponjas (com exceção de Haliclona sp) sobre os dois lados da 

rocha, indica, à despeito da diferença de temperatura e da hidrodinâmica existente 

entre as faces, que esses fatores não interferiram na presença dos animais 

adultos, embora, segundo Gama et al. (2001), as condições de menor temperatura 

e de maior velocidade da água (maior aporte de alimento e de retirada de 

sedimento) seriam propícias ao maior desenvolvimento da biomassa de esponjas 

na face Continente. Ainda, segundo Gama et al. (2001), o maior tempo de 

sombreamento e a maior proteção contra os ventos, seriam condições abióticas 

complementares, favoráveis ao maior desenvolvimento corporal das espécies de 

esponjas na face Continente. 

Sendo as esponjas animais desprovidos de qualquer proteção contra a 

dessecação, Barnes (1999) considera que sua presença em grutas e sob pedras e 

a redução da relação superfície/volume (forma esférica do corpo e crescimento 

entrelaçado das espécies), representam um conjunto de fatores e/ou de 
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adaptações que reduzem a desidratação, favorecendo a sobrevivência sob as 

condições estressantes da região de entre-marés. Predominando na base das 

rochas, as esponjas e ascídias da praia do Cabo Branco diminuem o efeito da 

desidratação, uma vez que ocorrem juntamente à diferentes macroalgas, 

constituindo um micro-habitat favorável à retenção da umidade (Gama et al.,2001). 

Entre as diferentes espécies de esponjas presentes no mesolitoral, a espécie 

Haliclona sp é a única que tem crescimento ramificado, apresentando evidente 

adaptação estrutural com redução da relação superfície/volume, uma vez que, não 

raras vezes, cresce entrelaçada a T. ignis. Aliada a esses fatos, as condições de 

temperatura mais amena e de maior proteção contra os ventos da face 

Continente, seriam propícias à menor perda de água pelos organismos 

incrustantes ali existentes. Desse modo, a soma de todos os aspectos acima 

mencionados parece explicar e justificar a ocorrência significativa de Haliclona sp 

na face Continente.  

Além do efeito da desidratação, ascídias e esponjas de entre-marés estão 

submetidas à radiação solar. Localizada na região tropical, o nordeste do Brasil 

experimenta uma grande radiação de ondas curtas de 0,39 cal/cm2/min (Nimer, 

1977). Segundo Karentz (2001), entre as espécies marinhas, as que habitam o 

entre-marés são as que experimentam as maiores doses de radiação ultravioleta, 

apresentando como defesa biológica, a substancial proteção produzida pela 

cobertura externa do organismo, a produção de anti-oxidantes contra os 

fotoprodutos da radiação UV e a síntese de compostos que a absorvem. Nos 

organismos aquáticos a micosporina e a scitonemina são produtos bloqueadores 

da radiação. A maioria dos invertebrados, ascídias e peixes contêm 

provavelmente micosporina. Um total de 20 tipos de micosporina já foram 

identificados em esponjas, enquanto que no tunicado Ascidia ceratodes as 

micosporinas foram detectadas no ovo, favorecendo o desenvolvimento do 

embrião e o da larva sob irradiação (Karentz, 2001).   

Sabendo que a presença de substâncias que filtram a radiação UV 

assumem uma importante função protetora nos estádios iniciais do 

desenvolvimento de ascídias (Karentz,2001), este pode ter sido um fator decisivo 
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na escolha indiferenciada do substrato pelas larvas, no momento do 

assentamento. Além disso, a presença da túnica pode representar um elemento 

de proteção aos zoóides de ascídias, diminuindo os efeitos da radiação, tal como 

mencionado por Karentz (2001).  

Analisando os níveis de distribuição obtidos para as espécies de esponjas e 

ascídias obtidos neste trabalho e os de moluscos (Júlia Pontes e Drª. Rosa 

Leonel, com. pessoal) e crustáceos (Rodrigues & Leonel, 2002) determinados na 

mesma área, procuramos definir uma proposta de zonação para a praia do C. 

Branco. Como esponjas e ascídias são animais extremamente dependentes da 

água, consideramos importante relacionar sua distribuição com os diferentes 

níveis das marés.  Evidentemente, um levantamento das algas e de sua 

distribuição pode complementar e enriquecer as informações já obtidas, mas tal 

enfoque não fez parte dos objetivos deste trabalho.  Portanto, na proposta 

apresentada, tomamos como referência o padrão de zonação universal proposto 

por Stephenson & Stephenson (1949), seguindo os critérios e os organismos por 

eles utilizados como marcos referenciais da zonação. Ressalta-se que ao 

compararem as zonas de distribuição de organismos com os níveis das marés, 

Stephenson & Stephenson (op. cit.) destacam existir uma relação aproximada e 

não uma coincidência exata entre os dois eventos, podendo ocorrer variações de 

acordo com a natureza da praia. De fato, diariamente, ocorrem oscilações nos 

níveis máximos e mínimos das marés, podendo resultar em sensíveis alterações 

no recobrimento/descobrimento do substrato Newell (1976). Desse modo, com 

base nos resultados obtidos para o C. Branco e considerando as denominações, 

as características e as ressalvas estabelecidas por Stephenson & Stephenson 

(1949), constatamos que (Tab. 37): 

(1) Incidindo sobre a falésia nua e não sobre um substrato rochoso, o supralitoral 

corresponde à zona de borrifos, situando-se acima do nível da maré mais alta 

de sizígia. Corresponde à base da falésia, não ocorrendo nenhum organismo 

nesta faixa. 

(2) Diferentemente de Stephenson & Stephenson (op.cit.) que consideram haver 

coincidência entre o término da franja do supralitoral e o limite superior da 
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distribuição de litorinídeos na zona de borrifos (acima do nível da maré 

extrema de sizígia), consideramos que, devido à descontinuidade de 

substrato, no C. Branco o mesolitoral superior finaliza em concordância com o 

nível mais alto da maré de sizígia e a presença de substrato rochoso. 

Comparativamente ao modelo proposto, corresponde a uma zona com 

poucos organismos (Lygia exótica e outros crustáceos braquiúros, além dos 

gastrópodos Littorina zic zac e L. flava), apresentando como característica 

marcante, o limite superior de distribuição dos litorinídeos, localizado em 

ponto anterior ao final do mesolitoral superior. Considerando as variáveis 

apresentadas, a zona do mesolitoral superior pode ser considerada 

equivalente à franja do supralitoral, sendo a região que permanece mais 

tempo descoberta durante as marés baixas;  

(3) Correspondendo à região média da praia, as diferentes subzonas do 

mesolitoral são correspondentes à caracterização da mesma área por 

Stephenson & Stephenson (op.cit), considerando seu regime de 

recobrimento/descobrimento diário pela água, e o fato de ser a faixa de maior 

ocorrência de cracas (=zona balanóide).  Considerando as variações  diárias 

e anuais do nível da maré baixa mais alta e da maré alta mais baixa, esta 

zona poderá ser submetida a diferentes recobrimentos/descobrimentos 

parciais. Seu limite superior coincide com o nível máximo de distribuição das 

cracas. A faixa mais inferior (mesolitoral médio 1) corresponde à faixa de 

distribuição máxima das ascídias D.psammathodes e D. duplicatum. É 

também onde ocorre ampla diversidade de crustáceos (Rodrigues & Leonel, 

2002) e moluscos (Júlia Pontes e Drª. Rosa Leonel, com. pessoal). 

(4) As duas subzonas do mesolitoral inferior podem ser consideradas como 

pertencentes à franja do sublitoral, considerando o período de recobrimento 

pela água, o nível extremo da maré de sizígia e o nível de distribuição (limite 

superior) da esponja T. ignis (organismo dominante). Descoberta totalmente 

apenas nas marés mais altas de sizígia representa a faixa onde os organismos 

ficam mais tempo submersos do que expostos ao ar.  Zona de maior 

ocorrência de esponjas e ascídias. Em algumas regiões da praia apresenta 
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inúmeras piscinas e poças de entre-marés, onde ocorrem dezenas de espécies 

de algas. 

(5) Tomando por base o nível da maré 0,0 m, a zona do sublitoral apresenta 

correspondência com o conceito de Stephenson & Stephenson (op.cit.) para 

esta faixa. No litoral paraibano estende-se sobre a plataforma continental até 

um limite de 40 Km (prof. Paulo Rosa/Depto Geociências-UFPB, 

inform.pessoal) No início dessa faixa há uma prolongada continuidade do 

terraço de abrasão marinha, onde grande parte das espécies de esponjas e 

ascídias de entre-marés podem ocorrer. Durante maré 0,0 m e inferiores, pode 

ocorrer o descobrimento parcial das rochas mais proeminentes, uma vez que 

as mesmas se encontram assentadas sobre substrato arenoso em leve linha 

de declividade.  Embora ainda não exista nenhum trabalho sistemático sobre a 

distribuição de ascídias e esponjas na região do sublitoral, é certo que diversas 

das espécies estudadas e outras não registradas no estudo de distribuição, 

não ficam restritas ao mesolitoral, mas ocorrem também na zona do sublitoral. 

Entre estas, observações de campo permitem citar: (a) as esponjas Tedania 

ignis, Halichondria sp, Haliclona sp, Ircinia sp, Placospongia carinata, 

Chondrosia collectrix e Chondrilla nucula e, (b) as ascídias Eudistoma sp1, 

Eudistoma sp2, Polysyncraton amethysteum e Cystodites dellechiajei. Área 

com abundância de algas de diversas espécies (Kanagawa, 1984).  

Entre os crustáceos listados, Eriphia gonagra é um  braquiúra  predador de 

D. psammathodes. Em observação ocasional de campo, a espécie foi vista 

passando um dos quelípodos algumas vezes sobre a colônia, quando executava 

uma operação de fina raspagem, levando o produto final à boca. Na área 

estudada, a ocorrência dessa espécie é sobreposta à de D. psammathodes e 

outras ascídias. 
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Tabela 37 – Proposta de padrão de zonação de esponjas e ascídias e das espécies mais relevantes de 
crustáceos e moluscos para a praia areno- rochosa do C. Branco, de acordo com o padrão de 
zonação universal proposto por Stephenson & Stephenson (1949). 

Padrão de zonação universal (Stephenson & 
Stephenson, 1949) 

Padrão de zonação da praia rochosa do Cabo Branco 

Zona Característica Zonas  Característica 

Supralitoral Zona dos borrifos. Supralitoral  Zona nua (base da falésia). Zona umedecida 
por borrifos nas marés mais altas de sizígia. 

Franja do 
supralitoral 

Molhada apenas em parte pelas marés 
mais altas. Ultrapassa o nível das 
marés mais altas de sizígia.  
Limite superior de distribuição das 
litorinas e inferior dos liquens. 

Zona do  
Mesolitoral 
superior 

Totalmente recoberta pela água somente nas 
marés mais altas. Não ultrapassa o nível das 
marés mais altas de sizígia. 
Limite superior da distribuição dos litorinídeos 
Littorina flava e L. zic zac (Júlia Pontes e Drª. 
Rosa Leonel, com. pessoal) 

Mesolitoral Coberta e descoberta pela água, pelo 
menos em parte.  Limite superior de 
distribuição das cracas. 

Zona do  
Mesolitoral 
médio (3) 
 
 
 

Coberta e descoberta pela água, pelo menos 
em parte.  
Limite superior da distribuição das cracas 
Chthamalus spp (Rodrigues & Leonel, 2002); 
limite superior de distribuição de Crassostrea 
rhizophorae e Brachidontes sp (Júlia Pontes e 
Drª. Rosa Leonel, com. pessoal) 

Zona do 
Mesolitoral 
médio (2) 

Coberta e descoberta pela água, pelo menos 
em parte.  
Limite superior da distribuição de 
Pachygrapsus transversus  e Eriphia gonagra 
(Rodrigues & Leonel,2002) e dos gastrópodos 
Tegula viridula, Thais haemastoma, Fissurella 
clenchi e outras espécies (Júlia Pontes e Drª. 
Rosa Leonel, com. pessoal) 

Zona do 
mesolitoral 
médio (1) 

Coberta e descoberta pela água, pelo menos 
em parte.  
Limite superior de distribuição de D. 
psammathodes e D. duplicatum ; faixa de 
maior ocorrência de P. .transversus e 
Chthamalus spp (Rodrigues & Leonel, 2002) 

Franja do 
sublitoral 

Descoberta totalmente somente nas 
marés de sizígia, fica exposta ao ar por 
curto período de tempo. Do limite 
superior de qualquer organismo 
dominante até o nível extremo da maré 
de sizígia. 

Zona do 
mesolitoral 
inferior (2) 

Totalmente descoberta pela água, somente 
nas marés  mais baixas de sizígia. 
Limite superior de distribuição das esponjas; 
limite de distribuição das ascídias  Eudistoma 
sp1 e P. amethysteum. 

Zona do 
mesolitoral 
inferior (1) 

Totalmente descoberta pela água somente 
nas marés mais baixas de sizígia. 
Presença de esponjas e ascídias. Única faixa 
de ocorrência de Panopeus occidentalis e 
Arca imbricata; inicio da ocorrência de E. 
gonagra (Rodrigues & Leonel, 2002; Júlia 
Pontes e Drª. Rosa Leonel, com. pessoal) 

Zona do 
sublitoral 

Após o nível extremo da maré baixa de 
sizígia.  

Zona do 
sublitoral 

Após o nível extremo da maré baixa de 
sizígia.  Presença de várias espécies de 
esponjas e de ascídias.  
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3. Recrutamento de Esponjas e Ascídias Coloniais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutas de Eudistoma sp1 (E) e de Tedania ignis (T) sobre rocha raspada do 

mesolitoral inferior. 
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Sendo o recrutamento dos espécimes o resultado final de uma série de 

eventos biológicos precedentes (período e padrão reprodutivo, dispersão e 

assentamento das larvas), considerar apenas esta etapa da vida das espécies, 

constitui uma abordagem que mascara as etapas anteriores, conduzindo a falsas 

interpretações. Desse modo, a análise que se segue abordará, alguns dos 

aspectos considerados relevantes, pela literatura existente, sobre a biologia e a 

ecologia de cada taxa. 

 Tem sido determinado, que diferentes fatores abióticos (temperatura, 

período de exposição à irradiação solar, hidrodinamismo, pluviosidade) e bióticos 

(padrões e períodos reprodutivos, ausência de co-específicos, fototaxia da larva, 

presença de biofilme, predação, etc.), podem interferir de modo particular ou 

conjunto, em cada fase do ciclo de vida de esponjas e de ascídias (Millar, 1952; 

Millar, 1958; Reiswig, 1973; Bergquist & Sinclair, 1973; Rocha, 1991; Maldonado & 

Young, 1996; Rocha et al., 1999; Forward Jr. et al., 2000; Hadfield & Paul, 2001). 

Embora estudos laboratoriais realizados por Maldonado & Young (1996) 

tenham revelado que velocidades de fluxo de até 3 cm/s não interferem no 

assentamento de larvas de esponjas, a influência da velocidade da água em 

condições naturais, pode representar uma situação muito distinta, causando uma 

resposta diferente da prevista sob condições experimentais controladas. Podendo 

ser considerado como um aspecto dos mais relevantes sobre os índices de 

recrutamento de ascídias e esponjas, destaca-se para a região, a forte dinâmica 

da água durante a subida da maré alta. Na ausência dos parentais sobre as 

rochas raspadas, as larvas recrutadas foram, provavelmente, procedentes de 

espécimes reprodutores localizados em rochas próximas ou no sublitoral. 

Levando-se em conta a distância percorrida pela larva até a área de recrutamento 

e a probabilidade de encontrar o substrato,  a velocidade da água de até 5 m/seg, 

durante maré alta, pode ser considerada  como o fator abiótico mais relevante, 

tendo inevitavelmente interferido na dispersão, no assentamento e na fixação 

permanente dos recrutas de várias espécies de esponjas e de ascídias, 

ocasionado um baixo número de indivíduos recrutados. 
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Considerando o intervalo de tempo existente entre a raspagem das rochas 

e o surgimento dos primeiros recrutas de esponjas e ascídias, constata-se que, 

após raspagem do substrato, houve um período mínimo de 28 dias para o 

recrutamento de T. ignis, D. psammathodes, Eudistoma sp1 e P. amethysteum, 

enquanto que para Cliona sp, Haliclona sp e D. duplicatum, esse intervalo foi de 

60 dias. Admitindo que as larvas estivessem no plancton, pode-se considerar que 

o recrutamento inicial das espécies, a partir de rochas raspadas, pode ter sido 

dependente do tempo de formação e/ou da maturidade do biofilme ou ainda da 

ausência/presença de co-específicos já recrutados.  Segundo Hadfield & Paul 

(2001), sabemos que o assentamento e/ou o recrutamento de larvas de ascídias e 

esponjas, requer a presença de um biofilme acumulado sobre o substrato; para a 

ascídia Ciona intestinalis, a idade e a densidade do biofilme afetam o 

assentamento, sugerindo que o recrutamento da larva é dependente de seu 

aprisionamento por exopolissacarídeos produzidos por microorganismos. Ainda 

para ascídias, substâncias como a urocordamina, isolada da túnica de Ciona 

savignyi, atuam como indutoras ativas do assentamento e da metamorfose em 

ensaios laboratoriais (Hadfield & Paul, op. cit.). Apesar dessas considerações, o 

recrutamento de ascídias em placas limpas de cerâmica, indica que o mesmo 

ocorreu no espaço de uma semana, não exigindo a presença de outras espécies 

sobre o substrato; em relação às espécies (Bottryllus niger, Symplegma 

brakenhielmi e Clavelina oblonga), os dideminídeos Didemnum speciosum e 

Diplosoma listerianum exibiram maior habilidade dos recrutas em ocupar o 

substrato (Rocha, 1991).  Tendo em mente tais constatações e, considerando que 

o recrutamento inicial de T.ignis, Cliona sp, D.psammathodes e D. duplicatum 

envolveu um número de recrutas variando entre 7 a 16 espécimes, a hipótese da 

presença de co-específicos não parece válida para essas espécies, mas pode ter 

sido necessária para Eudistoma sp1 e P. amethysteum, que recrutaram entre 3 e 

4 espécimes, respectivamente. 

Analisando a influência da presença de adultos no recrutamento de larvas 

de ascídias, Osman & Whitlatch (1995) consideram que a principal interferência da 

presença de parentais no recrutamento, é referente à quantidade de espaço 
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disponível. Na ausência da presença de colônias adultas e da baixa permanência 

de recrutas sobre as rochas analisadas, durante todo o período de estudo, deve-

se considerar que o espaço disponível para a colonização não teria interferido no 

assentamento e recrutamento sucessivo das larvas, uma vez que a oferta de 

espaço  permaneceu elevada ao longo do tempo. 

 Considerando o total de recrutas, vivos e mortos, constata-se que ao longo 

do ano, ocorreu 36,5% e 40,2% de espécimes sobreviventes de esponjas e 

ascídias, respectivamente. Tal resultado indica que, há uma perda muito grande 

de recrutas, sendo as esponjas mais suscetíveis que as ascídias às condições de 

entre-marés. Desse modo, supondo que todos os recrutas tenham se 

desenvolvido até a fase adulta, é razoável  esperar que ocorra uma certa 

superioridade populacional das ascídias em relação às esponjas. 

A existência de três períodos distintos de recrutamento foi constatada para 

as esponjas do C. Branco, incluindo: (1) espécies com presença de recrutas ao 

longo do ano; (2) espécies com recrutas presentes apenas na estação chuvosa; e 

(3) espécies que apresentaram recrutas entre o final da estação seca e o início da 

estação chuvosa. Resultados de assentamento de Demospongiae da Nova 

Zelândia obtidos por Bergquist & Sinclair (1973), apontam resultados semelhantes, 

revelando que, dependendo do tipo de habitat, podem ocorrer padrões 

reprodutivos estacionais diferentes: espécies de águas profundas apresentam 

assentamento somente no inverno, enquanto que espécies de entre-marés e de 

águas sublitorâneas rasas, se reproduzem o ano todo ou apenas no verão. 

Considerando que a temperatura elevada pode ser um fator decisivo na 

reprodução de algumas esponjas (Bergquist & Sinclair, op.cit.), as altas e 

constantes temperaturas da água no C. Branco podem ter sido o fator chave na 

reprodução de T. ignis, Cliona sp e Haliclona sp, refletindo-se no recrutamento 

anual dessas espécies. Para as espécies Ircinia sp  e Halichondria sp, o período 

de recrutamento foi coincidente com o  aumento da pluviosidade. Os resultados 

levam a supor que os ritmos endógenos dessas espécies obedecem a um ciclo 

estacional, provavelmente relacionado com a diminuição da salinidade e/ou da 

temperatura, não observadas no corrente ano.  
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Os intervalos determinados entre os vários períodos de recrutamento 

podem ser associados aos períodos do ciclo reprodutivo e ao tipo de 

eliminação/produção de larvas de cada espécie. Entre as espécies estudadas por 

Bergquist & Sinclair (op. cit.), Haliclona tenacior, presente em águas rasas e no 

entre-marés, apresentou período anual de assentamento com produção contínua 

de larvas, entremeado por dois períodos maciços de assentamento no verão e no 

inverno. Segundo Maldonado & Young (1996), ao se reproduzirem, as esponjas 

Tedania ignis, Halichondria magniconulosa e Haliclona tubifera guardam os 

embriões e eliminam a larva parenquimula; a liberação das larvas ocorre durante 

período de aumento da temperatura da água. Baixas temperaturas afetam a 

duração do período livre-natante da larva, diminuindo para menos de 24 horas o 

período de assentamento de H. tubifera e H. magniconulosa. O número de 

ovos/embriões diminui gradualmente ao longo do tempo, sugerindo que a 

liberação das larvas, nessas três espécies, constitui um processo relativamente 

longo e assincrônico ao nível populacional. As espécies H. magniconulosa e H. 

tubifera, necessitam realizar três períodos de liberação maciça, geralmente em 

dias sucessivos, até expelirem todas as larvas. Liberações maciças em dias 

consecutivos não foram observadas em T. ignis, mas um pequeno número de 

larvas (15 a 50), foram eliminadas pelos adultos durante vários dias, antes e após 

uma produção maciça. Então, segundo aqueles autores, para esta espécie, os 

indivíduos maduros necessitam de pelo menos uma liberação maciça de larvas, 

juntamente a múltiplas eliminações menores, até ocorrer liberação total da prole.  

Os resultados de recrutamento aqui obtidos para T.ignis e Cliona sp,  evidenciam 

que em alguns meses ocorreram recrutamentos sucessivos, sugerindo o mesmo 

tipo de evento reprodutivo descrito por  Maldonado & Young (1996) para T. ignis.  

Fatores diversos podem afetar a sobrevivência de jovens recrutados. Em 

revisão da literatura sobre as causas da mortalidade de esponjas, nos meses 

iniciais de colonização, Reiswig (1973) lista os seguintes fatores: competição 

contínua com a epifauna e a flora, pelo domínio do substrato; predação; 

entupimento de canais por sedimento; variações estacionais da 
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temperatura/salinidade; danos causados pela insolação e exposição ao ar, entre 

outros. 

Ao analisarem os efeitos de alguns fatores físicos em esponjas tropicais, 

Maldonado & Young (1996) admitem que a fototaxia negativa das larvas interfere 

na escolha do substrato, durante seu assentamento; neste caso, a resposta da 

larva à luz, predomina em relação à velocidade de fluxo da água. Por outro lado, a 

resposta dos recrutas aos fatores ambientais, pode ser modificada com a idade do 

indivíduo. Assim, segundo esses autores, enquanto que recrutas de T.ignis com 

35 dias ocorreram significativamente em áreas sombreadas, independentemente 

da velocidade do fluxo de água após 96 dias e alta mortalidade, os recrutas 

sobreviventes foram mais numerosos nos ambientes com grande movimento de 

água e alta irradiação.  

Entre as espécies de ocorrência anual no C. Branco, T. ignis exibiu maior 

recrutamento e menor mortalidade ao longo do ano, principalmente na face 

voltada para o Continente, onde ocorre sombreamento e o fluxo de água é maior. 

Considerando que sob as condições naturais da praia do C. Branco as larvas de 

T. ignis teriam que vencer correntes com velocidades superiores a cem vezes à 

determinada por Maldonado & Young (1996), em condições laboratoriais, e 

sabendo que a Face Continente está submetida a um fluxo mais intenso que a 

Face Mar (Gama et al., 2001), pode-se admitir, neste caso, que a velocidade da 

água foi o fator preponderante no direcionamento da larva, em detrimento da 

escolha da face por fototaxia. Ao que parece, a combinação de outros fatores 

acabou definindo, para essa espécie, melhores condições de sobrevivência na 

face Continente. Desse modo,  como nesta face ocorre maior desenvolvimento da 

biomassa de adultos, Gama et al. (2001) consideram que o maior fluxo de água 

propicia, além de maior aporte de alimento, maior retirada de sedimento 

depositada sobre o corpo. Em decorrência de todos os aspectos  abordados para 

T. ignis, verifica-se que condições biológicas e ambientais favoráveis ao seu 

recrutamento e desenvolvimento, representam algumas das razões da maior 

freqüência de ocorrência desta espécie. 
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Entre as espécies de esponjas analisadas, Cliona sp foi a que apresentou o 

maior número de recrutas.  Seria então esperado que esta espécie predominasse 

sobre as demais, o que não é observado pela freqüência de ocorrência.  A 

explicação para este fato pode ser encontrada, quando se analisa, 

comparativamente, os aspectos referentes à escolha do substrato e os índices de 

mortalidade de recrutas. Assim, apesar dos recrutamentos de Cliona sp e de 

Haliclona sp terem ocorrido de modo similar nas duas faces da rocha, constata-se 

que os recrutas de Cliona sp, na face Mar, sofreram mortalidade quase total, 

enquanto que, para Haliclona sp os índices de mortalidade foram semelhantes nas 

duas faces.  Dados obtidos por Maldonado & Young (1996), evidenciam que a 

mortalidade após assentamento, pode ser decorrente não apenas da presença de 

alta intensidade de luz, mas ainda pela atuação de fatores associados (presença 

de sedimento e crescimento de algas sobre os recrutas). Os resultados aqui 

obtidos indicam que as larvas dessas duas espécies podem ter sido recrutadas 

aleatoriamente nas duas faces, por ação da água ou ainda apresentarem 

requisitos de escolha do substrato, diferentes daqueles de T.ignis. Ainda, as 

condições diferenciais presentes em cada face (temperatura, sombreamento, 

retirada de sedimento pelo fluxo de água, etc), podem ter atuado de forma 

diferente sobre as duas espécies. 

Tendo sido recrutadas em período coincidente ao de maior pluviosidade,  

quando ocorre maior carreamento de sedimento na área, Halichondria sp e Ircinia 

sp podem ter sido afetadas por esses fatores, o que se reflete nos índices de 

mortalidade observados. Assim, para essas espécies, o recrutamento estacional, o 

baixo número de indivíduos recrutados  e a mortalidade dos recrutas são fatores 

que se refletem em sua menor freqüência de ocorrência, comparativamente às 

outras espécies. 

 

Admitindo que os períodos de recrutamento podem refletir os períodos 

reprodutivos, os resultados obtidos para as ascídias coloniais do C. Branco, 

evidenciam que as mesmas se reproduzem continuamente, com intervalos de 1 a 

2 meses, dependendo da espécie. Ao que tudo indica, a temperatura bastante 
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estável e elevada da água pode ser considerada como um dos fatores 

preponderantes desse comportamento.  

Fatores ambientais e biológicos diversos, tais como  a temperatura da água, 

a intensidade de luz, a velocidade das correntes, o período de maturidade sexual 

e ainda o tamanho do corpo, podem influir desde a liberação da larva pelo adulto 

até  o assentamento e o recrutamento de ascídias (Millar,1952; Millar, 1958; 

Rocha et al.,1999; Forward Jr. et al., 2000). Para espécies do hemisfério Norte e 

do sudeste do Brasil, tem sido evidenciado que a temperatura representa um fator 

preponderante sobre a atividade reprodutiva.  Assim, espécies como a ascídia 

solitária Phallusia nigra (Rocha et al., 1999)  e a ascídia colonial Botryllus 

schlosseri (Millar, 1952), apresentam depressão da atividade das gônadas durante 

o inverno. Por outro lado, analisando ascídias tropicais solitárias e coloniais, 

Goodbody (1961) demonstra que, mesmo pequenas variações de temperatura 

podem afetar o período reprodutivo.  Para as ascídias do C. Branco, poderíamos 

então considerar que, embora a estabilidade e a alta temperatura da água 

favoreçam uma contínua produção anual de recrutas, existem períodos de 

repouso entre uma fase de recrutamento e outra, sendo as mesmas peculiares a 

cada uma das espécies. Tais resultados assemelham-se aos obtidos por 

Goodbody (1961) para ascídias coloniais e solitárias da Jamaica, onde foi 

observado um período reprodutivo contínuo, com picos de assentamento 

associados: ao aumento da atividade reprodutiva, em parte dos adultos; ao 

aumento da sobrevivência dos ovos e larvas ou a uma combinação desses dois 

eventos. Entre as espécies aqui analisadas, recrutamentos sucessivos foram 

observados em todas as espécies, notadamente no período entre julho e 

outubro/2001, coincidindo com o final do período de chuvas e início da estação 

seca. É provável que tal coincidência seja decorrente de condições abióticas 

favoráveis ao desenvolvimento. 

Comparativamente aos resultados obtidos por Goodbody (1961), os 

resultados referentes ao número de recrutas aqui obtidos foram muito inferiores, 

indicando uma baixa produtividade de larvas ou uma forte interferência de fatores 

abióticos.  Assinalada em março de 2002, a mortalidade dos recrutas de todas as 
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espécies é coincidente com o aumento do índice de pluviosidade e, 

provavelmente, com a maior quantidade de sedimento na água. Sendo as ascídias 

sensíveis à baixas salinidades e à quantidade de partículas suspensas na água 

(Rodrigues et al.,1999), a mortalidade em massa de recrutas associada a chuvas 

intensas  ou a períodos de tempestade, é mencionada na literatura  

(Goodbody,1961; Yund & Stires,2002). Embora as medidas de salinidade da água 

do C. Branco tenham sido muito constantes, deve-se ressalvar que as mesmas 

não foram tomadas em dias de chuva; então, os resultados de salinidade obtidos 

não devem ser considerados como um ponto de referência absoluta nesta análise, 

podendo ter ocorrido diminuição temporária de seus valores nos dias de maior 

pluviosidade. A maior mortalidade de recrutas associada aos índices de 

pluviosidade, pode então ter sido decorrente tanto da ação direta da chuva 

(durante maré baixa) ou de eventual diminuição da salinidade (durante maré alta).  

A ausência de co-específicos sobre a rocha raspada, pode ter sido um dos 

fatores responsáveis pelo baixo número de recrutas anuais obtidos para 

Eudistoma sp1 e P.amethysteum, confirmando a hipótese do baixo recrutamento 

inicial observado para essas espécies. De acordo com Hadfield & Paul (2001), 

muitas ascídias vivem agregadamente e, para várias espécies, substâncias 

químicas co-específicas podem desempenhar importante função na agregação 

das larvas. Para a ascídia colonial Botryllus schlosseri, Yund & Stires (2002) 

consideram que muitas larvas se assentam a poucos centímetros da colônia mãe, 

mas que várias podem se dispersar a longas distâncias, a centenas de metros, 

embora poucas consigam sobreviver e colonizar outras áreas. Sabendo que o 

assentamento e a metamorfose da larva de ascídias ocorre horas após a liberação 

da larva, Forward Jr. et al. (2000) consideram que, em áreas de entre-marés, as 

correntes podem manter a larva afastada da colônia adulta, senão ocorrer o seu 

assentamento logo após a sua liberação. Desse modo, embora colônias adultas 

estivessem presentes em rochas próximas às voltadas ao estudo de recrutamento, 

a velocidade da água de até 5 m/s na praia do Cabo Branco, pode ser 

considerada como um fator de interferência em todas as etapas envolvidas desde 
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a liberação e fixação imediata da larva junto ao parental, até sua dispersão, 

fixação e metamorfose,  nas rochas experimentais. 

Considerando o número de indivíduos recrutados nas duas faces das 

rochas, constata-se que apenas os recrutas de D. psammathodes e P. 

amethysteum foram um pouco superiores na face Continente, enquanto que para 

as demais espécies não se observou nenhuma preferência.  Assim como 

observado para esponjas, a tendência de fixação dos recrutas nesta face parece 

ter sido influenciada pelo fluxo da água, em detrimento de outros fatores. 

 Estudos sobre os períodos de recrutamento da maioria das espécies de 

esponjas e de todas as ascídias do C. Branco, ainda são escassos na literatura. 

Trabalhos sobre o ciclo reprodutivo e a ecologia dessas espécies são ainda 

necessários, podendo elucidar muitos dos aspectos aqui discutidos e trazer uma 

nova dimensão para a questão do recrutamento. 
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4. Crescimento de colônias de Didemnum 
psammathodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas do crescimento de D. psammathodes com 1 mês (A), 2 meses (B) e 5 meses 

(C), após recrutamento em rocha raspada. 
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Realizando o estudo do crescimento das ascídias sublitorâneas Didemnum 

granulatum e Didemnum sp, em placas dispostas em profundidades variando 

entre 18 e 30m, Oren & Benayahu (1998) constataram para D. granulatum (a 18 

m), que esta espécie apresenta um crescimento gradual, durante dois meses, até 

atingir uma área superficial de 2.250 cm2, equivalente a 90% da placa; a partir 

deste ponto a colônia começa a diminuir e morre. Os resultados obtidos para D. 

psammathodes indicam uma dinâmica de desenvolvimento e senescência 

semelhantes às observadas em D. granulatum. Segundo Oren & Benayahu (op. 

cit.), a duração de todo o evento foi de 7 meses. Para Didemnum sp Oren & 

Benayahu (op.cit.) constataram que há uma fusão de várias colônias pequenas em 

uma única colônia, havendo um crescimento progressivo até atingir 80% de 

recobrimento da placa, seguindo-se seu desaparecimento, numa duração de 5 

meses. Analisando o desenvolvimento de Didemnum speciosum em placas 

imersas, Rocha (1991) constata um acentuado crescimento das colônias num 

intervalo de 4 meses, quando atingem uma área de 999,3 cm2 durante o verão, 

contrapondo-se a um menor desenvolvimento durante o inverno. Os resultados 

obtidos para D. psammathodes evidenciam que, dependendo do mês de 

recrutamento, existem diferenças tanto na velocidade de crescimento da colônia, 

quanto no tamanho atingido e no tempo de sobrevivência. Tal constatação é 

indicativa de que as colônias responderam de forma diferenciada às condições 

abióticas do ambiente.  Assim, considerando as respostas apresentadas pelas 

colônias, constata-se que a época mais favorável para o desenvolvimento e 

permanência das colônias, ocorreu entre outubro/2001 e janeiro/2002 a 

março/2002. Para todos os espécimes analisados, constatou-se que ocorreu 

crescimento até março/2002, ocorrendo a seguir, a senescência das colônias. 

Entre os fatores abióticos analisados, constata-se que é a partir desse mês que 

ocorre um aumento de pluviosidade na região, sugerindo que este fator interfere 

de modo drástico na permanência das colônias. Comparativamente ao que se 

observa pelos resultados obtidos por Oren & Benayahu (1998), constata-se que, 

apesar de estar submetido a uma região de forte estresse do ambiente, D. 

psammathodes apresenta um período de vida superior ao das espécies estudadas 
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por aqueles autores. No entanto, as condições de entre-marés parecem interferir 

no crescimento das colônias, conduzindo a um menor desenvolvimento do que o 

observado em áreas sublitorâneas, onde as condições do meio são mais estáveis.  

Sendo portadora de uma túnica com espessura  entre 1,0 a 2,0 mm 

(Rodrigues et al.,1998), a espécie D. psammathodes  apresentou um crescimento 

máximo entre 5,84 a 8,52 cm2/dia, dependendo da estação. O maior e mais rápido 

desenvolvimento observado ocorreu no final da estação seca/início da estação 

chuvosa, indicando um ciclo de vida mais curto para essas colônias, que 

começam a senescer a partir de março. Acompanhando as diferentes etapas de 

crescimento e de envelhecimento das colônias, os maiores valores de biomassa 

foram obtidos em espécimes fixados sobre a Face Mar, contrariamente aos dados 

obtidos por Gama et al. (2001), onde o maior desenvolvimento deste parâmetro 

ocorreu na Face Continente. Esta comparação deve ser vista com ressalvas, uma 

vez que a única colônia fixada sobre a face Continente foi recrutada no final do 

verão, entrando em senescência logo a seguir, o que resultou num pequeno 

período de desenvolvimento de sua biomassa.  

Após atingir o ápice de seu desenvolvimento, a colônia começa a 

apresentar uma contínua redução de tamanho (senescência) e morre. Para B. 

schlosseri, Yund & Stires (2002) constataram que colônias grandes envelhecem e 

desaparecem, simultaneamente ao aumento de jovens na população, sugerindo 

que o envelhecimento ocorre após a espécie ter completado  um certo número de 

ciclos reprodutivos. Para D. psammathodes, constata-se que  no período de 

chuvas, houve recrutamento até o mês de abril/2002, mas nos meses de maio e 

junho/2002 nenhum recruta foi encontrado. Assim, os resultados obtidos indicam 

que os períodos reprodutivos desta espécie teriam ocorrido até o mês de abril, 

coincidindo com o início do período de envelhecimento das colônias.  

Para o dideminídeo Diplosoma listerianum, Rocha (1991) determinou  um 

rápido crescimento inicial  (de 13 para 529 cm2), admitindo que, sendo esta 

espécie portadora de uma túnica fina e delicada, aloca pouca energia em 

estruturas de proteção, investindo no rápido crescimento e na maturação precoce, 

apresentando gônadas após um mês de idade. Os resultados obtidos com D. 
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psammathodes, sugerem que este dideminídeo apresenta um comportamento 

similar ao observado por Rocha (op. cit) em D. listerianum. Espécimes recrutados 

sob condições ambientais mais amenas sobrevivem por mais tempo que 

espécimes recrutados em épocas desfavoráveis. O desenvolvimento de até 15 

vezes de colônia recrutada entre o final da estação seca/início da chuvosa, sugere 

um  processo de compensação.  Sendo um organismo que vive em condições de 

altas variáveis ambientais, essas estratégias  acabam garantindo não apenas a 

ocupação de grandes espaços, mas principalmente a perpetuação da espécie. 
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5. Colonização das rochas raspadas por espécies de 
esponjas e ascídias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos da comunidade de natural de esponjas e ascídias coloniais sobre rochas do 

mesolitoral inferior da praia do C. Branco. (D) Didemnum psammathodes; (E) Eudistoma  

sp1; (H) Haliclona sp; (O) ostra; (T) Tedania ignis. 
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As observações realizadas permitem avaliar o efeito causado pela 

raspagem das rochas e antever, com base nas informações obtidas ao longo do 

trabalho, algumas conseqüências prováveis para a recomposição da população de 

ascídias e esponjas na praia do C. Branco. 

Os resultados obtidos sobre o recrutamento ocorrido na rocha Enviesada, 

evidenciam que a metodologia de raspagem foi eficiente, não tendo deixado 

nenhum resíduo ou fragmento que pudesse facilitar a renovação das colônias ou o 

crescimento das esponjas. Tal afirmativa é corroborada pelo fato  que as espécies 

recrutadas um mês após a raspagem, na face Mar, foram diferentes das pré-

existentes, não tendo havido nenhum recrutamento na face Continente. Embora 

não apresentados, resultados semelhantes foram obtidos nas outras rochas 

raspadas.  

O recrutamento de ascídias foi predominante sobre o de esponjas, 

refletindo uma superioridade numérica e de colonização pelos recrutas de 

ascídias. Além disso, dependendo da localização e da posição da rocha, e da 

região onde ocorram os parentais reprodutores, poderá ocorrer um recrutamento 

numérico e específico diferenciado. De fato, tomando por exemplo o recrutamento 

de D. psammathodes sobre a rocha Enviesada, constata-se que os períodos 

reprodutivos dessa espécie englobam também os meses de outubro, janeiro e 

março, não observados nas análises feitas em outro grupo de rochas da região.  

A dinâmica da colonização é outro aspecto a ser considerado nesta análise. 

Como fica evidente pelos resultados, durante os oito meses de observação, 

ocorreu uma sucessão de recrutamentos, com baixo número de indivíduos, 

quando poucas colônias conseguiram permanecer fixas por alguns meses, 

enquanto a maioria dos recrutas morre ou se destaca da rocha. Além  de refletir os 

índices de mortalidade de recrutas, esses resultados são indicativos de um 

processo de colonização bastante frágil e difícil sobre rochas nuas, nas condições 

existentes no ambiente.  

Após um ano de raspagem das rochas, a composição de espécies presente 

nas duas faces da rocha enviesada foi notadamente diferente da composição 

inicial e intermediária encontrada, sendo constatado que a ocupação do espaço 
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pelos recrutas de ascídias e esponjas, ficou muito aquém do recobrimento 

constatado na rocha mantida intacta. Confirmando o fato de algumas espécies de 

ascídias serem boas colonizadoras (Rocha,1991), o maior percentual de 

recobrimento das faces foi observado para esses animais, durante a re-

colonização do substrato, reafirmando a tendência das ascídias prevalecerem 

numericamente sobre as esponjas. 

 Tendo em vista que a presença de uma comunidade estabelecida pode 

influenciar a fixação de algumas espécies de ascídias e esponjas (Rocha,1991; 

Hadfield & Paul, 2001), deve-se considerar que a ausência de indivíduos adultos 

sobre o substrato nu pode ter sido um fator de interferência considerável na 

atração e, talvez, na proteção dos recrutas.   

As observações realizadas indicam que a colonização das rochas, na 

região estudada, constitui um processo gradual e lento, podendo ocorrer um 

intervalo de tempo bastante longo,  até que a comunidade incrustante fixada atinja 

o equilíbrio e o apogeu de seu crescimento.  
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6. Considerações Finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista geral da praia do Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba. 
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A realização deste trabalho aponta para a necessidade de outras frentes de 

estudo voltadas ao conhecimento da reprodução, da fisiologia e da ecologia das 

espécies.  Questões relacionadas ao conhecimento do comportamento e da 

fisiologia das larvas e dos recrutas de ascídias e esponjas devem ser 

desenvolvidos, na procura de respostas às questões da fototaxia, tolerância a 

fatores abióticos, atração por substâncias atrativas, etc.  A dinâmica envolvida na 

ocupação do substrato deve ser  tratada de modo sistemático, considerando a 

posição relativa das rochas e a influência da correnteza, em períodos mais 

prolongados dos que aqui foram empregados.  O acompanhamento das 

comunidades adultas constitui outro campo de estudo, podendo elucidar aspectos 

referentes à fixação de recrutas, à competição pelo espaço, à predação, ao 

crescimento e à morte das espécies. 

Aspectos referentes à importância ecológica das ascídias e esponjas 

presentes na região de entre-marés e do sublitoral da praia do C. Branco 

evidenciam que além de fazerem parte de um micro-habitat favorável à 

sobrevivência, refúgio e alimentação de inúmeras espécies de moluscos, 

crustáceos, poliquetos, hidrozoários, entre outras, abrigando centenas ou milhares 

de espécimes, participam, numa escala maior, de uma teia alimentar que envolve 

até espécies de peixes de maior profundidade.  Assim, além de servirem de 

alimento para crustáceos, como constatado para D. psammathodes, algumas 

espécies de peixes que vivem nas poças de marés, alimentam-se de espécies de 

algas e de esponjas presentes na área (Gama, 2000). 

A necessidade de se tratar da preservação da biota existente na praia do C. 

Branco, ultrapassa os aspectos ecológicos  mencionados e ganha uma outra 

dimensão quando se considera a aplicação de ascídias e esponjas na obtenção 

de fármacos de atividade antiviral e anticancerígena, entre outras (Hadju et al., 

1999; Rodrigues et al., 1999; Monks et al., 2002). Então, em se desconhecendo 

ainda o potencial das espécies presentes e sabendo que algumas representam a 

primeira ocorrência no litoral brasileiro, é de fundamental importância resguardar 

esse patrimônio genético.  
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Sabendo que a colonização das rochas por espécies de esponjas e 

ascídias é um processo lento, dependente de fatores bióticos e abióticos diversos, 

não é ainda possível prever a capacidade e o tempo de recuperação dessa 

comunidade e a da rica fauna associada ali existente. Dependendo do tipo e de 

sua extensão, situações de impacto ambiental na área poderão causar perdas 

irreparáveis na comunidade de entre-marés, com inevitável projeção para a vida 

em águas sub-litorâneas.  
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VII. CONCLUSÕES 
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1. Na área estudada, ocorreu um aumento da declividade do substrato, à medida 

que se avança em direção ao Norte (variando entre 3,31 m/transecto I a 4,23 

m/transecto III), e da extensão do mesolitoral (variando entre 31,71 m/transecto 

I a 57,80 m/transecto III); 

 

2. O meio bentônico da região sul da praia do C. Branco apresenta três zonas 

distintas: (a) o supralitoral, situado a partir da base da falésia, localizado acima 

do nível mais alto da maré de sizígia, correspondendo à zona de respingos 

e/ou borrifos; (b) o mesolitoral, ou litoral, compreendido entre os níveis 

extremos das marés de sizígia, representando a porção mais extensa da praia; 

(c) o sublitoral, localizado a partir do nível extremo da maré baixa de sizígia 

(0,0 m); 

 

3. O mesolitoral, compreende três subzonas: (a) Mesolitoral superior, entre os 

valores mais altos e mais baixos da maré alta; (b) Mesolitoral médio entre o 

nível mais baixo da maré alta e o nível mais alto da maré baixa; (c) Mesolitoral 

inferior, entre os níveis mais altos e mais baixos da maré baixa; 

 

4. O perfil topográfico dos transectos II e III evidenciou: (a) a presença de uma 

faixa contínua de rochas predominantemente pequenas, dispostas de forma 

agrupada e sobreposta na zona do mesolitoral superior; (b) que no início do 

mesolitoral médio o solo é predominantemente arenoso, até que apareçam as 

rochas de médio porte que constituem o substrato rochoso, típico do terraço de 

abrasão marinha, dispostas aleatoriamente em toda a faixa; (c) que no 

mesolitoral inferior, ocorre continuidade do terraço de abrasão, apresentando 

rochas de maior porte que as do mesolitoral médio; 

 

5. O uso da mangueira de nível pode ser considerado como um método bastante 

preciso; 
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6. Ocorre um gradual aumento da temperatura superficial das rochas entre o 

mesolitoral inferior e superior. A temperatura da face da rocha voltada para o 

Mar apresenta um aquecimento de até 2º C maior que o da face Continente; 

 
7. A distribuição das esponjas e ascídias nas diferentes faixas do mesolitoral, 

evidenciou que Cliona sp, Halichondria sp, Haliclona sp, Ircinia sp, T. ignis,  D. 

duplicatum, D. psammathodes, Eudistoma sp1, P. amethysteum e a espécie 

vermelha, ocorreram significativamente no mesolitoral inferior, embora as 

ascídias D. duplicatum e D. psammathodes estejam presentes até o início do 

mesolitoral médio; 

 

8.  Com exceção de Haliclona sp, que tem ocorrência significativa na Face 

Continente, as demais espécies de esponjas e todas as espécies de ascídias 

não mostraram preferência de fixação por nenhuma das faces;  

 

9.  Entre as diferentes espécies de esponjas, Tedania ignis apresentou a maior 

freqüência de ocorrência. Comparativamente às outras espécies, tal resultado 

pode ser atribuído ao rápido recrutamento inicial, à fixação sucessiva de 

recrutas e aos baixos índices de mortalidade dos recrutas;  

 

10.  A menor freqüência de ocorrência de Ircinia sp pode ser atribuída ao baixo 

número de indivíduos recrutados e ao alto índice de mortalidade de jovens; 

 

11.  Entre as ascídias, D. psammathodes foi a espécie de ocorrência mais 

freqüente. Tal resultado reflete os dados de: rápido recrutamento e 

crescimento, maior fixação e sobrevivência de recrutas na estação seca, 

quando a espécie encontra condições de sobrevivência favoráveis a um maior 

tempo de permanência sobre as rochas. Ainda, ao apresentar uma distribuição 

mais ampla, evita a competição por espaço, colonizando rochas numa área 

desfavorável para a maioria das espécies de esponjas e ascídias; 
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12.  Três períodos de recrutamento foram identificados para as esponjas: (a) anual 

(T.ignis, Cliona sp e Haliclona sp); (b) estacional, durante estação chuvosa 

(Ircinia sp); e (c) entre o final da estação seca e início da estação chuvosa 

(Halichondria sp); 

 

13. Todas as espécies de ascídias apresentaram recrutamento anual; 

 

14.  A sobrevivência dos recrutas de ascídias e esponjas, é específica e está 

correlacionada com as condições abióticas existentes nas estações seca e 

chuvosa; 

 

15.  A coloração de Eudistoma sp1 não pode ser considerada como uma 

característica adaptativa, na ocupação dos diferentes níveis do mesolitoral; 

 

16.  A espécie D. psammathodes pode apresentar um período de vida máximo de 

até nove meses, dependendo da estação de recrutamento; 

 

17.  Didemnum psammathodes apresenta um rápido desenvolvimento da colônia 

até atingir seu tamanho máximo. Dependendo da época do ano, o 

crescimento/dia pode chegar a 8,52 cm2/dia. Após esta etapa, a colônia entra 

em senescência e morre; 

 

18.  Na colonização do espaço nu, constata-se que: (a) a técnica de raspagem foi 

eficiente na retirada dos organismos; (b) a fixação e o desenvolvimento dos 

recrutas é dependente das condições abióticas e das características peculiares 

de cada espécie; (c) o período de um ano foi insuficiente para que esponjas e 

ascídias atingissem o mesmo desenvolvimento das comunidades intactas 

existentes; (d) havendo disponibilidade de substrato, as ascídias podem 

predominar sobre as esponjas na colonização; (e) a colonização do substrato 

nu é dependente dos períodos reprodutivos de cada espécie; (f) a localização e 

a posição das rochas no ambiente podem interferir na captação de recrutas.
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Anexo I – Lista das espécies de esponjas e ascídias identificadas na região do 

mesolitoral da praia do Cabo Branco. 

 

FILO PORIFERA 

Classe Demospongiae 

Ordem Dictyoceratida 

Família Thorectidae 

  Hyrtios sp 

 Família Ircinidae 

  Ircinia sp 

 Família Spongiidae 

  Spongia sp 

Ordem Hadromerida 

Família Spirastrellidae 

  Anthosigmella sp 

Família Chondrillidae 

  Chondrosia collectrix Schmidt, 1870 

  Chondrilla nucula Schmidt, 1862 

Família Placospongiidae 

  Placospongia carinata (Bowerbank, 1858) 

Família Suberitidae 

  Laxosuberites sp 

 Família Clionidae 

  Cliona sp 

Ordem Haplosclerida 

Família Chalinidae 

  Haliclona sp 

Ordem Poecilosclerida 

Família Tedaniidae 

    Tedania ignis (Duchassaing & Michelotti, 1867) 

   Família Mycalidae 
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    Mycale sp 

 Ordem Spirophorida 

Família Tetillidae 

  Cinachyrella alloclada (Uliczka, 1929) 

Ordem Halichondrida 

 Família Halichondriidae 

  Halichondria sp 

 

 

FILO CHORDATA 

SUBFILO UROCHORDATA 

 CLASSE ASCIDIACEA 

  Ordem Aplousobranchia 

   Família Didemnidae 

    Didemnum duplicatum Monniot, 1983 

    Didemnum psammathodes Sluiter, 1895 

    Polysyncraton amethysteum Van Name, 1902 

   Família Polycitoridae 

    Cystodites dellechiajei  (Della Vale, 1877) 

                                 Eudistoma sp1 

    Eudistoma sp2 

  Ordem Stolidobranchia 

   Família Styelidae 

    Symplegma rubra C. Monniot, 1972 
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Anexo II A – Ocorrência de esponjas no transecto II durante o período de um ano. 

MESES Jun/01 Jul/01 Ago/01 Set/01 Out/01 Nov/01 Dez/01 Jan/02 Fev/02 Mar/02 Abr/02 Mai/02 

Mesolitoral Superior 

Cliona sp             

Halichondria sp             

Haliclona sp             

Tedania ignis             

Mesolitoral Médio 

Cliona sp             

Halichondria sp             

Haliclona sp             

Tedania ignis             

Mesolitoral Inferior 

Cliona sp    x x     x x x 

Halichondria sp    x         

Haliclona sp        x     

Tedania ignis   x x x x  x x x x x 
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Anexo II B – Ocorrência de esponjas no transecto III durante o período de um ano. 

MESES Jun/01 Jul/01 Ago/01 Set/01 Out/01 Nov/01 Dez/01 Jan/02 Fev/02 Mar/02 Abr/02 Mai/02 

Mesolitoral Superior 

Cliona sp             

Halichondria sp             

Haliclona sp             

Tedania ignis             

Mesolitoral Médio 

Cliona sp             

Halichondria sp             

Haliclona sp             

Tedania ignis             

Mesolitoral Inferior 

Cliona sp    x x x   x x x x 

Halichondria sp  x   x       x 

Haliclona sp x x x x x    x x x x 

Tedania ignis x x x x x x x x x x x x 

Ircinia sp            x 
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Anexo III A – Ocorrência de ascídias no transecto II durante o período de um ano. 

MESES Jun/01 Jul/01 Ago/01 Set/01 Out/01 Nov/01 Dez/01 Jan/02 Fev/02 Mar/02 Abr/02 Mai/02 

Mesolitoral Superior 

D. duplicatum             

D. psammathodes             

Eudistoma sp1             

P. amethysteum             

S. rubra             

Mesolitoral Médio 

D. duplicatum        x   x  

D. psammathodes     x x x x x x x x 

Eudistoma sp1             

P. amethysteum             

S. rubra             

Mesolitoral Inferior 

D. duplicatum     x x x x    x 

D. psammathodes x x x x x x x x x x x x 

Eudistoma sp1(preto)    x  x  x     

Eudistoma sp1 (ocre)    x x x       

Eudistoma sp1(verde)             

P. amethysteum      x      x 

S. rubra           x  
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Anexo III B – Ocorrência de ascídias no transecto III durante o período de um ano. 

MESES Jun/01 Jul/01 Ago/01 Set/01 Out/01 Nov/01 Dez/01 Jan/02 Fev/02 Mar/02 Abr/02 Mai/02 

Mesolitoral Superior 

D. duplicatum             

D. psammathodes             

Eudistoma sp1             

P. amethysteum             

S. rubra             

Mesolitoral Médio 

D. duplicatum             

D. psammathodes       x x x x x x 

Eudistoma sp1             

P. amethysteum             

S. rubra             

Mesolitoral Inferior 

D. duplicatum     x x x x x x  x 

D. psammathodes x  x x x x x x x x x x 

Eudistoma sp1(preto) x x x x x x x  x x  x 

Eudistoma sp1(ocre) x x x x x     x   

Eudistoma sp1(verde) x  x  x       x 

P. amethysteum x    x  x  x x   

S. rubra       x  x x  x 
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