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RESUMO
A zonação vertical de Echinolittorina lineolata e sua relação com as características
do substrato foram descritas em costões rochosos das praias da Costa e Tiririca, sul
da Bahia - Brasil. Os substratos identificados foram rocha descoberta, Chthamalus,
mistura Brachidontes/Chthamalus e mistura Chthamalus/algas. Os distintos
substratos formam zonas paralelas distribuídas desde a linha de maré alta (rocha
descoberta) até o limite superior do infralitoral (início das algas). A densidade de E.
lineolata variou significativamente entre zonas, mas não entre costões, sendo
distinto entre costões. Na Costa as maiores abundâncias ocorreram nos substratos
dominados por Chthamalus e Brachidontes/Chthamalus e na Tiririca Brachidontes e
rocha descoberta. A distribuição de E. lineolata reflete o tipo e posição de substrato
e a extensão das zonas, quando o substrato é biogênico.
PALAVRAS- CHAVE: Fundo duro, Microgastrópodes, Zonação vertical.

THE ROLE OF THE SUBSTRATE IN THE SPATIAL DISTRIBUTION OF
Echinolittorina lineoata (ORBIGNY, 1840) IN ROCKY SHORES IN THE SOUTH
OF BAHIA (BRAZIL)
ABSTRATC
The vertical zonation of Echinolittorina lineolata and its relationship with the
characteristics of the substrate have been described in rocky shores of the beaches
of Costa and Tiririca, south of Bahia – Brazil. The identified substrates were bare
rock, Chthamalus, mixture Brachidontes/Chthamalus and mixture Chthamalus/algae.
The different substrates form parallel zones distributed from the high tide line (open
rock) to the upper limit of the infralittoral (beginning of the algae). The density of E.
lineolata varied significantly between zones, but not between shores, being distinct
between rocky shores. In Costa, the greatest abundances occurred in substrates
dominated by Chthamalus and Brachidontes/Chthamalus and in Tiririca Brachidontes
and bare rock. The distribution of E. lineolata reflects the type and position of
substrate and the extent of the zones, when the substrate is biogenic.
KEYWORDS: Hard bottom, Microgastropods, Vertical zonation.
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INTRODUÇÃO
Costões rochosos são ambientes marinhos que exibem no entremarés um
gradiente ambiental dinâmico, em decorrência do tempo de emersão a que são
submetidos os organismos que neles habitam (LEWIS, 1964; CONNELL, 1978). A
distribuição dos organismos bentônicos nos costões rochosos varia dependendo de
características ambientais, como temperatura e exposição a ação das ondas, mais
importantes nas porções superiores; e, das interações biológicas como competição e
predação, nas porções mais próximas da água (STEPHENSON; STEPHENSON,
1949).
Uma característica marcante desses ambientes é a distribuição da biota em
zonas paralelas, conhecida como zonação vertical (STEPHENSON; STEPHENSON,
1949; LEWIS, 1964). Essas zonas ou biobandas diferem em composição
taxonômica, riqueza de espécies e abundância de indivíduos (STEPHENSON;
STEPHENSON, 1949). Na zona entremarés geralmente são observadas zonas
dominadas pelos cirripédios Chthamalus bisinuatus e C. stellatus e por bivalves
Brachidontes spp. ou B. darwinianus, e uma zona mais inferior dominada por algas
de variadas espécies (COUTINHO; ZALMON, 2009).
Muitos organismos que formam essas zonas são reconhecidos como
“engenheiros de ecossistemas”, dado que os substratos biogênicos por estes
formados modificam o ambiente, modulando a disponibilidade de recursos
(substrato, alimento, umidade) para outras espécies (JONES et al., 1994). Podendo
ainda aumentar a heterogeneidade ambiental e a diversidade de habitats,
favorecendo a ocorrência, ou oferecendo condições favoráveis que levam ao
aumento da abundância de determinadas espécies (JONES et al., 1994;
BORTHAGARAY; CARRANZA, 2007).
Gastrópodes litorinídeos são herbívoros pastadores comuns em costões
rochosos que se alimentam em condições de umidade favorável (maré cheia) e que
se abrigam em refúgios sombreados e úmidos, ou que se agregam, nos períodos de
emersão (GARRITY, 1984; PANDEY; THIRUCHITRAMBALAM, 2019. Para esses
organismos, os substratos biogênicos podem ser essenciais em condições de
estresse térmico, como nas zonas entremarés de costões rochosos em áreas
tropicais (JONES et al., 1994; CARTWRIGHT; WILLIAMS, 2012; YAN et al., 2020).
Nesse estudo testou-se a hipótese de que a distribuição vertical de
microgastrópodes vágeis em costões rochosos tropicais é regida principalmente pela
disponibilidade de substrato biogênico (tipo, posição e extensão), usando como
modelo o herbívoro Echinolittorina lineolata em dois costões rochosos do sul da
Bahia (Brasil).
MATERIAL E MÉTODOS
Os costões rochosos das praias da Costa (14°17’23”S, 38°59’04”W) e da
Tiririca (14°17’12”S, 38°59’06”W), ambas localizadas no município de Itacaré –
Bahia, Brasil (Figura 1), são um conjunto de rochas metamórficas de fáceis
granulítica (SAPUCAIA et al., 2005). Na região as marés são semi diurnas com
amplitude de 2,5 metros. Ambos costões são expostos e sujeitos a ação das ondas,
que vêm predominantemente da direção nordeste no verão, com altura média de um
metro, e de sudeste no inverno, com altura média de 1,5 metros (NASCIMENTO et
al., 2007; DOMINGUEZ, 2009).
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FIGURA 1. Área de estudo no município de Itacaré – Bahia, Brasil.

Praias da Costa e Tiririca.
As coletas foram realizadas em maré baixa de sizígia nos dias 24 e 25 de junho
de 2017. Em cada costão foram estabelecidos cinco transectos aleatórios que se
estenderam do médiolitoral superior (a partir do surgimento das cracas) até o
infralitoral superior (limite superior da faixa dominada por algas). Ao longo de cada
transecto foram tomadas fotos digitais sobre um quadrado de 50 x 50 cm. O número
de fotos variou em função da extensão de cada costão. O percentual de cobertura
de cada tipo de substrato foi estimado a partir das fotos utilizando o programa CPCe
4.1 (KOHLER; GILL, 2006), com 50 pontos aleatórios para cada imagem. Uma zona
foi definida como a faixa horizontal de um costão em que mais de 60% da área das
fotos era ocupado por um determinado substrato (ex.: zona de Chthamalus - faixa
horizontal na qual os quadrantes estavam mais de 60% cobertos pelo cirripédio
(Chthamalus sp.). Em cada quadrado foi raspada com o auxílio de espátula uma
área de 10 x 10 cm (a posição do quadrado foi definida aleatoriamente por sorteio)
para a estimativa da densidade Echinolittorina lineolata.
Para comparar a abundância de E. lineolata entre tipos de substrato e costões
foi empregada análise de variância (ANOVA) de duas vias (fatores: tipo de substrato
e costão). Anteriores a ANOVA foi testada a normalidade dos dados (Teste de
Kolmogorov-Smirinov) e a homocedasticidade das variâncias (Teste de Levene).
Quando necessário os dados foram transformados pelo log (x+1). Os testes foram
realizados no programa Statistica 12 considerado o nível de significância de 5%.
RESULTADOS
Nos dois costões foram identificados quatro tipos de substrato, rocha
descoberta, Chthamalus, Brachidontes e Algas. Na Costa ocorreram quatro zonas:
rocha descoberta, Chthamalus (dominada por cirripédios do gênero Chthamalus),
Brachidontes/Chthamalus (mistura do bivalve Brachidontes exustus e Chthamalus) e
Chthamalus/algas (mistura de Chthamalus e algas de diferentes espécies) (Figura
2a). Na Tiririca ocorreram as zonas: rocha descoberta, Chthamalus, Brachidontes e
Chthamalus/algas (Figura 2b).
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FIGURA 2. Percentual dos tipos de substrato dominantes no médio litoral dos
costões rochosos das praias da Costa (a) e Tiririca (b) em Itacaré-Bahia, Brasil. R
desco – Rocha descoberta; Chth – Chthamalus sp.; Brach – Brachidontes; Alg –
Algas.

A distribuição de E. lineolata foi distinta entre costões. A abundância de
Echinolittorina variou significativamente entre substratos em ambos costões, mas
não entre costões. Na Costa as maiores abundâncias ocorreram nas zonas
dominadas por Chthamalus (509) e Brachidontes (com bastante Chthamalus) (331),
(Figura 3a). Na Tiririca as maiores abundâncias ocorreram em Brachidontes (1.313)
e rocha descoberta (610) (Figura 3b).
FIGURA 3. Densidade total de E. lineolata por zona nos costões
da praia da Costa e da Tiririca, Itacaré-Bahia, Brasil. R desco –
Rocha descoberta; Chth – Chthamalus sp.; Brach –
Brachidontes; Alg – Algas.
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TABELA 1. Resumo dos resultados das ANOVAs para a densidade de
Echinolittorina lineolata no médio litoral dos costões rochosos das praias da Costa
e da Tiririca, Itacaré-Bahia, Brasil.
SS
df
MS
F
p
Abundância
9
9
2,17x10
1 2,17x10
30,71
0,0000003
Intercept
8
8
7,73x10
3 2,57x10
3,63
0,022346
Substrato
5,37x107
1 5,37x107
0,75
0,389892
Costão
8
8
Substrato X
3,90x10
3 1,30x10
1,83
0,159090
Costão
DISCUSSÃO
Embora os mesmos tipos de substratos (e zonas) ocorram em ambos
costões, a extensão das zonas é bem distinta entre costões. O cirripédio
Chthamalus esteve presente em todo o médiolitoral em ambos costões. As zonas de
Chthamalus não eram uniformes, mas intercaladas com zonas de Brachidontes e
Chthamalus/Alga, principalmente na Costa. Na Tiririca, apesar de ter sido observado
a presença de Chthamalus, as zonas de Brachidontes eram mais extensas e
uniformes.
O padrão de distribuição de Chthamalus em zonas fragmentadas pode estar
relacionado com o tipo e heterogeneidade do substrato. Substratos formados por
granito são tipicamente rugosos e possuem muitas rachaduras (LANG; KLÜPPEL,
2017). A rugosidade (micro relevo) do substrato gera correntes de microescala que
permitem o contato das larvas com o fundo, favorecendo seu assentamento e a
formação de super-agregados (CANESSA et al., 2019; LEAL et al., 2020).
Irregularidades no substrato, como poças e rachaduras, podem também ter
favorecido a distribuição fragmentada do cirripédio, uma vez que nessas áreas
(distribuídas irregularmente), com maior estabilidade térmica e mais umidade, o
assentamento é mais intenso e a sobrevivência dos assentados é maior (SKINNER;
COUTINHO, 2005; DIAS et al., 2018).
No costão da Tiririca a declividade mais suave pode ter favorecido a formação
de zonas densas e extensas de Brachidontes, uma vez que a inclinação da costa
influencia a distribuição das espécies e a extensão das faixas em costões rochosos
(LITTLE; KITCHING, 1996). A declividade suave favorece a dissipação da energia
das ondas e contribui para maior retenção de umidade no substrato rochoso
(MURRAY et al., 2006). A maior umidade e menor ação direta das ondas beneficiam
o estabelecimento dos Brachidontes, considerando que a resposta do mexilhão à
perturbação física é energeticamente desfavorável, pois eles devem fechar as
válvulas e assim cessar a ingestão de energia, especialmente com distúrbios
prolongados ou repetidos, que além disso pode dificultar o assentamento no
substrato (BURNETT; SARÀ, 2019).
Na Costa a maior abundância de Echinolittorina lineolata estava no substrato
dominado por Chthamalus, o que corrobora estudos anteriores que observaram a
associação desse gastrópoda com substratos biogênicos em costões rochosos
tropicais (CARTWRIGHT; WILLIAMS, 2012; PANDEY; THIRUCHITRAMBALAM,
2019; LIMA et al., 2019). A elevada abundância desses litorinídeos na zona de
Chthamalus está relacionada ao micro-habitat fornecido pelos cirripédios, que
oferece abrigo contra estresse térmico (CARTWRIGHT; WILLIAMS, 2012), refúgio
contra predadores (GUTIERREZ et al., 2003) e proteção mecânica face a forte ação
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das ondas (CATESBY; MCKILLUP, 1998). Além disso, a associação desses
gastrópodes com Chthamalus é influenciada pela disponibilidade de alimento
fornecido pela camada de biofilme facilmente encontrada em zona de cracas
(CATESBY; MCKILLUP, 1998; APOLINÁRIO et al., 1999).
Diferente da Costa, na Tiririca as maiores abundâncias de E. lineolata
ocorreram na extensa zona de Brachidontes. A associação de litorinídeos com
mitilídeos é típica de costões expostos (PANDEY; THIRUCHITRAMBALAM, 2019.
Os bancos de mitilídeos fornecem habitats heterogêneos que são usados como
substrato por muitas espécies de animais bentônicos, uma vez que estes oferecem
refúgio contra predadores e proteção eficiente a danos físicos e fisiológicos
(BORTHAGARAY; CARRANZA, 2007; LEITE et al., 2011). Estudos têm reportado as
zonas dominadas por mexilhões como estruturadoras de comunidades de macro
invertebrados, registrando efeitos positivos desse tipo de substrato na riqueza de
espécies, abundância e biomassa de organismos (BORTHAGARAY; CARRANZA,
2007; MARESCAUX et al., 2016; LINARES et al., 2017; PACHECO; ANDRADE
2020).
Nas zonas inferiores dos costões (zona de Chthamalus/Alga), abaixo da faixa
de Brachidontes, as densidades de E. lineolata foram reduzindo, sugerindo que a
presença de macroalgas não oferece substrato favorável para a espécie. Nas
porções inferiores dos costões, onde o ambiente é mais estável, a distribuição dos
organismos é principalmente regida pelas interações biológicas, como competição e
predação (CONNELL, 1972). O hábito sedentário das Echinolittorina faz com que
estejam mais susceptíveis a predação por peixes e invertebrados muito comuns nas
zonas mais próximas da água (ORRICHIO et al., 2016). Em costões tropicais as
respostas da biota a interação biológicas nos níveis inferiores são intensificadas,
uma vez que como as variações sazonais são menores, comparadas a ambientes
temperados, (MENGE; LUBCHENCO, 1981; BRANDL; BELLWOOD, 2016; HEAN et
al., 2017), predação e herbivoria são contínuas ao longo do ano (LUBCHENCO et
al., 1984; FLORES et al., 2015).
Na zona de rocha descoberta da Tiririca foi registrada maior quantidade de E.
lineolata, quando comparada com a mesma zona da Costa. Embora tenha sido uma
zona com maior percentual de rocha descoberta, esses resultados possivelmente
estão relacionados a presença de Chthamalus e Brachidontes observada nessa
zona da Tiririca. Isso reafirma a hipótese de que a E. lineolata está respondendo a
presença de substrato biogênico, devido as possíveis vantagens oferecidas aos
gastrópodes nos micro-habitat criado por esses organismos sésseis (RICKARDS;
BOULDING, 2015; YAN et al., 2020).
Em costões rochosos litorinídeos como E. lineolata podem ainda migrar para
agregações biogênicas, como resposta comportamental ao estresse térmico
(exposição à radiação solar), principalmente em ambientes tropicais
(CARTWRIGHT; WILLIAMS, 2012). É comum observar a migração durante a maré
baixa (período de exposição) de litorinídeos para bancos de cirripédios, ou de
mitilídeos, onde a umidade é maior e o sombreamento faz com que a temperatura
seja mais amena (RICKARDS; BOULDING, 2015). Portanto, a coexistência de
engenheiros de ecossistemas em um mesmo costão apresenta um efeito positivo na
sobrevivência dos organismos (PACHECO; ANDRADE 2020). Considerando que
quando um dos engenheiros for perturbado ou reduzido pode haver um efeito
compensatório com o estabelecimento de outros (RIUS et al., 2017).
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CONCLUSÃO
O padrão de distribuição de E. lineolata nos costões rochosos do sul da Bahia
(Brasil) está diretamente relacionado ao tipo de substrato e extensão das zonas de
substrato biogênico (principalmente cracas e mitilídeos). Entretanto, estudos com
maior duração, que incluam manipulações experimentais e desenvolvidos em
diferentes regiões geográficas, são necessários para melhor elucidar os padrões de
distribuição desses litorinídeos em costões rochosos.
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