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RESUMO 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos são extremamente importantes na 

estrutura e funcionamento dos ecossistemas aquáticos, constituindo a base de diversas 

cadeias tróficas. Além disso, são igualmente determinantes no estudo dos ecossistemas 

em que habitam, pela capacidade de integrar e reflectir as condições do meio. Devido a 

estas características têm sido amplamente utilizadas em monitorização e avaliação de 

qualidade ambiental. O presente estudo teve como principais objectivos comparar a 

composição das comunidades de diferentes zonas, em termos temporais e espaciais, e 

avaliar quais os factores que poderão condicionar essas comunidades. Pretendeu-se 

ainda avaliar a qualidade ecológica desses locais utilizando diversos índices e inferir 

sobre qual o melhor índice(s) e época para amostragem a utilizar em avaliação 

ambiental. Para tal, foram comparadas quatro zonas em Portugal Continental: duas 

zonas costeiras, Aguçadoura e Frente Atlântica de Almada; e dois estuários, Mondego e 

Mira. Verificou-se a existência de diferenças significativas nas comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos entre zonas costeiras, estuarinas e, no estuário do Mira, 

entre diferentes zonas salinas. As comunidades foram caracterizadas essencialmente 

pelo conjunto de taxa que as constituem e não por taxa característicos de cada local. Os 

factores abióticos analisados que mais contribuíram para as diferenças entre as várias 

zonas foram a salinidade, a profundidade e o tipo de sedimento. No que respeita à 

qualidade ambiental, verificou-se a existência de variações espaciais e temporais na 

riqueza taxonómica e densidade das comunidades, bem como nos índices calculados, 

Shannon-Wiener, Margalef, AMBI e M-AMBI. De entre estes índices, o AMBI denotou 

menor variabilidade que os índices de diversidade, e o M-AMBI, como índice 

multimétrico, permitiu uma informação mais geral e imediata acerca do estado das 

comunidades. Os resultados indicaram que, para avaliação de qualidade ecológica, a 

amostragem de macroinvertebrados bentónicos deve ser realizada nas quatro épocas do 

ano. Este foi um dos primeiros trabalhos a realizar uma abordagem comparativa entre 

comunidades de macroinvertebrados bentónicos de zonas costeiras e estuarinas em 

Portugal. 

Palavras-chave: comunidades de macroinvertebrados bentónicos; zonas costeiras e 

estuarinas; factores ambientais; avaliação de qualidade ecológica; 

variabilidade espacial e temporal 
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SUMMARY 

Benthic macroinvertebrates are at the bottom of many aquatic trophic chains and, 

therefore, an important component of aquatic ecosystem function and structure. The 

structure of benthic macroinvertebrate communities integrates and reflects surrounding 

environmental conditions which makes them extremely useful in environmental 

monitoring and ecological status evaluations. The present work aimed to compare, both 

spatially and temporally, the composition of coastal and estuarine macroinvertebrate 

communities, and evaluate which abiotic factors might influence them. It also aimed to 

evaluate the ecological quality of different areas, through the use of several metrics and 

indexes, and to determine which index(es) and sampling season should be chosen to 

monitor these type of communities. To accomplish this, four areas of the Portuguese 

coast were compared: two coastal areas, Aguçadoura and Frente Atlântica de Almada, 

and two estuaries, Mondego and Mira. Significant differences were found between 

coastal areas and estuaries, and between different salinity stretches of the Mira estuary. 

Although some taxa were specific to certain areas, most differences resulted from 

changes in the benthic macroinvertebrate communities as a whole. Salinity, depth and 

sediment type were the abiotic factors that had the highest contribution for the 

differences found between areas. Spatial and temporal variations were found in the 

community density and taxonomic richness, as well as in the Shannon-Wiener, 

Margalef, AMBI e M-AMBI indexes. AMBI was less variable than diversity measures 

but the multimetric M-AMBI was found to provide more general and immediate 

information on community status. The results showed that for ecological quality 

evaluation, benthic macroinvertebrate communities should be sample in all four 

seasons. This is one of the first studies using a comparative approach between estuarine 

and coastal benthic macroinvertebrate communities in Portugal. 

Keywords: benthic macroinvertebrate communities; estuarine and coastal areas; 

environmental factors; ecological status evaluation; spatial and 

temporal variability 

  



 

 

  



 

 
 

ÍNDICE 

 

Agradecimentos .......................................................................................................................... i 

Resumo ..................................................................................................................................... iii 

Summary ................................................................................................................................... v 

Capítulo 1 - Introdução geral 
Introdução Geral ........................................................................................................................ 3 

Metodologia Geral .................................................................................................................... 6 

Local de estudo ..................................................................................................................... 6 

Amostragem de macroinvertebrados bentónicos e sedimentos ............................................. 8 

Procedimento laboratorial de macroinvertebrados bentónicos e sedimentos ...................... 11 

Referências .............................................................................................................................. 12 

Capítulo 2 - Ecologia das comunidades 

Ecologia das comunidades de macroinvertebrados bentónicos em zonas 
costeiras e estuarinas .................................................................................................... 17 

Resumo .................................................................................................................................... 17 

Abstract ................................................................................................................................... 18 

Introdução ............................................................................................................................... 19 

Metodologia ............................................................................................................................ 22 

Análise de dados e procedimento estatístico ....................................................................... 22 

Resultados ............................................................................................................................... 24 

Comparação das comunidades de macroinvertebrados bentónicos ..................................... 24 

Composição e abundância das comunidades de macroinvertebrados bentónicos ............... 26 

Taxa característicos ............................................................................................................. 28 

Influência dos factores ambientais na diferenciação das comunidades ............................... 29 

Discussão ................................................................................................................................. 32 

Conclusões .............................................................................................................................. 38 

Referências .............................................................................................................................. 40 

Capítulo 3 - Avaliação de qualidade ecológica 

Avaliação de qualidade ecológica em comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos em zonas costeiras e estuarinas: abordagem comparativa .................... 47 

Resumo .................................................................................................................................... 47 

Abstract ................................................................................................................................... 48 

Introdução ............................................................................................................................... 49 

Metodologia ............................................................................................................................ 53 



 

 
 

Análise de dados ................................................................................................................. 53 

Resultados ............................................................................................................................... 57 

Riqueza taxonómica, densidade e índices de Shannon-Wiener e de Margalef ................... 57 

Índice Biótico Marinho - AMBI .......................................................................................... 59 

Índices e Nível de Qualidade Ecológica - EcoQS ............................................................... 60 

AMBI multivariado (M-AMBI) e Nível de Qualidade Ecológica ...................................... 61 

Discussão ................................................................................................................................. 62 

Conclusões .............................................................................................................................. 68 

Referências .............................................................................................................................. 70 

Capítulo 4 - Considerações Finais 

Considerações Finais ............................................................................................................... 75 

Referências .............................................................................................................................. 77 

ANEXOS 

ANEXO I – Lista de taxa 

ANEXO II – Bibliografia utilizada na identificação de macroinvertebrados bentónicos 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO GERAL 

  



 

 

  



Introdução Geral 
Capítulo 1 

3 
 

INTRODUÇÃO GERAL 

 

A ideia para este trabalho surgiu com a constatação da falta de conhecimento e 

informação em Portugal no que respeita às comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos em zonas costeiras, tendo como termo de comparação os estuários, na 

generalidade, melhor estudados. Para além de um melhor conhecimento destas 

comunidades costeiras, pretendeu-se também ter uma noção do seu estado ecológico, 

elementos essenciais para a implementação de Directivas europeias muito exigentes no 

que respeita à qualidade ambiental dos ecossistemas, como é o caso da Directiva 

Quadro da Água (DQA) e da Directiva “Estratégia para o Meio Marinho” (DEMM). É 

por isso um estudo pioneiro em muitos aspectos, nomeadamente pela abordagem 

comparativa realizada entre duas zonas costeiras e duas zonas estuarinas, que poderá ser 

uma útil ferramenta em estudos subsequentes abrangendo estas áreas. 

A escolha dos macroinvertebrados bentónicos para este trabalho deve-se ao facto destes 

organismos desempenharem um papel fundamental na estrutura e funcionamento do 

meio em que habitam, aliado ao importante papel que podem ter na avaliação de 

qualidade em ecossistemas aquáticos (Wolff, 1973; Lenat & Barbour, 1994; Costa et 

al., 2006). Estes organismos, que vivem ou estão directamente dependentes do 

substrato, são essenciais à dinâmica dos ecossistemas costeiros e estuarinos, pois 

constituem um elemento central nas cadeias alimentares, representando um importante 

recurso alimentar para grandes crustáceos, cefalópodes, peixes e aves. As áreas costeiras 

e estuarinas funcionam também, frequentemente, como importantes locais de 

reprodução e alimentação de juvenis de muitas espécies com valor económico, 

nomeadamente peixes com elevado valor comercial (Hartley & Dicks, 1987). Além 

disso, algumas espécies de invertebrados bentónicos capturados nestas áreas, como 

crustáceos e moluscos, são muito utilizados na gastronomia. 

Estes organismos, por outro lado, são muito importantes para avaliação e monitorização 

de alterações em sistemas aquáticos. Estes sistemas, nomeadamente os seus sedimentos, 

funcionam muitas vezes como sumidouro para uma variedade de contaminantes, 

especialmente partículas orgânicas ou inorgânicas e metais pesados (Hartley & Dicks, 

1987). Assim, os macroinvertebrados bentónicos, por estarem em íntima associação 
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com o substrato, apresentam geralmente baixa mobilidade, elevada diversidade de 

estratégias adaptativas e ciclos de vida relativamente curtos, tornando-se bastante 

apropriados para uso em trabalhos científicos (Pearson & Rosenberg, 1978; Bilyard, 

1987; Weisberg et al., 1997). Isto porque, sendo organismos na generalidade bastante 

sensíveis a perturbações no seu habitat e pertencentes a níveis inferiores das cadeias 

alimentares, acabam não só por integrar e reflectir as condições do meio em que 

habitam, como as modificações que experimentam têm repercussões em níveis tróficos 

superiores (Costa et al., 2005a; Silva, 2006) 

Considerando a ideia inicial deste trabalho, optou-se por incidir no estudo do substrato 

móvel de duas zonas costeiras e duas zonas estuarinas portuguesas, com localizações 

geográficas distintas e sujeitas a pressões naturais e antropogénicas muito díspares, de 

forma a abordar comparativamente as comunidades aí existentes. 

Os estuários são ambientes de transição entre o rio e o mar, definidos por Pritchard 

(1967) como “corpos de água costeiros semi-fechados, com livre ligação ao mar e nos 

quais a água do mar é mensuravelmente diluída com a água doce proveniente da 

drenagem terrestre”. Estes sistemas são caracterizados por uma ampla oscilação, muitas 

vezes imprevisível, das condições hidrológicas, morfológicas e químicas. Os dois 

estuários estudados neste trabalho, Mondego e Mira, são exemplo disso. O Mondego 

tem sido alvo, ao longo das últimas décadas, de forte intervenção humana, com obras de 

regularização, portos, empreendimentos hidráulicos, a juntar à pressão adjacente à 

prática agrícola e proximidade de zonas urbanas e industriais. Estes factores de origem 

antropogénica vão juntar-se às já fortes pressões naturais a que o estuário está sujeito, 

como variações bruscas de salinidade devidas a maior ou menor caudal dulciaquícola 

(Marques et al., 1993; Cunha & Dinis, 2002; Ribeiro, 2002). Por seu turno, o estuário 

do Mira é frequentemente considerado como pristino, pela inexistência de grandes obras 

de regularização ou outras pressões antrópicas significativas (Costa et al., 2001; 

Carvalho et al., 2005). No entanto, a presença de pisciculturas e uso agrícola de terrenos 

não parece exercer elevada perturbação no habitat estuarino. Este estuário tem um 

caudal dulciaquícola reduzido, mas pode ter, tal como o Mondego, oscilações naturais 

sazonais muito fortes. 

As zonas costeiras são definidas como a zona onde o estuário ou a água do mar encontra 

terra, incluindo as zonas intertidais, águas próximas da costa e áreas subtidais (Baker & 
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Wolff, 1987). As duas zonas costeiras estudadas são áreas subtidais, um dos meios 

menos conhecidos e acerca do qual existe menos literatura em Portugal. 

Consequentemente, as informações existentes acerca da Aguçadoura e Frente Atlântica 

de Almada são bastante reduzidas relativamente aos dois estuários estudados. Ainda 

assim, a proximidade da Frente Atlântica ao estuário do Tejo torna expectável que as 

comunidades que povoam este ambiente sejam mais ricas e diversificadas, devido à 

entrada de nutrientes provenientes do estuário (Costa et al., 2007). Quanto à 

Aguçadoura, o nível de conhecimento é ainda menor, não havendo qualquer informação 

acerca das comunidades que habitam esta zona costeira. Com intuito de conhecer 

melhor as comunidades de macroinvertebrados das quatro áreas de estudo, realizou-se 

um estudo aprofundado e comparativo dos taxa que as constituem, bem como dos 

principais factores ambientais que podem condicionar a estruturação e variação das 

comunidades. 

Uma característica comum a estes dois tipos de sistemas é a frequente proximidade a 

zonas urbanas, como acontece nos estuários e Frente Atlântica de Almada, expondo-os a 

diversas pressões antrópicas. Chainho (2008) sumarizou algumas dessas perturbações, 

sendo que as que estão melhor documentadas são, principalmente, os impactos físicos, o 

enriquecimento orgânico, a eutrofização e outros poluentes, como metais pesados, 

hidrocarbonetos e pesticidas. A Aguçadoura é o local mais afastado de pressões de 

origem antrópica, pelo que será expectável que o seu estado ecológico seja bastante 

favorável. Para avaliar esta maior ou menor impactação dos ecossistemas, usaram-se a 

índices bióticos, que procuram reflectir, de uma forma mais simples ou integrativa, o 

estado das comunidades. 

Os principais objectivos desta tese foram comparar a composição das comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos em zonas costeiras e estuarinas, quer a nível temporal, 

quer espacial, tentando igualmente avaliar quais os factores ambientais que mais 

contribuem para a diferenciação dessas comunidades e determinar qual o índice ou 

índices a utilizar em avaliação de qualidade ecológica em ambos os tipos de sistema e 

qual a época do ano mais adequada para as respectivas amostragens. 

Em termos estruturais, esta tese encontra-se subdividida em quatro capítulos distintos: 

Capítulo 1: Introdução Geral, com a explicação do porquê da realização deste trabalho e 

uma breve descrição dos pontos a serem abordados nos capítulos seguintes; e 
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Metodologia Geral, comum aos capítulos 2 e 3, com descrição das áreas de estudo, 

procedimento de amostragem e laboratorial; 

Capítulo 2: Ecologia das comunidades de macroinvertebrados bentónicos em zonas 

costeiras e estuarinas, consistindo na comparação das comunidades nas várias zonas 

estudadas e avaliação dos factores ambientais intervenientes na estruturação das 

comunidades; 

Capítulo 3: Avaliação de qualidade ecológica em comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos de zonas costeiras e estuarinas, efectuando-se uma abordagem comparativa 

da adequabilidade de diversos índices utilizados com este propósito, bem como das 

épocas do ano para amostragem mais adequadas para realizar esta avaliação; 

Capítulo 4: Considerações Finais, onde se apontam as principais conclusões deste 

trabalho e utilidade dos resultados obtidos, terminando com a sugestão de trabalhos 

futuros que alarguem o conhecimento deste tema. 

 

 

METODOLOGIA GERAL 

 

LOCAL DE ESTUDO 

O presente trabalho abrangeu quatro áreas de estudo em Portugal Continental, duas 

zonas costeiras, Aguçadoura e Frente Atlântica do Concelho de Almada, e dois 

estuários, Mira e Mondego (Figura 1.1). 

A zona da Aguçadoura (Figura 1.1.a) localiza-se a cerca de 6 km a Oeste da praia da 

Aguçadoura, concelho de Póvoa de Varzim, (aproximadamente 41°26’N, 8°51’O), local 

onde a profundidade ronda os 50 m (Brites et al., 2005; Costa et al., 2009). É uma zona 

de clima temperado, característico do Norte de Portugal. Este local encontra-se já fora 

da zona de influência de caudais dulciaquícolas e pela sua localização e características, 

está pouco sujeito a pressões antropogénicas. A nível administrativo é já considerada 

uma área marinha, uma vez que se encontra localizada a mais de uma milha da linha de 
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costa. Contudo, neste estudo, por razões metodológicas e biológicas, optou-se por 

considerá-la uma zona costeira. 

A Frente Atlântica de Almada localiza-se na região sul adjacente à embocadura do 

estuário do Tejo, Concelho de Almada (Figura 1.1.c), sendo caracterizada por um clima 

temperado-quente, com alguma influência sub-tropical. Esta área abrange a zona 

costeira entre a Cova do Vapor e a Praia da Fonte da Telha (aproximadamente 38°36’N, 

9°13’O), numa extensão de cerca de 13 km, sendo que as amostragens decorreram 

sempre a uma distância da linha de costa entre os 50 m e os 100 m, onde a profundidade 

se aproxima dos 10 m. A influência do rio Tejo, que tem um caudal médio muito 

elevado (400 m3s-1), leva a que esta zona receba importantes caudais de água doce 

(Costa et al., 2007). Esta área encontra-se inserida na Área Metropolitana de Lisboa e 

sofre elevadas pressões de origem antrópica, em especial na época balnear. 

O estuário do Mondego localiza-se na zona central de Portugal, (aproximadamente 

40°08’N, 8°50’O), sendo esta uma região temperada-quente, onde se faz sentir a 

influência, tanto do clima Atlântico, como Mediterrânico (Figura 1.1.b). O estuário 

estende-se por cerca de 21 km, correspondendo a uma área superficial que ronda os 88,6 

km2 e uma profundidade média de cerca de 2 m (Costa et al., 2004, Marques, 2008), 

sendo o caudal médio do principal rio afluente, o rio Mondego, de cerca de 80 m3s-1. A 

sua extensão e dinâmica hidrológica estão condicionadas pelo empreendimento 

hidráulico construído em Coimbra (Açude de Coimbra). Como tal, os caudais que 

afluem ao estuário, e que são muito irregulares, estão dependentes do regime 

hidrológico do rio Mondego, que é determinado pela precipitação e pela regularização 

efectuada nos diversos empreendimentos hidráulicos existentes ao longo da sua da bacia 

hidrográfica (Cunha & Dinis, 2002; Costa et al., 2004). O regime de marés, por seu 

turno, é semi-diurno mesotidal, geralmente bem misturado (Cunha & Dinis, 2002). O 

estuário sofre a influência de diversas pressões antropogénicas que conduzem a um 

stress ambiental elevado, e que advêm da construção de diversos empreendimentos 

hidráulicos, acções de drenagem de zonas de sapal, artificialização de margens, 

dragagem de canais de navegação, uso agrícola intensivo, presença de aquaculturas, 

actividade industrial e portuária e a ainda a forte pressão de zonas urbanas adjacentes 

(Marques et al., 1993; Cunha & Dinis, 2002). 
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O estuário do Mira (Figura 1.1.d) é um sistema de pequena dimensão, cuja área total 

ronda os 3 km2 (Marques, 2008), temperado e polihalino, localizado a sudoeste de 

Portugal (aproximadamente 37°40’N e 8°45’O), sendo o sistema situado mais a Sul 

neste estudo e logo com maior influência subtropical. O estuário estende-se por cerca de 

32 km, entre Vila Nova de Milfontes e Odemira e o caudal médio do rio Mira, principal 

afluente, ronda os 10 m3s-1 (Andrade, 1986; Blanton et al., 2000; Costa, 2004). Também 

no caso do estuário do Mira, a descarga de água doce é determinada pela precipitação e 

regulada por barragens localizadas a montante na bacia hidrográfica (Marques, 2008), 

contudo, em oposição ao Mondego, este é muitas vezes considerado como apresentando 

um estado relativamente pristino (Costa et al., 2001; Carvalho et al., 2005), ou seja, o 

de um sistema não perturbado. De facto, a intervenção humana no estuário do Mira tem 

sido muito reduzida e limitada às pressões decorrentes da existência de pisciculturas, 

actividades de recreio e proximidade de povoações (Costa et al., 2001). 

 

AMOSTRAGEM DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS E SEDIMENTOS 

Este trabalho pretendeu maximizar informação previamente existente em bases de dados 

do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciência, pelo que as metodologias de 

amostragem e os anos amostrados não coincidiram. Facto, que embora apresente 

algumas condicionantes, foi considerado como não limitativo para o desenvolvimento 

deste estudo. Os dados referentes à Frente Atlântica de Almada e estuários do Mondego 

e do Mira foram obtidos; respectivamente; a partir dos seguintes projectos: 

Caracterização das comunidades de macroinvertebrados bentónicos e monitorização 

da qualidade ecológica da frente Atlântica do concelho de Almada; Bases 

metodológicas para a análise da qualidade ecológica da água em rios e estuários 

portugueses; Relatório de execução material do projecto EFICAS: efeitos dos caudais 

dulciaquícolas sobre as comunidades de invertebrados macrobentónicos, na 

perspectiva da avaliação da qualidade ecológica dos estuários. Estes dados foram 

reanalisados com vista ao desenvolvimento deste trabalho. Quanto à zona da 

Aguçadoura, todo o processo de amostragem e processamento laboratorial decorreu no 

âmbito deste estudo. 
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Figura 1.1. Esquema representativo dos quatro locais de estudo: a) Aguçadoura (Ag), b) Mondego (Mo), c) Frente 
Atlântica de Almada (Fa) e d) Mira (Mi) e respectivas estações de amostragem. 
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Em todos os locais de estudo, a amostragem de macroinvertebrados bentónicos foi 

efectuada ao longo de um ano com periodicidade trimestral, sendo as amostras 

representativas das quatro épocas do ano: Inverno, Primavera, Verão e Outono. 

Nas zonas costeiras, Aguçadoura e Frente Atlântica de Almada, seleccionaram-se 3 

estações de amostragem (Figuras 1.1.a e 1.1.c), que foram amostradas nos períodos 

2007/2008 e 2007, respectivamente. Na Aguçadoura, estas três estações distaram entre 

si cerca de uma milha náutica, tendo sido nomeadas AgA, AgB e AgC de Sul para 

Norte. Na Frente Atlântica de Almada, uma estação foi estabelecida relativamente 

próximo da embocadura do estuário do Tejo, em frente à cidade da Costa da Caparica 

(FaA), a segunda um pouco mais a Sul, perto da praia da Rainha (FaB), e a terceira, no 

enfiamento da praia da Fonte da Telha (FaC). Para o estudo dos macroinvertebrados 

bentónicos foram recolhidos 9 replicados na Aguçadoura e 8 na Frente Atlântica de 

Almada, por estação de amostragem, tendo sido utilizada uma draga Smith-McInthyre 

modificada (draga Day), com uma área de ataque de 0,10 m2. 

No estuário do Mondego foram amostradas 7 estações (Figura 1.1.b), entre 2000 e 2001. 

No estuário do Mira as amostragens foram realizadas em 5 estações (Figura 1.1.d), 

durante o ano de 2006. Em ambos os casos, as estações foram seleccionadas de forma a 

englobarem as classes de salinidade polihalino (18 – 30) e euhalino (> 30), definidas 

pelo sistema de Veneza (Anónimo, 1959). Optou-se por esta gama de salinidades por 

estas classes estarem mais próximas das zonas costeiras (fisicamente e em termos 

halinos), logo tornando mais correcta uma abordagem comparativa a nível das 

comunidades que as constituem. No Mondego, à região polihalina correspondem as 

estações Mo1, Mo6 e Mo7 e à euhalina as estações Mo2, Mo3, Mo4, Mo5 (Pinto et al., 

2009). No estuário do Mira as estações correspondentes à região polihalina são as Mi6, 

Mi7 e Mi8 e à região euhalina as Mi10 e Mi11 (Marques, 2008). Em cada estação e em 

ambos os estuários, foram recolhidos, aleatoriamente, 3 replicados, utilizando uma 

draga van Veen modelo LMG, com uma área de ataque de 0,05 m2. 

Para além das amostras para análise biológica, foi ainda recolhida, em cada estação, 

uma amostra de sedimento para determinação da sua granulometria. Paralelamente à 

amostragem, foi realizada a recolha de informação de dados geográficos e abióticos. A 

latitude e longitude foram determinadas com um GPS (marca Magellan, modelo 

Meridian GPS), e a profundidade e a salinidade, utilizando uma sonda multiparamétrica 
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(marca YSI, modelo 6820 V2). Contudo, para as duas zonas costeiras em estudo, os 

valores de salinidade foram obtidos com base em valores de referência referidos por 

Martins (1997) para o Atlântico ao largo de Portugal Continental. 

 

PROCEDIMENTO LABORATORIAL DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS E 

SEDIMENTOS 

Todas as amostras foram fixadas com uma solução de formaldeído a 4% e 

posteriormente lavadas através de um crivo de malha calibrada de 0,500 mm. A fracção 

retida foi conservada em recipientes com álcool a 70°, para posterior triagem do 

material biológico, assim como contagem e identificação dos espécimes ao menor nível 

taxonómico possível (Lista de taxa presentes nas comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos dos quatro locais estudados – ANEXO I). Para identificação dos 

macroinvertebrados encontrados recorreu-se a chaves dicotómicas desenvolvidas para 

os diferentes grupos e a publicações científicas para grupos mais específicos 

(Bibliografia utilizada na identificação de macroinvertebrados bentónicos – ANEXO II), 

adoptando-se a nomenclatura taxonómica do European Register of Marine Species 

(http://www.marbef.org/data/erms.php). 

A granulometria dos sedimentos foi determinada através da separação das diversas 

fracções utilizando uma coluna de quatro crivos (0,063 mm, 0,250 mm, 0,500 mm e 

2,000 mm) do tipo “AFNOR”, após secagem a 60ºC. Os sedimentos foram então 

classificados em cinco classes distintas: cascalho (> 2,000 mm), areia grossa 

(0,500 – 2,000 mm), areia média (0,250 – 0,500 mm), areia fina (0,250 – 0,063 mm) e 

vasa (< 0,063 mm). 
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ECOLOGIA DAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS 

BENTÓNICOS EM ZONAS COSTEIRAS E ESTUARINAS 

 

RESUMO 

Os macroinvertebrados bentónicos constituem a base de diversas cadeias alimentares 

em sistemas aquáticos e são igualmente muito importantes para a estrutura e 

funcionamento dos ecossistemas em que habitam. Em Portugal, os sistemas estuarinos 

encontram-se melhor estudados que os costeiros. Neste estudo foram analisadas duas 

zonas costeiras, Aguçadoura e Frente Atlântica de Almada, e dois estuários, Mondego e 

Mira, com o objectivo de comparar a composição das comunidades que as constituem, 

temporal e espacialmente, e quais os factores que poderão condicionar essas 

comunidades. Os resultados indicam a existência de diferenças significativas entre 

zonas costeiras e estuarinas e, no estuário do Mira, entre áreas sujeitas a diferente 

salinidade. Embora existam taxa característicos de cada local, as grandes diferenças 

encontradas resultam da composição das comunidades como um todo. Do conjunto de 

factores abióticos analisados, os que mais contribuíram para as diferenças entre as 

várias zonas foram, a salinidade, a profundidade e o tipo de sedimento. As variações 

sazonais encontradas não pareceram seguir um padrão específico. As zonas costeiras 

exibiram maior homogeneidade e estabilidade que as estuarinas, embora a sua 

variabilidade tenha sido superior ao expectável. 

 

Palavras-chave: comunidades de macroinvertebrados bentónicos; zonas costeiras e 

estuarinas; factores ambientais; taxa característicos; variações espaciais 

e temporais 
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ECOLOGY OF BENTHIC MACROINVERTEBRATE COMMUNITIES 

IN ESTUARINE AND COASTAL AREAS 

 

ABSTRACT 

Benthic macroinvertebrate communities are at the bottom of many aquatic trophic 

chains and are also very important for aquatic ecosystem function and structure. In 

Portugal, estuaries are best studied than coastal areas. In this study, two coastal areas, 

Aguçadoura and Frente Atlântica de Almada, and two estuaries, Mondego and Mira, 

were analyzed with the aim of comparing at both spatial and temporal scales the 

composition of the communities and the abiotic factors that influence them. Significant 

differences were observed between coastal areas and estuaries and between different 

salinity stretches of the Mira estuary. Although some taxa are specific of particular 

areas, most of these differences resulted from changes in the benthic macroinvertebrate 

communities as a whole. Salinity, depth and sediment type were the abiotic factors that 

presented the highest contribution to differences between areas. Seasonal changes did 

not seem to follow a specific pattern. Coastal areas were more homogeneous and stable 

than estuaries, although more variable than expected.  

 

Keywords: benthic macroinvertebrate communities; coastal and estuarine areas; 

environmental factors; typical taxa; spatial and temporal changes 
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INTRODUÇÃO 

 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos estão sujeitas a variações a 

diferentes escalas, tanto espaciais como temporais, devidas a causas naturais ou à 

actividade humana (Heip et al., 1992). Como tal, os macroinvertebrados bentónicos têm 

sido amplamente estudados, procurando conhecer-se melhor a origem e magnitude 

destas oscilações. Estes estudos têm sido desenvolvidos tanto a um nível mais geral, 

incidindo sobre as variações temporais e espaciais das comunidades (e.g., Persson, 

1983; Dauer, 1996; Sumida & Pires-Vanin, 1997; Albertelli et al., 2001; Desroy & 

Retière, 2001; Gusso et al., 2001, Ysebaert et al., 2003) e sobre a estrutura trófica das 

mesmas (e.g., Andreeva & Andreev, 1990; Lastra et al., 1991; Boaventura et al., 1999), 

como a um nível mais específico, abordando a dinâmica das populações (van der Meer 

et al., 2000, Ferreira et al., 2004), a ecologia de determinados taxa e a resposta destes a 

perturbações naturais e antropogénicas (Ferreira et al., 2004, Cardoso et al., 2005). Por 

outro lado, estes organismos apresentam diversas características que permitem conferir 

uma certa previsibilidade nas respostas a determinadas pressões, quer naturais quer 

antropogénicas. Isto torna os macroinvertebrados bentónicos igualmente importantes em 

trabalhos de monitorização, sendo utilizados como indicadores de perturbação em áreas 

de investigação muito diversas, como a contaminação química de sedimentos 

(Rakocinski et al., 2000), o efeito de dragagens e da deposição de dragados (Harvey et 

al., 1998; Robinson et al., 2005) ou ainda os impactos do enriquecimento orgânico e 

poluição urbana e industrial (González-Oreja & Saiz-Salinas, 1998; Krassulya, 2001; 

Borja et al., 2003, Solis-Weiss et al., 2004). 

Tanto em estudos sobre ecologia das comunidades como em trabalhos de avaliação 

ambiental, a existência de bases de dados históricas acerca destas comunidades, bem 

como o conhecimento da ecologia e taxonomia dos grupos em causa e a disponibilidade 

de chaves e ferramentas de investigação (Wolff, 1973; Lenat & Barbour, 1994), 

facilitam a sua aplicabilidade e conferem uma maior fiabilidade aos resultados obtidos. 

No entanto, para que os estudos de qualidade ambiental possam ser desenvolvidos, é 

essencial um conhecimento aprofundado das comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos presentes nos ecossistemas em causa, nomeadamente da sua estrutura e 

composição, bem como da ecologia dos diferentes grupos faunísticos.  
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Se, por um lado, as zonas estuarinas têm sido, neste âmbito, bastante estudadas, as 

informações existentes acerca das zonas costeiras, sobretudo as zonas subtidais, são 

muito reduzidas e os estudos desenvolvidos escassos. Isto acontece, em parte, porque os 

estuários, devido à sua maior proximidade às populações humanas e relevância que têm 

para as mesmas, são muito apelativos e constituem-se como um grande desafio para 

investigadores, revestindo-se igualmente de grande importância para políticos e 

decisores. As zonas marinhas são mais difíceis de estudar porque não só estão mais 

longe, como exigem meios técnicos mais sofisticados e logo maior investimento 

humano e financeiro. Em Portugal, à semelhança do que se verifica em muitos outros 

países, diversos trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos, de Norte a Sul do país, 

procurando conhecer melhor as comunidades estuarinas de macroinvertebrados 

bentónicos e a forma como integram e reflectem as condições dos seus habitats (e.g., 

Marques et al., 1993a; Cardoso et al., 2005; Silva et al., 2006; Costa et al., 2007a; 

Dolbeth et al., 2007a; Chainho, 2008; Marques, 2008). No estuário do Tejo, por 

exemplo, estudos conduzidos ao longo da última década, permitiram a aquisição de um 

conhecimento alargado das comunidades bentónicas que habitam determinadas zonas 

deste estuário e, dessa forma, incidir no estudo mais detalhado de alguns grupos de 

organismos e ter uma forte base de trabalho em estudos de monitorização e avaliação de 

qualidade ecológica (e.g., Costa et al., 1999; Silva et al., 1999; Costa et al., 2002; Costa 

et al., 2005a, b; Costa et al., 2006; Silva, 2006; Silva et al., 2006; Costa et al., 2007b). 

O estuário do Mondego é, igualmente, um dos sistemas melhor estudados em Portugal, 

não só com o objectivo da sua caracterização, mas também procurando avaliar as 

alterações decorrentes da actividade e intervenção humana, o efeito das várias pressões 

de origem natural e antropogénica, bem como das medidas de mitigação de impactos 

tomadas mais recentemente (e.g., Marques et al., 1993a, b; Azeiteiro & Marques, 1999; 

Dolbeth et al., 2007a; Marques, 2008). O estuário do Mira também tem despertado o 

interesse de cientistas e investigadores, principalmente por ser considerado um sistema 

que apresenta ainda um estado “relativamente pristino” (Andrade, 1986; Costa et al., 

2001; Chainho et al., 2008), condição difícil de encontrar não só em Portugal, como a 

nível europeu. Pelo contrário, como já foi referido, as zonas costeiras subtidais, devido 

ao hidrodinamismo e maior profundidade, são mais difíceis de amostrar, tornando os 

trabalhos mais morosos e dispendiosos. Ainda assim, alguns investigadores 

desenvolveram estudos nestas zonas, procurando avaliar a existência de gradientes de 

profundidade (Sumida & Pires-Vanin, 1997), de zonas de transição marinhas (Levin et 
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al., 2001) ou de variações sazonais nas comunidades (Persson, 1983). Em Portugal, 

embora algumas ferramentas de ordenamento do território, como os Planos de 

Ordenamento da Orla Costeira, incluam descritores biológicos e mencionem as 

comunidades macrobentónicas, as informações que vinculam tendem a ser pouco 

aprofundadas e úteis ao conhecimento destes organismos. Embora existam alguns 

trabalhos realizados no intertidal, quer rochoso (Boaventura, 1996; Boaventura et al., 

1999), quer arenoso (Reis et al., 1982; Dexter, 1988; Dexter, 1990; Dexter, 1992), e 

alguns abrangendo o subtidal (Costa et al., 2007a; Dolbeth et al., 2007b), a zona 

costeira portuguesa continua mal conhecida, constituindo uma importante área a estudar 

e onde urge desenvolver projectos de investigação científica. 

O conhecimento da estrutura e composição das comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos em diversos ambientes e sob diversas condições ambientais é muito 

importante para o estudo e compreensão dos sistemas aquáticos. Este trabalho surgiu 

com a finalidade de colmatar evidentes lacunas em termos do conhecimento destas 

comunidades, em especial em zonas costeiras e por comparação com o habitat estuarino, 

melhor estudado. 

Os principais objectivos deste trabalho passam pela comparação das comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos encontradas em meio costeiro e estuarino, quer 

polihalino quer euhalino, e avaliar as variações sazonais dessas comunidades. Pretende- 

-se, em particular, analisar a composição e estrutura das comunidades das diferentes 

zonas estudadas; identificar os taxa característicos de determinados sistemas ou áreas 

específicas; e avaliar os principais factores ambientais que condicionam a constituição 

das diferentes comunidades bentónicas, bem como as principais variações sazonais 

registadas. 
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METODOLOGIA 

 

A definição das áreas estudadas, as metodologias de amostragem e o procedimento 

laboratorial estão descritos no Capítulo 1 - Metodologia Geral. 

 

ANÁLISE DE DADOS E PROCEDIMENTO ESTATÍSTICO 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos foram analisadas quanto a possíveis 

variações entre locais (Aguçadoura, Frente Atlântica de Almada, Mondego e Mira) e 

entre épocas do ano (Inverno, Primavera, Verão e Outono) dentro de cada área de 

estudo. Devido à utilização de dragas com áreas de ataque diferentes, os dados obtidos 

foram uniformizados através da transformação dos valores de abundância em 

densidades (indivíduos.m-2), tornando assim os dados comparáveis. Uma transformação 

logaritmos [log (x+1)] foi aplicada à matriz de dados, como forma de reduzir a 

heterogeneidade da variância (Zar, 2007). 

Assim, de forma a estudar a existência de diferenças nas associações de espécies entre 

os locais estudados, foi realizada uma análise de similaridades (analysis of similarities – 

ANOSIM) com base na matriz de similaridades Bray-Curtis dos quatro locais. 

Realizou-se a ANOSIM porque a matriz de dados tinha muitos zeros e, também, porque 

se pretendia analisar as diferenças entre locais com base nas espécies encontradas (Zuur 

et al., 2007). Esta análise (de tipo one way ANOSIM) teve por base 6 grupos definidos 

a priori com base no local e salinidade: Aguçadoura, Frente Atlântica de Almada, 

Mondego euhalino, Mondego polihalino, Mira euhalino e Mira polihalino.  

Ao analisar os resultados da ANOSIM teve-se em conta que no caso dos testes 

emparelhados, a informação mais importante a retirar é, não tanto a do nível de 

significância, mas principalmente a do valor da estatística R, uma vez que é uma medida 

exacta da dissimilaridade entre os grupos definidos. No entanto, embora a estatística R 

seja uma importante medida comparativa da separação dos locais, o principal objectivo 

desta análise acaba por ser verificar se este valor é ou não significativamente diferente 

de zero (Clarke & Warwick, 2001). Assim, a estatística R permite saber quão separados 

estão os grupos, sendo que: numa escala de 0 (indistinguíveis) a 1 (todas as 



Ecologia das comunidades 
Capítulo 2 

23 
 

similaridades dentro dos grupos são menores que qualquer similaridade entre grupos 

Assim, de uma maneira geral, os grupos são considerados minimamente separáveis  

(R < 0,25), sobrepostos mas claramente diferentes (R > 0,5), ou bem separados 

(R > 0,75) (Clarke & Gorley, 2001). 

A variação na distribuição espacial dos organismos das comunidades amostradas foi 

observada através de ordenação multidimensional não paramétrica (non-metric 

Multi-dimensional Scaling - nMDS), utilizando a matriz de dissimilaridades 

Bray-Curtis. Seleccionou-se este método por permitir uma ordenação espacial das 

amostras relativamente simples, em que as distâncias entre os pontos têm a mesma 

ordem por rank que as correspondentes dissimilaridades entre amostras. Esta é 

considerada uma das técnicas mais robustas para análise de comunidades bióticas, uma 

vez que se baseia na informação relevante das amostras, ao trabalhar sobre a matriz de 

dissimilaridades em vez dos dados originais, além disso a escala computacional é 

determinada somente pelo número de amostras, é uma técnica aplicável a um largo 

espectro de casos de estudo, uma vez que poucos são os pressupostos considerados pela 

ordenação nMDS respeitantes à natureza e qualidade dos dados comparativamente a 

outras técnicas de ordenação e, finalmente, o seu algoritmo não é afectado pela lacuna 

de alguma informação nos dados a tratar e pela dimensão dos mesmos (Clarke & 

Warwick, 2001). 

Finalmente, de forma a melhor perceber as principais dissemelhanças na composição 

das comunidades de macroinvertebrados bentónicos, foi igualmente realizada uma 

análise SIMPER (similarity percentage breakdown). Esta análise utilizou os valores de 

densidade logaritmizados [log (x+1)] e procurou determinar a contribuição individual 

de cada taxon para as dissimilaridades encontradas entre os vários grupos e a 

similaridade dentro de cada grupo. O SIMPER é uma análise de carácter exploratório 

que determina a dissimilaridade média entre todos os pares de amostras entre grupos e 

depois desdobra esta média na contribuição isolada de cada taxon para a dissimilaridade 

média. Não envolvendo testes estatísticos O SIMPER indica essencialmente quais as 

espécies mais responsáveis pelo agrupamento das amostras ou pelas diferenças entre os 

grupos de amostras definidos a priori (Clarke & Warwick, 2001). Considerou-se o 

limiar de 90% como valor de corte, de forma a listar apenas as espécies com maior 

contribuição. 
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Todas as análises referidas anteriormente foram realizadas utilizando o pacote de 

software PRIMER 6© do Plymouth Marine Laboratory, Reino Unido. 

Para além destas análises estatísticas, foi realizado um estudo detalhado da composição 

das comunidades de macroinvertebrados das zonas seleccionadas, bem como uma 

análise da abundância dos diversos taxa que as compõem.  

Procedeu-se ainda à determinação da percentagem das diferentes classes 

granulométricas dos sedimentos de cada local, com base nas amostras de sedimento 

recolhidas. Tendo em conta a classe granulométrica mais abundante em cada caso, 

atribuiu-se um valor qualitativo a cada amostra: Cascalho=0, Areia grossa=1, Areia 

média=2, Areia fina=3, Vasa=4. 

Os dados relativos às variáveis latitude, longitude, salinidade, profundidade e sedimento 

foram normalizados, isto é, a sua média foi subtraída e dividida pelo respectivo desvio 

padrão, uma vez que apresentavam diferentes escalas (Clarke & Warwick, 2001). Para 

evidenciar a influência destas variáveis ambientais na distribuição das comunidades 

macrozoobentónicas, sobrepuseram-se estas, na forma de vectores, à análise nMDS. 

Para isso foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, uma vez que os dados 

não exibem uma distribuição normal, e, seguindo a recomendação de Clarke & 

Warwick (2001), o valor de correlação 0,2. Esta análise foi realizada utilizando o pacote 

de software PRIMER 6© do Plymouth Marine Laboratory, Reino Unido. 

 

 

RESULTADOS 

 

COMPARAÇÃO DAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

A análise ANOSIM aplicada aos dados de macroinvertebrados bentónicos das seis 

zonas consideradas neste estudo permitiu verificar que as zonas costeiras são muito 

diferentes das estuarinas e entre si (R > 0,75) e que a região euhalina do Mira 

apresentou diferenças elevadas relativamente às outras zonas estuarinas (R ≥ 0,7). Em 

sentido contrário, constatou-se que as duas regiões do Mondego (euhalino e polihalino), 
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são muito semelhantes entre si (R < 0,25) e, embora com algumas diferenças, 

semelhantes à região polihalina do estuário do Mira (R ≈ 0,5) (Tabela 2.1). O nível de 

significância para todos os testes emparelhados foi de 0,001, excepto no teste Mondego 

euhalino/Mondego polihalino, em que o nível de significância foi de 0,002. 

 

Tabela 2.1. Resultado dos testes emparelhados de one-way ANOSIM (valor da estatística R) para o factor “zona”, 
com seis grupos definidos a priori (Ag - Aguçadoura, Fa - Frente Atlântica de Almada; MoP – Mondego polihalino; 
MoE - Mondego euhalino; MiP - Mira polihalino; MiE. – Mira euhalino) 

 

 

A análise nMDS (Figura 2.1) reforçou os resultados obtidos com a ANOSIM, obtendo-

se um valor de stress da ordenação baixo (0,12). Com esta análise foi possível verificar 

a aglomeração dos pontos de amostragem em cinco grupos distintos: Aguçadoura, 

Frente Atlântica de Almada, Mondego, estações Mi6, Mi7 e Mi8 do Mira e estações 

Mi10 e Mi11 do Mira. As duas zonas costeiras apresentaram-se bem individualizadas, 

assim como as estações Mi10 e Mi11, que correspondem à região euhalina do Mira 

(MiE). Quanto às estações polihalinas deste sistema (Mi6, Mi7 e Mi8), posicionaram-se 

próximo dos pontos do estuário do Mondego, embora seja também clara a separação 

entre os dois estuários no diagrama de ordenação. Não foi detectada qualquer separação 

nas estações de diferentes zonas halinas do estuário do Mondego, pelo que, daqui em 

diante, não se fará distinção entre as diferentes zonas halinas neste sistema. Por outro 

lado, é evidente uma maior dispersão dos pontos pertencentes às zonas estuarinas, 

comparativamente com as costeiras (Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Ordenação multidimensional não paramétrica (nMDS) das estações de colheita nas várias épocas 
amostradas (I – Inverno; P – Primavera; V – Verão; O – Outono) dos locais estudados: Aguçadoura (Ag), Frente 
Atlântica de Almada (Fa), Mondego (Mo), Mira polihalino (MiP) e Mira euhalino (MiE). 

 

COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOS 

BENTÓNICOS 

Na Aguçadoura foram registados 166 taxa e um total de 12728 indivíduos. Os grupos 

mais abundantes foram Bivalvia (48,3%), Polychaeta (21,7%) e Amphipoda (10,7%), 

em todas as épocas do ano (Figura 2.2). Os taxa mais abundantes foram Tellina 

donacina (23,9%), Kurtiella bidentata (18,9%) e Priapulida (7,1%). 

Na Frente Atlântica de Almada foram identificados 100 taxa, num total de 3948 

indivíduos. Bivalvia (24,5%), Amphipoda (23,7%) e Polychaeta (23,0%) foram os 

grupos mais abundantes (Figura 2.2). Os taxa mais abundantes foram Siphonoecetes 

dellavallei (17%), Tellina donacina (14%) e Nephtys longosetosa (12%).  

No estuário do Mondego registou-se a presença de 70 taxa e 14406 organismos. Os 

grupos mais importantes foram Polychaeta (48,6%), muito abundantes na primavera, 

com 68,2% dos indivíduos, e Bivalvia (23,4%). De referir, ainda, que no Inverno 

ocorreu um decréscimo da abundância de Bivalvia, que caiu para 2,9% dos efectivos, 

em oposição ao aumento de Gastropoda, no Outono (23,3%) e, especialmente, no 

Inverno (42,1%). O grupo Oligochaeta foi muito abundante nas épocas com condições 

climáticas mais extremas, ou seja, no Inverno (24,2%) e no Verão (22,4%) (Figura 2.2). 
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Os taxa mais abundantes foram Streblospio shrubsolii (30,0%), Cerastoderma glaucum 

(14,4%) e ainda Oligochaeta e Hydrobia ulvae, com cerca de 12% da frequência relativa 

de organismos. 

 

Figura 2.2. Percentagem (%) de taxa mais abundantes (abundância superior a 1%) em cada zona estudada, por época 
do ano. 

 

Na zona euhalina do estuário do Mira, contabilizaram-se um total de 186 taxa e 17195 

indivíduos. Os grupos mais abundantes foram Oligochaeta (44,2%) e Polychaeta 

(35,2%). No Outono ocorreu um pico de Oligochaeta (93,4%), simultâneo com um 

elevado decréscimo de Polychaeta (4,9%). Nas restantes épocas, Polychaeta foram 
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sempre mais abundantes (Figura 2.2). Quanto aos taxa identificados, os mais 

abundantes foram Oligochaeta (44,2%) e Mediomastus fragilis (10,2%). 

Na região polihalina do Mira o número de taxa e indivíduos registados foi bastante 

inferior ao verificado na zona euhalina, com registos de 41 e 5876, respectivamente. 

Ocorreu uma dominância clara de Polychaeta (75,4%), seguida de Amphipoda (13,3%). 

De referir, ainda, que estes grupos alcançaram picos de abundância, o primeiro no 

Inverno (94,6%) e o segundo na Primavera (46,5%) (Figura 2.2). Alkmaria romijni foi a 

espécie mais abundante (44,8%), seguida de Streblospio shrubsolii (8,3%). 

 

TAXA CARACTERÍSTICOS 

Observando a composição taxonómica das quatro zonas em conjunto e tendo em conta 

os grupos mais abundantes (i.e., os grupos com densidade igual ou superior a 1%), foi 

possível verificar que existem alguns taxa característicos, que permitem discriminar 

determinadas zonas. Assim, Priapulida apenas foram registados na Aguçadoura, 

enquanto Gastropoda apareceram em muito maior número (cerca de 80%) no Mondego. 

Oligochaeta predominaram na região euhalina do estuário do Mira, embora também 

apareçam em número considerável no Mondego (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Percentagem de taxa mais importantes (densidade total superior a 1%) alocada a cada zona de estudo. A 
categoria “Outros” engloba Insecta, Cumacea, Decapoda, Tanaidacea, Pycnogonida, Priapulida, Cnidaria, 
Echinodermata, Platyhelminthes e Sipuncula. 
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A análise SIMPER permitiu perceber melhor as principais dissemelhanças na 

composição das comunidades de macroinvertebrados nas cinco zonas em estudo. Os 

diversos taxa contribuíram para a dissemelhança entre zonas devido à presença/ausência 

e às densidades registadas em cada zona. Neste caso optou-se por referir os taxa que 

apresentam maior densidade em cada zona relativamente a outra e que por isso a 

caracterizam. Assim, os taxa que mais contribuíram para a dissemelhança encontrada 

entre Aguçadoura e os restantes locais foram Kurtiella bidentata, Priapulidae e 

Amphiuridae. No caso da Frente Atlântica de Almada, Nephtys longosetosa 

(Polychaeta) e Eocuma dollfusi (Cumacea) foram as espécies que mais contribuíram 

para as dissemelhanças relativamente a outras zonas. Tellina donacina (Bivalvia) 

permitiu diferenciar ambas as zonas costeiras dos estuários. No caso do Mondego foram 

Streblospio shrubsolii (Polychaeta) e Hydrobia ulvae (Gastropoda) que mais 

diferenciaram esta zona, enquanto na região euhalina do Mira foram Oligochaeta, Abra 

alba, Lucinoma borealis (Bivalvia) e Mediomastus fragilis (Polychaeta) e na região 

polihalina do Mira foi Cyathura carinata (Isopoda) que mais contribuíram para essa 

diferenciação (Tabela 2.2). No entanto, embora estes resultados tenham possibilitado 

perceber a um nível taxonómico mais baixo realmente quais os taxa mais importantes 

na diferenciação entre as zonas estudadas, ficou evidenciado que nenhuma espécie 

contribuiu particularmente para as diferenças encontradas, uma vez que as percentagens 

de contribuição foram baixas (sempre inferiores a 7%) para todos os taxa em todas as 

comparações efectuadas. Ou seja, as diferenças entre as várias zonas resultam, 

sobretudo, do conjunto dos taxa encontrados nessas zonas e não de determinado taxon 

em particular. 

 

INFLUÊNCIA DOS FACTORES AMBIENTAIS NA DIFERENCIAÇÃO DAS 

COMUNIDADES 

Quanto à análise granulométrica dos vários locais, foi possível verificar que na 

Aguçadoura, Frente Atlântica de Almada e Mondego a classe mais abundante foi areia, 

mais especificamente, areia fina no caso das duas primeiras e areia média no Mondego. 

Pelo contrário, no Mira, tanto na região euhalina como polihalina, registou-se uma 

maior percentagem de vasa, com valor muito elevado na região polihalina do Mira 

(85,1%) (Tabela 2.3). Assim, numa escala semi-quantitativa de granulometria 
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decrescente, às zonas costeiras foi atribuído o valor 3, enquanto os estuários do 

Mondego e Mira foram classificados com os valores 2 e 4, respectivamente. 

 

Tabela 2.2. Desdobramento da dissimilaridade média entre os diversos grupos, tendo em conta a contribuição de 
cada taxon: apresentados apenas os 10 taxa com maior percentagem de contribuição (Contrib.%) e em ordem 
decrescente de contribuição. Dens. Méd = Densidade média; Diss/SD = Dissimilaridade/ Desvio padrão; * taxa que 
mais contribuem para dissimilaridade entre locais, com base em Diss/SD e Contrib.%. Ag – Aguçadoura, Fa - Frente 
Atlântica de Almada, Mo – Mondego, MiP - Mira polihalino e MiE - Mira euhalino 

 

Ag & Fa Ag & Mo
Dissemelhança média = 91,66 Ag Fa Dissemelhança média = 98,30 Ag Mo
Espécie Dens.méd Dens.méd Diss/SD Contrib.% Espécie Dens.méd Dens.méd Diss/SD Contrib.%
Kurtiella bidentata* 222,69 0,52 2,18 5,33 Kurtiella bidentata* 222,69 0 1,98 4,97
Priapulidae* 83,7 0 1,82 4,27 Tellina donacina* 281,3 0 2,41 4,84
Nephtys longosetosa* 0 50,31 1,59 4,03 Streblospio shrubsolii 0,09 1109,49 1,16 4,77
Eocuma dollfusi* 0 29,48 1,35 3,09 Priapulidae*  83,7 0 1,67 3,91
Eurydice spinigera 0 35,1 1,07 3,08 Hydrobia ulvae  0 439,23 1,06 3,52
Tellina donacina              281,3 59,38 1,23 3,08 Spio martinensis            0,19 204,36 0,98 2,91
Amphiuridae*    33,89 0 1,47 3 Oligochaeta                0 453,85 0,8 2,81
Siphonoecetes dellavallei      0 68,44 1,06 2,89 Amphiuridae*                 33,89 0 1,38 2,75
Sigalion mathildae            37,5 1,56 1,28 2,44 Nemertina                 20,93 82,82 0,95 2,38
Spisula subtruncata            23,33 2,5 1,07 2,35 Sigalion mathildae        37,5 0 1,26 2,28

Ag & MiE Ag & MiP
Dissemelhança média = 90,13 Ag MiE Dissemelhança média = 98,97 Ag MiP
Espécie Dens.méd Dens.méd Diss/SD Contrib.% Espécie Dens.méd Dens.méd Diss/SD Contrib.%
Oligochaeta* 0 6333,33 1,45 4,25 Kurtiella bidentata* 222,69 0 2,27 5,09
Kurtiella bidentata 222,69 49,17 1,02 2,7 Tellina donacina* 281,3 0 2,75 4,96
Priapulidae* 83,7 0 1,2 2,53 Priapulidae* 83,7 0 1,83 4,01
Tellina donacina 281,3 89,17 0,99 2,46 Cyathura carinata 0 118,89 1,16 3,76
Nephtys hombergii 9,72 181,67 0,92 2,32 Heteromastus filiformis 0 195 0,99 3,63
Mediomastus fragilis            38,52 1462,5 1,17 2,27 Alkmaria romijni             0 1461,11 0,88 3,32
Lucinoma borealis*          0 112,5 1,22 2,08 Hediste diversicolor      0 247,22 0,83 3,13
Abra alba*                   0,83 586,67 1,33 2,02 Streblospio shrubsolii      0,09 270,56 0,99 3,13
Melinna palmata                  0,09 315,83 1,13 1,97 Amphiuridae*                 33,89 0 1,47 2,82
Maldanidae                       16,11 122,5 0,94 1,9 Corophium orientale         0 167,22 0,95 2,77

Fa & Mo Fa & MiE
Dissemelhança média = 97,03 Fa Mo Dissemelhança média = 96,16 Fa MiE
Espécie Dens.méd Dens.méd Diss/SD Contrib.% Espécie Dens.méd Dens.méd Diss/SD Contrib.%
Streblospio shrubsolii* 0 1109,49 1,31 6,77 Oligochaeta* 0,1 6333,33 1,46 5,06
Nephtys longosetosa* 50,31 0,51 1,69 5,2 Nephtys hombergii 0 181,67 1,1 3,39
Hydrobia ulvae  0 439,23 1,16 4,89 Nephtys longosetosa 50,31 0 1,09 2,9
Eurydice spinigera 35,1 0 1,11 4,09 Mediomastus fragilis* 1,15 1462,5 1,28 2,84
Spio martinensis 1,77 204,36 1,08 4 Maldanidae 0 122,5 1,01 2,58
Eocuma dollfusi*               29,48 0 1,44 3,99 Lucinoma borealis*                0 112,5 1,21 2,4
Tellina donacina*             59,38 0 1,3 3,97 Abra alba*                        0,21 586,67 1,33 2,27
Oligochaeta                 0,1 453,85 0,85 3,88 Eocuma dollfusi                29,48 0 0,99 2,22
Nemertina                    23,85 82,82 1,21 3,78 Eurydice spinigera             35,1 0 0,8 2,22
Siphonoecetes dellavallei     68,44 0 1,12 3,76 Melinna palmata               0 315,83 1,12 2,22

Fa & MiP MiE & Mo
Dissemelhança média = 99,83 Fa MiP Dissemelhança média = 90,47 MiE Mo
Espécie Dens.méd Dens.méd Diss/SD Contrib.% Espécie Dens.méd Dens.méd Diss/SD Contrib.%
Nephtys longosetosa* 50,31 0 1,97 5,27 Oligochaeta 6333,33 453,85 0,94 3,98
Cyathura carinata* 0 118,89 1,31 5,23 Streblospio shrubsolii 34,17 1109,49 0,89 3,49
Heteromastus filiformis 0 195 1,11 5,1 Nephtys hombergii 181,67 7,95 0,94 3,37
Alkmaria romijni 0 1461,11 0,95 4,51 Mediomastus fragilis* 1462,5 94,1 1,19 2,89
Hediste diversicolor 0 247,22 0,9 4,36 Hydrobia ulvae  10 439,23 0,82 2,85
Streblospio shrubsolii        0 270,56 1,08 4,25 Maldanidae                        122,5 0 0,98 2,7
Eurydice spinigera             35,1 0 1,22 4,09 Lucinoma borealis*              112,5 0 1,18 2,5
Eocuma dollfusi*              29,48 0 1,58 4,01 Spio martinensis                 7,5 204,36 0,79 2,39
Tellina donacina*             59,38 0 1,41 3,99 Abra alba*                      586,67 0 1,3 2,37
Siphonoecetes dellavallei     68,44 0 1,2 3,77 Melinna palmata              315,83 0 1,1 2,31

MiP & Mo MiE & MiP
Dissemelhança média = 84,21 MiP Mo Dissemelhança média = 90,94 MiE MiP
Espécie Dens.méd Dens.méd Diss/SD Contrib.% Espécie Dens.méd Dens.méd Diss/SD Contrib.%
Streblospio shrubsolii* 270,56 1109,49 1,12 6,53 Oligochaeta* 6333,33 7,78 1,33 4,91
Heteromastus filiformis 195 38,97 1,03 5,86 Mediomastus fragilis* 1462,5 2,22 1,27 3,03
Hydrobia ulvae*  0 439,23 1,16 5,73 Cyathura carinata 10 118,89 0,83 2,97
Cyathura carinata* 118,89 39,74 1,14 5,44 Nephtys hombergii 181,67 96,11 0,96 2,89
Alkmaria romijni 1461,11 11,54 0,95 5,34 Maldanidae 122,5 0 1,01 2,77
Hediste diversicolor       247,22 11,79 0,98 5,17 Alkmaria romijni              0,83 1461,11 0,72 2,72
Cerastoderma glaucum      108,33 534,62 0,92 4,99 Heteromastus filiformis            100 195 0,72 2,66
Oligochaeta                  7,78 453,85 0,92 4,73 Hediste diversicolor            3,33 247,22 0,69 2,59
Spio martinensis        0 204,36 1,07 4,69 Streblospio shrubsolii             34,17 270,56 0,83 2,58
Corophium orientale      167,22 0 1 4,38 Lucinoma borealis*              112,5 0 1,21 2,56
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Tabela 2.3. Percentagem de cada classe granulométrica nas cinco zonas estudadas. A negrito a classe mais abundante 
em cada zona. Areia total corresponde à soma de areia grossa, média e fina. Entre parênteses valor qualitativo 
atribuído a cada classe granulométrica 

 

 

Quanto aos restantes factores geográficos e abióticos analisados, os respectivos valores 

estão sumarizados na Tabela 2.4. A salinidade apresenta valores mais elevados nas 

zonas costeiras (cerca de 35,5) e na região euhalina do Mira (cerca de 35), decrescendo 

daí para o Mondego e região polihalina do Mira, onde se registaram os valores mais 

baixos de salinidade (21,4). A Aguçadoura encontra-se a uma profundidade muito 

superior (50 m) à Frente Atlântica de Almada (10 m), e ambas têm batimetria muito 

mais elevada que as zonas estuarinas (aproximadamente 3 m). 

 

Tabela 2.4. Valores médios dos factores geográficos e abióticos nas cinco zonas consideradas 

 

 

Na Figura 2.4 é possível observar a influência dos factores ambientais considerados na 

distribuição dos locais em função das suas comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos. Tal como o esperado, as zonas costeiras diferenciam-se das zonas estuarinas 

pela sua maior salinidade e profundidade. De igual forma, tendo em conta o factor 

salinidade, a zona euhalina do Mira encontra-se próxima das zonas costeiras. O tipo de 

sedimento e a longitude parecem ser factores importantes na diferenciação das 

comunidades macrozoobentónicas dentro das zonas costeiras e dentro das zonas 

estuarinas. A latitude é o factor com menor peso na ordenação dos pontos. 

 

Locais Cascalho (0) Areia grossa (1) Areia média (2) Areia fina (3) Areia Total Vasa (4)
Aguçadora 0,0 0,4 2,2 89,9 92,6 7,4
Frente Atlântica 0,2 4,3 31,0 62,3 97,6 2,2
Mondego 6,9 26,4 44,9 15,4 86,8 6,3
Mira euhalino 1,5 5,3 9,6 24,2 39 59,5
Mira polihalino 1,0 2,0 3,2 8,6 13,9 85,1

Fracção granulométrica (escala semi-quantitativa)

Aguçadora Frente Atlântica Mondego Mira euhalino Mira polihalino
Latitude (graus, minutos) 41°28' 38°36' 40°08' 37°43' 37°39'
Longitude (graus, minutos) 8°50' 9°14' 8°50' 8°46' 8°43'
Salinidade 35,7 35,4 26,1 35,2 21,4
Profundidade (m) 50,0 10,0 3,3 3,4 3
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Figura 2.4. Ordenação multidimensional não paramétrica (nMDS) da comunidade de macroinvertebrados bentónicos 
com a sobreposição dos vectores das variáveis abióticas, utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. 
Aguçadoura, Frente Atlântica de Almada, Mondego, Mira polihalino, Mira euhalino. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos das zonas estudadas apresentaram 

características muito distintas, reflectindo a existência de variações espaciais marcadas. 

Foi possível verificar que as zonas estuarinas e costeiras, em termos da composição das 

comunidades que as constituem, apresentam valores de dissimilaridade muito elevados, 

o que é expectável devido às diferentes pressões naturais e antropogénicas a que estão 

sujeitos os vários sistemas (Bettencourt et al., 2004). Assim, embora os grupos de 

macroinvertebrados predominantes tenham sido, em quase todos os casos, Polychaeta e 

Bivalvia, existiram outros taxa típicos de zonas específicas. É o caso do grupo 

Priapulidae, apenas registado na Aguçadoura, e Gastropoda, essencialmente Hydrobia 

ulvae, com densidades muito elevadas no Mondego. O grupo Oligochaeta também 

apareceu principalmente em duas zonas, na região euhalina do Mira, onde a densidade 

foi maior, e no Mondego. Estes resultados evidenciam as diferentes características dos 

Stress: 0,12
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vários grupos de organismos, no que respeita ao seu ciclo de vida, ecologia trófica e 

adaptações ao meio que habitam (Wolff, 1973; Lastra et al., 1991). Contudo, o que este 

trabalho permitiu evidenciar de forma clara foi que as diferenças entre as várias zonas 

resultam, não tanto da influência de determinados taxa característicos dessa zona, mas 

principalmente da contribuição do conjunto de taxa encontrados. Isto não se verifica, 

por exemplo, nas comunidades piscícolas, que são caracterizadas, normalmente, por um 

grupo reduzido de espécies muito abundantes, com uma contribuição muito inferior por 

parte das restantes (Prista et al., 2003; Costa, 2004; Castro, 2008). 

As zonas costeiras exibiram poucas semelhanças entre si. Por outro lado, nas zonas 

estuarinas, a região polihalina do Mira foi mais semelhante ao estuário do Mondego, e a 

região euhalina do Mira ocupou uma posição intermédia entre os estuários e as zonas 

costeiras. Dentro de cada zona costeira existiu uma homogeneidade espacial superior à 

verificada nos estuários, o que resultou, em grande parte, da maior uniformidade dos 

habitats marinhos (Tchernia, 1978). Dentro dos estuários, existiu uma elevada 

heterogeneidade espacial, que está relacionada com gradientes naturais que resultaram 

de diversos factores (Chainho et al., 2008) e do facto das estações de amostragem se 

distribuírem ao longo de diferentes regiões do estuário. Ao constatar a existência de 

variações espaciais tão marcadas procurou-se perceber que factores ambientais mais 

teriam influenciado essas diferenças. Quando se analisou a divisão dos estuários em 

regiões com diferentes salinidades, verificou-se que no estuário do Mira a separação de 

duas zonas halinas, euhalino e polihalino, parecendo existir correspondência ao nível 

das comunidades de organismos que as constituem, uma vez que estas foram muito 

diferentes. Este tipo de diferenças, evidenciadas ao longo de vários anos de 

investigação, conduziu à necessidade de subdivisão dos estuários em várias classes de 

salinidade para estudar as suas comunidades de macroinvertebrados bentónicos e a sua 

utilização na determinação da qualidade ecológica destes sistemas. Para tal, foram 

criados vários sistemas de classificação das diferentes regiões estuarinas, como é o caso 

do Sistema de Veneza (Anónimo, 1959) utilizado neste trabalho. 

Porém, pelo contrário, no estuário do Mondego não pareceu haver esta diferença entre 

as zonas euhalina e polihalina. A dificuldade da definição de regiões halinas com base 

na aplicação do sistema de Veneza neste estuário já havia sido documentada por outros 

autores (Costa et al., 2004; Chainho et al., 2006), devido às variações sazonais extremas 

nos valores de salinidade, causadas pelo regime de caudais, que se altera bastante ao 
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longo do ano (Costa et al., 2004). Esta sazonalidade acaba por se reflectir nas 

comunidades de macroinvertebrados, que apresentam fortes variações de composição e 

densidade (Costa et al., 2004; Chainho, 2008). O facto do rio Mondego ter um caudal 

mais elevado que o rio Mira (Anónimo, 1986) também pode conduzir a que, pelo menos 

parte da região euhalina deste estuário esteja já localizada para além da linha de costa, 

onde não se procedeu a amostragem. Adicionalmente, neste caso, a homogeneidade 

biológica detectada na região inferior do estuário do Mondego pode também ser 

explicada, em parte, pelo facto do ano de amostragem (2000/01) ter correspondido a 

uma cheia centenária (Costa et al., 2004; Chainho, 2008), que condicionou não só os 

valores de salinidade obtidos, como a distribuição e densidade de organismos ao longo 

das diferentes zonas estuarinas (Chainho et al., 2006). Isto porque eventos climáticos 

extremos, como os observados então no Mondego, podem conduzir a alterações 

espaciais e temporais profundas nos ecossistemas, como a perda de integridade 

ecológica verificada neste estuário (Marques et al., 2003; Dolbeth et al., 2007a). 

Na distinção entre regiões estuarinas, e entre estuários e zonas costeiras, foi evidente 

que a salinidade será um dos factores abióticos mais determinantes. Vários autores 

constataram a importância dos gradientes salinos na distribuição das espécies de 

macroinvertebrados (Ysebaert et al., 2003; Costa et al., 2004; Chainho, 2008) e neste 

estudo a influência desses gradientes foi bem evidente. As zonas costeiras e a região 

euhalina do estuário do Mira, ao apresentarem valores de salinidade bastante superiores 

aos do estuário do Mondego e região polihalina do estuário do Mira, acabam por ser 

constituídas, igualmente, por comunidades muito distintas, características de zonas com 

maiores salinidades (Wolff, 1973). A região euhalina do Mira é caracterizada por 

comunidades de macroinvertebrados bentónicos que reflectem a influência estuarina e 

marinha exercida sobre esta zona, o que justifica a elevada densidade e riqueza 

taxonómica registadas relativamente às restantes zonas estuarinas estudadas. A 

profundidade, que vai aumentando com o afastamento da massa continental, pode 

ajudar também a este gradiente, por isso será difícil distinguir a influência específica de 

cada parâmetro nas diferenças encontradas. Este factor tem sido também relatado como 

um dos que mais condiciona a distribuição de organismos no interior dos estuários e, 

principalmente, em zonas costeiras e marinhas (Persson, 1983; Heip et al., 1992; Platell 

& Potter, 1996; Gusso et al., 2001; Ysebaert et al., 2003). Dolbeth et al. (2007b), num 

estudo realizado na Ria Formosa, verificaram que a profundidade parece exercer uma 
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forte influência na distribuição espacial e na composição da macrofauna bentónica. 

Contudo, o maior ou menor impacto deste factor também depende de outros factores, 

como a perturbação física no sedimento e o clima (Dolbeth et al., 2007b). Neste 

trabalho, a profundidade parece não se reflectir ao nível do número de taxa ou 

densidade de organismos, que são elevados em ambos os locais, mas poderá reflectir-se 

na composição das comunidades que, no seu conjunto, são bem distintas. Assim, 

embora as zonas costeiras abrangidas neste estudo estejam sobre diferentes pressões, 

uma vez que na Frente Atlântica de Almada o stress decorrente das marés e da 

ondulação terá maior influência sobre os organismos que povoam este habitat do que na 

Aguçadoura, localizada a maior profundidade, em ambas as zonas o número de taxa e 

de indivíduos foi elevado, traduzindo-se em comunidades ricas e diversificadas. 

O sedimento influenciou também as diferenças dentro das zonas estuarinas e dentro das 

zonas costeiras. O estuário do Mira teve maior percentagem de vasa que o estuário do 

Mondego e a Aguçadoura apresentou maior percentagem de areia fina que a Frente 

Atlântica de Almada. Diversos autores já haviam referido a importância do tipo de 

sedimento na constituição das comunidades que o habitam, nomeadamente na 

distribuição dos organismos no interior dos estuários (Marques et al., 1993a; Ysebaert 

et al., 2003) e na composição das comunidades macrobentónicas de substrato móvel 

(Heip et al., 1992; Grémare et al., 1998; Gusso et al., 2001; Hoey et al., 2004; Hermand 

et al., 2008). O tipo de sedimento, não só está associado a outros factores ambientais e 

físicos característicos de cada sistema, como o hidrodinamismo e a profundidade, como 

acaba por condicionar a proliferação de determinadas espécies ou comunidades 

(Marques et al., 1993a; Grémare et al., 1998), uma vez que diferentes características 

sedimentares conduzem à fixação de organismos com diferentes estratégias adaptativas. 

Neste caso, o estuário do Mondego e a Frente Atlântica de Almada têm maior 

hidrodinamismo, uma vez que o primeiro tem maior caudal de água doce e o segundo 

está mais próximo da rebentação. Pelo contrário, no estuário do Mira o caudal de água 

doce é menor e a Aguçadoura encontra-se mais longe da costa e a maior profundidade, 

onde o hidrodinamismo será menor. Estes factores reflectem-se no tipo de sedimento e 

consequentemente na composição das comunidades de macrozoobentos que habitam 

estes locais. Grémare et al. (1998) constataram a ocorrência de mudanças na estrutura 

das comunidades macrobentónicas da Baía de Banyuls-sur-mer resultantes, 

possivelmente e em grande parte, de alterações ao longo do tempo na composição do 
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sedimento neste local. Analogamente, parece que este poderá ser também um factor 

importante na variação espacial das comunidades estudadas no presente trabalho, 

nomeadamente na diferenciação do macrozoobentos no interior dos estuários, onde este 

factor parece ser mais preponderante. 

Outro factor que parece contribuir para as diferenças encontradas entre as comunidades 

macrozoobentónicas das duas zonas costeiras foi a influência de caudais dulciaquícolas. 

Lercari et al. (2002) estudaram o efeito das descargas de água doce numa praia arenosa, 

verificando que estas influenciam claramente o ambiente e as comunidades bentónicas 

deste habitat. Como é perceptível, ao analisar-se as duas zonas costeiras estudadas neste 

trabalho, apesar de exibirem valores de salinidade muito próximos, a influência do Tejo 

sobre a Frente Atlântica de Almada tende a afectar sobremaneira as comunidades que 

habitam neste local, e que exibem uma forte componente estuarina (Costa et al., 2007a), 

contribuindo largamente para a diferenciação entre as duas zonas costeiras. Tal como 

verificado por Hermand et al. (2008) para o delta do rio Rhône, neste caso a 

proximidade do estuário do Tejo leva a que zona costeira da Costa da Caparica receba 

importantes caudais de água doce, juntamente com o transporte de elevados teores de 

nutrientes e matéria orgânica, condições extremamente favoráveis ao estabelecimento 

de comunidades biológicas ricas e diversificadas (Costa et al., 2007a). Couto (2009) 

refere que os estuários, como sistemas altamente produtivos, são um dos principais 

factores de enriquecimento biológico dos sistemas marinhos adjacentes, o que neste 

caso se reflecte nas zonas costeiras, com uma magnitude diferente pela maior ou menor 

proximidade aos estuários mais próximos. Por outro lado, esta proximidade pode ter 

consequências nas zonas costeiras, tanto em termos de produtividade, como também de 

poluição (Hermand et al., 2008). 

Quanto às variáveis latitude e longitude, que já haviam sido apontadas por Heip et al. 

(1992) como importantes na determinação de diversos atributos das comunidades, como 

a biomassa e a diversidade. Neste caso, a longitude parece ter maior influência na 

separação das comunidades macrobentónicas dos diferentes locais, mas em relação 

inversa com o tipo de sedimento, que varia longitudinalmente, dificultando o isolamento 

da influência de um só factor. Quanto à latitude, Engle & Summers (1999) 

demonstraram a existência de gradientes latitudinais ao longo dos estuários das costas 

Atlânticas, que são muitas vezes utilizados para a definição de áreas zoogeográficas. 

Estes autores referem ainda que a temperatura e o clima devem ser factores primários na 
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determinação da distribuição do bentos ao longo destes gradientes latitudinais, ou seja, a 

uma escala geográfica larga, enquanto a distribuição local estará mais relacionada com 

características do habitat como a salinidade, profundidade e tipo de sedimento. Estes 

resultados vão de encontro aos obtidos neste trabalho, uma vez que a escala de variação 

latitudinal era muito reduzida e esta variável foi pouco determinante na distribuição do 

macrobentos, enquanto os factores de índole local, como a salinidade, profundidade e 

tipo de sedimento, que parecem ter desempenhado um papel preponderante na 

estruturação destas comunidades. Assim, embora a Aguçadoura e o estuário do 

Mondego estejam localizados numa zona com maior influência do clima Atlântico 

temperado, e a Frente Atlântica de Almada e o estuário do Mira sejam mais 

influenciados pelo clima Mediterrânico e Atlântico subtropical (Hayden et al., 1984), 

esta influência é inferior à dos factores locais. 

Além das variações espaciais das comunidades de macroinvertebrados bentónicos 

evidenciadas neste estudo, foram também registadas fortes flutuações sazonais, sem ser 

possível, no entanto, identificar uma tendência comum aos vários grupos de 

macroinvertebrados bentónicos encontrados. O facto de as amostragens terem sido 

realizadas em anos distintos poderá ter contribuído para algumas das diferenças de 

sazonalidade encontradas, uma vez que os sistemas estudados estiveram sujeitos a 

condições climatéricas diferentes. Ainda de salientar que as variações sazonais nas 

zonas costeiras foram inferiores às das zonas estuarinas, em grande parte devido à maior 

estabilidade em termos das condições climáticas e das características das massas de 

água (Tchernia, 1978). Mesmo assim, estas variações temporais foram superiores ao que 

seria expectável, a priori, para estes sistemas. 

As variações sazonais referenciadas por muitos autores para o macrobentos (e.g., Platell 

& Potter, 1996; Sardá et al., 1999; Albertelli et al., 2001; Gusso et al., 2001) são 

consideradas como uma das características das comunidades macrozoobentónicas de 

zonas temperadas (Albertelli et al., 2001; Dolbeth et al., 2007a). Sarà (1995) resumiu de 

forma muito concisa as alterações temporais que podem ocorrer em ecossistemas 

bentónicos, dividindo-as em dois tipos. O primeiro consiste em mudanças temporárias, 

mais ou menos cíclicas, periódicas e previsíveis, que incluem variações sazonais e 

anuais, bem como mudanças irregulares devidas a fenómenos abióticos, como a 

poluição e eventos meteorológicos extremos, e a fenómenos bióticos, como a imigração 
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de espécies predadoras, parasíticas ou invasivas. O segundo tipo de mudanças engloba 

as modificações evolucionárias imprevisíveis e irreversíveis. 

No caso do presente estudo, as variações sazonais das populações parecem estar 

associadas a fenómenos relacionados com o ciclo de vida dos organismos, como o 

recrutamento, crescimento/desenvolvimento e a mortalidade (Persson, 1983; Feller et 

al., 1992; Platell & Potter, 1996; Desroy & Retière, 2001; Osman & Whitlatch, 2004), a 

eventos ambientais e climáticos, a factores abióticos naturais, característicos das 

diferentes épocas do ano, ou ainda a interacções bióticas, como a competição e a 

predação (van der Meer et al., 2000; Desroy & Retière, 2001). Estes fenómenos, embora 

associados a variações interanuais resultantes do recrutamento/mortalidade de algumas 

espécies (Albertelli et al., 2001), reflectem-se igualmente nas oscilações sazonais 

encontradas dentro das comunidades, ao originarem mudanças cíclicas ao longo do ano 

(Platell & Potter, 1996), que também podem estar associadas a eventos de migração 

(Persson, 1983). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Existiram variações marcadas nas comunidades de macroinvertebrados bentónicos das 

várias zonas estudadas, tanto a nível espacial como temporal. 

As comunidades das diferentes zonas estudadas foram muito distintas, existindo grupos 

de organismos característicos de determinadas zonas, mas sendo as diferenças 

observadas essencialmente determinadas pelo conjunto de taxa que as constituem. 

A salinidade, profundidade e tipo de sedimento foram alguns dos factores abióticos que 

podem contribuir para a dissimilaridade biológica entre zonas costeiras e estuarinas e no 

interior dos estuários. 

A salinidade e a profundidade pareceram ser responsáveis por um gradiente de 

influência crescente da zona continental para o meio marinho. 



Ecologia das comunidades 
Capítulo 2 

39 
 

O tipo de sedimento, intrinsecamente associado ao hidrodinamismo, pareceu ser 

responsável por diferenças entre locais na mesma localização do gradiente 

continental/marinho. 

Existiram variações temporais, mas sem um padrão específico. Isto poderá ter origem 

nas características locais, mas também reflectir diferentes anos de amostragem. 

As variações nas zonas costeiras foram, em termos globais, inferiores às das zonas 

estuarinas, mas mesmo assim superiores ao que seria expectável, a priori, para estes 

sistemas. 

  



Ecologia das comunidades 
Capítulo 2 

40 
 

REFERÊNCIAS 

 

Albertelli, G., Chiantore, M., Covazzi, A., Fraschetti, S. 2001. Temporal fluctuations in macrobenthos: a 
case study in the Ligurian sea. Archo Oceanography Limnology 22: 183-190. 

Andrade, F. 1986. O estuário do Mira: caracterização geral e análise quantitativa da estrutura dos 
macropovoamentos bentónicos. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, Lisboa, 
Portugal. 

Andreeva, S.I., Andreev, N.I. 1990. Trophic structure of benthic communities in Aral sea under 
conditions of changed regime. Ékologiya 2: 61-67. 

Anónimo 1959. Venice system. 1959. Final resolution of the symposium on the classification of brackish 
waters. Archivio di Oceanografia e Limnologia 11: 243-248.  

Anónimo 1986. Monografias hidrológicas dos principais cursos de água de Portugal Continental. 
Direcção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos, Lisboa, Portugal. 

Azeiteiro, M.M., Marques, J.C. 1999. Temporal and spatial structure in the suprabenthic community of a 
shallow estuary (western Portugal: Mondego river estuary). Acta Oecologica 20: 333-342. 

Bettencourt, A., Bricker, S.B., Ferreira, J.G., Franco, A., Marques, J.C., Melo, J.J., Nobre, A., Ramos, L., 
Reis, C.S., Salas, F., Silva, M.C., Simas, T., Wolff, W. 2004. Typology and reference conditions 
for Portuguese transitional and coastal waters (TICOR). Pp. 99. Instituto da Água e Instituto do 
Mar, Portugal. Disponível em: http://www.ecowin.org/ticor/ (acedido em 13.08.09). 

Boaventura, D. 1996. Povoamentos macrobentónicos de substrato rochoso da região central da costa 
portuguesa: distribuição, estrutura e funcionamento. Dissertação de Mestrado, Universidade de 
Lisboa, Lisboa, Portugal. 

Boaventura, D., da Fonseca, L.C., Teles-Ferreira, C. 1999. Trophic structure of macrobenthic 
communities on the Portuguese coast. A review of lagoonal, estuarine and rocky littoral habitats. 
Acta Oecologica 20: 407-415. 

Borja, A., Muxika, I., Franco, J. 2003. The aplication of a Marine Biotic Index to different impact source 
affecting soft-bottom benthic communities along European coasts. Marine Pollution Bulletin 46: 
835-845. 

Cardoso, P.G., Brandão, A., Pardal, M.A., Raffaelli, D., Marques, J.C. 2005. Resilience of Hydrobia 
ulvae populations to anthropogenic and natural disturbances. Marine Ecology Progress Series 
289: 191-199. 

Castro, N.G.F. 2008. Estrutura e ecologia alimentar das comunidades piscícolas em uma área de viveiro 
para espécies de interesse comercial na região centro de Portugal. Dissertação de Mestrado, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

Chainho, P. 2008. Contribution to the development of biotic integrity assessment tools for Portuguese 
estuaries based on benthic communities. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, 
Lisboa, Portugal. 

Chainho, P., Chaves, M.L., Costa, J.L., Costa, M.J., Dauer, D.M. 2008. Use of multimetric indices to 
classify estuaries with different hydromorphological characteristics and different levels of human 
pressure. Marine Pollution Bulletin 56: 1128-1137. 

Chainho, P., Costa, J.L., Chaves, M.L., Lane, M.F., Dauer, D.M., Costa, M.J. 2006. Seasonal and spatial 
patterns of distribution of subtidal benthic invertebrate communities in the Mondego River 
estuary, Portugal. Hydrobiologia 555: 59-74. 



Ecologia das comunidades 
Capítulo 2 

41 
 

Clarke, K.R., Gorley, R.N. 2001. PRIMER v5: Users manual/tutorial. PRIMER-E, Plymouth, Reino 
Unido. 

Clarke, K.R., Warwick, R.M. 2001. Change in marine communities: an approach to statistical analysis 
and interpretation. 2nd edition. PRIMER-E, Plymouth, Reino Unido. 

Costa, J.L. 2004. A biologia do xarroco, Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801), e o seu 
papel na estruturação e funcionamento das comunidades em que se insere; referência especial à 
população do estuário do Mira. Tese de Doutoramento, Universidade de Lisboa, Lisboa, 
Portugal. 

Costa, M.J., Almeida, P.R., Cabral, H.N., Costa, J.L., Correia, M.J., Gordo, L.S., Pereira, C.D., Salgado, 
J.F., Teixeira, C.M. 1999. Monitorização da comunidade de invertebrados bentónicos durante a 
construção da ponte Vasco da Gama. Pp. 161-170. In: Santana, F.J., Vasconcelos, L.M., 
Partidário, M.R., Seixas, M.J., Sobral, M.P. (eds.). Actas da 6ª conferência nacional sobre a 
qualidade do ambiente. DCEA/FCT/UNL, Monte da Caparica, Portugal. 

Costa, M.J., Almeida, P.R., Cabral, H.N., Costa, J.L., Silva, G., Amaral, V., Pereira, T. 2002. 
Monitorização da fauna macrobentónica da Mutela, Portinho da Costa e Porto do Buxo 
(Outubro de 2001 - Setembro de 2002). Relatório final. Instituto de Oceanografia da Faculdade 
de Ciências de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

Costa, M.J., Almeida, P.R., Cabral, H.N., Costa, J.L., Silva, G., Pereira, T., Rego, A.L., Azeda, C., 
Calado, J. 2006. Monitorização da fauna macrobentónica da Mutela, Portinho da Costa e Porto 
do Buxo (Janeiro de 2004 - Dezembro de 2004). Relatório final. Instituto de Oceanografia da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

Costa, M.J., Almeida, P.R., Cabral, H.N., Costa, J.L., Silva, G., Pereira, T., Rego, A., Azeda, C., Lopes, 
J.C., Tanner, S., Antunes, M., Batista, M., Baeta, F. 2007a. Caracterização das comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos e monitorização da qualidade ecológica da frente Atlântica do 
concelho de Almada. Relatório Final. Relatório não publicado. Instituto de Oceanografia da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

Costa, M.J., Almeida, P.R., Cabral, H.N., Costa, J.L., Silva, G., Pereira, T., Rego, A.L., Calado, J. 2005b. 
Monitorização da fauna macrobentónica da Mutela, Portinho da Costa e Porto do Buxo 
(Janeiro de 2004 - Dezembro de 2004). Relatório final. Instituto de Oceanografia da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

Costa, M.J., Caçador, I., Almeida, P.R., Costa, J.L., Silva, G., Correia, M.J., Pereira, T., Rego, A., Azeda, 
C., Calado, J. 2007b. Monitorização biológica da zona de intervenção do Parque das Nações. 
Relatório Final. Instituto de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
Lisboa, Portugal. 

Costa, M.J., Catarino, F., Bettencourt, A. 2001. The role of salt marshes in the Mira estuary (Portugal). 
Wetlands Ecology and Management 9: 121-134. 

Costa, M.J., Costa, J.L., Cabral, H.N., Almeida, P.R., Domingos, I., Silva, G., Pereira, T., Chainho, P., 
Chaves, M.L. 2005a. Dez anos de monitorização ambiental no Instituto de Oceanografia. Actas 
da I Conferência Nacional de Impactes Ambientais. Pp. 103-112. 

Costa, M.J., Costa, J.L, Chaves, M.L, Chainho, P.M. 2004. Bases metodológicas para a análise da 
qualidade ecológica da água em rios e estuários portugueses. Relatório não publicado. Instituto 
de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

Couto, T. 2009. Avaliação do estado de qualidade ecológica em ecossistemas estuarinos: qual a influência 
dos crivos utilizados na amostragem de macroinvertebrados bentónicos? Dissertação de 
Mestrado, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal. 

Dauer, D.M. 1996. Dynamics of an estuarine ecosystem: long-term trends in the macrobenthic 
communities of Chesapeake Bay, (1985-1993). Oceanologica Acta 20: 291-298. 



Ecologia das comunidades 
Capítulo 2 

42 
 

Desroy, N., Retière, C. 2001. Long-term changes in muddy fine sand community of the Rance Basin: role 
of recruitment. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 81: 553-
564. 

Dexter, D.M. 1988. The sandy beach fauna of Portugal. Arquivos do Museu Bocage Nova Série 1: 101-
110. 

Dexter, D.M. 1990. The effect of exposure and seasonality on sandy beach community structure in 
Portugal. Ciência Biológica Ecologia e Systemática 10: 31-50. 

Dexter, D.M. 1992. Soft bottom invertebrates of Portuguese benthos. Boletim do Instituto Nacional de 
Investigação das Pescas 17: 61-88. 

Dolbeth, M., Cardoso, P.G., Ferreira, S.M., Verdelhos, T., Raffaelli, D., Pardal, M.A. 2007a. 
Anthropogenic and natural disturbance effects on a macrobenthic estuarine community over a 
10-year period. Marine Pollution Bulletin 54: 576-585. 

Dolbeth, M., Ferreira, Ó., Teixeira, H., Marques, J.C., Dias, J.A., Pardal, M.A. 2007b. Beach 
morphodynamic impact on a macrobenthic community along a subtidal depth gradient. Marine 
Ecology Progress Series 352: 113-124. 

Engle, V.D., Summers, V.D. 1999. Latitudinal gradients in benthic community composition in Western 
Atlantic Estuaries. Journal of Biogeography 26: 1007-1023. 

Feller, R.J., Stancyk, S.E., Coull, B.C., Edwards, D.G. 1992. Recruitment of polychaetes and bivalves: 
long-term assessment of predictability in a soft-bottom habitat. Marine Ecology Progress Series 
87: 227-238. 

Ferreira, S.M., Pardal, M.A., Lillebø, A.I., Cardoso, P.G., Marques, J.C. 2004. Population dynamics of 
Cyathura carinata (Isopoda) in a eutrophic temperate estuary. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science 61: 669-677. 

González-Oreja, J.A., Saiz-Salinas, J.I. 1998. Exploring the relationships between abiotic variables and 
benthic community structure in a polluted estuarine system. Water Research 32: 3799-3807. 

Grémare, A., Amouroux, J.M., Vétion, G. 1998. Long-term comparison of macrobenthos within the soft 
bottoms of the Bay of Banyuls-sur-mer (Northwestern Mediterranean Sea). Journal of Sea 
Research 40: 281-302. 

Gusso, C.C., Gravina, M.F., Maggiore, F.R. 2001. Temporal variations in soft bottom benthic 
communities in Central Tyrrhenian Sea (Italy). Archo Oceanography Limnology 22: 175-182. 

Harvey, M., Gauthier, D., Munro, J. 1998. Temporal changes in the composition and abundance of the 
macro-benthic invertebrate communities at dredged material disposal sites in the Anse à 
Beaufils, Baie des Chaleurs, Eastern Canada. Marine Pollution Bulletin 36: 41-55. 

Hayden, B.P., Ray, G.C., Dolan, R. 1984. Classification of coastal and marine environments. 
Environmental Conservation 11: 199-207.  

Heip, C., Basford, D., Craeymeersch, J.A., Dewarumez, J.-M., Dörjes, J., de Wilde, P., Duineveld, G., 
Eleftheriou, A., Herman, P.M.J., Niermann, U., Kingston, P., Künitzer, A., Rachor, E., Rumohr, 
H., Soetaert, K., Soltwedel, T. 1992. Trends in biomass, density and diversity of North Sea 
macrofauna. ICES Journal of Marine Science 49: 13-22. 

Hermand, R., Salen-Picard, C., Alliot, E., Degiovanni, C. 2008. Macrofaunal density, biomass and 
composition of estuarine sediments and their relationship to the river plume of the Rhone River 
(NW Mediterranean). Estuarine, Coastal and Shelf Science 79: 367-376. 

Hoey, G.V., Degraer, S., Vincx, M. 2004. Macrobenthic community structure of soft-bottom sediments at 
the Belgian Continental Shelf. Estuarine, Coastal and Shelf Science 59: 599-613. 

Krassulya, N. 2001. Choice of methodology for marine pollution monitoring in intertidal soft-sediment 
communities. CBM:s Skriftserie 3: 131-148. 



Ecologia das comunidades 
Capítulo 2 

43 
 

Lastra, M., Palacio, J., Sanchez, A., Mora, J. 1991. Estrutura trófica infralitoral de la bahía de Santander. 
Cahiers Biologie Marine 32: 333-351. 

Lenat, D.R., Barbour, M.T. 1994. Using benthic macroinvertebrate community structure for rapid, cost-
effective, water quality monitoring: rapid bioassessment. Pp. 187-208. In: Loeb, S.L., Spacie, A. 
(eds.). Biological monitoring of aquatic systems. Lewis Publishers, Florida, EUA. 

Lercari, D., Defeo, O., Celentano, E. 2002. Consequences of a freshwater canal discharge on the benthic 
community and its habitat on an exposed sandy beach. Marine Pollution Bulletin 44: 1397-1404. 

Levin, L.A., Boesch, D.F., Covich, A., Dahm, C., Erséus, C., Ewel, K.C. Kneib, R.T., Moldenke, A., 
Palmer, M.A., Snelgrove, P., Strayer, D., Weslawski, J.M. 2001. The function of marine critical 
transition zones and the importance of sediment biodiversity. Ecosystems 4: 430-451. 

Marques, J.C. (coord.). 2008. Relatório de execução material do projecto EFICAS: efeitos dos caudais 
dulciaquícolas sobre as comunidades de invertebrados macrobentónicos, na perspectiva da 
avaliação da qualidade ecológica dos estuários. Instituto do Mar e Instituto de Oceanografia da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

Marques, J.C., Nielsen, S.N., Pardal, M.A., Jørgensen, S.E. 2003. Impact of eutrophication and river 
management within a framework of ecosystem theories. Ecological Modelling 166: 147-168. 

Marques, J.C., Maranhão, P., Pardal, M.A. 1993b. Human impact assessment on the subtidal 
macrobenthic community structure in the Mondego estuary (Western Portugal). Estuarine, 
Coastal and Shelf Science 37: 403-419. 

Marques, J.C., Rodrigues, L.B., Nogueira, A.J.A. 1993a. Intertidal macrobenthic communities structure in 
the Mondego estuary (Western Portugal): reference situation. Vie et Milieu 43: 177-187. 

Osman, R.W., Whitlatch, R.B. 2004. The control of the development of a marine benthic community by 
predation on recruits. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 311: 117-145. 

Persson, L. 1983. Temporal and spatial variation in coastal macrobenthic community structure, Hanö Bay 
(Southern Baltic). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 68: 277-293. 

Platell, M.E., Potter, I.C. 1996. Influence of water depth, season, habitat and estuary location on the 
macrobenthic fauna of a seasonally closed estuary. Journal of the Marine Biological Association 
of the United Kingdom 76: 1-21. 

Prista, N., Vasconcelos, R.P., Costa, M.J., Cabral, H. 2003. The demersal fish assemblage of the coastal 
area adjacent to the Tagus estuary (Portugal): relationships with environmental conditions. 
Oceanologica Acta 26: 525-536. 

Rakocinski, C.F., Brown, S.S., Gaston, G.R., Heard, R.W., Walker, W.W., Summers, J.K. 2000. Species-
abundance-biomass responses by estuarine macrobenthos to sediment chemical contamination. 
Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery 7: 201-214. 

Reis, C.S., Marques, V., Calvário, J., Marques, J.C., Melo, R., Santos, R. 1982. Contribuição para o 
estudo dos povoamentos bentónicos (substrato móvel) da costa ocidental portuguesa. Oecologia 
aquatica 6: 91-105. 

Robinson, J.E., Newell, R.C., Seiderer, L.J., Simpson, N.M. 2005. Impacts of aggregate dredging on 
sediment composition and associated benthic fauna at an offshore dredge site in the southern 
North Sea. Marine Environmental Research 60: 51-68. 

Sarà, M. 1995. Cambiamenti ed evoluzione negli ecosistemi marini. XXI Seminario sulla: evoluzione 
biologica e i grandi problemi della biologia. Evoluzione degli ecosistemi. Accademia Nazionali 
Lincei. Pp. 17-30. 

Sardá, R, Pinedo, S., Martin, D. 1999. Seasonal dynamics of macroinfaunal key species inhabiting 
shallow soft-bottoms in tha Bay of Blanes (NW Mediterranean). Acta Oecologica 20: 315-326. 



Ecologia das comunidades 
Capítulo 2 

44 
 

Silva, G. 2006. Structure and dynamics of soft-bottom benthic macroinvertebrates communities, a case 
study in the Tagus Estuary. Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. 

Silva, G., Costa, J.L., Almeida, P.R., Costa, M.J. 2006. Structure and dynamics of a benthic invertebrate 
community in an intertidal area of the Tagus estuary, Western Europe: a six year data series. 
Hydrobiologia 555: 115-128. 

Silva, G., Costa, J.L., Almeida, P.R., Gordo, L.S., Costa, M.J. 1999. As comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos na monitorização da EXPO'98. Pp. 271-275. In: Santana, F.J., 
Vasconcelos, L.M., Partidário, M.R., Seixas M.J., Sobral, M.P. (eds.). Actas da 6ª conferência 
nacional sobre a qualidade do ambiente. DCEA/FCT/UNL, Monte da Caparica, Portugal. 

Solis-Weiss, V., Aleffi, F., Bettoso, N., Rossin, P., Orel, G., Fonda-Umani, S. 2004. Effects of industrial 
and urban pollution on the benthic macrofauna in the Bay of Muggia (industrial port of Trieste, 
Italy). Science of the Total Environment 328: 247-263. 

Sumida, P.Y.G., Pires-Vanin, A.M.S. 1997. Benthic associations of the shefbreak and upper slope off 
Ubatuba-SP, South-eastern Brazil. Estuarine, Coastal and Shelf Science 44: 779-784. 

Tchernia, P. 1978. Océanographie regionale. Description physique des oceans et des mers. École 
National Supérieure de Tecniques Avançées, Paris, França. 

Van der Meer, J., Beukema, J.J., Dekker, R. 2000. Population dynamics of two marine polychaetes: the 
relative role of density dependence, predation, and winter conditions. ICES Journal of Marine 
Science 57: 1488-1494. 

Wolff, W.J. 1973. The estuary as a habitat an analysis of data on the soft-bottom macrofauna of the 
estuarine area of the rivers Rhine, Meuse, and Scheldt. Communication nr. 106 of the Delta 
Institute for Hydrobiological Research, Yerseke, Países Baixos. 

Ysebaert, T., Herman, P.M.J., Meire, P., Craeymeersch, J., Verbeek, H., Heip, C.H.R. 2003. Large-scale 
spatial patterns in estuaries: estuarine macrobenthic communities in the Schelde estuary, NW 
Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science 57: 335-355. 

Zar, J.H. 2007. Biostatistical analysis. Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, Nova Jersey, EUA. 

Zuur, A.F., Ieno, E.N., Smith, G.M. 2007. Analysing ecological data. Spring Science and Business 
Media, LLC, Nova York, EUA. 

 



 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE 

ECOLÓGICA 

  



 

 
 

  



Avaliação de qualidade ecológica 
Capítulo 3 

47 
 

 

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE ECOLÓGICA EM COMUNIDADES DE 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EM ZONAS COSTEIRAS E 

ESTUARINAS: ABORDAGEM COMPARATIVA 

 

RESUMO 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos têm sido amplamente utilizadas em 

estudos de monitorização ambiental em meio aquático e constituem uma óptima 

ferramenta para a avaliação do estado ecológico destes sistemas. Neste estudo, as 

comunidades de macroinvertebrados de duas as zonas costeiras, Aguçadoura e Frente 

Atlântica de Almada, e de dois estuários, Mondego e Mira, foram amostrados 

sazonalmente, com o objectivo principal de determinar qual o índice ou índices mais 

adequados para a avaliação da qualidade ecológica e qual a época do ano mais 

apropriada para amostragem. Foi analisada a riqueza taxonómica e a densidade dos 

organismos nas diferentes zonas consideradas e calculados os índices de Shannon- 

-Wiener, de Margalef, AMBI e M-AMBI. Verificou-se a ocorrência de variações 

espaciais e temporais marcadas em todas as comunidades estudadas, o que se reflectiu 

nos valores de todos os índices calculados. O AMBI denotou menor variabilidade que 

os índices de diversidade analisados e o índice de Shannon-Wiener pareceu ser mais 

adequado para avaliação de qualidade ecológica comparativamente ao de Margalef. Os 

índices foram também utilizados para determinar o Nível de Qualidade Ecológica destas 

áreas. O M-AMBI, na sua qualidade de índice multimétrico, revelou-se uma boa escolha 

quando se pretender uma informação mais geral sobre a qualidade ecológica de 

determinado local. Tendo em conta as variações temporais marcadas nas comunidades 

de macroinvertebrados observadas em todas as zonas, a amostragem, com vista a 

estudos de qualidade ecológica, deve ser realizada nas quatro épocas do ano. 

 

Palavras-chave: macroinvertebrados bentónicos; zonas costeiras e estuarinas; avaliação 

de qualidade ecológica; índices bióticos; época de amostragem 
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ECOLOGICAL QUALITY EVALUATION IN MACROINVERTEBRATE 

COASTAL AND ESTUARINE COMMUNITIES: COMPARATIVE 

APPROACH 

 

ABSTRACT 

Macroinvertebrate communities are widely used to monitor aquatic ecosystems and 

assess ecological status. In this study, macroinvertebrate communities were sampled 

seasonally at two coastal areas, Aguçadoura and Frente Atlântica de Almada, and two 

estuaries, Mondego and Mira, to determine which indexes and season are best to 

evaluate ecological quality. Taxonomic richness and density were evaluated and 

Shannon-Wiener, Margalef, AMBI and M-AMBI indexes calculated. Notorious spatial 

and temporal variations in the communities occurred, that largely determined the values 

of the indexes. AMBI was less variable than the diversity indexes, and Shannon-Wiener 

seemed to be more appropriate for ecological quality evaluation than Margalef. The 

indexes were also used to assess the Ecological Quality Status of these areas. The 

multimetric index M-AMBI provided the most robust option for situations where a 

general idea of the ecological status of an area is required. Considering the marked 

temporal variations in the macroinvertebrate communities observed in all areas, 

sampling for ecological quality evaluation should be conducted in all four seasons of the 

year. 

 

Keywords: benthic macroinvertebrate; estuarine and coastal areas; ecological status 

evaluation; biotic index; sampling season 
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INTRODUÇÃO 

 

A avaliação de qualidade ecológica dos sistemas aquáticos tem tido nas últimas décadas 

uma elevada relevância, tanto em estudos científicos, como em trabalhos de 

caracterização e monitorização ambiental. Esta crescente importância deve-se, em 

grande parte, às recentes exigências a nível europeu em termos de avaliação de 

qualidade ambiental em sistemas aquáticos, que surgiram com a necessidade de 

implementação da Directiva Quadro da Água (DQA) e da Directiva “Estratégia para o 

Meio Marinho” (DEMM). Estas duas directivas europeias têm, como objectivo comum, 

a protecção dos sistemas aquáticos. 

A DQA visa “conservar e melhorar o ambiente aquático na Comunidade”, sendo que os 

vários Estados-Membros devem procurar alcançar, pelo menos, o objectivo de um bom 

estado das águas até 2015, através da definição e execução das medidas consideradas 

necessárias, e manter este estado quando tal se verifique. Assim, o principal objectivo 

desta Directiva é estabelecer um enquadramento para a protecção e melhoria, entre 

outras, das águas de transição e costeiras (EU, 2000). Por seu turno, a DEMM tem o 

objectivo global de “promover a utilização sustentável dos mares e a conservação dos 

ecossistemas marinhos”, devido ao cada vez maior número de ameaças que estes 

enfrentam. (EU, 2005 a, b, c). 

No decorrer do processo de avaliação de sistemas aquáticos no âmbito da DQA (para 

mais detalhe ver Bettencourt et al., 2004), após a classificação dos diferentes sistemas e 

divisão por tipologias, e identificadas as massas de água, é necessário determinar 

condições de referência para cada tipologia e o Nível de Qualidade Ecológica 

(Ecological Quality Status – EcoQS) de cada corpo de água (Bettencourt et al., 2004). 

Esta determinação baseia-se no estado dos elementos biológicos, hidromorfológicos e 

físico-químicos de qualidade, comparando dados obtidos em redes de monitorização 

com as condições de referência (pristinas ou não perturbadas). Em águas costeiras e de 

transição (que incluem estuários) os elementos biológicos a considerar são o 

fitoplâncton, macrófitos e macroalgas, invertebrados bentónicos e fauna piscícola (esta 

última apenas em águas de transição) (EU, 2000). 
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Os macroinvertebrados bentónicos são importantes constituintes dos ecossistemas 

aquáticos, distribuindo-se sobretudo na base das teias tróficas, em estreita ligação com 

as cadeias alimentares pelágicas. A sua escolha como objecto de estudo em avaliação 

ambiental deveu-se, não só ao importante papel que desempenham nestes sistemas, 

como a uma diversidade de características que os tornam susceptíveis para utilização 

neste tipo de estudos. A mobilidade limitada de grande parte destes organismos leva a 

que sejam mais sensíveis a perturbações locais. Além disso, ao terem ciclos de vida 

relativamente curtos e, estarem em directa relação com o sedimento, onde se podem 

acumular contaminantes por longos períodos de tempo, tornam-se uma importante 

componente no estudo de alterações em meio aquático. Por outro lado, o facto de as 

várias espécies possuírem diferente sensibilidade à perturbação, conduz a que exibam 

diferentes tolerâncias ao stress e possam ser utilizadas como indicadores de qualidade 

(Pearson & Rosenberg, 1978; Dauer, 1993; Bettencourt et al., 2004; Costa et al., 2004; 

Chainho, 2008). 

O conjunto destas características levou ao desenvolvimento de diversos índices que se 

apoiam na previsibilidade das respostas destes organismos a alterações de natureza 

antrópica e que têm como base, em grande parte, o paradigma de Pearson e Rosenberg 

(1978). Este paradigma assenta no pressuposto de que as comunidades bentónicas 

respondem a melhorias na qualidade do meio seguindo progressivamente três passos: 

abundância aumenta, diversidade específica aumenta e espécies dominantes alteram-se, 

de tolerantes a perturbações para sensíveis a perturbações. Este padrão é muito 

importante quando se pretendem monitorizar os impactos antropogénicos pois, como 

referido por Heip et al. (1992), a actividade humana não só conduz a alterações nas 

associações de espécies, como em outros atributos das comunidades, como a densidade, 

biomassa e diversidade, que podem ser utilizados para avaliar a evolução das mesmas. 

Com base nestes princípios gerais estão actualmente disponíveis uma série de métricas, 

umas conferindo informações muito simples acerca das comunidades, como o número 

total de indivíduos ou o número total de espécies, outras que medem a forma como o 

número total de indivíduos é dividido pelas diferentes espécies, ou seja, os índices de 

diversidade e equitabilidade, como os índices de diversidade de Shannon-Wiener 

(Shannon & Weaver, 1963) e de Margalef (Legendre & Legendre, 1976) ou o índice de 

equitabilidade de Pielou (Pielou, 1966). Existem ainda índices bióticos, como o Índice 

Biótico Marinho - AMBI (AZTI’s Marine Biotic Index) (Borja et al., 2000), que 
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permitem classificar os locais com base na sensibilidade/tolerância das espécies à 

perturbação (Borja et al., 2000) ou outros mais complexos, como AMBI multivariado 

(M-AMBI) (Muxika et al., 2007) e o B-IBI (Benthic Index of Biotic Integrity) 

(Weisberg et al., 1997), integram aspectos funcionais e estruturais do bentos e são 

considerados muito promissores como medida de qualidade de habitats bentónicos, pela 

capacidade de integrarem a estrutura física dos habitats das comunidades bentónicas 

(Borja et al., 2007). Para o contexto português encontram-se desenvolvidos alguns 

índices, como o EQUATION (Estuarine Quality and Condition) (Ferreira, 2000), que 

avalia a qualidade estuarina com base em características físicas e biogeoquímicas chave, 

e mais recentemente, o P-BAT (Portuguese Benthic Assessmente Tool), uma abordagem 

multimétrica que visa a obtenção de um EcoQS em ecossistemas costeiros e de 

transição portugueses (Pinto et al., 2009; Teixeira et al., 2009). Uma revisão das 

propriedades destes e de outros indicadores pode ser encontrada em Diaz et al., (2004), 

Salas et al. (2006) e Pinto et al. (2008).  

Não obstante a diversidade de índices existentes, no caso do bentos, a DQA define que 

vários aspectos das comunidades têm que estar presentes na avaliação do EcoQS em 

sistemas costeiros e de transição. Os principais são “a diversidade e abundância de taxa” 

e a proporção de “taxa sensíveis à perturbação” (EU, 2000). Seguindo as directivas de 

Bettencourt et al. (2004), neste estudo optou-se pela utilização dos índices de Shannon- 

-Wiener, de Margalef e AMBI. Os dois primeiros constituem medidas de diversidade, 

sendo que o primeiro tem em conta a proporção de abundância das espécies, enquanto o 

segundo coloca o foco no enriquecimento de espécies. O índice biótico AMBI engloba 

o outro aspecto considerado pela DQA, a presença de espécies indicadoras de zonas 

poluídas ou não poluídas. 

Estes índices permitem a determinação de um EcoQS através da comparação com 

valores de referência definidos na literatura (Bettencourt et al., 2004). Contudo 

trabalhos recentes apontam a utilização do índice M-AMBI, que integra riqueza 

específica, diversidade e AMBI, como uma forma objectiva de obter um Rácio de 

Qualidade Ecológica (Ecological Quality Ratio - EQR) que tenha correspondência o 

EcoQS (Muxika et al., 2007, Borja et al., 2008), razão pela qual foi também utilizado 

neste trabalho. O P-BAT, desenvolvido pelo grupo português de trabalho no âmbito da 

DQA (Teixeira et al., 2008; Pinto et al., 2009; Teixeira et al., 2009), é também uma 

metodologia multimétrica que utiliza três índices (índices de Shannon-Wiener, de 
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Margalef e AMBI), de forma a englobar abundância e composição como atributos das 

comunidades de macroinvertebrados bentónicos, segundo recomendação da DQA. O 

método de combinação destas três métricas é semelhante ao utilizado no cálculo do 

M-AMBI, sendo o resultado final um EQR que, tal como no caso do anterior índice, se 

reflecte num EcoQS (Pinto et al., 2009; Teixeira et al., 2009). O P-BAT poderá 

tornar-se uma importante ferramenta de avaliação de qualidade ecológica em Portugal, 

quando a sua aplicabilidade em diversos sistemas aquáticos estiver comprovada. O facto 

de este índice ainda estar em afinação, não permitiu a sua utilização neste trabalho. 

Neste estudo, procurou-se adoptar diferentes abordagens de avaliação de qualidade 

ecológica utilizando comunidades de macroinvertebrados de zonas costeiras e 

estuarinas, optando-se por amostrar locais com diferentes características. 

Seleccionaram-se duas zonas estuarinas, o estuário do Mira, muitas vezes referido como 

uma zona quasi pristina (Costa et al., 2001; Carvalho et al., 2005), e o estuário do 

Mondego, sujeito a fortes pressões antropogénicas (Cunha & Dinis, 2002; Marques, 

2008); e duas zonas costeiras, a Frente Atlântica de Almada, adjacente ao estuário do 

Tejo, e a Aguçadoura, localizada ao largo da Póvoa de Varzim. Estas zonas estão 

abrangidas pelas Directivas europeias, sendo necessário desenvolver trabalhos de 

avaliação de qualidade ecológica, para avaliar o estado destes locais e determinar a 

necessidade ou não de tomada de medidas para melhoria das condições ambientais. 

Este trabalho tem como principais objectivos: a determinação de padrões sazonais de 

variação nas comunidades de macroinvertebrados bentónicos com base em indicadores 

ecológicos; a avaliação de qualidade ecológica com base na utilização de diversos 

índices e a comparação da abordagem anterior com a utilização de um índice 

multimétrico na obtenção de um Nível de Qualidade Ecológica. Pretende-se também 

comparar a qualidade ecológica de sistemas distintos (zonas costeiras, menos estudadas, 

e zonas estuarinas), os resultados obtidos em zonas e épocas do ano distintas e inferir 

sobre qual o melhor índice para utilizar nos estudos de avaliação ecológica e época do 

ano para realizar as amostragens. 
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METODOLOGIA 

 

A definição das áreas estudadas, as metodologias de amostragem e o procedimento 

laboratorial estão descritos no Capítulo 1 - Metodologia Geral. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos foram analisadas tendo em conta as 

possíveis variações entre locais e entre épocas do ano dentro de cada área de estudo. Foi 

utilizada a matriz de dados uniformizada, através da transformação dos valores de 

abundância em densidades (indivíduos.m-2). Considerou-se as zonas identificadas no 

Capítulo 2, ou seja, Aguçadoura, Frente Atlântica de Almada, estuário do Mondego e 

regiões euhalina e polihalina do estuário do Mira. 

Analisou-se a variação das comunidades de macroinvertebrados ao longo das quatro 

épocas do ano (Inverno, Primavera, Verão e Outono), através da determinação da 

evolução da densidade de organismos e riqueza taxonómica nas cinco zonas 

consideradas. A riqueza taxonómica foi dada pelo número total de taxa identificados. 

O estado das comunidades de macroinvertebrados bentónicos foi avaliado através do 

cálculo de três índices, por zona e época do ano, e posterior comparação com os valores 

de referência definidos por Bettencourt et al. (2004). Os índices utilizados e respectivas 

equações de cálculo foram: 

(1) Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) (Shannon & Weaver, 1963),  

H′ = −∑ pi log2 piS
i=1 , expresso em bits/indivíduo, em que pi é a proporção de 

abundância (neste caso foram utilizados valores de densidade) de indivíduos; 

(2) Índice de riqueza específica de Margalef (d) (Legendre & Legendre, 1976), 

 d = (S − 1)/(loge N), em que S é o número de espécies (taxa) e N o número total de 

indivíduos (neste caso valor total de densidade); 

(3) Índice Biótico Marinho (AMBI) (Borja et al., 2000; Muxika et al., 2005), 

 AMBI = [0 × (%𝐺𝐺𝐺𝐺) + 1,5 × (%𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + 3 × (%𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + 4,5 × (%𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + 6 × ((%𝐺𝐺𝐺𝐺)]/100, 



Avaliação de qualidade ecológica 
Capítulo 3 

54 
 

em que % de dos vários grupos ecológicos (GI a GV) corresponde à percentagem de 

indivíduos pertencentes a cada um de cinco grupos ecológicos. Assim, na construção do 

AMBI, os cinco grupos têm por base a sensibilidade das várias espécies a um gradiente 

de stress crescente: Grupo I (GI) – espécies muito sensíveis ao enriquecimento orgânico 

e presentes em condições não perturbadas; Grupo II (GII) – espécies indiferentes ao 

enriquecimento orgânico e que apresentam baixas densidades, com variações pouco 

significativas ao longo do tempo; Grupo III (GIII) – espécies tolerantes a um excessivo 

enriquecimento orgânico e que ocorrem em condições normais, mas cujas populações 

são estimuladas pelo aumento dos teores de matéria orgânica; Grupo IV 

(GIV) – espécies oportunistas de 2ª ordem que proliferam em situações de desequilíbrio 

ligeiro a pronunciado; Grupo V (GV) – espécies oportunistas de 1ª ordem que 

proliferam em situações de desequilíbrio pronunciado. 

O resultado do índice AMBI permite a classificação do local com base na 

sensibilidade/tolerância das espécies presentes à perturbação (especialmente ao 

enriquecimento orgânico), informação sumarizada na Tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1. Sumário da correspondência entre os valores do Índice Biótico Marinho (AMBI), o estado da 
comunidade bentónica e os níveis de perturbação ambiental das áreas marinhas e estuarinas (adaptado de Borja et al., 
2000 e Muxika et al., 2005). 

 

 

Para a interpretação destes índices teve que se ter em conta que, em geral, um aumento 

dos índices de Margalef ou de Shannon-Wiener é entendido como uma melhoria do 

estado ecológico, enquanto no AMBI esta melhoria é indicada por um decréscimo no 

valor do índice (Teixeira et al., 2008). Por outro lado, foi importante considerar que, 

como o índice de Margalef não possui limite superior, se torna mais complicado definir 

valores de referência que separem comunidades perturbadas de não perturbadas. O 

índice Shannon-Wiener apresenta, geralmente, valores entre 0 e 5 bits/indivíduo, sendo 

0,0 ≤ AMBI < 0,2 Normal Não perturbado
0,2 ≤ AMBI < 1,2 Empobrecido
1,2 ≤ AMBI < 3,3 Desequilibrado Perturbação reduzida
3,3 ≤ AMBI < 4,5 Transição para poluído
4,5 ≤ AMBI < 5,0 Poluído Perturbação moderada
5,0 ≤ AMBI < 5,5 Transição para fortemente poluído
5,5 ≤ AMBI < 7,0 GV Fortemente poluído Perturbação elevada

7 Azóico Azóico Perturbação extrema

AMBI Níveis de perturbação

GI

GIII

GIV - GV

Grupo Ecológico 
dominante

Estado da comunidade bentónica
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os valores acima de 5 bits/indivíduo muito raros (Salas et al., 2006). O AMBI varia 

entre 0 e 7 (Borja et al., 2000). 

Estes índices foram calculados utilizando o software PRIMER 6© e AMBI 4.1, este 

último disponível gratuitamente na página de internet do AZTI (www.azti.es), e 

seguindo, na determinação do índice AMBI, as directrizes de Borja & Muxika (2005). 

Para o AMBI foi utilizada a lista de espécies actualizada a Dezembro de 2007. 

Após a determinação destes índices, procedeu-se então à atribuição do Nível de 

Qualidade Ecológica (EcoQS) a cada zona, por época do ano, com base nos valores de 

referência definidos para as águas portuguesas por Bettencourt et al. (2004) (Tabela 

3.2). 

 

Tabela 3.2. Quadro com valores de referência para cada Nível de Qualidade Ecológica (EcoQS), com base nos 
valores dos índices Shannon-Wiener (H’), Margalef (d) e AMBI (adaptado de Bettencourt et al., 2004). Foram 
definidos cinco níveis: ELEVADO, BOM, MODERADO, POBRE e MAU e cores correspondentes: azul, verde, 
amarelo, cor de laranja e vermelho, respectivamente 

 

 

Para além do cálculo dos três índices anteriores, procurando responder aos requisitos da 

DQA e como forma de integrar a informação de diversos índices na determinação de 

qualidade ecológica nas comunidades bentónicas (Pinto et al., 2009), optou-se por 

utilizar também o índice AMBI multivariado (M-AMBI) (Muxika et al., 2007). Este 

índice resultou da procura de metodologias comuns a aplicar no âmbito da DQA, ao 

longo do processo de intercalibração entre os Estados Membros da União Europeia. 

Para além disso, este índice também foi desenvolvido com o intuito de suportar a 

determinação de EcoQS em meio marinho (Borja, 2006), permitindo uma maior 

segurança nos resultados obtidos em zonas mais distantes da costa. Como forma de 

ultrapassar as limitações da utilização de apenas um índice em determinação de 

qualidade ecológica, o M-AMBI foi criado combinando riqueza específica (número 

EcoQS H' d AMBI
ELEVADO >4 >4 1,2-0
BOM 3-4 >4 3,3-1,2
MODERADO 2-3 2,5-4 5,5-3,3
POBRE 1-2 <2,5 6-5,5
MAU 0-1 <2.5 6-7
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total de taxa, S), diversidade, através do índice de Shannon-Wiener (H’), e proporção de 

taxa sensíveis, ao englobar o AMBI. Estes parâmetros são integrados através do uso de 

técnicas de Análise Discriminante e Análise Factorial. Este método determina um valor, 

Rácio de Qualidade Ecológica (EQR), comparando os resultados obtidos na 

monitorização com condições de referência, recorrendo, em zonas estuarinas, a trechos 

de salinidade. Este rácio é dado por um valor numérico entre zero e um, que exprime a 

distância entre os valores observados e os valores de referência. Com um EcoQS 

ELEVADO, a condição de referência pode ser considerada como um óptimo e o valor 

de EQR aproxima-se de um, enquanto com EcoQS MAU o EQR aproxima-se de zero. 

O M-AMBI baseia-se na relação da distância Euclideana entre cada zona e o local de 

referência, juntamente com a distância entre nível ELEVADO e MAU da condição de 

referência. As estações são colocadas entre as condições de referência (Muxika et al., 

2007). Na Tabela 3.3 estão definidos os valores limite que permitem atribuir um nível 

de qualidade ecológica a cada zona. Tal como o AMBI, este índice tem a grande 

vantagem de poder ser facilmente calculado através do programa disponibilizado 

gratuitamente na internet, em www.azti.es. 

 

Tabela 3.3. Valores limite do índice AMBI multivariado (M-AMBI) para cada Nível de Qualidade Ecológica 
(EcoQS). Foram definidos cinco níveis: ELEVADO, BOM, MODERADO, POBRE e MAU e cores correspondentes: 
azul, verde, amarelo, cor de laranja e vermelho, respectivamente 

 

 

EcoQS H'
ELEVADO > 0,85
BOM 0,55 - 0,85
MODERADO 0,39 - 0,55
POBRE 0,2 - 0,39
MAU < 0,2
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RESULTADOS 

 

RIQUEZA TAXONÓMICA, DENSIDADE E ÍNDICES DE SHANNON-WIENER E DE 

MARGALEF 

Ao analisar a riqueza taxonómica e densidade de organismos das amostras de 

macroinvertebrados bentónicos das cinco zonas estudadas, ao longo das quatro épocas 

do ano, verificou-se que a evolução destes dois parâmetros seguiu, geralmente, uma 

tendência semelhante, uma vez que na maioria dos casos um acréscimo ou decréscimo 

no valor de um dos parâmetros foi acompanhado pelo outro (Figura 3.1). Por outro lado, 

é de referir que foi na região euhalina do Mira que se registaram os valores mais 

elevados, tanto do número de taxa como da densidade de organismos. Na Aguçadora, 

estes parâmetros atingiram valores mais altos no Inverno e Primavera e na região 

euhalina do Mira na Primavera, enquanto que no Mondego os valores mais elevados 

foram registados no Verão e Outono e na Frente Atlântica de Almada no Outono. Na 

região polihalina do Mira o valor mais elevado de densidade foi registado no Inverno e 

de riqueza taxonómica na Primavera (Figura 3.1). 

A evolução dos índices de Shannon-Wiener e de Margalef, à semelhança dos dois 

parâmetros anteriores, seguiu uma tendência semelhante na maioria das épocas (Figura 

3.1). Mais uma vez, na Aguçadoura, os valores mais elevados foram atingidos no 

Inverno e Primavera, e na Frente Atlântica de Almada e Mondego no Verão e Outono. 

Na região euhalina do Mira, tal como aconteceu com a riqueza taxonómica e a 

densidade de organismos, foi na Primavera e Verão que os índices foram mais elevados. 

Apenas na região polihalina do Mira os valores mais altos dos índices de Shannon- 

-Wiener e de Margalef aconteceram em épocas do ano intercaladas, neste caso 

Primavera e Outono (Figura 3.1). Tal como havia sido registado com a riqueza 

taxonómica e com a densidade de organismos, foi na região euhalina do estuário do 

Mira que se observaram os valores mais elevados destes índices. 
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Figura 3.1. Valores médios e erro padrão de riqueza taxonómica (S), densidade média (D) e dos índices de Shannon- 
-Wiener (H’), expresso em bits/indivíduo, e de Margalef (d), por zona e época do ano. 
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ÍNDICE BIÓTICO MARINHO - AMBI 

As melhores classificações de AMBI foram registadas na Frente Atlântica de Almada, 

onde os valores do índice foram mais baixos, logo indicando menor perturbação. Nesta 

zona a classificação foi sempre de não perturbado. Na Aguçadoura, o nível de 

perturbação também foi baixo, variando entre não perturbado e perturbação reduzida. 

O valor mais elevado (5,0), interpretado como indicador de pior qualidade ecológica, foi 

o da região euhalina do Mira no Outono, correspondendo a uma classificação de 

perturbação moderada, em que a comunidade está num estado de transição para 

fortemente poluído. Na região polihalina do Mira e no Mondego a classificação foi de 

perturbação reduzida. 

Apesar das evidentes oscilações do índice ao longo das diferentes épocas do ano, 

especialmente na região euhalina do Mira, este permitiu uma classificação relativamente 

constante das diversas zonas, em termos do nível de perturbação, variando geralmente 

entre dois níveis contíguos (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2. Resultado do Índice Biótico Marinho - AMBI (traço vermelho) por zona e época do ano. 
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ÍNDICES E NÍVEL DE QUALIDADE ECOLÓGICA - ECOQS 

Com base nos resultados dos três índices calculados (Shannon-Wiener, Margalef e 

AMBI), foi possível atribuir a cada zona, por época do ano, um valor de EcoQS. 

Verificou-se, como evidenciado na Tabela 3.4, que as variações de EcoQS foram muito 

grandes, tanto entre zonas, como nas diferentes épocas do ano e comparando os 

diferentes índices. Como tal, existiu uma grande oscilação de EcoQS, que pareceu não 

estar associada a nenhum padrão identificável e comum às diferentes zonas. Isto 

conduziu a que diferentes índices e épocas do ano conferissem níveis de EcoQS 

diferentes às zonas estudadas. 

Ainda assim, a melhor qualidade ecológica, marcada pela presença de mais valores 

dentro de ELEVADO e BOM, esteve associada às zonas costeiras (Aguçadoura e Frente 

Atlântica de Almada). O AMBI foi o índice que, no geral, permitiu atribuir EcoQS mais 

elevados e o índice de Margalef, níveis de qualidade mais baixos (Tabela 3.4). 

 

Tabela 3.4. Atribuição de EcoQS por zona e época do ano para os índices de Shannon-Wiener (H’), Margalef (d) e 
AMBI. As cores reflectem o Nível de Qualidade Ecológica (EcoQS) (ver Tabela 3.3) 

 

  

Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono
H' 3,6 3,3 3,0 3,1 2,6 2,6 3,0 3,0
d 3,7 3,3 2,3 2,3 1,5 1,4 1,7 2,1
AMBI 1,3 1,6 1,7 1,5 0,9 0,9 1,1 0,7

Inverno Primavera Verão Outono
H' 1,4 1,3 1,6 2,3
d 0,6 0,8 1,1 1,3
AMBI 3,2 3,4 3,9 3,0

Inverno Primavera Verão Outono Inverno Primavera Verão Outono
H' 2,2 3,8 4,2 1,8 1,6 2,2 1,8 2,0
d 1,3 5,5 5,3 2,0 0,7 1,1 0,7 0,7
AMBI 3,6 3,4 2,6 5,0 3,3 3,0 2,8 3,6

Mira polihalino

ELEVADO
BOM

MODERADO
POBRE
MAU

Frente Atlântica de Almada

Mondego

Aguçadoura

Mira euhalino
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AMBI MULTIVARIADO (M-AMBI) E NÍVEL DE QUALIDADE ECOLÓGICA 

Aguçadoura e Frente Atlântica de Almada foram as zonas que obtiveram melhores 

valores de M-AMBI, correspondendo a um EcoQS na sua maioria ao nível de BOM. A 

região polihalina do Mira e o Mondego obtiveram resultados piores, correspondendo na 

maior parte dos casos a um nível MODERADO de qualidade. Nestas quatro zonas 

houve uma grande homogeneidade e consistência nos EcoQS entre épocas do ano, pois 

mesmo as oscilações registadas foram entre níveis de qualidade imediatamente acima 

ou abaixo. O mesmo não sucedeu na região euhalina do Mira, onde a cada época do ano 

correspondeu um nível de qualidade ecológica diferente: MODERADO no Inverno, 

BOM na Primavera, ELEVADO no Verão e POBRE no Outono, um padrão de clara 

deterioração da qualidade ecológica do Verão para o Outono (Tabela 3.5). 

 
Tabela 3.5. Valores do índice AMBI multivariado (M-AMBI) por zona e época do ano. As cores reflectem o Nível 
de Qualidade Ecológica (EcoQS) (ver Tabela 3.3) 

 

 

De forma a atribuir um único nível de qualidade ecológica a cada zona, utilizou-se a 

média dos valores M-AMBI de cada zona para obter um valor final representativo dessa 

zona. 

Os valores médios (média das quatro épocas do ano) de M-AMBI levaram à 

classificação das zonas costeiras, Aguçadoura e Frente Atlântica de Almada, como 

BOM, e da região polihalina do Mira e do Mondego como MODERADO, o que vai de 

encontro aos níveis atribuídos na maioria das épocas do ano a estas zonas. No caso da 

região euhalina do estuário do Mira, em que o nível foi diferente em todas as épocas, a 

média resultou num EcoQS BOM (Figura 3.3).  

Aguçadoura Frente Atlântica Mondego Mira euhalino Mira polihalino

Inverno 0,88 0,80 0,40 0,47 0,35

Primavera 0,80 0,67 0,40 0,82 0,51

Verão 0,83 0,74 0,53 0,86 0,50

Outono 0,77 0,80 0,58 0,22 0,42
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Figura 3.3. Resultado médio do índice AMBI multivariado (M-AMBI) para cada zona. As cores reflectem Nível de 
Qualidade Ecológica (EcoQS) (ver Tabela 3.3). EQR – Rácio de Qualidade Ecológica. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos apresentaram variações sazonais 

bastante marcadas, que se reflectiram na riqueza taxonómica, densidade de organismos 

e, também, nos índices bióticos utilizados para a avaliação de qualidade ecológica. 

Vários estudos realizados nos últimos anos (e.g., Chainho et al., 2007; Johnson et al., 

2008) apontam exactamente para essa grande variabilidade em zonas estuarinas, 

contudo as zonas costeiras são geralmente pouco conhecidas e os estudos existentes são 

muito pontuais e essencialmente descritivos, pelo que o conhecimento do 

comportamento destas comunidades é reduzido, pensando-se que seriam, 

comparativamente com as estuarinas, comunidades mais estáveis. Os resultados deste 

trabalho apontam em sentido contrário, ao verificar que também nestas comunidades 

existem grandes oscilações sazonais em termos de densidade de organismos e riqueza 

taxonómica, bem como dos índices de diversidade e qualidade utilizados. 

Por outro lado, a evolução das comunidades e consequentemente dos índices utilizados 

para as descrever não pareceu seguir um padrão comum, ou seja, nas diferentes zonas 
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estudadas os picos dos diferentes descritores e índices não foram alcançados em épocas 

do ano semelhantes. Existiram, portanto, grandes variações a nível sazonal/anual dentro 

de cada zona, mas as variações registadas entre zonas foram ainda superiores. Os 

resultados obtidos vão de encontro aos obtidos por Azeiteiro & Marques (1999) para o 

estuário do Mondego, quando verificaram que os gradientes espaciais encontrados na 

composição taxonómica ao longo do estuário eram muito marcados, levando a que as 

variações espaciais se sobrepusessem às sazonais. Como apontado por Johnson et al. 

(2008), as diferenças entre sistemas são expectavelmente sempre superiores às 

diferenças sazonais, o que pode ser uma vantagem, ao diminuir a limitação dos 

investigadores em amostrarem numa mesma época do ano quando pretendem comparar 

comunidades bentónicas de sistemas distintos. 

Neste estudo foi ainda evidente que as zonas costeiras apresentam, em geral, melhor 

qualidade ecológica que as zonas estuarinas. Isto deve-se em grande parte aos diversos 

factores de stress, quer naturais, como a influência das marés e dos caudais de água 

doce, quer antropogénicos, decorrentes de dragagens, abertura de canais de navegação, 

descargas orgânicas, obras de regularização, etc., que actuam mais fortemente sobre 

zonas estuarinas (Marques et al., 1993; Costa et al., 2001; Cunha & Dinis, 2002; 

Chainho et al., 2006). 

Dentro das zonas estuarinas há ainda que ter em atenção as diferentes classes de 

salinidade. Se no caso do estuário do Mira foi relativamente fácil delimitar as zonas 

euhalina e polihalina, o mesmo não aconteceu no Mondego (Capítulo 2). Os resultados 

indicam que, como referido por outros autores (Costa et al., 2004; Chainho et al., 2006), 

neste estuário a delimitação de classes de salinidade com base no sistema de Veneza 

parece não ter uma correspondência a nível das comunidades biológicas que constituem 

essas regiões halinas, o que pode ser agravado pelo facto de se amostrarem estações de 

áreas tão distintas do estuário, como o braço Sul e o braço Norte. 

Na região euhalina do Mira, a proximidade a Vila Nova de Milfontes pode conduzir a 

uma maior pressão antrópica que se reflecte na deterioração do estado ecológico deste 

local do Verão para o Outono. Além disso, esta região, ao fazer a transição do estuário 

para o mar, parece ser a zona que sofre maiores variações ao longo do ano, estando 

sujeita a situações de stress tão díspares que conduziram a classificações desde POBRE 

a ELEVADO. A zona euhalina poderá revelar-se como um ponto sensível nos trabalhos 
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de monitorização pela forte influência marinha e estuarina a que está sujeita, pelo que 

será necessário dar uma especial atenção ao resultado de qualidade ecológica consoante 

a época do ano escolhida para avaliação. 

Não obstante, também nas zonas costeiras ocorreram flutuações consideráveis nos 

diversos descritores utilizados, indicando que não são zonas tão constantes como a sua 

localização faria supor. Se no caso da Frente Atlântica de Almada a influência dos 

caudais dulciaquícolas ainda se faz sentir e pode justificar algumas das oscilações 

registadas, o mesmo não acontece na Aguçadoura. A oscilação registada nesta região, e 

presente também nas restantes, dever-se-á, em parte, à variação dos factores 

físico-químicos do local e, principalmente, a processos sazonais, como eventos de 

recrutamento, que levam a alterações na estrutura das comunidades e na abundância e 

diversidade de organismos (Reiss & Kroncke, 2005a). Chainho et al. (2007) também 

referem a importância destes fenómenos para as comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos, enquanto Salas et al. (2006) apontam a abundância de recursos alimentares 

como um factor a ter em conta nas variações que ocorrem nas comunidades de 

macrofauna bentónica. Em todo o caso, tal como verificado neste trabalho, estas 

variações sazonais conduzem a alterações nos índices utilizados (Salas et al., 2004; 

Reiss & Kroncke, 2005b; Salas et al., 2006). 

A utilização de diversos índices surge como a melhor opção para avaliação de qualidade 

ecológica dos sistemas estuarinos e costeiros, procurando colmatar as lacunas de uns 

com as melhores valências de outros. No entanto, esta abordagem também levanta 

algumas questões, nomeadamente porque cada índice seleccionado e/ou combinação de 

índices utilizados têm os seus pontos fortes e fracos. No que respeita ao índice de 

Margalef, ao não possuir limite superior, torna complicada a delimitação de valores de 

referência (Salas et al., 2006) e, como se verificou neste trabalho, a atribuição de um 

Nível de Qualidade Ecológica. Por outro lado, o índice Shannon-Wiener, tende a 

sobrevalorizar a abundância das espécies dominantes, que muitas vezes não está 

relacionada com qualquer tipo de perturbação, negligenciando as espécies raras (Salas et 

al., 2006). Porém, a análise da diversidade de Shannon-Wiener em estudos de qualidade 

ambiental tem sido amplamente utilizada (e.g., Labrune et al., 2006; Salas et al., 2006; 

Chainho et al., 2007; Muxika et al., 2007; Johnson et al., 2008; Teixeira et al., 2008; 

Teixeira et al., 2009) e é uma importante fonte de informação e comparação. 
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Chainho et al. (2007) apontam a redundância nos resultados obtidos com os índices de 

Shannon-Wiener e de Margalef, como uma das desvantagens desta abordagem, uma vez 

que acabariam por fornecer o mesmo nível de informação, referindo que apenas um 

deve ser utilizado. No entanto, no presente estudo, essa redundância não se verificou, 

provavelmente devido, em grande parte, à utilização de densidades no cálculo do índice 

de Margalef, que reduziu os valores do mesmo, afastando-o dos resultados do índice de 

Shannon-Wiener e conferindo valores de qualidade ecológica muitas vezes inferiores a 

este. Contudo, mesmo não existindo redundância nos resultados dos dois índices, e 

embora Salas et al. (2006) considerem o índice de Margalef como a medida de 

diversidade que exibe melhor performance como indicador ecológico em zonas 

costeiras e estuarinas, neste caso considerou-se que as limitações de utilização do índice 

de Margalef, nomeadamente a afectação do resultado com utilização de densidades e a 

dificuldade de atribuição de Nível de Qualidade Ecológica, suplantam as possíveis 

vantagens, devendo optar-se por utilizar apenas o índice de Shannon-Wiener.  

Além disto, os índices de diversidade podem ser enganadores em zonas com baixa 

diversidade natural (Chainho et al., 2008) e neste estudo, tal como noutros (e.g., Salas et 

al., 2004; Reiss & Kroncke, 2005b; Chainho et al., 2007), apresentaram uma variação 

sazonal elevada, uma vez que se baseiam na composição e abundância de taxa. Pelo 

contrário, o índice biótico AMBI, ao reflectir o balanço entre taxa sensíveis e tolerantes 

a perturbação, como reportado por Muxika et al. (2007), acabou por ser menos 

susceptível a esta sazonalidade (Reiss & Kroncke, 2005b). Assim, o AMBI, embora 

tenha como base o paradigma de classificação ecológica das espécies de Pearson & 

Rosenberg (1978) e a sua aplicação possa ser algo problemática em ambientes 

estuarinos, nomeadamente em zonas de baixa salinidade (Borja & Muxika, 2005; Borja 

et al., 2007; Chainho et al., 2007), tem reconhecidamente aplicabilidade e utilidade em 

muitos casos, nomeadamente em situações de enriquecimento orgânico ambiental 

(Borja et al., 2000; Borja et al., 2003). Salas et al. (2006) reconhecem este índice como 

uma boa ferramenta na detecção de poluição e, devido à sua já ampla utilização, parece 

ser uma medida a incluir em estudos de qualidade ecológica. 

Ainda assim, métricas relacionadas com a tolerância de espécies ao stress da poluição, 

como é o caso do AMBI, precisam de alguns ajustes em estuários com pressões naturais 

fortes (existentes no Mira e Mondego), uma vez que a dominância natural de espécies 
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tolerantes a stress ambiental costuma conduzir a uma subestimação do estado ecológico 

(Chainho et al., 2008). 

Como referido por Salas et al. (2004) e Teixeira et al. (2008), a experiência tem 

demonstrado que nenhuma das medidas disponíveis para avaliação dos efeitos de 

perturbações pode ser considerada ideal. Uma combinação de diversas medidas ou 

metodologias complementares que tenham por base diferentes princípios ecológicos 

(Dauer et al., 1993; Salas et al., 2004), parece ser assim a ferramenta mais adequada a 

utilizar em avaliação de qualidade ecológica e tem sido adoptada por alguns grupos de 

trabalho no âmbito da DQA (Bettencourt et al., 2004; Borja et al., 2004). Contudo, 

considera-se igualmente prioritário que os resultados obtidos sejam encarados de forma 

crítica e à luz dos conhecimentos existentes, tendo como base a opinião de peritos. 

Para além das limitações inerentes à abordagem escolhida, existe o problema da 

definição de condições de referência, quer em Portugal, como no restante espaço 

Europeu, uma vez que praticamente não existem zonas pristinas, susceptíveis de servir 

de referência para os locais a monitorizar, ou séries de dados suficientemente longas 

para este propósito. Este problema tem sido suplantado através da conjugação de 

diversas informações, dando especial ênfase à opinião de especialistas e a uma 

abordagem utilizando diversas métricas e índices, com a finalidade de conseguir 

responder às exigências da DQA (Bettencourt et al., 2004; Chainho et al., 2007; Muxika 

et al., 2007; Teixeira et al., 2008; Teixeira et al., 2009). 

Porém, mesmo estando seleccionados os índices a utilizar e definidos os valores de 

referência para avaliação de qualidade ecológica, surge o problema de diferentes 

métricas conferirem diferentes estados ecológicos. Embora se tenha tentado utilizar a 

correspondência sugerida por Bettencourt et al. (2004), tal não se revelou possível 

devido a diferentes índices conferirem Níveis de Qualidade Ecológica não 

imediatamente acima ou abaixo dos restantes, casos em que não houve correspondência 

com a tabela disponibilizada por Bettencourt et al. (2004). Isto torna-se 

substancialmente problemático em zonas pouco conhecidas ou quando conduz a 

indefinições em limites determinantes, como na fronteira entre MODERADO e BOM 

(Chainho et al., 2007). 

No sentido de tentar suplantar este problema, várias métricas, factores naturais e 

perturbações antropogénicas têm vindo a ser estudadas, visando o desenvolvimento de 
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índices que procuram englobar não só os factores biológicos, como ambientais dos 

locais, de forma a obter uma visão integrada das reais condições do local, reflectida num 

único valor, ao qual corresponderá um nível de qualidade ecológica (Borja et al., 2007). 

Neste trabalho optou-se pelo índice multivariado M-AMBI, pois apresenta diversas 

vantagens: tem vindo a ser utilizado na Península Ibérica citar (Borja, 2006, Muxika et 

al., 2007); é aplicável em zonas marinhas no âmbito da DEMM (Muxika et al., 2007); é 

mais preciso em zonas estuarinas que o AMBI (Muxika et al., 2007) e o programa para 

cálculo deste índice está disponível gratuitamente na internet (www.azti.es). Este índice 

multivariado, ao integrar diversas métricas (Muxika et al., 2007), para além de resultar 

num único valor de índice e num único Nível de Qualidade Ecológica, possibilitou a 

amenização de algumas diferenças entre as várias épocas do ano, parecendo assim um 

bom complemento à utilização de vários índices isolados na avaliação de qualidade 

ecológica. Quando o processo de desenvolvimento e afinação do P-BAT estiver 

terminado, esta ferramenta de avaliação de qualidade ecológica criada a nível nacional 

poderá constituir-se como uma alternativa ao M-AMBI. Esta é também uma 

metodologia multimétrica, baseado num conceito semelhante ao do M-AMBI, e cujo 

resultado final também reflecte um Nível de Qualidade Ecológica, com a vantagem 

adicional de ter sido desenvolvido para Portugal. Contudo, esta metodologia utiliza o 

índice de Margalef e, como referido anteriormente, este varia consoante se usam 

números absolutos ou densidades. Neste caso, como o método de colheita foi diferente 

nas zonas costeiras e estuarinas, teve que se proceder à uniformização dos dados, com a 

utilização de valores de densidade de organismos. Esta alteração conduziria a um 

enviesamento dos resultados do P-BAT e respectiva interpretação de estado ecológico. 

Tal facto, aliado a esta metodologia ainda se encontrar em fase de afinação, justificam a 

não utilização deste índice no presente trabalho. 

Apesar das oscilações entre épocas diminuírem com a utilização do M-AMBI, 

continuam existir oscilações em menor escala, que podem, ainda assim, condicionar a 

classificação ecológica do local em estudo. Assim sendo, quando for inevitável amostrar 

numa única época do ano, a sua selecção terá que ser muito cautelosa e ter em conta o 

sistema com que se está a trabalhar. É importante, no entanto, referir que este assunto se 

encontra actualmente em discussão no grupo de trabalho responsável pela 

implementação da DQA às águas de transição e costeiras portuguesas, sendo as 

hipóteses mais fortes o Inverno, após a época das chuvas e o Verão ou início do Outono 
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(antes das primeiras chuvas). Em ambos os casos, estas épocas são sugeridas como as 

mais indicadas para monitorização das condições ambientais por as comunidades se 

encontrarem sobre stress elevado, o que permitiria uma avaliação precaucionista dos 

habitats. Contudo, os dados do presente trabalho apontaram para que uma escolha 

menos favorável da época de amostragem pode conduzir a uma avaliação do local de 

estudo muito diferente da exibida durante o resto do ano, o que pode ter implicações 

graves no que respeita à necessidade ou não de tomada de acção para melhoria das 

condições de qualidade da água no mesmo. As consequências políticas e económicas 

desta escolha podem ser muito negativas, pelo que será necessária profunda ponderação 

na tomada de decisões ao longo de todo o processo, mas especialmente nesta fase mais 

sensível. Sempre que tal se revele possível, a amostragem de macroinvertebrados 

bentónicos em estudos de avaliação de qualidade ecológica, deverá ser realizada nas 

quatro épocas do ano. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As comunidades das cinco zonas consideradas exibiram oscilações ao nível da riqueza 

taxonómica e densidade consoante a época do ano, verificando-se que as zonas 

costeiras, tal como os estuários, foram muito variáveis numa perspectiva temporal, 

mesmo que de curta escala. 

Os índices de Margalef, de Shannon-Wiener e AMBI destas comunidades apresentaram 

variações espaciais e sazonais marcadas, sendo que o AMBI foi o menos variável. 

Dentro dos índices de diversidade, o de Shannon-Wiener pareceu mais indicado, tendo 

em conta a metodologia utilizada neste trabalho. 

A utilização de diversos índices no estudo das comunidades de macroinvertebrados é de 

sobremaneira importante e tem que ser levada a cabo nos estudos de monitorização. A 

definição de zonas de estudo e classes de salinidade é igualmente essencial, ao delimitar 

certas características naturais que influenciam as comunidades e ao ter em conta o 

diferente nível de perturbação que afecta estas zonas. 
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No âmbito de directivas comunitárias como a DQA ou a DEMM, quando se pretende a 

determinação do nível de qualidade ecológica de determinada zona, a utilização de um 

índice integrativo como o M-AMBI, conjuntamente com a informação de métricas e 

descritores isolados, parece o caminho mais sensato e a opção mais pragmática a tomar, 

como forma de ultrapassar as limitações inerentes à obtenção de diversos resultados e 

informações distintas. 

A amostragem de macroinvertebrados bentónicos, com vista a estudos de avaliação de 

qualidade ecológica em sistemas aquáticos, deverá ser realizada, preferencialmente, 

abrangendo as quatro épocas do ano. Quando tal não se revelar possível, será necessária 

profunda ponderação e plena consciência das implicações da decisão a ser tomada, pois 

esta poderá ser a única diferença entre a necessidade ou não de intervenção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho permitiu realizar uma abordagem pioneira, ao fazer uma análise 

comparativa da ecologia e avaliação de qualidade ecológica das comunidades de 

macroinvertebrados bentónicos em zonas costeiras e estuarinas. 

Ecologia das comunidades de macroinvertebrados bentónicos 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos apresentaram características muito 

distintas em zonas costeiras, estuarinas e, dentro destas, em diferentes classes de 

salinidade, devido às diferentes pressões a que estão sujeitas e consequente adaptação 

dos organismos que as habitam. As comunidades estudadas, embora tenham 

apresentado alguns taxa característicos, foram caracterizadas sobretudo pelo conjunto 

de organismos que as constituem. Existem diversos factores ambientais que 

contribuíram para estas diferenças, entre os quais se pode destacar a salinidade, a 

profundidade e o tipo de sedimento. 

As variações sazonais nas comunidades estiveram, em grande parte, associadas a 

fenómenos relacionados com o ciclo de vida dos organismos, factores ambientais e 

climáticos e interacções bióticas (e.g., Persson, 1983; van der Meer et al., 2000; Desroy 

& Retière, 2001). 

Devido à maior homogeneidade e estabilidade dos habitats marinhos (Tchernia, 1978), 

as variações nas zonas costeiras foram inferiores às das zonas estuarinas, mas mesmo 

assim superiores ao que seria expectável, a priori, para estes sistemas. 

Avaliação de qualidade ecológica 

As comunidades de macroinvertebrados bentónicos exibiram variações sazonais muito 

marcadas em termos de densidade de organismos e riqueza taxonómica, bem como dos 

índices de qualidade ecológica analisados, tal como seria de esperar para zonas 

estuarinas (Chainho et al., 2007; Johnson et al., 2008), mas não tanto para zonas 

marinhas relativamente distantes da costa, como a Aguçadoura. As diferenças espaciais 

foram, contudo, ainda mais fortes que as temporais, e as zonas costeiras apresentaram, 

no geral, melhor qualidade ecológica que os estuários. 
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Em determinadas zonas, como a região euhalina do Mira, a definição de qualidade 

ecológica foi dificultada devido às fortes variações temporais registadas, o que 

constituiu um dado muito importante em avaliação de qualidade ecológica de sistemas 

aquáticos. 

As oscilações observadas nos vários locais deveram-se, em grande medida, à variação 

dos factores físico-químicos do local e aos processos sazonais característicos das 

comunidades (como o recrutamento e a mortalidade) que conduzem a alterações na 

abundância e densidade de organismos (Reiss & Kroncke, 2005; Chainho et al., 2007). 

É importante utilizar diversas métricas em avaliação ecológica (Muxika et al., 2007), 

sendo que o AMBI foi o índice que exibiu menor variabilidade, e apenas um índice de 

diversidade (Margalef ou Shannon-Wiener) deve ser escolhido (Chainho et al., 2007). A 

utilização de um índice integrativo como o M-AMBI pareceu ser um óptimo meio de 

obter um Nível de Qualidade Ecológica, embora esta deva ser considerada mais uma 

ferramenta, auxiliar às restantes métricas, no processo de avaliação. 

Para além da selecção dos índices a utilizar, a escolha da época de amostragem afigura- 

-se como um dos pontos mais fulcrais e sensíveis em todo o processo de avaliação de 

qualidade ecológica, pois pode marcar a fronteira entre a necessidade ou não de tomar 

medidas de melhoria ambiental. Sempre que possível, a amostragem de 

macroinvertebrados bentónicos em estudos de qualidade ecológica deverá ser realizada 

nas quatro épocas do ano. 

A firme sugestão para futura investigação nesta área é que se procure alargar ainda mais 

o pouco conhecimento existente acerca de comunidades macrozoobentónicas costeiras, 

pois alguns dos pressupostos vigentes ao longo dos últimos anos, nomeadamente no que 

respeita à estabilidade destas comunidades, poderão ter de ser revistos. 

Por outro lado, é essencial um estudo mais aprofundado dos factores ambientais que 

mais contribuem para a variabilidade espacial e temporal do macrozoobentos, bem 

como dos factores antrópicos que condicionam essas oscilações. 

Em estudos de avaliação de qualidade ecológica, a escolha dos índices a utilizar e 

épocas de amostragem é, actualmente, um dos pontos de investigação mais importantes, 

sendo essencial seguir neste rumo. 
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ANEXO I – LISTA DE TAXA 

 

Lista de taxa capturados nos quatro locais amostrados (Aguçadora - Ag; Frente 

Atlântica de Almada - Fa; estuário do Mondego - Mo; estuário do Mira - Mi). 

x- presença confirmada. 

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Filo Cnidaria 
    Classe Hexacorallia 
    Ordem Actiniaria 
    Família Actiniidae 
    Actiniidae n.i. 
   

x 
Hexacorallia n.i. x 

   Classe Hydrozoa 
    Hydrozoa n.i. 
   

x 
     Filo Platyhelminthes 

    Classe Turbellaria 
    Ordem Polycladida 
    Família Euryleptidae 
    Stylostomum ellipse (Dalyell, 1853) Lang 1884  
 

x 
       Filo Nemertina 

    Nemertina n.i. x x x x 
     Filo Cephalorhyncha 

    Ordem Priapulida 
    Família Priapulidae 
    Priapulidae n.i. x 

        Filo Mollusca 
    Classe Bivalvia 
    Ordem Anomalodesmata 
    Família Thraciidae 
    Thracia papyracea (Poli, 1791) x 

  
x 

Thracia villosiuscula (MacGillivray, 1827) 
   

x 
Família Hiatellidae 

    Hiatella arctica (Linnaeus, 1767) 
   

x 
Ordem Myoida 

    Família Corbulidae 
    Corbula gibba (Olivi, 1792) x 

  
x 

Corbulidae n.i. x 
   Ordem Mytiloida 

    Família Mytilidae 
    Gregariella petagnae (Scacchi, 1832) 

 
x 

  Modiolarca subpicta (Cantraine, 1835) 
   

x 
Modiolula phaseolina (Philippi, 1844) 

 
x 

 
x 

Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)  
  

x 
 Modiolus modiolus (Linnaeus, 1758) 

 
x 

 
x 

  (continua) 

               



 

 
 

Tabela I (continuação)         

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Musculus discors (Linnaeus, 1767) 
   

x 
Mytilus edulis Linnaeus, 1758 

   
x 

Musculus sp. 
 

x 
  Mytilidae n.i. 

   
x 

Ordem Nuculoida 
    Família Nuculidae 
    Nucula nucleus (Linnaeus, 1758) x 

  
x 

Nucula sulcata Bronn, 1831 x 
   Nucula sp. 

   
x 

Ordem Pholadina 
    Família Pholadidae 
    Barnea candida (Linnaeus, 1758) 
   

x 
Ordem Pterioida 

    Família Anomiidae 
    Anomia ephippium Linnaeus, 1758 
   

x 
Família Pectinidae 

    Chlamys varia (Linné, 1758) 
   

x 
Ordem Veneroida 

    Família Astartidae 
    Digitaria digitaria (Linnaeus, 1758) 
   

x 
Família Cardiidae 

    Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) 
   

x 
Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) 

  
x x 

Parvicardium minimum (Philippi, 1836) 
   

x 
Família Corbiculoidae 

    Corbicula fluminea (Müller, 1774) 
  

x 
 Família Donacidae 

    Donax semistriatus Poli, 1795 
 

x 
  Donax trunculus Linnaeus, 1758 

 
x 

  Donacidae n.i. 
 

x 
  Família Lucinidae 

    Lucinoma borealis (Linnaeus, 1767) 
   

x 
Família Mactridae 

    Lutraria lutraria (Linnaeus, 1758) 
 

x 
 

x 
Mactra stultorum (Linnaeus, 1758) x x 

 
x 

Spisula elliptica (Brown, 1827) 
   

x 
Spisula solida (Linnaeus, 1758) x x 

 
x 

Spisula subtruncata (da Costa, 1778) x x 
 

x 
Família Montacutidae 

    Epilepton clarkiae (Clark W., 1852) 
 

x 
  Kurtiella bidentata (Montagu, 1803) x x 
 

x 
Tellimya ferruginosa (Montagu, 1808) x x 

  Família Petricolidae 
    Mysia undata (Pennant, 1777) x 

   Família Pharidae 
    Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) x x 

  Phaxas pellucidus (Pennant, 1777) x 
  

x 
Família Psammobiidae 

    Gari fervensis (Gmelin, 1791)  
   

x 
Família Semelidae 

    Abra alba (Wood W., 1802) x x 
 

x 
  (continua) 



 

 
 

Tabela I (continuação)         

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Abra prismatica (Montagu, 1808)  x 
   Abra tenuis (Montagu, 1803) 

   
x 

Abra sp. x 
  

x 
Scrobicularia plana (da Costa, 1778) 

  
x x 

Scrobiculariidae n.i. 
 

x 
  Família Solenidae  

    Solen marginatus Pulteney, 1799 
 

x x x 
Família Tellinidae 

    Tellina donacina Linnaeus, 1758  x x 
 

x 
Tellina tenuis da Costa, 1778 

 
x x 

 Família Thyasiridae 
    Thyasira flexuosa (Montagu, 1803) x 

   Família Turtoniidae 
    Turtonia minuta (Fabricius O., 1780) x 

   Família Veneridae 
    Callista chione (Linnaeus, 1758)  
   

x 
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) x x 

 
x 

Circomphalus casina (Linnaeus, 1758) x 
   Clausinella fasciata (da Costa, 1778) x 
   Dosinia exoleta (Linnaeus, 1758) x 
  

x 
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758) x 

  
x 

Gouldia minima (Montagu, 1803) 
   

x 
Timoclea ovata (Pennant, 1777) x 

   Venerupis senegalensis (Gmelin, 1791) 
   

x 
Venus casina Linnaeus, 1758 

   
x 

Venus verrucosa Linnaeus, 1758  
 

x 
  Bivalvia n.i. x x 
 

x 
Classe Gastropoda 

    Ordem Cephalaspidea 
    Família Acteonidae  
    Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758) x 

   Família Cylichnidae 
    Cylichna sp. x 

   Família Haminoeidae 
    Haminoea navicula (da Costa, 1778) 
   

x 
Família Philinidae 

    Philine catena (Montagu, 1803) 
   

x 
Philine sp. 

   
x 

Família Retusidae 
    Cylichnina sp. x 

   Retusa truncatula (Bruguière, 1792) 
   

x 
Rhizorus acuminatus (Bruguière, 1792) x 

   Rhizorus sp. x 
   Ordem Heterostropha 

    Família Ebalidae 
    Ebala nitidissima (Montagu, 1803) 
   

x 
Família Pyramidellidae 

    Chrysallida sp. x 
   Família Rissoellidae 

    Rissoella sp. 
 

x 
    (continua) 

     



 

 
 

Tabela I (continuação)         

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Ordem Hypsogastropoda 
    Família Buccinidae 
    Chauvetia brunnea (Donovan, 1804) 
   

x 
Família Calyptraeidae 

    Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758) 
   

x 
Família Conidae 

    Bela laevigata (Philippi, 1836)  
 

x 
  Bela sp. x 

   Família Hydrobiidae 
    Hydrobia ulvae (Pennant, 1777) 
  

x x 
Potamopyrgus sp. 

   
x 

Família Nassariidae 
    Nassarius incrassatus (Ström, 1768) 
   

x 
Nassarius pygmaeus (Lamarck, 1822) x 

  
x 

Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) x x x x 
Família Naticidae 

    Euspira pulchella (Risso, 1826) x x 
 

x 
Euspira sp. x 

   Família Rissoidae 
    Alvania sp. 
 

x 
  Pusillina inconspicua (Alder, 1844) 

   
x 

Rissoa sp. 
 

x 
  Família Turridae 

    Turridae n.i. 
   

x 
Ordem Nudibranchia 

    Nudibranchia n.i. 
  

x 
 Ordem Sorbeoconcha 

    Família Cerithiidae 
    Bittium reticulatum (da Costa, 1778) 
   

x 
Ordem Vetigastropoda 

    Família Phasianellidae 
    Tricolia pullus (Linnaeus, 1758)  
 

x 
  Gastropoda n.i. x x 
 

x 
     Filo Sipuncula 

    Sipuncula n.i. x x 
 

x 
     Filo Annelida 

    Classe Clitellata 
    Oligochaeta n.i. 
 

x x x 
Classe Polychaeta 

    Ordem Capitellida 
    Família Capitellidae 
    Capitella capitata (Fabricius, 1780)  
  

x x 
Heteromastus filiformis (Claparède, 1864)  

  
x x 

Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973 x x x x 
Notomastus latericeus Sars, 1851 

   
x 

Notomastus lineatus (Claparède, 1869) x 
   Capitellidae n.i. x 
   Ordem Cossurida 

    Família Cossuridae 
    Cossura coasta Kitamori, 1960 
   

x 
  (continua) 
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TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Ordem  Eunicida 
    Família Dorvilleidae 
    Dorvillea sp. 
   

x 
Ophryotrocha puerilis Claparède & Metschnikow, 1869 

   
x 

Família Eunicidae 
    Marphysa sanguinea (Montagu, 1815) 
   

x 
Família Lumbrineridae 

    Lumbrineris gracilis Ehlers, 1868 x 
   Lumbrineris impatiens Claparède, 1868 x x 

  Lumbrineris latreilli Audouin & Milne Edwards, 1834 x 
  

x 
Lumbrineris sp. x 

   Lumbrineridae n.i. x 
   Família Oenonidae 

    Drilonereis filum (Claparède, 1868) 
 

x 
  Família Onuphidae 

    Diopatra neapolitana Delle Chiaje, 1841  x 
 

x x 
Hyalinoecia bilineata (Baird, 1870) x 

   Hyalinoecia fauveli Rioja, 1918 x 
   Hyalinoecia tubicola (O.F. Müller, 1776) x 
   Hyalinoecia sp. x 
   Nothria conchylega (Sars, 1835) x 
   Onuphidae n.i. x 

  
x 

Ordem Flabelligerida 
    Família Flabelligeridae 
    Diplocirrus hirsutus (Hansen, 1878) x 

   Ordem Opheliida 
    Família Opheliidae 
    Armandia sp. 
   

x 
Ophelia bicornis Savigny in Lamarck, 1818 

 
x 

  Ophelia neglecta Schneider, 1892  
 

x 
  Ophelia radiata (Delle Chiaje, 1828) 

  
x 

 Opheliidae n.i. 
   

x 
Ordem Orbiniida 

    Família Orbiniidae 
    Scoloplos armiger (Müller, 1776) 
  

x x 
Scoloplos sp. x 

  
x 

Orbiniidae n.i. x 
   Ordem Oweniida 

    Família Oweniidae 
    Myriochele heeri Malmgren, 1867 
   

x 
Owenia fusiformis Delle Chiaje, 1842 x x x x 

Ordem Phyllodocida 
    Família Glyceridae 
    Glycera alba (O.F. Müller, 1776) x x 

 
x 

Glycera convoluta Keferstein, 1862 x x x x 
Glycera gigantea Quatrefages, 1866 

  
x 

 Glycera rouxi Audouin & Milne Edwards, 1833 
 

x 
  Glycera sp. x 

  
x 

Glyceridae n.i. x 
   Família Goniadidae 

    Glycinde nordmanni (Malmgren, 1866)  
  

x 
   (continua) 



 

 
 

Tabela I (continuação)         

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Goniada emerita Audouin & Milne-Edwards, 1833  
  

x 
 Goniada maculata Örsted, 1843 x 

 
x 

 Goniada norvegica Örsted, 1845  
  

x 
 Goniada sp. x 

   Família Hesionidae 
    Gyptis sp. 
   

x 
Kefersteinia cirrata (Keferstein, 1862) 

   
x 

Ophiodromus flexuosus (Delle Chiaje, 1827) x 
 

x x 
Ophiodromus sp. 

 
x 

  Syllidia armata Quatrefages, 1866 
   

x 
Hesionidae n.i. 

  
x 

 Família Nephtyidae 
    Nephtys assimilis Örsted, 1843 x 

   Nephtys caeca (Fabricius, 1780)  x x x 
 Nephtys cirrosa (Ehlers, 1868)  

 
x x 1 

Nephtys hombergii Savigny in Lamarck, 1818 x 
 

x x 
Nephtys hystricis McIntosh, 1900  

  
x x 

Nephtys longosetosa Örsted, 1843  
 

x x 
 Nephtys pulchra Rainer, 1990  

  
x 

 Nephtys sp. x 
   Família Nereididae 

    Alitta succinea (Frey & Leuckart, 1847) 
  

x x 
Eunereis longissima Johnston, 1840 

   
x 

Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776)  
  

x x 
Neanthes fucata (Savigny in Lamarck, 1818) 

   
x 

Nereis irrorata (Malmgren, 1868) 
   

x 
Nereis zonata Malmgren, 1867 

   
x 

Websterinereis glauca (Claparède, 1870) 
  

x 
 Nereididae n.i. x 

   Família Pholoidae 
    Pholoe inornata Johnston, 1839 
   

x 
Pholoe minuta (Fabricius, 1780) 

  
x x 

Família Phyllodocidae 
    Eteone sp. x 

  
x 

Eulalia viridis (Johnston, 1829) x 
   Eulalia sp. x 

   Eumida sanguinea (Örsted, 1843) 
  

x x 
Eumida sp. x 

   Mysta picta (Quatrefagues, 1865)  
  

x 
 Paranaitis kosteriensis (Malmgren, 1867) x 

   Phyllodoce laminosa Savigny in Lamarck, 1818 x 
  

x 
Phyllodoce longipes Kinberg, 1866 

   
x 

Phyllodoce maculata (Linnaeus, 1767)  
 

x 
  Phyllodoce mucosa Oersted, 1843  

 
x 

  Phyllodoce sp. x 
  

x 
Sige fusigera Malmgren, 1865 x 

   Phyllodocidae n.i. x 
   Família Pilargidae 

    Ancistrosyllis sp. 
   

x 
Sigambra tentaculata (Treadwell, 1941) 

  
x 

   (continua) 

     



 

 
 

Tabela I (continuação)         

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Família Pisionidae 
    Pisione remota (Southern, 1914) 
  

x 
 Família Polynoidae 

    Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) 
   

x 
Harmothoe sp. 

   
x 

Lepidonotus clava (Montagu, 1808) x 
   Malmgreniella andreapolis (McIntosh, 1874) 

 
x 

  Malmgreniella castanea (McIntosh, 1876) 
 

x 
  Malmgreniella lilianae Petttibone, 1993 x 

   Malmgreniella sp. x 
  

x 
Polynoidae n.i. x 

   Família Sigalionidae 
    Fimbriosthenelais minor (Pruvot & Racovitza, 1895) x 

  
x 

Sigalion mathildae Audouin & Milne Edwards in Cuvier, 1830 x x 
  Sthenelais boa (Johnston, 1833) x 

  
x 

Sthenelais sp. x 
   Sigalionidae n.i. x 
   Família Syllidae 

    Eusyllinae n.i. 
   

x 
Exogone sp. 

   
x 

Myrianida sp. 
   

x 
Parapionosyllis sp. 

   
x 

Prosphaerosyllis sp. 
   

x 
Sphaerosyllis sp. 

   
x 

Sphaerosyllis taylori Perkins, 1981 
   

x 
Syllis gracilis Grube, 1840 

   
x 

Syllis sp. 
   

x 
Ordem Polygordiida  

    Família Polygordiidae  
    Polygordiidae n.i. 
  

x 
 Ordem Protodrilida  

    Família Protodrilidae  
    Protodrilus hatscheki Pierantoni, 1908 
  

x 
 Família Saccocirridae 

    Saccocirrus papillocercus Bobretzky, 1872  
  

x 
 Ordem Sabellida  

    Família Sabellidae 
    Branchiomma sp. 
   

x 
Chone sp. 

   
x 

Jasmineira sp. 
   

x 
Laonome kroyeri Malmgren, 1866 x 

   Sabellidae n.i. 
   

x 
Família Serpulidae 

    Pomatoceros lamarcki (Quatrefages, 1866) 
 

x 
 

x 
Ordem Spionida 

    Família Chaetopteridae 
    Spiochaetopterus costarum (Claparède, 1869) 
   

x 
Família Cirratulidae 

    Aphelochaeta sp. 
   

x 
Caulleriella sp. 

   
x 

Chaetozone caputesocis (Saint-Joseph, 1894)  
  

x 
   (continua) 



 

 
 

Tabela I (continuação)         

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Dodecaceria concharum Örsted, 1843  
 

x 
  Tharyx sp. x 

   Família Maldanidae 
    Maldanidae n.i. x 

  
x 

Família Magelonidae 
    Magelona equilamellae Harmelin, 1964 x 

  
x 

Magelona filiformis Wilson, 1959 x 
   Magelona johnstoni Fiege, Licher & Mackie, 2000 x x 

  Magelona minuta Eliason, 1962 
   

x 
Magelona mirabilis (Johnston, 1865) 

 
x 

  Magelona sp. x 
   Família Poecilochaetidae 

    Poecilochaetus serpens Allen, 1904 x 
  

x 
Família Spionidae 

    Aonides oxycephala (Sars, 1862) 
   

x 
Boccardia redeki (Horst, 1920) 

   
x 

Dispio uncinata Hartman, 1951  
 

x 
  Minuspio sp. 

   
x 

Polydora ciliata (Johnston, 1838) 
 

x x x 
Polydora hoplura Claparède, 1869 

 
x 

  Polydora ligni (Webster, 1879) 
   

x 
Polydora sp. 

   
x 

Prionospio cirrifera Wirén, 1883 
 

x x x 
Prionospio malmgreni Claparède, 1869 

  
x 

 Prionospio sp. x 
  

x 
Pseudopolydora paucibranchiata (Okuda, 1937) 

   
x 

Pseudopolydora pulchra (Carazzi, 1895) x 
  

x 
Pygospio elegans Claparède, 1863 

  
x 

 Scolelepis cantabra (Rioja, 1918)  
 

x 
  Scolelepis squamata (O.F. Muller, 1806) 

 
x 

  Scolelepis tridentata (Southern, 1914)  
 

x 
  Scolelepis sp. 

 
x 

  Spio decoratus Bobretzky, 1870 x x 
 

x 
Spio filicornis (Müller, 1776) x x 

 
x 

Spio martinensis Mesnil, 1896 x x x x 
Spio multioculata (Rioja, 1918) x 

   Spio sp. x 
   Spiophanes bombyx (Claparède, 1870) x x 

 
x 

Streblospio shrubsolii (Buchanan, 1890) x 
 

x x 
Spionidae n.i. x 

   Ordem Terebellida 
    Família Ampharetidae 
    Alkmaria romijni Horst, 1919 
  

x x 
Ampharete acutifrons (Grube, 1860) x 

   Melinna palmata Grube, 1870 x 
  

x 
Ampharetidae n.i. 

   
x 

Família Pectinariidae 
    Pectinaria auricoma (O.F. Müller, 1776) 
   

x 
Pectinaria koreni (Malmgren, 1866) x 

 
x x 

Pectinaridae n.i. x 
     (continua) 

     



 

 
 

Tabela I (continuação)         

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Família Sabellariidae 
    Sabellariidae n.i. 
  

x 
 Família Terebellidae 

    Lanice conchilega Pallas, 1766  x 
  

x 
Terebellidae n.i. x 

  
x 

Polychaeta n.i. x 
        Filo Arthropoda 

    Classe Insecta 
    Ordem Diptera 
    Família Chironomidae 
    Chironomidae n.i. 
  

x x 
Família Dolichopodidae 

    Dolichopodidae n.i. 
   

x 
Família Rhagionidae 

    Rhagionidae n.i. 
   

x 
Classe Malacostraca 

    Ordem Amphipoda 
    Família Ampeliscidae 
    Ampelisca aequicornis Bruzelius, 1859  x 

   Ampelisca brevicornis (Costa, 1853) x 
   Ampelisca lusitanica Bellan-Santini & Marques, 1987  

  
x 

 Ampelisca tenuicornis Liljeborg, 1855 x 
   Ampelisca typica (Bate, 1856)  x 
   Ampelisca sp. x 
   Família Amphilochidae 

    Amphilochus sp. x 
   Família Aoridae 

    Lembos sp. x 
   Leptocheirus pilosus Zaddach, 1844 

   
x 

Microdeutopus algicola Della Valle, 1893 
   

x 
Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853 

   
x 

Microdeutopus sp. 
   

x 
Microdeutopus versiculatus (Bate, 1856) 

   
x 

Aoridae n.i. x 
   Família Atylidae 

    Atylus falcatus Metzger, 1871 
 

x 
  Atylus guttatus (Costa, 1851) 

 
x 

 
x 

Família Caprellidae 
    Phtisica marina Slabber, 1769 x 

  
x 

Família Corophiidae 
    Corophium acherusicum Costa, 1851 
  

x x 
Corophium multisetosum Stock, 1952  

  
x 

 Corophium orientale Schellenberg, 1928 
   

x 
Siphonoecetes dellavallei Stebbing, 1899  

 
x 

  Siphonoecetes neapolitanus Schiecke, 1979 
 

x 
  Família Dexaminidae 

    Dexamine spinosa (Montagu, 1813) 
   

x 
Família Gammaridae 

    Gammaridae n.i. x 
 

x 
   (continua) 

 
    



 

 
 

Tabela I (continuação)         

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Família Haustoridae 
    Haustorius arenarius (Slabber, 1767)  
  

x 
 Família Hyalidae 

    Hyale pontica Rathke, 1837  
  

x 
 Família Isaeidae 

    Microprotopus maculatus Norman, 1867 
 

x 
  Isaeidae n.i. x 

   Família Leucothoidae 
    Leucothoe incisa Robertson, 1892 x 

   Família Liljeborgiidae 
    Listriella sp. x x 

  Família Lysianassidae 
    Hippomedon denticulatus (Bate, 1857) 
 

x 
  Orchomene sp. 

 
x 

  Lysianassidae n.i. x 
  

x 
Família Melitidae 

    Abludomelita obtusata (Montagu, 1813)  x 
   Amphitoe sp. 

  
x 

 Gammarella fucicola (Leach, 1814) 
   

x 
Melita palmata (Montagu, 1804)  

  
x x 

Família Oedicerotidae 
    Perioculodes longimanus (Bate & Westwood, 1868) x 

  
x 

Perioculodes sp. 
   

x 
Pontocrates altamarinus (Bate & Westwood, 1862) x x 

 
x 

Pontocrates arenarius (Bate, 1858) 
 

x 
  Synchelidium haplocheles (Grube, 1864) 

   
x 

Synchelidium maculatum Stebbing, 1906 
   

x 
Synchelidium sp. x 

  
x 

Família Pariambidae 
    Pariambus typicus (Kroyer, 1844) x 

  
x 

Família Photidae 
    Megamphopus sp. 
   

x 
Photis sp. x 

   Família Phoxocephalidae 
    Metaphoxus fultoni (Scott, 1890) x 

   Paraphoxus oculatus (Sars, 1879) x 
   Família Pontoporeiidae 

    Bathyporeia nana Toulmond, 1966  
 

x 
  Bathyporeia pelagica (Bate, 1856) 

 
x 

  Bathyporeia sardoa Bellan-Santini & Vader, 1988  
 

x 
  Bathyporeia sarsi Watkin, 1938  

 
x x 

 Bathyporeia sp. x 
   Família Stenothoidae 

    Stenothoe marina (Bate, 1856)  x 
   Família Urothoidae 

    Urothoe brevicornis Bate, 1862 
  

x 
 Urothoe intermedia Bellan-Santini & Ruffo, 1986 

   
x 

Urothoe poseidonis Reibish, 1905 x x 
  Urothoe pulchella (Costa, 1853) x x 
  Urothoe sp. x 

   Amphipoda n.i. x 
 

x 
   (continua) 



 

 
 

Tabela I (continuação)         

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Ordem Cumacea 
    Família Bodotriidae 
    Bodotria arenosa Goodsir, 1843 x x 

  Bodotria scorpioides (Montagu, 1804) x 
  

x 
Bodotria sp. x 

   Cumopsis fagei Bacescu, 1956 
 

x 
  Eocuma dollfusi Calman, 1907 

 
x 

  Iphinoe tenella Sars, 1878 x 
   Iphinoe trispinosa (Goodsir, 1843) x 
   Vaunthompsonia cristata Bate, 1858 

 
x 

  Família Diastylidae 
    Diastylis rugosa Sars, 1865 x x 

  Família Pseudocumatidae 
    Pseudocuma longicorne (Bate, 1858) x 

   Cumacea n.i. 
   

x 
Ordem Decapoda 

    Família Callianassidae 
    Callianassa tyrrhena (Petagna, 1792) x 

  
x 

Família Paguridae 
    Anapagurus hyndmanni (Bell, 1845)  
   

x 
Anapagurus laevis (Bell, 1845) x 

   Pagurus sp. x 
   Paguridae n.i. x 
   Família Upogebiidae 

    Upogebia deltaura (Leach, 1815) 
   

x 
Upogebia pusilla (Petagna, 1792) 

   
x 

Ordem Isopoda 
    Família Anthuridae 
    Cyathura carinata (Krøyer, 1847)  
  

x x 
Família Bopyridae 

    Bopyridae n.i. 
 

x 
  Família Chaetiliidae 

    Saduriella losadai Holthuis, 1964 
  

x 
 Família Cirolanidae 

    Cirolana sp. 
 

x 
  Eurydice affinis Hansen, 1905 x 

   Eurydice naylori Jones & Pierpoint, 1997  
 

x 
  Eurydice spinigera Hansen, 1890 

 
x 

  Família Gnathiidae 
    Paragnathia formica (Hesse, 1864) 
  

x x 
Família Idoteidae 

    Idotea chelipes (Pallas, 1766) 
   

x 
Idoteidae n.i. 

   
x 

Família Sphaeromatidae 
    Dynamene bidentata (Adams, 1800) 
   

x 
Dynamene magnitorata Holdich, 1968 

   
x 

Lekanesphaera hookeri (Leach, 1814)  
  

x x 
Sphaeromatidae n.i. 

   
x 

Ordem Tanaidacea 
    Família Apseudidae 
    Apseudes latreillii (Milne-Edwards, 1828) x 

     (continua) 



 

 
 

Tabela I (continuação)         

TAXA LOCAL 
Ag Fa Mo Mi 

Apseudes sp. 
   

x 
Família Leptocheliidae 

    Leptochelia savignyi (Kroyer, 1842) 
   

x 
Família Leptognathiidae 

    Pseudoparatanais batei (G.O. Sars, 1882) 
   

x 
Família Nototanaidae 

    Tanaissus lilljeborgi (Stebbing, 1891) 
 

x 
  Tanaissus sp. 

   
x 

Classe Pycnogonida  
    Ordem Pantopoda 
    Família Nymphonidae 
    Nymphon brevirostre Hodge, 1863 
   

x 
     Filo Echinodermata 

    Classe Echinoidea 
    Ordem Spatangoida 
    Família Loveniidae 
    Echinocardium cordatum (Pennant, 1777) x x 

  Classe Holothuroidea 
    Ordem Apodida 
    Família Synaptidae 
    Synaptidae  n.i. x 

   Classe Ophiuroidea  
    Ordem Ophiurida 
    Família Amphiuridae 
    Acrocnida brachiata (Montagu, 1804) x x 

  Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828) x x 
 

x 
Amphiura chiajei Forbes, 1843  x x 

  Amphiura filiformis (O.F. Müller, 1776) x 
   Amphiuridae n.i. x 
   Família Ophiuridae 

    Ophiocten affinis (Lütken, 1858)  x 
   Ophiura ophiura (Linnaeus, 1758) 

 
x 

  Ophiuridae n.i. 
  

x 
 Ophiuroidea n.i. x       
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