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Capítulo 17
MONITORAMENTO DE POPULAÇÕES DE Scolelepis
(POLYCHAETA: SPIONIDAE)
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Introdução
A classe Polychaeta é uma das principais representantes do macrobentos de praias de baixa energia
e muitas de suas espécies são apontadas como indicadoras confiáveis da riqueza e de padrões na estrutura
da comunidade de invertebrados bentônicos (Giangrande et al., 2005). Por possuir tanto espécies sensíveis
quanto tolerantes às alterações ambientais, é considerada um excelente indicador de perturbação ambiental (Pocklington & Wells, 1992) e frequentemente utilizada em pesquisas de monitoramento costeiro,
especialmente em habitats de fundo mole (Giangrande et al., 2005).
A família Spionidae é uma das mais diversas dessa classe, sendo comumente encontrada em praias
arenosas (Amaral et al., 2003; Amaral & Nallin, 2011; Rocha, 2011). Algumas de suas espécies são
consideradas bioindicadoras e possuem grande importância ecológica (Grassle & Grassle, 1974; Pearson
& Rosenberg, 1978). Entre essas, destacam-se as espécies pertencentes ao gênero Scolelepis (Figura 171), abundantes em praias dissipativas e com potencial de serem efetivamente utilizadas na avaliação de
impactos causados por mudanças climáticas globais. Para a costa brasileira são referidas, até o momento,
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cinco espécies - S. chilensis Hartmann-Schröder, 1962; S. squamata Müller, 1806; S. goodbodyi Jones,
1962, S. lighti Delgado-Blas, 2006 e S. gaucha Orensanz-Gianuca, 1974 (ver ANEXO 16-I) – e, para
algumas dessas espécies, já há informações sobre a dinâmica populacional: S. gaucha (Santos, 1991, 1994),
S. squamata (Shimizu, 1997; Souza & Borzone, 2000; Leão et al., 2012) e S. goodbodyi e S. chilensis
(MacCord & Amaral, 2005, 2007).

Objetivo
Utilizar o monitoramento de longo prazo de dados populacionais de espionídeos do gênero Scolelepis para avaliar o efeito de possíveis alterações decorrentes de mudanças climáticas.

Figura 17-1. Aspecto geral (A) e detalhes da região anterior (B) de Scolelepis. Fotos de G.S.C. Monteiro.

Procedimentos
Definição da Área de Estudo

Em cada local de estudo deverá ser monitorada ao menos uma praia localizada em áreas sob o menor impacto antrópico possível para que os efeitos deste não sejam confundidos com aqueles das mudanças climáticas. As praias selecionadas para este monitoramento devem pertencer ao estado morfodinâmico
dissipativo ou intermediário para dissipativo, uma vez que é nesse ambiente onde ocorrem os espionídeos.
Em cada praia deverá ser estabelecido um setor de 30 m de comprimento (paralelo à linha d’água)
e de largura correspondente à da região entremarés (entre a linha da maré mais alta e o limite inferior de
recuo máximo das ondas no horário previsto para a maré mais baixa de sizígia) onde ocorrerá a amostragem. É recomendável que esse setor se localize fora da área de influência de rios ou vertedouros d’água
para que os efeitos destes (muitas vezes relacionados às atividades antrópicas, como descarga de poluentes)
não se confundam com os oriundos das mudanças climáticas. Também recomenda-se que o setor seja visualmente homogêneo, em seu interior e nas proximidades, evitando a presença de bancos de areia, poças
de marés, diferentes constituições sedimentares e/ou inclinação. Uma vez que o objetivo é monitorar as
variações em parâmetros populacionais, é necessário que o setor tenha sempre a mesma localização. Para
isso, deverá ser estabelecido um marco fixo (MF), georreferenciado, na região posterior às dunas, no início
da vegetação arbustiva ou de alguma estrutura física já existente (estrada, calçada, muro, entre outras) que
servirá como referência para os levantamentos do perfil praial e para o monitoramento da posição da linha
de maré alta de sizígia no período de cada amostragem.
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Amostragem

Após a determinação do setor de amostragem, deverá ser medida (1) a distância entre o marco fixo
e a linha da maré alta (linha de deixa mais evidente) e (2) a largura da praia desde o MF até o limite inferior de recuo máximo das ondas no horário previsto para a maré mais baixa de sizígia (a partir da diferença
dessas duas medidas a largura da região entremarés também poderá ser aferida). O perfil praial também
deverá ser determinado, e poderá ser realizado da maneira mais conveniente (i.e., utilizando teodolito,
nível de pedreiro, DGPS ou método de Emery). O método de balizas proposto por Emery (1961) (ANEXO 14-II) é seguramente o de mais fácil aplicação e baixo custo. As medidas de perfil deverão ser tomadas
em intervalos de 10 m a partir do MF até a linha d’água no pico de maré baixa de sizígia, tomando-se a
diferença em altura de um ponto em relação ao inferior, sucessivamente, até obter a altura total da praia
(supralitoral + mediolitoral).
A coleta deverá ocorrer semestralmente, no final do verão (fevereiro-março) e final do inverno
(agosto-setembro) durante marés baixas de sizígia. Dez transectos perpendiculares à linha d’água devem
ser estabelecidos no setor de amostragem, entre as linhas máxima e mínima da maré de sizígia. Um espaçamento de 3 m entre os transectos é recomendado para que a amostragem em um transecto não interfira
nos transectos vizinhos (Figura 17-2). Em cada coleta, as amostras devem ser obtidas, no mínimo, em
três transectos, sorteados aleatoriamente entre os dez demarcados. Ao longo dos transectos, a amostragem
deve ser do tipo sistemática, com tomada de amostras em dez pontos equidistantes. A determinação da
distância entre pontos será feita a cada coleta, devendo-se para tal dividir a largura total do setor de amostragem (largura da região entremarés) por nove. O primeiro ponto de coleta deverá estar situado na linha
d’água e o último no ponto máximo atingido pela maré alta de sizígia. Devido ao pequeno tamanho corporal, as amostras podem ser retiradas com um amostrador de 10 cm de diâmetro (0,008 m2) enterrado
até 20 cm de profundidade. O volume do interior do amostrador constitui uma amostra.

Figura 17-2. A- Desenho amostral para coleta de Scolelepis nos níveis superior (S), médio (M) e inferior (I), da região entremarés; B- Amostrador (10 cm de diâmetro). MAS: Maré alta de sizígia, MBS: Maré baixa de sizígia, MF: Marco fixo. Esquema:
Tatiana M. Steiner

Além das amostras de Scolelepis, deverá ser coletada uma amostra de sedimento na estação central
de cada transecto (ponto de amostragem 5) para que análises granulométricas (diâmetro médio do grão,
coeficiente de seleção, assimetria e curtose do sedimento) sejam realizadas (ANEXO 14-III). Dados de
temperatura, altura e períodos de ondas, incidência de ventos e pluviosidade deverão ser obtidos, continuamente, em serviços de previsões do tempo e estudos climáticos:

226

•

CPTEC (http://www.cptec.inpe.br);

•

SIMCos (http://www.lamma.ufrj.br/sites/simcos/paginas/sistema/index.html);

•

Climatempo (http://www.climatempo.com.br).

Os dados abióticos devem ser armazenados em planilha (Tabela 17-1).
Tabela 17-1. Planilha para registro dos dados abióticos (preencher somente campos em amarelo).
Praia:
Data

Georreferenciamento (MF):
Perfil
Distância MF Desnível (CM)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
∞
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
∞
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
∞

Sedimento (1 amostra no ponto central de cada transecto)
Transecto
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Nível

DMG (Φ)

CS (Φ)

Assimetria

Curtose

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Procedimentos de Laboratório

Após a coleta, as amostras devem ser triadas com água do mar em malha de abertura 0,5 mm e os
Scolelepis retidos devem ser retirados cuidadosamente da malha. Esse procedimento exige atenção para
que os organismos não passem despercebidos. Cuidado especial deve ser dedicado para a retirada dos vermes da malha da peneira, pois esses animais são facilmente fragmentados durante o processo. Recomenda-se o uso de pinça tipo relojoeiro. Os indivíduos coletados durante essa triagem devem ser anestesiados
com cloreto de magnésio 7%, contados e fixados em álcool 70%. Os dados serão registrados em planilhas
específicas, contendo informações sobre a ocasião de coleta e o número de indivíduos presentes em cada
amostra (Tabela 17-2).
Caso não seja possível realizar a triagem no dia da coleta (ou no máximo no dia seguinte), o sedimento de cada amostra deve ser mantido individualizado em sacos plásticos resistentes e fixado em formol
a 10%. A seguir, as amostras devem ser acondicionadas em recipientes fechados para posterior triagem.
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Para análises de tamanho dos indivíduos de Scolelepis, o maior diâmetro (mm) do 3o segmento
(D3 – Figura 17-3) de cada indivíduo deverá ser medido com auxílio de um microscópio estereoscópico
com ocular graduada e utilizado como estimativa de tamanho, uma vez que poliquetas, de modo geral,
fragmentam-se com facilidade (MacCord & Amaral, 2005). Quando possível, medir o comprimento
total.
Tabela 17-2. Planilha para registro dos dados de Scolelepis.

Figura 17-3. Exemplar de Scolelepis, no qual é identificado o 3º segmento (D3), cujo diâmetro deverá
ser medido para as análises de tamanho dos indivíduos.

Tratamento dos Dados

Para cada amostra deverá ser calculada a densidade, expressa em número de indivíduos por metro
quadrado. De forma a facilitar as comparações entre as diferentes praias, os dados de densidade dos organismos serão transformados em abundância por metro linear (AML, ind./m¹), multiplicando-se a densidade média “q” (expressa em ind./m²) em cada nível amostral “i” de todas as amostras “m” pertencentes a
transversal “r” (qm) pela largura correspondente da área amostrada “w” (= largura da faixa de distribuição
dos organismos), conforme equação abaixo proposta por Brazeiro & Defeo (1996).
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Olhos

Prostômio

Peristomio

Dois pares dispostos em forma
subtrapezoidal
sem pigmentação acima dos
olhos

Bastante agudo em formato
Longo com
triangular, se
pequenas
estendendo
asas laterais
até o 1º setígero

Dois pares em
linha transverScolelepis
sal, par central Triangular e Longo com
squamata (Mül- arredondado e se estende até pequenas
ler, 1806)
lateral renifor- o 2º setígero asas laterais
me, sem pigmentação acima dos

Dois pares em Cônico e
linha transver- afilado na
Longo com
Scolelepis lighti sal, par central extremidade
asas laterais
Delgado-Blas, arredondado e e depois se
bem desen2006
lateral renifor- torna trianguvolvidas
me, com pigmen- lar se estentação acima dos dendo até o 2º

Scolelepis
gaucha Orensanz-Gianuca,
1974

Dois pares em
Inflado prólinha transverScolelepis
ximo da base
Longo com
sal, par central
chilensis (Harte alongado
pequenas
arredondado e
mann-Schröder,
se estendenasas laterais
lateral renifordo até o 2º
1962)
me, com pigmensetígero
tação acima dos

Dois pares em
Agudo na
linha transverextremidade e
Longo com
Scolelepis goo- sal, par central
posteriormendbodyi (Jones, arredondado e
pequenas
te triangular.
1962)
lateral reniforasas laterais
Estende-se até
me. Sem pigmeno 1º setígero
tação acima dos

Espécies

Parcialmente
fundida (2/3) a
lamela notopodial até o
setígero 17 e
depois com 1/3
de fusão

Parcialmente
fundida (2/3) a
lamela notopodial até o
setígero 24 e
depois com 1/3
de fusão
Arredondada na
região anterior,
reentrância a
partir do 22 e
bilobada a partir
do 40

Bem desenvolOval nos setigevido com lamela
ros 2 e 3, arrenotopodial
dondada do 4 ao
triangular e
24 e com reenneuropodial subtrância a partir
triangular com
do 25
notocerda

Bem desenvolvido com lamela
notopodial oval
e neurorpodial
arredondada
com notocerda

Presente a partir
do setígero 25,
com dois ou três
dentes acima do
dente principal

Presente a partir
do setígero 25
com um, dois
ou três dentes
acima do dente
principal

Presente a partir
do setígero 28,
com um ou dois
dentes acima do
dente principal

Presente a partir
Lamela pós-setal
dos setígeros
bem desenvolvi27-31, com um
da e sem lamela
dente acima do
pré-setal
dente principal

Pouco desenvolvido com
Arredondada na
lamela notoporegião anterior e
dial arredondada
alongada após o
e neuropodial
setígero 21
triangular com
notocerda

Ausente

Ausente

Ausente

Presente

Ausente

Lamela neuro- Ganchos neuro- Ganchos
Região
podial
podiais
notopodiais anterior

Bem desenvol- Subtriangular na
Presente a partir
vido com lamela região anterior,
do setígero 24,
notopodial trian- retangular entre
com um ou dois
gular e neuropo- os setígeros 16 e
dentes acima do
dial arredondada 26, tornando-se
dente principal
com notocerda depois triangular

Primeiro setígero

Pouco desenvolvido com
Independentes
lamela notopodos lóbulos
dial triangular
pós-setais notoe neuropodial
podiais
subtriangular
com notocerda

Parcialmente fundidas
(1/2) a lamela
notopodial até
o setígero 22,
depois com 1/3
de fusão

Parcialmente fundidas
(1/2) a lamela
notopodial até
o setígero 22,
depois com 1/3
de fusão

Brânquias
1º setígero

Ganchos neuropodiais

ANEXOS — CAPÍTULO 17

Anexo 17-I. Caracterização das Espécies de Scolelepis Mais Comuns em
Praias, conforme Rocha (2011)
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Anexo 17-II. Formulário de Campo
Formulário de Coleta e Monitoramento de Populações
de Scolelepis
Praia: _________________________ Município:________________________ Estado:________
Posição do Marco Fixo/ Georreferenciamento
Latitude:________°_________’ _________”S

Longitude: ________°_________’ _________” W

Data da coleta: ___________________ Hora inicial: ____________ Hora final: ___________
Distância entre MF e linha de maré alta (m): _______________________
Larg. entremarés (m): ______________________

Declividade entre pontos de observação (cm): _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Obs. climáticas: _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Sedimento: T1 _____________________ T2______________________ T3_____________________
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