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RESUMO: Construções costeiras, como portos, marinas e píeres, aumentam a quantidade de 

substrato disponível para o desenvolvimento de comunidades incrustantes marinhas, mas 

normalmente estão associadas a diversas fontes de perturbação como poluentes orgânicos e 

inorgânicos. Por isso, as comunidades que se desenvolvem no substrato artificial normalmente são 

muito distintas daquelas de substratos naturais, apresentando um grande número de espécies 

exóticas. A região litorânea dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro é densamente povoada, 

apresentado diversos portos e marinas. Neste contexto, esta tese teve como objetivo descrever a 

estrutura e dinâmica de comunidades incrustantes marinhas associadas a substratos consolidados 

artificiais de seis marinas localizadas nos municípios de Ilhabela (IB), São Sebastião (SS), Ubatuba (UB), 

Paraty (PA), Angra dos Reis (AR) e Niterói (NI). No primeiro capítulo caracterizei as espécies que 

compõem essas comunidades ao longo de 6 meses quanto aos seus status de invasão. No segundo 

capítulo, explorei os efeitos locais atuando sobre a diversidade e como esta é particionada em 

componentes espaciais e temporais ao longo de dois anos de amostragem controlando também o 

tamanho da unidade amostral. E, por fim, no terceiro capítulo testei como interações bióticas 

(predação e competição) afetam a interação entre três das espécies mais abundantes e frequentes na 

região de estudo: a ascídia exótica D. perlucidum, o briozoário exótico S. errata e a ascídia criptogênica 

Botrylloides niger. Em uma amostragem de 6 meses identificamos um total de 67 espécies, sendo 12 

nativas, 19 exóticas, 24 criptogênicas e 12 não identificadas. SS foi o local mais diverso com 46 espécies 

enquanto PA, o menos diverso, apresentou apenas 24 espécies. Quanto à composição de espécies, os 

seis locais são diferentes durante os três períodos amostrais, porém quando consideramos também a 

abundância de espécies as marinas de IB, UB e AR apresentaram a mesma estrutura de comunidade, 

consequência da alta abundância do briozoário exótico S. errata. Outras duas espécies exóticas 

cosmopolitas foram relevantes na estruturação das comunidades, a ascídia solitária Styela plicata, 

abundante em PA e NI e o poliqueto serpulideo Hydroides elegans, abundante nos dois primeiros 

períodos amostrais em NI, sendo posteriormente substituído por S. plicata. Considerando os dois anos 

de amostragem, os padrões de diversidade entre marinas se mantem, com IB e SS apresentando as 

maiores diversidades alfa, beta e gama, enquanto NI e PA apresentaram os menores valores de 

diversidade. Unidades amostrais maiores sempre abrigaram uma maior riqueza de espécies do que 

unidades amostrais menores, mesmo nos ambientes mais restritivos como NI e PA onde a poluição e 

a proximidade a fontes de água doce, respectivamente, devem restringir a ocorrência de várias 

espécies. Alguns grupos de organismos, como esponja só foram amostrados em maior abundância a 

partir de 15 meses de desenvolvimento da comunidade, demonstrando a importância de trabalhos a 

longo prazo para descrição da diversidade de comunidades incrustantes. Por fim, no último capítulo, 

três das espécies mais abundantes ao longo do estudo (B. niger, D. perlucidum e S. errata) foram 

submetidas a um experimento de competição par a par, todos protegidos ou expostos a ação de 

predadores em dois momentos distintos do ano (inverno e verão). A predação reduziu o sobrevivencia 

de D. perlucidum no inverno, mas não durante o verão, quando o rápido crescimento colonial reduz os 

efeitos da predação. O crescimento colonial de B. niger foi afetado pela competição apenas quando 

predadores são evitados, crescendo quase 50% mais sem competição do que competindo por espaço, 

independentemente da identidade dos competidores. O crescimento de S. errata não foi afetado por 

interações bióticas e está ligado à variação sazonal. Organismos clonais mineralizados, como os 

briozoários, são menos predados do que a maioria das espécies de ascídias, mas crescem mais 

lentamente, já as ascídias são mais frequentemente predadas, mas representam frequentemente bons 

competidores, com habilidade de crescer por cima de outros táxons, de forma que a variação na 

pressão de predação entre marinas pode ajudar a explicar as diferentes estruturas de comunidades 

observadas nas seis marinas estudadas. Os resultados obtidos nesta tese evidenciam então que as 



7 

 

comunidades incrustantes de substratos artificial são dominadas por espécies exóticas e os efeitos 

locais tem grande importância sobre os padrões de diversidade observados, sendo que a dinâmica de 

competição entre as espécies dominantes parece ser mediada por diferentes atributos funcionais 

relacionados à capacidade de escape de predação. 
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ABSTRACT: Coastal constructions, such as ports, marinas and piers, increase the amount of substrate 

available for the development of marine fouling communities, but are usually associated with several 

sources of disturbance such as organic and inorganic pollutants. Communities developing in the 

artificial substrate are, usually, very different from those of natural rocky shores, presenting a large 

number of exotic species. The coastal region of São Paulo and Rio de Janeiro states in Brazil is densely 

populated, presenting large ports and numerous recreational marinas. In this context, this thesis aimed 

to describe the structure and dynamics of marine fouling communities associated to artificial 

substrates of six marine located in the municipalities of Ilhabela (IB), São Sebastião (SS), Ubatuba (UB), 

Paraty (PA) Angra dos Reis (AR) and Niterói (NI). In the first chapter I characterized the species and 

their invasive status, from these communities after 6 months. In the second chapter, I explored the 

local effects shaping the diversity and how it is partitioned into spatial and temporal components over 

two years, also controlling the size of the sampling unit. In the third chapter I tested how biotic 

interactions (predation and competition) affect the interaction among three of the most abundant and 

frequent species in the study region: the exotic ascidian Didemnum perlucidum, the exotic bryozoan 

Schizoporella errata and cryptogenic ascidian Botrylloides niger. In a 6 month sampling, we identified 

67 species, of which, 12 are native, 19 exotic, 24 cryptogenic and 12 unidentified. SS was the most 

diverse site with 46 species while PA, the least diverse, presented only 24 species. Regarding the 

species composition, the six sites are different during the three sampling periods. However, when 

considering the abundance of species, IB, UB and AR marinas presented the same community 

structure, due to the high abundance of the exotic bryozoan S. errata. Two cosmopolitan exotic species 

were also important to structure the fouling communities: the solitary ascidian Styela plicata, 

abundant in PA and NI and the serpulid polychaete Hydroides elegans, abundant in the first two 

sampling periods in NI, being replaced afterwards by S. plicata. Considering the two years of sampling, 

the patterns of marine diversity are maintained, with IB and SS showing the greatest alpha, beta and 

gamma diversity, while NI and PA presented the lowest values of diversity. Large sampling units always 

harbored a larger species richness than small sample units, even in the more restrictive environments 

such as NI and PA where pollution and proximity to freshwater sources, respectively, should restrict 

the occurrence of several species. Some groups of organisms, such as sponges, were only sampled in 

greater abundance after 15 months, demonstrating the importance of long-term studies to describe 

the diversity of fouling communities. Finally, in the last chapter, three of the most abundant species 

throughout the study (B. niger, D. perlucidum and S. errata) were submitted to a competition pairwise 

experiment, all protected or exposed to the action of predators in two different moments of the year 

(winter and summer). Predation reduced the survival of D. perlucidum in the Winter, but not during 

the Summer, when rapid colonial growth reduces the effects of predation. B. niger's colonial growth 

was affected by competition only when predators are avoided, growing almost 50% more without 

competition than competing for space, regardless of competitors' identity. Growth of S. errata was not 

affected by biotic interactions and is related to the intrinsic seasonal variation. Mineralized clonal 

animals, such as bryozoans, are less predated than most species of ascidians, but they grow more 

slowly. Ascidians, on the other hand, are more predated, but are good competitors, able to overgrow 

other taxa. As consequence, the variation in predation pressure among sites would help to explain the 

differences in communities structure observed in the six marinas. The results obtained in this thesis 

show that the fouling communities of artificial substrates are dominated by exotic species and local 

effects have great importance on the diversity patterns observed, and the dynamics of competition 

among the dominant species seems to be mediated by different functional attributes related to the 

escape capacity of predation. 

 



KEYWORDS: Biological invasions, cryptogenic species, local effects, diversity partition, 
growth strategies, Schizoporella errata, Didemnum perlucidum  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Identificar padrões e descrever processos que atuam sobre variações espaciais e 

temporais da diversidade é um dos principais objetivos da ecologia de comunidades (Lawton, 

1999; Ricklefs, 2008; Vellend, 2010). As primeiras teorias com objetivo de explicar tais padrões 

voltaram sua atenção, principalmente, a processos determinísticos, como competição e 

predação (Hutchinson e Macarthur, 1959; Paine, 1966). Posteriormente essas teorias foram 

expandidas para incorporar outros conceitos, incluindo outras dimensões do nicho ecológico, 

eventos estocásticos e a importância combinada desses processos na estruturação de 

comunidades biológicas (Chesson, 2000; Vellend, 2010). Enquanto para algumas comunidades 

a contingência histórica é considerada como de grande importância (Hubbel, 2001), para 

outras, coexistência é vista como resultado de interações determinísticas entre espécies 

(Osman e Whitlatch, 1995; Sams e Kough, 2007). Paine (1966) mostrou como predação pode 

ser um forte estruturador da diversidade. Retirando os predadores de topo de uma teia trófica 

marinha, no caso estrelas do mar, o autor observou um rápido crescimento populacional de 

mexilhões, que rapidamente dominaram o espaço e levaram outras espécies à extinção local, 

demonstrando a importância combinada de processos de nicho como predação e competição. 

Além das interações tróficas, processos em escalas espaciais mais amplas também são capazes 

de alterar padrões de diversidade. A abordagem de meta comunidades, por exemplo, 

diferencia processos locais, como competição e predação, de processos regionais, 

principalmente associados à dispersão, para explicar alterações nos padrões de diversidade 

ao longo do tempo e do espaço (Leibolt et al., 2004; Logue et al., 2011).  

A teoria de nicho ecológico já se mostrou eficiente para explicar padrões de 

diversidade em diversos cenários, considerando os processos determinísticos em escala local 

(Turnbull et al., 2016). Ela enfoca essencialmente a interação entre as espécies dentro de cada 

localidade. Processos como competição, predação, parasitismo e facilitação interagem para 

gerar as distribuições de abundância de espécies e suas identidades no espaço e no tempo 

(Letten et al., 2016; Godoy et al., 2018). A teoria de nicho representa uma das primeiras 

tentativas de ecólogos para explicar processos ecológicos. Competição foi claramente 



11 

 

evidenciada como um processo capaz de alterar a sobrevivência de indivíduos em um 

experimento clássico envolvendo paramécios que apresentavam diferentes taxas de 

sobrevivências dependendo da identidade do competidor (Hardin, 1960). Facilitação é uma 

interação trófica atualmente muito explorada em estudos de restauração florestal, uma vez 

que a identidade de espécies pioneiras pode influenciar toda a dinâmica de comunidades 

vegetais (Gomes-Ruiz et al., 2013). Parasitas, por outro lado, são capazes de controlar o 

crescimento populacional de muitas outras espécies (Gervasi et al., 2015; Penczykowski et al., 

2016). Estes são alguns exemplos de como tais interação são capazes de modular padrões de 

diversidade. O estudo dos processos associados a nichos ecológicos é fundamental do ponto 

de vista teórico, pois nos auxilia a compreender como a interação entre espécies são capazes 

de alterar estrutura de comunidades. Mas também são fundamentais de um ponto de vista 

prático, pois permitem que após identificados, possamos usar estes processos para amenizar 

os impactos causados pela atividade humana sobre a biodiversidade (Wiens et al., 2010). 

É fundamental compreendermos melhor atualmente as dinâmicas e estruturação de 

comunidades biológicas devido à crise da biodiversidade (Singh, 2002; Diaz et al., 2006). 

Espécies invasoras, perda de habitat, urbanização, sobre-exploração de recursos naturais e 

outras ações antrópicas estão afetando diretamente a sobrevivência de espécies (Leu et al., 

2008; Gelcich et al., 2014). Um conjunto de soluções efetivas para minimizar esse impacto 

passa diretamente por uma ponte entre ciência básica e aplicada. As ações humanas no 

planeta têm como um dos principais resultados uma redução na heterogeneidade natural das 

condições abiótica de diversos ambientes (Ruiz, 2009). Alterações resultantes da atividade 

humana reduzem o número de micro habitats que seriam responsáveis por abrigar uma maior 

diversidade de organismos (Turner et al., 2007; Bullari e Chapman, 2010). Dessa forma, uma 

das principais assinaturas dos impactos antrópicos sobre a biota é uma homogeneização de 

comunidades biológicas, consequência de uma convergência de estressores abióticos em 

áreas sob influência humana (Olden et al., 2004; Clavel et al., 2011). Tal convergência de 

condições abióticas e bióticas pode ter graves consequências para a diversidade em locais 

impactados. Estressores ambientais antrópicos tendem a favorecer espécies oportunistas, 

tolerantes e de distribuição espacial ampla, um cenário que favorece as invasões biológicas 

(Ruiz, 2009; Del Velcchio et al., 2015). 

https://scholar.google.com.br/citations?user=hBZ-AIgAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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Invasões biológicas são definidas como o estabelecimento de espécies além da sua 

distribuição geográfica natural com capacidade de gerar danos tanto biológicos como 

econômicos à região invadida (Valéry et al., 2008). Bioinvasões podem levar a perda de 

funções e serviços ecossistêmicos (Worm et al., 2006), aumentar a vulnerabilidade e 

transmissão de patógenos (Cornet et al., 2016) e, em casos mais extremos, contribuir para o 

declínio de espécies nativas (Carlton, 2002; Clark, 2002). A ação antrópica em diversos 

sistemas biológicos do planeta tem facilitado o processo de invasão biológica em uma escala 

alarmante (Dafforn et al., 2015). As modificações ambientais que favorecem o processo de 

invasões biológicas normalmente são acompanhadas de um aumento da conectividade entre 

locais que no passado poderiam estar isolados (Seebens et al., 2013; Bishop et al., 2017). O 

ambiente costeiro marinho é especialmente vulnerável a este processo, uma vez que é 

altamente conectado pelo fluxo de embarcações e tende a apresentar estressores ambientais 

similares em todo o globo. Estima-se que somente nos Estados Unidos, mais de 70 milhões de 

toneladas de água de lastro são liberadas anualmente na zona costeira (Ruiz et al., 2009). Tal 

movimento de massas de água ao redor do globo é capaz de transportar diversas espécies 

com um alto potencial invasor, uma vez que espécies invasoras são em sua maioria espécies 

tolerantes, capazes de lidar com as condições extremas associadas ao transporte em água de 

lastro (Drake e Lodge, 2004). Além de diversas espécies bentônicas serem capazes de recrutar 

nos cascos de navios e serem transportadas por praticamente todo o globo (Godwin 2003).   

O ambiente costeiro marinho é talvez o mais afetado pelas alterações causadas pelas 

atividades humanas (Bulleri e Chapman, 2010; Bugnot et al., 2019). Uma grande porcentagem 

das populações humanas em todo o globo encontra-se em ambiente costeiro ou próximo 

deste, utilizando de forma intensa essa região (Small e Nicholls, 2003). Uma das principais 

características de ambientes costeiros é a grande heterogeneidade de condições ambientais 

em escalas espaciais reduzidas, com alternância entre substratos consolidados e 

inconsolidados (Ruiz et al., 2019). Entretanto, este é exatamente um dos atributos costeiros 

mais afetados pela ocupação humana da costa. A construção de aterros, portos, marinas, 

píeres e paredões reduz a heterogeneidade espacial proporcionada por praias, costões 

rochosos, falésias e outras formações típicas da transição entre o oceano e a região terrestre 

(Bracewell et al., 2018; Hall et al., 2018). Tais construções aumentam a quantidade de 
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substrato disponível para o recrutamento de organismos bentônicos sésseis, mas reduzem a 

variação das condições abióticas que abrigaria uma maior diversidade (Ruiz et al., 2009; Floerl 

et al., 2009). Tais construções em geral estão sujeitas a outros estresses ambientais, incluindo 

poluição orgânica e inorgânica, e alteração do regime de ondulação e poluição sonora e 

luminosa, de forma que esses ambientes representam estressores muito semelhantes em 

todo o globo (Floerl et al., 2003; Bulleri e Chapman, 2010). Associado a essa homogeneização 

das condições ambientais, adiciona-se o intenso fluxo de embarcações entre esses locais, 

transportando organismos tanto incrustados em cascos de embarcações quanto em águas de 

lastro, um cenário muito favorável a bioinvasões e consequentes desestabilizações de 

ecossistemas costeiros (Seebens et al., 2013). Dessa forma, tais ambientes não seria capaz de 

abrigar grandes diversidades, pois as condições locais atuam restringindo a ocorrência de 

espécies menos tolerantes.  

 Para compreendermos melhor os efeitos de tais impactos ambientais causados pelo 

uso de ambientes costeiros marinhos é necessário compreendermos bem o ecossistema 

costeiro em seus diferentes componentes. As estruturas das comunidades bentônicas 

representam conexões tróficas de grande importância entre os ambientes bentônico e 

pelágico, uma vez que organismos incrustantes, em sua maioria filtradores, fazem parte da 

dieta de uma grande diversidade de peixes recifais, inclusive de espécies de interesse 

comercial (Oricchio et al., 2016; Griffiths et al., 2017). Diversos fatores alteram a estrutura das 

comunidades de organismos incrustantes, mas, uma vez que o principal fator limitante para 

organismos bentônicos é a quantidade espaço disponível para o desenvolvimento, a 

competição entre esses organismos deve representar uma importante interação trófica, capaz 

de modular abundância, composição e diversidade de espécies (Menge et al., 1987). 

Organismos incrustantes apresentam diferentes formas de desenvolvimento e de história de 

vida, variando de organismos coloniais a solitários, calcificados ou de corpo mole (Jackson, 

1977). Tais variações alteram tanto a habilidade competitiva destes organismos como sua 

susceptibilidade à predação. Organismos coloniais não calcificados, como ascídias e esponjas, 

tendem a apresentar uma taxa de crescimento maior e por tanto podem monopolizar espaço 

(Jackson, 1977). Porém em cenários em que a pressão de predação é muito intensa estes 

organismos tendem a ser consumidos por predadores facilitando a ocorrência de organismos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffiths%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28132408
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calcificados, como corais e briozoários (Jackson, 1977). A demanda conflitante entre 

habilidade competitiva e resistência a predação tem diferentes consequências em função das 

pressões locais às quais estes organismos estão submetidos (Wellborn, 2002). Tais atributos 

funcionais podem ser muito relevantes durante o estabelecimento de uma espécie invasora, 

dependendo do contexto ambiental. Compreender melhor quais espécies tem melhor 

desempenho em diferentes cenários permite estabelecermos planos de monitoramentos e 

manejo mais efetivos. 

 Na transição entre as zonas tropicais e subtropicais do Sudoeste do oceano Atlântico 

está localizada a região sudeste do Brasil, mais especificamente nos litorais do estado de São 

Paulo e Rio de janeiro. Tal região compreende as duas maiores cidades do país e a maior 

concentração de população em zonas costeiras (IBGE, 2011). O sudeste brasileiro também é 

caracterizado pela maior concentração de portos, apresentando o maior deles, Porto de 

Santos, além de muitas marinas e píeres de uso recreativo (IBGE, 2011). O grande número de 

alterações antrópicas na zona costeira causou alterações significativas nas comunidades 

biológicas da região, especialmente em comunidades bentônicas sésseis associadas a 

substratos artificiais. Estudos realizados na região mostram uma grande abundância de 

espécies não nativas. Na Ilha Grande, município de Angra dos Reis, por exemplo, das 14 

ascídias identificadas, apenas uma é nativa (Skiner et al., 2014). No canal de São Sebastião, 

município de São Sebastião e Ilhabela, das 142 espécies sesseis identificadas, apenas 61 são 

nativas, sendo o restante espécies exóticas ou criptogênica, ou seja, de origem desconhecida 

(Marques et al., 2013). 

 Estudos realizados no Yacht Club da Ilhabela, no município de Ilhabela, mostram que 

as comunidades bentônicas associadas a substrato artificial consolidado são dominadas por 

espécies não nativas (Marques et al., 2013; Oricchio et al., 2016 a, b). Especificamente duas 

espécies exóticas dominam a dinâmica das comunidades em dois cenários distintos (Vieira et 

al., 2012, Oricchio et al., 2016 a, b). A ascídia colonial exótica Didemnum perlucidum apresenta 

grande abundância quando as comunidades são isoladas da ação de predadores 

experimentalmente, uma vez que é uma ascídia bastante consumida por peixes recifais 

(Oricchio et al., 2016 b). Porém, quanto há maior pressão de predação, o briozoário exótico 

Schizoporella errata apresenta maior abundância e tende a dominar o espaço disponível. 
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Porém, em ambos os cenários, a riqueza de espécies permanece constante, evidenciando que 

essas são duas espécies de alta habilidade competitiva, que tendem a dominar o substrato 

dependendo da pressão de predação (Vieira et al., 2012; Oricchio et al., 2016 a, b). Outra 

característica que chama a atenção na marina do Yacht Club da Ilhabela é a alta abundância 

de esponjas marinhas nas laterais das paredes submersas da marina, embora sejam pouco 

frequentes em unidades experimentais instaladas no local. Tais unidades experimentais 

raramente ultrapassam seis meses de desenvolvimento, então é possível que esponjas sejam 

espécies tardias no processo de sucessão ecológica de comunidades incrustantes marinhas.  

 Portanto, descrever as comunidades incrustantes marinhas desta região é 

fundamental. Não apenas a identidade de espécies, mas também seus atuais status de invasão 

e seus respectivos padrões de abundância em escalas espaciais e temporais amplas. Locais 

distintos apresentam pressões ambientais diferentes e, portanto, devem abrigar 

comunidades incrustantes com diferentes estruturas e dinâmicas. Além da compreensão das 

estruturas destas comunidades, é também essencial entendermos como as interações tróficas 

influenciam as principais espécies destas comunidades e quais atributos funcionais são 

relevantes nestas interações. Esta tese teve como objetivo descrever as comunidades 

incrustantes marinhas associadas a substratos consolidados artificiais em marinas localizadas 

entre as cidades de Ilhabela (SP) e Niterói (RJ) utilizando duas abordagens. Inicialmente 

avaliando e descrevendo não somente a identidade das espécies, mas seus status de invasão 

e seus respectivos padrões de abundância por um período de seis meses, no primeiro capítulo. 

E posteriormente, no segundo capítulo, utilizando uma série de dois anos de amostragens nos 

mesmos locais para analisar a natureza dos processos estruturadores de comunidades 

biológicas e destacar a importância de efeitos locais sobre os padrões de diversidade. Uma 

vez identificadas as espécies mais relevantes para a dinâmicas dessas comunidades, no 

terceiro capítulo desenvolvemos experimentos avaliando o desempenho das principais 

espécies em diferentes cenários, com diferentes níveis de predação e competição inter e intra 

espécifica. Os resultados obtidos, além de proporcionarem uma visão ampla da diversidade 

da região, ajudarão a entender de forma mais objetiva a dinâmica dessas comunidades.  
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ABSTRACT: 

Human occupation of coastal areas promotes the establishment of non-native species but 

information on bioinvasion is usually biased to the Northern Hemisphere. We assessed non-

native species’ importance to sessile communities at six marinas along the most urbanized 

area of the Southwestern Atlantic coastline. We found 67 species, of which 19 are exotic. The 

most frequent species was the exotic polychaete Branchiomma luctuosum while the most 

abundant was the exotic bryozoan Schizoporella errata that monopolized the substrata in 

three marinas. Along with S. errata, the exotic polychaete Hydroides elegans and ascidian 

Styela plicata dominated space in the three remaining marinas, while native species were in 

general rare. We show that communities associated with artificial substrata along this 

Brazilian urbanized area are dominated by exotic species and that using abundance data along 

with species identity can provide a better understanding of the importance of exotic species 

to the dynamics of biological communities. 

 

KEYWORDS: Non-indigenous species, community homogenization, Schizoporella errata, 

anthropogenic impact, benthic species.   
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INTRODUCTION 

 Expansion of human populations on marine areas has caused several modifications in 

natural habitats, specially by creating novel artificial structures that ultimately affect local 

communities as well as the whole ecosystem functioning. (Bulleri and Chapman, 2010; Dafforn 

et al., 2015; Bugnot et al., 2019). Although artificial habitats may support productive, diverse 

communities, they usually lack the original complexity of natural habitats, leading to 

community homogenization (Airoldi et al., 2005; Hall et al., 2018), often composed by 

synanthropic, non-native species selected by the pressures associated to artificial habitats 

(Chapman, 2003; Darlin and Carlton, 2018). 

Invasive species can be one of the main threats to native biodiversity (Clavero et al., 

2005; but see also Gurevitch and Padila, 2004 for an alternative view), making this issue 

particularly relevant for highly modified marine coastal environments. These sites frequently 

share similar stressors all over the globe, being highly connected by the maritime traffic that 

can transport invasive species across former isolated regions  (Bishop et al., 2017). The 

establishment of nonindigenous species can result in an important impact over the recipient 

community. Bioinvasion may cause loss of ecosystems’ functions and services (Carlton 1996, 

Airoldi and Beck, 2007), raise the transmission of pathogens (Vilcinskas, 2015) and even 

contribute to declines of native species (Gurevitch and Padilla, 2004). Human activities may 

create several artificial vectors in marine systems, including shipping, rafts and oil platforms, 

favoring the transport, and eventually the establishment of non-native species in new areas 

(Carlton and Ruiz, 2005; Seebens et al., 2013). For instance, the arrival and expansion of the 

population of the orange sun coral (Tubastraea coccinea) at the coast of Florida (USA) (Fenner, 

2001) and NE/SE Brazil (Creed et al., 2017) were caused by intense maritime transportation 

and led to diversity loss in invaded sites (Silva et al., 2019). Thus, the understanding of the 

biological invasion process is the first step to develop effective management actions, 

prevention strategies, as well as contribute to our understand of biogeographic, evolutionary, 

and ecological hypotheses. 

 Among coastal constructions, harbors, marinas, and piers are highly susceptible to 

biological invasions. These artificial structures increase the total area for recruitment of 
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fouling benthic species (Floers and Inglis, 2003), provide shelter and act as nurseries for reef 

fishes (Mercader et al., 2017), but also may change water circulation dynamics, altering 

propagule supply and recruitment rates (Rivero et al., 2013). Synthesizing, maritime harbor 

areas are supplied by a similar species pool which faces similar environmental conditions. The 

intense colonization of artificial structures at coastline may facilitate the spread of alien 

species over natural rocky substrata. This issue has received more attention lately, and 

mitigatory strategies are being proposed to reduce the impact of flat artificial structures on 

native diversity. Most of the strategies involves increasing microhabitat complexity of these 

structures, changing the dynamics of the local community (Firth et al., 2014; Loke et al., 2017). 

 Negative effects of biological invasions are getting better understood, but the 

knowledge on marine biodiversity is still heterogenous across the globe, with a bias to the 

northern hemisphere where most of taxonomical and ecological studies were conducted 

(Mittermeier et al., 2011). This lack of knowledge hampers classification of the invasive status 

of the species and a better understanding of bioinvasion processes, increasing the uncertainty 

of management programs for poorly studied regions. Besides, most of the surveys for invasive 

species is based only in the detection of the exotic species, rarely exploring abundance 

patterns of species. The use of species composition, ignoring abundance patterns, may lead 

to misinterpreted results, because species identity does not reflect overall community 

patterns (Oricchio et al., 2016b). 

In Brazil, a country with over 7,000 km of coastline, a significant part of marine diversity 

remains undescribed along with their invasive status. The shores between the two largest 

urbanized and populated regions of the Southwestern Atlantic Ocean, São Paulo and Rio de 

Janeiro metropolitan regions, comprise more than 400 km of coastline and include three of 

the largest Brazilian Harbors: Santos, São Sebastião and Rio de Janeiro (IBGE, 2011) as well as 

several private marinas. Although this is the taxonomically best-known area in Brazil, previous 

bioinvasion assessments have shown the difficulty to classify the invasive status of the species 

and, consequently, resulted in a high number of cryptogenic species (Marques et al., 2013, 

Rocha et al., 2013, Miranda et al., 2018). For instance, one of the few studies in the area 

correspond to a study at Ilha Grande Bay (State of Rio de Janeiro) has identified 14 ascidians 

with only one as native (Skinner et al., 2016); in another at the São Sebastião Channel (State 
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of São Paulo), of the 142 species of benthic organisms, 61 were native, 62 cryptogenic, and 15 

introduced species (Marques et al., 2013). 

The goal of this study was to describe composition, abundance and invasive status of 

the species present in the fouling communities from six artificial habitats in São Paulo and Rio 

de Janeiro states, discussing the relevance of non-native species as dominant species in the 

community structure and dynamics. 

 

METHODS 

Study area and organisms 

 We conducted this study at six marinas in a transition area between the subtropical 

and tropical Western South Atlantic Ocean: Ilhabela (IB), São Sebastião (SS), Ubatuba (UB), 

Paraty (PA), Angra dos Reis (AR) and Niterói (NI) (Figure 1). The linear distance among these 

sites varied from 5 km (IB - SS) to 250 km (SS - NI). In all sites, floating docks and boat hulls are 

colonized by a diverse sessile community composed by sponges, polychaetes, hydrozoans, 

corals, barnacles, bivalves, bryozoans, and ascidians. At IB, UB, and PA the floating platforms 

are anchored to the bottom by chains in a way that sessile communities are not exposed to 

tidal oscillation while at SS, AR, and NI the piers are supported by concrete pillars partially 

exposing communities attached to those pillars to air during low tides. 
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Fig 1: Studied area, highlighting the two biggest cities in Brazil, São Paulo and Rio de Janeiro, 
and the sites where sampling was performed: the recreational marinas of Ilhabela (IB), São 
Sebastião (SS), Ubatuba (UB), in the State of São Paulo; and Paraty (PA), Angra dos Reis (AR), 
and Niterói (NI), in the State of Rio de Janeiro. 

 

Besides local differences among marinas, sessile organisms are exposed to distinct 

anthropogenic pressures, driven by the regional characteristics of the coast. IB and SS are 

located at the São Sebastião channel, a strait with high hydrodynamics and reduced retention 

of organic and inorganic pollutants (Medeiros and Bícego, 2004). The region is in a transition 

zone between the Argentine (temperate-subtropical) and the Brazilian (tropical) 

zoogeographic province (Spalding et al., 2007), under the influence of warm oligotrophic 

waters from the Brazil Current and cold nutrient-rich waters from the Falklands Current 

(Pastro et al., 2017). UB is located at a small bay, Saco da Ribeira, with restrict water circulation 

(Batista and Harari, 2017), surrounded by a residential district with large supply of organic 

material (CETESB, 2016), resulting in an area often registered as polluted by heavy metals 

(CETESB, 2005). The marina at PA is close to a mangrove area, near to river mouths and, 

therefore, subjected to high salinity oscillation. AR, although located at a protect bay with low 

water circulation, is classified as a well-preserved site in comparative studies, with low levels 

of organic pollutants and heavy metals (Cardoso et al., 2001). Last, the marina at NI is located 

in a small bay within Guanabara Bay, a large estuary surrounded by one of the major cities in 

Brazil, Rio de Janeiro, with high anthropogenic impact history, mostly by heavy metals and 

organic pollutants (Perin et al., 1997, Batista-Neto et al., 2006, Soares-Gomes et al., 2016). 

Sampling methods 

 To identify the species and describe the fouling community that develops at the 

marinas we deployed 12 PVC panels (30 x 30 cm) in each of them, at 2m deep in the marinas 

with floating docks (IB, UB and PA) and 1-3 m deep in the piers of the remaining marinas. In 

all sites, panels were at least 2 m from the bottom and 2 m apart from each other. 

Communities developed for six months after setting the panels, from March to 

September/2016, and were visually inspected after 2, 4, and 6 months. In each inspection we 

recorded the identity of species composing the sessile community of the downward face of 

10 panels. During the samplings, we also photographed the panels for further quantification 
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of the abundance, estimated by the area covered by each taxonomic group. We overlaid 289 

points (17 x 17 grid) over each photograph using the CPCe software (Kohler and Gill, 2006) 

and recorded the identity of species at each point. Samples were obtained from the remaining 

2 panels in each site for confirmation of species identity. The invasive status (native, exotic or 

cryptogenic) of all identified species was determined using data from literature. 

Statistical analyses 

 We compared differences in species richness among sites and sampling periods (May, 

July, and September) using a repeated measures analyses of variance (RM-ANOVA), in which 

site was treated as a fixed factor and time was the repeated measure. Differences in significant 

results were investigated using Tukey comparisons (Quinn and Keough, 2002).  

We used species occurrence per sample to calculate a similarity matrix using Jaccard 

index in order to describe the differences in species composition among sites. We used the 

log-transformed coverage area by species to generate the similarity matrix based on Bray-

Curtis distance to compare the community structure. We represented those differences using 

non-metric multivariate scaling (n-MDS) and tested them as well as sample periods using 

permutational multivariate analyses of variance (PERMANOVA), in which sites and sample 

periods were treated as orthogonal fixed factors (Anderson, 2001). 

 

RESULTS 

 We recorded 67 taxa, from which 12 are native, 19 are exotic and 24 cryptogenic and 

12 unidentified species (Table 1). The SS site had the highest total richness values (46 species), 

and also the highest average richness, followed by IB with 40 species. UB and AR had 

intermediary values of total richness (34 and 36 species, respectively). The least rich site was 

PA (24 species) and NI (26 species), both areas under strong environmental stressors (Figure 

2, Table 2). We recorded species from seven phyla: Porifera, Cnidaria, Mollusca, Annelida, 

Bryozoa, Arthropoda, and Chordata. Ascidians were the most represented group, with 25 

species, followed by bryozoans (10 species) and cnidarians (9 species), while barnacles were 

represented by 5 species and polychaete worms by only four species. Barnacles were absent 
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at NI in the two first sample periods, but always present at the other sites. Polychaetes, 

bivalves, ascidians, and bryozoans were present at the six marinas in all three sample periods 

(Table 1, Figure 3). 

Table 1: List of species registered in six sites in southeastern Brazil (IB: Ilhabela, SS: São 

Sebastião, UB: Ubatuba, PA: Paraty, AR: Angra dos Reis and NI: Niterói) from May to 

September 2016), with the invasive status of each species (N: native, C: cryptogenic and E: 

exotic).(-): absent at the site, (+): present in less than 25% of the sample units, (++): present in 

25 to 50% of the sample units, (+++): present in 50 to 75% of the sample units and (++++): 

present in more than 75% of the sample units. The data was pooled for the three sample 

periods. SOURCE: 1.Azevedo e Klautau 2007; 2. Muricy and Hajdu 2006; 3. Kremer and Rocha 

2016; 4. Marques et al. 2013; 5. Podbielski et al. 2016; 6. Von ofwgen and Haddad 2011; 7. 

Domaneschi 1984; 8. Domaneschi and Martins 2002; 9. Oliveira and Creed 2008; 10. Silva et 

al. 2018; 11. Domaneschi and Lopes 1986; 12 Marques and Barbieri 2015; 13. Schwan et al. 

2015; 14. Fehlauer-Ale et al. 2015; 15 Rocha et al. 2013; 16. Vieira et al. 2012; 17. Henry and 

Mclaughlin 1986; 18. Dias et al. 2013, 19. Pierri et al. 2016, 20. Carlton et al. 2011  

 
      

    

  SITE   STATUS   SOURCE 

 IB SS UB PA AR NI     

PORIFERA           

Heteropia sp. + + +  + - + + +  + +  -  -  - 

Leucandra serrata  + + +  - - - + -  N  1 

Mycale angulosa + - - - - -  N  2,3 

Mycale magnirhaphidifera + + + + - + + + + + + + + + + +  +  N  2,3 

Myxilla mucronata - - - - + -  C  - 

Tedania ignis + + +  - + - + + +  -  C  2 

Sycon sp. - - + - + + +   -   - 

           

CNIDARIA           

Anthothoe chilensis - - - - - + + + +  C  - 

Bunodosoma caissarum - - - - - +  N  4 

Carijoa riisei  - + - - - -  E  4 

Clytia gracilis + + + + - + + + + ++ + + + + -  C  4 

Diadumene lineata + + + + + + + + + - - + + + +  C  5 

Ectopleura crocea  + + + + + + + + + +  - + +  -  C  - 

Stragulum bicolor - + + + + + - - -  E  6 

Pennaria disticha + + + + - - - - -  C  - 

Obelia dichotoma - + +  - - + + + + -  C  - 
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MOLLUSCA           

Hiatella solida + + +  + - - - + +   N  7 

Isognomom bicolor + + + + + + + +  - - -  E  8,9 

Perna perna + + + + + + +  + + + + + + +   E  10, 19 

Pinctata imbricata - - + - - -  N  11,12 

Pteria colymbus - - + + +  - - -  N  12 

Ostreidae 1 + - - + + + +   -  - 

Ostreidae 2 - + + + + + + + + + + +  + +   -  - 

           

ANNELIDA           

Branchiomma luctuosum + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  E  4 

Hydroides elegans - - - - - + + + +  E  13 

Serpulidae 1 + + + + - + + + + + +  + + + + -  -  - 

Serpulidae 2 + + + + + +  - - - -  -  - 

           

BRYOZOA           

Amathia brasiliensis + + +  + +  - - - -  N  3,4 

Amathia verticillata - + + +  - - - -  E  4,15 

Arbopercula tenella + + - - - -  C  3,4 

Bugula neritina + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  E  14,15,16 

Celeporaria sp. - - - + - -  -   

Crisia pseudosolena + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + +  N   4 

Hipopodina feegeensis  + + + - - -  C  4 

Savignela lafontii - - + +  - + + + + -  C  4,15 

Schizoporella errata + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -  E  4,15 

Watersipora subtorquata + + +  + + +  - - -  C  3,4 

           
           

CRUSTACEA           

Amphibalanus eburneus  - - - - - +  C  20 

Amphibalanus amphitrite + + +  + + + + + + + + - + + +  -  E  4, 20 

Balanus trigonus + + + + +  + + + + + + + + + + + +  E  4, 20 

Megabalanus coccopoma + + + + + - - - + + + +  E  4, 20 

Megabalanus vinaceus - - - - - +  E  17 

           

TUNICATA           

Aplidiopsis sp. - + +  + +  - - -  -   

Aplidium accarense + + +  + +  - - - -  C  3,18 

Ascidia sp. + + +  - + - + + +   -  - 

Botrylloides giganteus - + + + +  + + +  + + + +  E  18 
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Botrylloides niger + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + +   C  15,18 

Botryllus tabori + + +  - - - -  N  15,18 

Clavelina oblonga + + +  + + + + + - - -  E  3,15 

Didemnum perlucidum + + +  + + + + + + +  - + +  + + + +  E  3,15 

Didemnum psammatodes - - - + + + + - -  C  18 

Diplosoma listerianum + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  C  3 

Distaplia bursata + + + + + - - + + +   E  4,18 

Herdmania pallida + + +  - + + +  + +  -  C  3,18 

Microcosmus exasperatus - - - - + +  -  C  3,18 

Perophora viridis + + +  ++ + +  - + +  -  C  15,18 

Phalusia nigra + + +  + + + +  + + +  -  C  3,18 

Polyandrocarpa zorritensis + + +  + +  - - + +  + + +   C  18 

Polyclinum constellatum - + + +  - + + -  C  3,18 

Styela canopus - + +  + +  + + + + + + +   E  18 

Styela plicata + + + +  + + + + + + +  + + + +  E  3,18 

Symplegma brakenhielmi + + + + + + + + + + + + + +  + + +  -  C  3,18 

Symplegma rubra + + + + + + +  + + +  - + + + + -  N  3,18 

Symplegma sp.  - + - - - -  -  - 

Trididemnum orbiculatum - + + + + - - - + +   N  3,18 

Botrylinii 1 - + + + + - - - -  -   

Didemnidae 1 + + - - + +  + + + +   -    - 
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Figure 2: Average species number per panel (n = 10) with pooled sample periods by site. Sites 
as in Fig. 1. Error bars represent standard error. Different letters represent significant 
difference among levels.  

Table 2: Repeated measures analyses of variance for total species richness considering 
differences among and within sites.  

SOURCE Total Richness 

between subjects d.f. MS F P 

Site 5 0.19 24.95 <0,01 

Error 57 0.01   

within subjects     

Time 2 0.33 62.09 <0,01 

Time*Site 10 0.07 13.89 <0,01 

Error 114 0.01     
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Figure 3: Total number of species (n = 10) by taxonomic group at all six sites (as in Fig. 1) and 
the three sample periods. 

 

Six species were present at all sites, including a single native species Crisia 

pseudosolena, the cryptogenic ascidians Botrylloides niger and four non-indigenous: bivalve 

Perna perna, bryozoan Bugula neritina, polychaete Branchiomma luctuosum, and the ascidian 

Diplosoma listerianum (Table 1). Considering species composition, all communities are 

different during all sample periods (Figure 4, Table 3). However, IB, UB, and AR had similar 

community structure considering species abundance (Figure 4, Table 3, Supplementary Table 

1), although they are not the closest marinas. In these three sites, communities are mostly 

dominated by the encrusting exotic bryozoan Schizoporella errata, with few other species with 

low abundances, whose identity variation contributed to the differences in community 

composition. Schizoporella errata covered 73% of the area at IB, 86% at UB and 94% at AR. 

Although very diverse, communities from SS were also dominated by exotic species, mainly S. 
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errata (42% of cover) and the colonial ascidian Didemnum perlucidum (30% of cover) (Figure 

5). At NI both abundant species, Hydroides elegans which occupied 87% of the available area 

after 30 days, and Styella plicata covering 33% of the area after 180 days, are exotic. At NI we 

registered the barnacle Megabalanus vinaceus for the first time in Brazil. At PA, the 

communities were initially dominated by the exotic polychaete Branchiomma luctuosum (21% 

of cover) which was replaced by the exotic solitary ascidian S. plicata (73% of cover) after 180 

days.   

Table 3: PERMANOVA analyses of the occurrence and the abundance data comparing the six 
sites (as in Fig. 1) in the three sampling periods. 

    Occurrence (Jaccard Index)  Abundance (Bray-Curtis index) 

Source  df     MS Pseudo-F P(perm)  MS Pseudo-F P(perm) 

Time 2 19496.00 19.31 0.001  9850.00 19719.00 0.001 

Local 5 47055.00 46.60 0.001  54960.00 110.03 0.001 

Time x Local 10 11971.00 11.86 0.001  7074.40 14162.00 0.001 

Res 177 1009.80                    499.52                  

 
              

Supplementary Table 1: Pair-wise comparison for the PERMANOVA analyses of the abundance 
data at the six sites (as in Fig. 1) in the three sample periods. Significant comparisons showed 
in bold  

sites May  July  September 

 T p  T p  T p 

AR- IB 12.599 0.113  14.702 0.062  37.497 0.001 

AR- NI 16.571 0.001  10.146 0.001  72.652 0.001 

AR- PA 10.561 0.001  73.139 0.001  11.533 0.001 

AR- SS 6.490 0.001  55.041 0.001  59.485 0.001 

AR- UB 1.664 0.017  21.307 0.002  4.514 0.001 

IB- NI 10.267 0.001  91.501 0.001  4.899 0.001 

IB- PA 78.327 0.001  67.332 0.001  60.693 0.001 

IB- SS 44.926 0.001  4.684 0.001  34.247 0.001 

IB- UB 0.751 0.731  11.861 0.245  28.087 0.001 

NI- PA 10.685 0.001  52.077 0.001  24.524 0.002 

NI- SS 10.638 0.001  63.811 0.001  39.788 0.001 

NI- UB 16.188 0.001  10.495 0.001  58.194 0.001 

PA- SS 78.072 0.001  63.496 0.001  64.172 0.001 

PA- UB 10.371 0.001  77.208 0.001  93.637 0.001 

SS- UB 57.053 0.001   51.995 0.001   44.383 0.001 
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Figure 4: Non-metric multivariate scaling for the occurrence and the abundance data, at the 
six sites (IB, SS, UB, PA, AR, and NI – as in Fig. 1) in the three sample periods (May, July and 
September). 
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Figure 5: Covered area at each site in all sample periods with species grouped by their invasive 
status. The exotic Schizoporella errata is presented separately due its higher abundance 
compared to the other species. 

  

DISCUSSION 

Our results corroborate previous evidence that artificial habitats are usually 

dominated by non-native species (Ruiz et al., 2009; Marques et al., 2013). All six marinas show 

a low number of native and a high number of exotic and, mainly, cryptogenic species, 

highlighting also the lack of information regarding the biogeographic origin of the species in 

this highly urbanized region of the Southwestern Atlantic. Additionally, none of the native 

species occupied more than 15% of the substrate at any site. This pattern is similar to that 

described in the west coast of Australia, where non-native species represented more than 

80% of the species in artificial habitats (Simpson et al., 2017), or in North America where 297 

non-indigenous benthic species were reported (Ruiz et al., 2000). In all cases, the communities 

are not a surrogate of natural communities nearby. The most frequent species during the 

whole study was the exotic polychaete Branchiomma luctuosum, while the most abundant 

species was the exotic bryozoan Schizoporella errata, two species often reported as non-
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native and abundant at sites with anthropogenic impact history (Micael et al., 2016; Nogueira 

et al., 2006). 

When we used species occurrence to analyze community structure, all six sites were 

different from each other, but when species abundance was also considered, three sites had 

similar community structure, mostly dominated by the exotic bryozoan S. errata, which 

covered more than 80% of available substrata. Even considering the absence of S. errata in NI, 

this was the region with the most intense dominance by other worldwide distributed exotic 

species that often prevail in warm waters. This marina is located in the Guanabara Bay, a 

region polluted by heavy metals and organic pollutants, with a long history of international 

ship traffic since the European colonization (Soares-Gomes et al., 2016). 

 The three species that drove most of the community dynamics in our experiment, 

Hydroides elegans, S. errata and Styela plicata, are exotic species. Hydroides elegans is a 

Serpulidae polychaete with a short larval stage, that has successfully invaded Africa, west 

Pacific and both coasts of America, representing a management challenge in different parts of 

the globe (Schwan et al., 2015). Hydroides elegans produces calcareous tubes and occurs in 

dense aggregations, affecting directly human activities at the coastline, covering artificial hard 

substrata and ships’ hulls, increasing consistently its maintenance cost (Çinar, 2013). The 

solitary ascidian S. plicata is a widely distributed species, with uncertain original distribution, 

although it is speculated that it might had spread across the globe from the North West Pacific 

Ocean (Pineda et al., 2011). It is a common species at harbors, growing on ships hulls and 

artificial hard substrata, frequently overgrowing native species and reducing their abundance. 

In south Brazil the species is a nuisance to Perna perna farms elevating production costs 

(Rocha et al., 2009). Styella plicata is a tolerant species, successfully colonizing sites with low 

salinity (26 ppm) (Sims, 1984), which might explain its ubiquity across the globe as an invasive 

species and more specifically in the PA site, where salinity varies substantially. The bryozoan 

S. errata is also a worldwide spread species, which introduction is associated with hull fouling 

and aquaculture activities, manly oyster transport (Eldredge and Smith, 2001). The native 

distribution of S. errata is uncertain. While some databases do not define S. errata natural 

distribution (GISD), others consider S. errata a Mediterranean species (Eldredge and Smith, 

2001). Despite of the presence and dominance of Schizoporella errata in ports, ships and 
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marines along Brazilian coast, this species was recently considered cryptogenic as to be part 

of complex species (Miranda et al., 2018). In the current study we reclassified S. errata as an 

exotic species in the Brazilian coastline because there are neither morphological nor molecular 

evidences that this species could belong to a distinct native species in Brazil. Previous studies 

at southeastern Brazil showed that S. errata is a dominant species under a high predation 

pressure scenario. Predators often remove soft-bodied strong competitors from the 

community, opening space for predator resistant, fast growing mineralized clonal species, 

such as S. errata (Oricchio et al., 2016a, b; Kremer & Rocha, 2016). Our results show that S. 

errata is abundant at marinas and highlights its ability to shape benthic communities in 

artificial habitats in the southeastern coast. 

 Besides the three exotic species described above, we registered other 16 exotic species 

with natural distributions beyond the Brazilian coast. Isognomon bicolor, for example, was 

first reported for the Brazilian coast in 2002 (Domaneschi and Martins, 2002). Although it was 

never abundant in our study, the species have been reported spreading through the coast 

(Oliveira & Creed, 2008). The origin of P. perna, one of the most abundant mussels in the 

Brazilian coast, is still under debate. While some authors consider this species as native from 

Brazil (e.g., Dias et al., 2013, Pierri et al., 2016), others argue that it is an invader (e.g., Silva et 

al. 2018) but, even though it is an invader, for sure it can be considered nativized. Among the 

two exotic bryozoans found in our samples, the arborescent Bugula neritina was very 

common. The genus Bugula is broadly distributed in the Brazilian coastline, with several native 

species (Vieira et al., 2012; Fehlauer-Ale et al., 2015), but we have recorded only Bugula 

neritina, unique species of that genus considered to be exotic at Brazilian’s shores (Miranda 

et al., 2018). We also record the presence of the barnacle Megabalanus vinaceous outside its 

native range. This species is naturally found at the Pacific coast of the Americas, from Costa 

Rica to Peru (Henry and Mclaughlin, 1986). Although this is the first report of the species 

outside its native range, only one specimen was collected alive at NI site. On further surveys 

on nearby sites, we observed only dead specimens of similar basal length (20-30mm) on buys 

of a mussel farming. Considering that as a first detection, it is important to keep track of its 

potential spread across other areas, but it seems to be a punctual occurrence, reinforced by 

the facts that after six months from its observation only dead shells were found. Its detection, 
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however, is a not an easy task, mostly to its general similarity with the other Megabalanus 

species. The colonial exotic ascidian Didemnum perlucidum had a relatively high abundance in 

our study. Previous studies at the same region showed that D. perlucidum is highly predated 

by fish (Oricchio et al., 2016b), so maybe its distribution at coastal environments are linked to 

variations in predation pressure across space, preventing it to become a nuisance species as 

in Australia (Smale and Childs, 2012). 

 The demosponges identified in our study are all widespread in the Tropical Western 

Atlantic. Mycale magnirhaphidifera, in particular, stretches these limits further, as it has 

already been reported from Mexico (Tropical Eastern Pacific; Carballo & Cruz-Barraza, 2010), 

and subsequently in Peru and Ecuador (EH, unpubl. results). Large, discontinuous distributions 

of sponges tend to be seen with caution. The null hypothesis is that the seemingly conspecific 

populations actually comprise a complex of sibling species (e.g. Van Soest et al., 1991; Van 

Soest and Hooper, 1993; Hajdu, 1995). For this reason, a confirmation of M. 

magnirhaphidifera’s occurrence in the Pacific awaits obtention of independent evidence, 

usually from molecular data. The species Mycale angulosa and Tedania ignis were first 

reported from Brazil by De Laubenfels (1956), who identified both as pertaining to species 

bearing large discontinuous distributions, namely M. parishi and “perhaps” T. anhelans, 

respectively. These original identifications were subsequently corrected by assignment to taxa 

with type localities in the Tropical Western Atlantic, but based mostly on biogeographic 

reasoning than on actual morphologic evidence (Van Soest, 1989). So, it remains to be proven 

if both do not belong to species with largely discontinuous distributions, being thus possibly 

exotic in the Tropical Western Atlantic, or elsewhere. 

 The differences in the community structure across sites seem to be a consequence of 

the interaction between local environmental conditions and regional pool of species. At PA, 

for example, due to the proximity to a river mouth, the salinity variance is high, what imposes 

a high selective pressure for some marine benthic species (Telesh et al., 2013). As 

consequence, there we observed the lowest species richness (24 species), mostly tolerant 

species as barnacles and oysters. At NI, with restrictive environment mostly because of the 

high levels of organic and inorganic pollutants (Soares-Gomes et al., 2016), richness was only 

27 species. Anthropogenic stressors limit the number of native species and also reduces the 
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biotic resistance of the community to non-native species, a scenario very characteristic at 

harbor areas across the globe. Less selective sites, such as SS and IB, had the highest values of 

local diversity. In such scenarios, where the environment is less selective, biotic interactions 

such as predation pressure, competition and larval supply tend to rule community dynamics 

(Menge and Sutherland, 1987; Osman et al., 1992; Sams and Keough, 2007), also total 

community biomass tend to be smaller at less impacted sites than in communities dominated 

by non-native species (Pearson & Rosenberg, 1978). 

 The area where we conducted our study is the most urbanized area in Brazil. In this 

region, the coastal ecosystem supports local, regional and national economic activities. Some 

exotic species such as the orange sun coral (Tubastrea spp.) have caused several 

environmental and economic losses, reducing the diversity of native species in the natural 

environment (Paula and Creed, 2005). While Tubastrea spp. was never found during our study, 

other exotic species are very abundant in the artificial habitats, but the importance of those 

species, and of populations from artificial habitats to natural communities is poorly known. 

Our study represents a detailed baseline for species occurrence, abundance and their invasive 

status for artificial habitats from the southwestern Atlantic Ocean. We show that some species 

usually neglected as threats to native biodiversity may affect local community.  
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CAPÍTULO 2: A prevalência de efeitos locais sobre as variações temporais e 

espaciais da diversidade de comunidades incrustantes marinhas associadas a 

regiões costeiras urbanizadas 
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RESUMO: 

Comunidades incrustantes marinhas que se desenvolvem associadas a substratos consolidados 
artificiais em construções como marinas e píeres são caracterizadas por uma baixa diversidade de 
espécies nativas e um grande número de espécies exóticas. O número e identidade das espécies que 
compoem as comunidades em substrato artificial são em última instância resultado da intensidade do 
filtro ambiental causado pelo homem. Enquanto marinas e portos tendem a ser extremamente 
semelhantes, outros distúbios associados a essas construções, como poluição e pressão de pesca, 
podem variar regionalmente e com isso determinar a estrutura da comunidade nos substratos 
artificiais. Para descrever os efeitos locais atuando sobre comunidades incrustantes marinhas 
desenvolvemos um experimento em seis marinas localizadas na zona costeira mais urbanizada do 
Brasil, no qual as comunidades se desenvolvendo em placas de PVC de dois tamanhos (30 x 30 cm e 
12 x 12 cm) foram monitoradas quanto a sua diversidade e composição por dois anos. Além da variação 
geográfica, as companhias ambientais demonstram haver grande variação quanto à concentração de 
poluentes e eutrofização ao longo da região estudada, sendo a região da marina de Ilhabela (IB) 
classificada como uma região pouco impactada, as marinas de São Sebastião (SS), Ubatuba (UB) e 
Paraty (PA) como sujeita a impactos intermediários, enquanto as marinas de Angra dos Reis (AR) e 
Niterói (NI) estão localizadas em áreas degradadas. Os locais mais preservados (SS e IB) apresentaram 
as maiores riquezas totais de espécies, 74 e 71, respectivamente, bem como a maior riqueza média 
por unidade amostral. As menores riquezas totais e médias foram observadas em PA, com 31 espécies 
e NI, com 40 espécies. UB e AR apresentaram valores intermediários de riqueza (59 e 48, 
respectivamente). Placas maiores abrigaram um maior número de espécies do que placas menores em 
todos os locais, entretanto a magnitude da diferença entre placas grandes e pequenas tende a 
aumentar quanto menos degradado é o local. Já a substituição de espécies (diversidade beta) não 
diferiu entre placas pequenas e grandes. Em IB e UB observamos a maior variação da composição de 
espécies entre unidades amostrais estimada pela diversidade beta. Quanto à composição de espécies, 
os seis locais são distintos em todos os momentos amostrais, porém quando conisderamos abundância 
de espécies, três marinas apresentaram a mesma estrutura de comunidade somente nos três 
primeiros períodos amostrais (IB, UB e AR), principalmente devido a alta abundância do bryozoário 
Schizoporella errata. Ao longo dos dois anos de amostragem observamos algumas mudanças quanto 
ao padrão de abudância das espécies. Em NI as placas eram inicialmente colonizadas pelo poliqueto 
Hydroides elegans que foi rapidamente substituído pela ascídia solitária Styela plicata, ambas espécies 
invasoras associadas a ambientes impactados. Em PA, no verão de 2017, um aquecimento 
momentaneo na agua levou a dominante S. plicata a morte e o espaço foi colonizado por cracas. Em 
IB, esponjas que eram relativamente raras no inicio do experimento passaram a aumentar em 
abundância a partir de 15 meses de amostragem. Nosso resultados evidenciam que locais impactados 
e mais seletivos apresentam um menor número de espécies e alta dominância de poucas espécies 
reduzindo a variação espacial e temporal da comunidade. O efeito da área amostral também é 
influenciado pelas condições locais, onde ambientes menos restritivos tendem a apresentar uma maior 
diferença entre unidades amostrais de tamanhos diferentes. A descrição dos padrões de diversidade 
e a compreensão de processos associados a redução da riqueza de espécies em função do grau de 
impacto ambiental direciona não só a compreensão de processos ecológicos mas também tomadas de 
decisões e estratégias de manejo em áreas costeiras impactadas. Amostragem com longas duração de 
tempos são fundamentais para descrever melhor a diversidade local e para evidenciar eventos tardios 
durante o processo de sucessão.   
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INTRODUÇÃO 

Comunidades biológicas podem ser definidas como um conjunto de populações que 

interagem entre si em um determinado local e momento (Rickleffs, 2008; Vellend, 2010). 

Enquanto tentamos descrever padrões em amplas escalas, processos locais em muitas 

situações são os determinantes na distribuição espacial e temporal da diversidade (Lawton, 

1999). As alterações antrópicas nos ambientes do planeta tem levado praticamente todos os 

sistemas da Terra a alterações profundas em suas estruturas e funcionamento (Dafforn et al. 

2015). A perda de habitat, consequência do desmatamento, por exemplo, reduz o tamanho 

das comunidades, aumentado as probabilidades de extinção de espécies em manchas de 

habitat pequenos (Fahrig, 2003; Seabloom et al., 2002). Um dos ambientes mais afetados pela 

alteração de habitats é a zona costeira em regiões altamente urbanizadas, onde além da 

destruição de habitats naturais é comum o acréscimo de substrato consolidado artificial 

através de construções como marinas e píeres, aumentando a disponibilidade de espaço, um 

dos principais recursos limitantes para comunidades incrustantes marinhas (Post et al., 2011; 

Beghelli et al., 2012). Desta forma, a intensa ocupação humana na costa em todo o globo tem 

promovido grandes alterações nas comunidades biológicas associadas a esta região, com 

graves consequências para manutenção da biota nativa e da economia local (Chapman, 2003; 

Dafforn et al., 2015).  

O uso da zona costeira por atividades de interesse comercial, como pesca (Collie et al., 

2000) ou aquacultura (Primavera, 2006) afeta diretamente o ecossistema marinho costeiro 

em praticamente todos seus componentes. Construções em áreas da costa como portos, 

marinas e píeres, tendem a apresentar uma baixa diversidade de espécies nativas e grande 

abundância de espécies criptogênicas e exóticas (Carlton e Ruiz, 2005), como também 

demostrado no capítulo 1 desta tese. Uma característica comum a estes locais é a 

convergências das pressões ambientais mediada pelo homem que acaba por limitar a 

ocorrência de espécies nativas. Essa homogeneidade de pressões seletivas em substratos 

artificiais, somada à alta conectividade entre comunidades promovida pelo fluxo de 

embarcações tem levado comunidades, mesmo distantes entre sí, a um fenômeno conhecido 

com homogeinização da biota. Comunidades de substratos artificiais portanto tendem a 

convergir em diversidade e estrutura, sendo normalmente dominadas por um conjunto 
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restrito de espécies, na sua maioria espécies exóticas, tolerantes às condições típicas de 

ambientes artificiais (Dafforn et al., 2015; Chapman, 2003; Darlin e Carlton, 2018). Esse 

trânsito de espécies marinhas além de suas distribuições originais tem portanto o potêncial 

de desestabilizar ecossistemas costeiros (Bishop et al., 2017) não apenas no substrato 

artificial, mas também resultar na invasão de substratos naturais nas proximidades, sendo 

então uma grande ameaça à biota nativa. Na Autralia, por exemplo, a região próxima às zonas 

portuárias de Sydney apresentam poucas espécies nativas e muitas espécies exóticas com 

impactos diretos para atividades de interesse comercial (Smale e Childs, 2012). 

 Como modificações ambientais antropogências no ambiente costeiro, 

principalmente associadas a substratos artificiais, alteram a influência dos fatores físicos sobre 

os organismos e a forma que diferentes organismos interagem entre si, a teoria de nicho 

ecológico é fundamental para compreendermos os processos associados a redução da 

diversidade em ambientes impactados. Diversas propriedades emergentes de sistemas 

biológicos são explicadas com sucesso pela teoria de nicho ecológico, como por exemplo, a 

resistência biótica, associada à estabilidade e resiliência de ecossistemas (Freestone et al., 

2013; Turon et al., 2016). A teoria de nicho preve uma correlação positiva entre a diversidade 

de espécies e a resistência biótica à invasão, por exemplo (Shea e Chesson, 2002). Desta forma 

é esperado que comunidades diversas estejam menos sujeitas ao estabelecimento de 

espécies exóticas, uma vez que a maior parte dos recursos disponíveis já estaria sendo 

utilizada por espécies nativas, aumentando a competição e, consequentemente, diminuindo 

a probabilidade de invasão (Shea e Chesson, 2002). A menos que haja uma partição temporal 

ou espacial dos recursos, especies com demandas similares competirão entre si aumentando 

a resistência biótica local (Shea e Chesson, 2002). Em substratos consolidados artificiais 

marinhos, as pressões seletivas associadas ao impacto ambiental local tendem a reduzir a 

diversidade local a um grupo pequeno de espécies tolerantes, reduzindo também a 

diversidade funcional e, consequentemente, a resistencia biótica das comunidades, tanto a 

disturbios quanto a invasões biológicas .  

Para identificar os principais processos associados à redução da diversidade nativa de 

locais impactados, além da descrição e quantificação das espécies, a utilização de algumas 

métricas de diversidade são eficientes ferramentas tanto na compreensão da dinâmica desses 
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locais (Chase et al., 2011), quanto no direcionamento de medidas de conservação (Socoloar 

et al., 2015). Uma das principais ferramentas é a partição da diversidade em seus componetes 

locais, regionais e na diferença entre ambos, ou em diversidade alfa, gama e beta, 

respectivamente (Anderson et al., 2011; Chase et al., 2011). Em locais antropizados, devido 

ao processo de homogeinização de comunidades, espera-se que as comunidades biológicas 

compartilhem muitas espécies, em sua maioria, tolerantes (Johnson e Angeler, 2014). 

Comunidades incrustantes marinhas associadas à substrato consolidados artificial devem ser 

portanto, caracterizadas por baixas diversidade alfa e beta, além de um grande número de 

espécies exóticas. Quanto mais intensos os impactos ambientais da região em que esta 

inserida a marina, principalmente aqueles associados a poluição de águas costeiras, mais 

restritivo deve ser o ambiente e, portanto, menos espécies devem ser capazes de lidar com as 

pressões ambientais locais, o que, em ultima análise, leva a uma redução tanto da diversidade 

alfa quanto da diversidade beta (Piola e Johnston, 2008). Desta forma, em locais altamente 

impactados, o número de espécies capazes de colonizar o substrato deve ser reduzido, e 

portanto, o tamanho da comunidade não deve ter grande influência sobre a diversidade local, 

enquanto em locais pristinos, o “pool” de espécies que pode colonizar o substrato deve ser 

muito maior e com isso a diversidade deve apresentar uma relação positiva com o tamanho 

da comunidade (Cresswell et al., 1995; Seebens et al., 2017). 

Outro atributo das comunidades incrustantes marinhas que influencia diferentes 

componentes da diversidade é o processo de sucessão ecológica. A disponibilidade larval 

(Sams e Keough, 2003), as variações de fatores abióticos e o regime de disturbios (Cifuentes 

et al., 2007) são alguns exemplos de fatores capazes de alterar tanto o processo de 

colonização inicial do substrato quanto a sucessão das espécies no tempo. No norte do Chile, 

por exemplo, a dominância da ascídia solitárya Pyura chilensis é controlada pela frequência 

de disturbios que influênciam o processo de sucessão. Sob baixa frequência de disturbios 

outras especies tendem a dominar o espaço, porém em tratamentos sem distútbios, P. 

chilenses domina o substrato (Cifuentes et al., 2007). A investigação das dinâmicas de 

sucessão é fundamental para atividades humanas de interesse econômico na costa, 

principalmente associada a aquacultura (Kremer e Rocha, 2011), pois se a prinipal fonte de 

variação na diversidade é temporal é necessário a descrição de todo o processo de sucessão 
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ecológica para identificar espécies com potenciais riscos a biota nativa ou a alguma atividade 

de interesse comercial. No Brasil, espécies exóticas como a ascídia solitária Ciona intestinalis 

ou a colonial Didemnum perlucidum são comuns em cultivos do mexilhão Perna perna, e 

representam um aumento sigificativo nos custos do cultivo (Kremer e Rocha, 2011). Apesar 

de toda a importancia econômica e ecológica associada a descrição do processo de sucessão, 

a maioria dos estudos que visam compreender o papel de espécies exóticas em comunidades 

costeiras se restringe a experimentos de curta duração. Muitos estudos investigam algum 

processo de nicho específico, como predação (Oricchio et al., 2016a, b) ou competição (Osman 

e Whitlatch, 1995) e na maioria desses casos, a duração dos experimentos não ultrapassa um 

ano. Um padrão comum observado em construções costeiras nas quais são desenvolvidos 

esses experimentos é que os padrões de abundância de espécies nos pilares e laterais de 

portos e marinas, que representam uma comunidade estabelecida a longo prazo, nem sempre 

se assemelham às comunidades registradas em unidades experimentais instaladas nas 

proximidades . Isso deve ser consequência, em parte, do curto período de tempo no qual esses 

experimentos são desenvolvidos, impedindo o recrutamento de espécies tardias no processo 

de sucessão.  

Por mais que possamos fazer previsões teóricas de como determinados fatores, como 

tamanho da unidade amostral ou tempo de duração do experimento, influênciam a variação 

dos padrões de diversidade, os resultados reais observados devem ser em grande parte 

consequência de característica fundamentalmente locais. No ambiente marinho costeiro esse 

efeito espacial da influência do meio sobre as comunidades deve ser ainda mais intenso, deve 

estar correlacionado com a intesidade de impactos ambientais locais e deve se manifestar em 

escalas espaciais bastante reduzidas, devido a heterogeneidade natural de sistemas costeiros. 

Dessa forma, este capítulo teve como objetivo descrever e discutir a influência local sobre a 

variação temporal, ao longo de dois anos, e espacial, em algumas centenas de quilômetros, 

de comunidades incrustantes marinhas de substrato consolidado artificial associadas a 

marinas nos litorais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

 



53 

 

MÉTODOS 

Local de estudo 

O estudo foi desenvolvido nas mesmas seis cidades e marinas do primeiro capítulo da 

presente tese (ver figura 1 capítulo 1). As marinas se localizam nos estados de São Paulo e do 

Rio de Janeiro, entre as cidades de Ilhabela (SP) e Niterói (RJ). Foram escolhidas seis cidades, 

Ilhabela (IB), São Sebastião (SS) e Ubatuba (UB) no estado de São Paulo e Paraty (PA), Angra 

dos Reis (AR) e Niterói (NI) nos estados do Rio de Janeiro. Para caracterizar cada local nós 

usamos para aspéctos geográficos o Atlas Geográfico das Zonas Costeiras e Oceânicas do Brasil 

(IBGE 2011) e para dados da qualidade da água medidos anualmente pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para as marinas do estado de São Paulo e pelo 

Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA) para as marinas do estado do Rio de 

Janeiro, que usam as diretizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente baseadas na 

concentração de coliformes fecais e enterococos. Para cada local nós usamos as avalíações 

anuais de 2009 a 2017 para criar um indice da degradação ambiental baseado na qualidade 

da água medida por estes orgão públicos. Para cada local nós multiplicamos por 0 o número 

de anos classificados como excelente, por 1 quando bom, por 2 quando regular, por 3 quando 

degradado e por 4 quando muito degradado. A soma total de cada local foi dividida por 4,5 

resultando em um índice de degradação ambiental que varia de 0 (excelente) até 10 (muito 

degradado) (tabela 1). 

Tabela 1: Valores do índice de impacto ambiental desenvolvido por nós baseados na medições 
da qualidade da água feita por orgãos públicos a partir das resoluções do conselho nacional 
do meio ambiente (COMANA).   

      

Local Índice de impacto ambiental Classificação 

Ilhabela (IB) 3.9 Boa 

São Sebastião (SS) 4.6 Regular 

Ubatuba (UB) 4.7 Regular 

Paraty (PA) 4.7 Regular 

Angra dos Reis (AR) 10 Muito degradado 

Niterói (NI) 10 Muito degradado 
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O Yatch Club Ilhabela é uma marina flutuante localizada no canal de São Sebastião, 

uma região com alto hidrodinamismo e constante troca de massas de água (Weber e Bícego, 

1991). Apesar de estar próxima a um oleoduto da Petrobras, ela pode ser classificada como 

uma marina pouco poluída devido a relativa pequena população na região e a ausência de 

grande atividade industrial marítima (CETESB 2017). Do lado oposto do canal de São Sebastião 

fica a marina Igararecê, no município de São Sebastião. Esta marina é fixa, sendo sustentada 

por pilares de concretos. A marina de São Sebastião é classificada como regular quanto ao 

impacto ambiental, porém a medição realizada pela CETESB que usamos para a construção do 

índice é na zona da praia do Arrastão em São Sebastião, mas esta marina é a mais distante da 

linha de costa de todas as marinas amostradas, com uma alta circulação de água devido a 

movimentação de massas de água do canal de São Sebastião (CETESB 2017). Ainda no estado 

de São Paulo, no município de Ubatuba, fica o Iate Clube Ubatuba. Esta marina, calssificada 

como intermediária quanto a qualidade da água, é flutuante e se localiza no Saco da Ribeira, 

uma pequena baia relativamente fechada e com circulação de água restrita (Batista e Harari, 

2016) e que apresenta eventuais altas concentrações de metais pesados (CETESB 2017). No 

estado do Rio de Janeiro, no município de Paraty, localiza-se a Marina Porto Imperial, 

classificada como regular quanto a qualidade da água. A marina, que também é flutuante, está 

localizada a 600 metros da foz do rio Mateus Nunes e a aproximadamente 1,5 quilometros da 

foz do rio pereque açu (IBGE, 2011). A região está sujeita a pulsos de baixa salinidade, o que 

representa uma condição restritiva para ocorrência e sobrevivência de organismos bentônicos 

marinhos. No município de Angra dos Reis fica localizada a marina fixa do Iate Clube Santos – 

sede Angra dos Reis, na baia do Frade dentro da baia da Ilha Grande, uma região classificada 

degradada. E, por fim, no município de Niterói fica o Clube Naval Charitas, uma marina 

flutuante, classificada como degradada, localizada em uma pequena baia próxima a saída 

norte da grande baia da Guanabara. Trata-se de uma região com longo histórico de impacto 

antrópico, apresentando altas concentrações de metais pesados e poluentes orgânicos.  

 

Deliniamento amostral 

 A fim de descrever a variação ao longo do tempo e do espaço das comunidades 

incrustantes marinhas associadas a substrato consolidado artificial e como esta variação está 
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relacionada com o tamanho da unidade amostral, instalamos em março de 2016 oito placas 

de PVC grandes (30 x 30 cm) e oito placas de PVC pequenas (12 x 12 cm) em cada uma das seis 

marinas. As placas foram instaladas horizontamente, separadas por no mínimo dois metros 

umas das outras e a dois metros de profundidade nas marinas flutuantes (IB, UB e PA) e 

variando entre um e três metros de profundidade nas marinas fixas (SS, AR e NI). Deixamos as 

comunidades incrustantes marinhas se desenvolverem na face inferior das placas por dois 

anos, encerrando a amostragem em abril de 2018. Visitamos cada marina dez vezes (2, 4, 6, 

8, 10, 13, 15, 18, 21, 25 meses após o inicio do experimento), nunca deixando um espaço 

maior de quatro meses entre duas amostragens. A cada visita removíamos as placas grandes 

e as placas pequenas da água, amostrávamos a composição de espécies de cada placa 

visualmente e fotografávamos cada placa para posterior quantificação da cobertura 

porcentual de cada espécie, como estimador da abundância relativa de espécies. A 

abundância das espécies foi estimada pela área de recobrimento percentual dos indivíduos 

ou colônias sobrepondo pontos equidistantes sobre as fotografias utilizando o Software CPCe.  

  

Análise de dados 

 Para descrever a riqueza total de espécies (diversidade gama) de cada local, apenas 

contabilizamos a identidade de todas as espécies registradas em cada local ao longo de todo 

o experimento. Para avaliar a variação da riqueza média de cada local (IB, SS, UB, PA, AR, NI) 

nos dois tipos de placas (grandes e pequenas) utilizamos três abordagens. Iniciamente não 

considerando a variação temporal para apenas identificar a variação da riqueza média entre 

locais, para isso comparamos o número de espécies por placa em uma análise de variância 

(ANOVA) de dois fatores ortogonais, local e tamanho da placa. Depois incluindo tempo como 

um fator de amostras repetidas, ainda com local e tamanho de placa como fatores fixos 

ortogonais em uma análise de variancia de amostras repetidas. E, por fim, cada momento foi 

analisado separadamente em uma ANOVA de dois fatores. Essas análises foram feitas usando 

o software Systat e os valores de riqueza foram transformados logarítimo de base 10 para 

atingirmos os pressupostos de teste paramétricos. Ao longo do desenvolvimento do 

experimento, mais especificamente durante as duas ultimas amostragens, não foi possivel dar 

continuidade a amostragem na marina de Ubatuba. Por isso, não realizamos somente a 
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análises de amostras repetidas para esta marinas, tenho realizado as análises de riqueza 

média independente do tempo e as análises de cada período separadamente (exceto nos dois 

ultimos períodos amostrais).  

Para descrever o acúmulo de espécies ao longo da amostragem construímos curvas de 

rarefação de espécies (Gotelli e Colwell, 2001). Para cada localidade, construimos uma curva 

de rarefação de espécies ao longo dos dois anos de experimento. As curvas foram construídas 

a partir de aleatorização de unidades amostrais sem reposição (Gotelli e Colwell 2001). 

Também construimos curvas do acumulação associada a cada um dos seis locais. Estas curvas 

foram construídas a partir da plotagem do número acumulativo de espécies em fução da 

adição de unidades amostrais na ordem em que foram coletadas. Também destacamos para 

cada localidade o valor de 50% da diversidade e 90% da diversidade local, bem como o número 

cumulativo de unidades amostrais para encontrarmos tal diversidade. As curvas foram 

construídas utilizando a função specaccum do pacote Vegan do software R 3.1.0 (R 

Development Core Team) (Oksanen et al., 2019).  

 Como áreas perturbadas devem restringir a ocorrência de espécies menos tolerantes, 

esperamos que a substituição de espécies entre unidades amostrais varie tanto dentro de 

cada localidade quanto entre localidades em função das condições ambientais de cada região. 

Para estimar a taxa de substituição de espécies tanto dentro como entre locais, calculamos a 

diversidade beta usando uma abordagem de modelo nulo, modificada a partir da métrica de 

Raup-Crick (βRC) (Chase et al., 2011). Trata-se de um conjunto de comparações entre pares de 

unidades amostrais (placas no caso da beta diversidade dentro dos locais e marinas na 

comparação entre locais). A partir das distâncias teóricas entre pares de unidades amostrais 

montamos uma matriz de similaridade e a partir dessa matriz, calculamos o valor médio de 

distância das unidades amostrais para o centróide em cada nivel (entre unidades amostrais 

dentro de cada marina, entre marinas, para os dois tamanho de placa) como estimador do 

valor de beta diversidade usando a função PERMDISP (Anderson, 2001). Posteriormente, para 

testar objetivamente as diferenças entre valores obtidos no PERMDISP para cada período 

amostral uilizamos a função permutest. Esta análise foi realizada usando a função betadisper 

do pacote Vegan no software R 3.1.0 (R Development Core Team) (Oksanen et al., 2019). 

Valores baixos de beta diversidade indicam que há pouca variação na composição de espécies 
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entre unidades amostrais, altos valores de beta diversidade indicam que as comunidades 

apresentam maior variação entre unidades amostrais quanto a composição de espécies. 

 Utilizando os vetores multivariados de composição de espécies construimos uma 

matriz de similaridade utilizando a distancia de Jaccard e representamos a similaridade de 

comunidades entre locais e tipos de placa para cada um dos 10 momentos amostrais em uma 

ordenação implementada a partir de um escalonamento multidimencional não métrico 

(NMDS). Testamos objetivamente as diferenças de composição de comunidades utilizando 

uma análise de variancia multivariada permutacional (PERMANOVA). A mesma análise 

mutlivariada foi usada para dados de abundância de espécies (Oricchio et al., 2016a, b).  

 

RESULTADOS 

 Ao longo de todo o experimento registramos um total de 92 espécies pertencentes a 

7 diferente filos, sendo 35 ascidias, 14 esponjas, 14 cnidários, 12 briozoários, 7 bivalves, 5 

cracas e 5 poliquetas. A maior diversidade total foi registrada na marina de São Sebastião, com 

74 espécies, seguida da marina em Ilhabela com 71, Ubatuba com 59, Angra dos Reis com 48, 

Niterói com 40 espécies, sendo a marina com o menor número de espécies foi a de Paraty, 

com 31 espécies registradas ao longo de dois anos de experimento (figuras 1 e 2).  

 

Figura 1: Número total de espécies registradas em cada marina, número total de espécies em 
placas grandes e número total de espécies em placas pequenas registradas ao longo de dois 
anos de experimento nas seis localidades (IB, SS, UB, PA, AR e NI). 
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Figura 2: Número total de espécies separadas por grupo taxonômico (ascídias, briozoários, 
cnidários, bivalves, poliquetos, cracas e esponjas) nas seis localidades (IB, SS, UB, PA, AR e 
NI) durante os dez períodos amostrais. 
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 A riqueza média de espécies por placas segue um padrão similar ao da diversidade 

gama por local, sendo maior em São Sebastião e Ilhabela e menor em Paraty (tabela 2, figura 

3). Embora o número total de espécies de AR seja maior que o de NI, o oposto ocorre para a 

riqueza média por placa, indicando uma maior homogeneidade das unidades amostrais em NI 

do que em AR. O número médio de espécies em placas grandes é maior que o número médio 

de espécie em placas pequenas em todas as localidades (tabela 2, figura 3), sendo que a 

magnitude da diferença cresceu em função da riqueza total em cada marina, sendo que em 

PA, placas grandes suportaram 14,0% mais espécies do que placas pequenas, enquanto em SS 

a diferença na riqueza média das placas grandes para pequenas foi de 25,3%.  

 

Tabela 2: Análise de variância do número de espécies total entre as seis localidades (IB, SS, 
UB, PA, AR e NI) e entre os dois tipos de placa (grandes e pequenas), considerando todos os 
momentos amostrais juntos. (gl = graus de liberdade, QM = quadrado médio). 

     

FONTE Gl QM F p 

Local 5 2.037 96.28 <0,001 

Placa 1 2.655 125.472 <0,001 

Local x Placa 5 0.032 1.506 0.185 

Erro 916 0.021     
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Figura 3: Número médio de espécies por placa total, número médio de espécies por placa 
grande e número médio de espécies por placas pequenas nas seis localidades ao longo de dois 
anos de experimento. As barras representam erro padrão e letras diferentes representam 
diferenças significativas entre valores médios de riqueza total (Tukey, p < 0.05).  

  

 A riqueza média variou no tempo em função da localidade e do tipo de placa (tabela 

3, figura 4). Em todos os locais, placas maiores consistentemente sustentaram maiores 

diversidades do que placas menores (tabelas 3 e 4, figuras 3 e 4). 
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Tabela 3: Análise de variância de amostras repetidas sobre a variação do número de espécies 
total entre os seis locais (IB, SS, UB, PA, AR e NI), entre os dois tipos de placa (Grandes e 
Pequenas) durante os dez períodos amostrais, considerando cada momento como a unidade 
repetida. (gl = graus de liberdade, QM = quadrado médio) 

 

 

Tabela 4: Análise de variância de amostras repetidas sobre a variação do número de espécies 
total entre os seis locais (IB, SS, UB, PA, AR e NI), entre os dois tipos de placa (grandes e 
pequenas) para cada um dos momentos amostrais. Valores de F em negrito significam p < 
0,05. (gl = graus de liberdade, QM = quadrado médio) 

  

Entre objetos
FONTE gl QM F P
Local 4 2.304 130.934 <0.001
Placa 1 2.06 117.029 <0.001
Local x Placa 4 0.034 1.95 0.112
Erro 69 0.018
Dentro de objetos
FONTE gl QM F P
Tempo 9 0.658 90.138 <0.001
Tempo x Local 36 0.105 14.378 <0.001
Tempo x Placa 9 0.031 4.205 <0.001
Tempo x Local x Placa 36 0.018 2.528 <0.001
Erro 621 0.007

gl QM F gl QM F gl QM F gl QM F gl QM F

Local 5 0.450 30.680 5 0.093 9.057 5 0.055 10.010 5 0.088 9.870 5 0.237 56.488

Placa 1 0.177 12.105 1 0.582 56.597 1 0.283 51.366 1 0.508 56.619 1 0.523 124.745

Local x Placa 5 0.016 1.075 5 0.040 3.934 5 0.003 0.516 5 0.006 0.616 5 0.005 1.193

Erro 84 0.015 84 0.010 84 0.006 84 0.009 84 0.004

gl QM F gl QM F gl QM F gl QM F gl QM F

Local 5 0.532 57.556 5 0.368 103.955 5 0.312 44.615 4 0.434 58.140 4 0.469 59.025

Placa 1 0.298 32.224 1 0.274 77.191 1 0.090 12.903 1 0.131 17.611 1 0.231 28.988

Local x Placa 5 0.013 1.404 5 0.008 2.177 5 0.014 1.971 4 0.006 0.758 4 0.006 0.740

Erro 84 0.009 84 0.004 84 0.007 70 0.007 70 0.008

jan/17nov/16set/16jul/16mai/16

abr/18dez/17set/17jun/17abr/17
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Figura 4: Valor médio de riqueza por placa nas seis localidades (IB, SS, UB, PA, AR e NI), 
considerando o tamanho da placa (Grandes e Pequenas) durante os dez períodos amostrais.  

 

As curvas de rarefação de espécies diferiram entre locais sendo mais acentuada em 

locais de maior riqueza, como IB e SS. Noventa por cento das espécies amostradas foi obtido 

com menos de 50 unidades amostrais em 4 marinas (SS, PA, AR e NI). Já na marina de IB, 90% 
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da riqueza total de espécies foi obtida acumulando 74 unidades amostrais e em UB 

acumulando 101 unidades amostrais (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Curva de rarefação de espécies baseadas no método de aleatorização de Jackknife 
(em azul), curva de acumulação acumulando espécies com o acréscimo de unidades amostrais 
(em laranja), destacando 50% da diversidade local (linha pontilhada cinza), 90% da diversidade 
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local (linha pontilhada preta), número de unidades amostrais para atingir 50% da diversidade 
local (linha pontilhada vermelha) e número de unidades amostrais para atingir 90% da 
diversidade local (linha pontilhada verde) nas seis localidades amostradas (IB, SS, UB, PA, AR 
e NI)  

 

 Os maiores valores de beta diversidade total de cada local foram observados na marina 

de IB, seguida da marina de SS. Já as marinas de UB, PA e NI apresentaram pouca variação 

quanto a composição de espécies entre unidades amostrais evidenciado pelos baixos valores 

de beta diversidade nesses locais. Não observamos diferenças entre os valores de beta 

diversidade entre placas grandes e pequenas em nenhum local (tabela 5, figura 6).  

 

Tabela 5: Análise de variância considerando os valores médios de beta diversidade entre os 
locais para placas pequenas e grandes obtidas através da Análise de dispersão multivariada 
permutacional (PERMDISP). 

Fonte df QM F P 

Local 5 0.0199 19.8811 <0.001 

Placa 1 0.0001 0.1391 0.7099 

Local x Placa 5 0.0001 0.1242 0.9866 

Erro 104 0.0010     
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Figura 6: Valores médios de beta diversidade entre os seis locais (IB, SS, UB, PA, AR e NI), 
considerando os dois tipos de placa (Grandes e Pequenas). As barras representam erro 
padrão. Letras diferentes representam diferenças significativas entre os níveis do fator local 
(Tukey < 0,05). 

 

 Quanto a variação temporal da beta diversidade dentro das localidades e entre placas 

de diferentes tamanhos, observamos um efeito combinado da localidade e do tipo de placa 

em todos os momentos, porém com uma grande flutuação de valores. Os menores valores 

são consistentemente das marinas de PA e NI e os maiores associados às marinas de SS e IB 

(tabela 6, figura 7).   
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Tabela 6: Análise de dispersão multivariada permutacional (PERMDISP) para os valores de 
beta diversidade calculados a partir da distância média do centroide derivados da matriz de 
similaridade de Raup-Crick. Valores de F em negrito representam p < 0,05. 

 

gl QM F gl QM F gl QM F gl QM F

Local  x Placa 11 0.132 7.715 11 0.011 34.346 11 0.005 18.569 11 0.02 17.666

Erro 84 0.001 84 0 84 0 84 0.001

gl QM F gl QM F gl QM F

Local  x Placa 11 0.016 13.544 11 0.009 13.859 11 0.01 27.918

Erro 84 0.001 84 0 84 0

gl QM F gl QM F gl QM F

Local  x Placa 11 0.004 17.14 9 0.014 12.812 9 0.055 17.991

Erro 84 0 70 0.001 70 0.003

jun/17jan/17

mai/16 jul/16 set/16 nov/16

abr/17

set/17 dez/17 abr/18
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Figura 7: Valores de beta diversidade calculados a partir da distância média do centroide 
derivados da matriz de similaridade de Raup-Crick usando a análise de dispersão multivariada 
permutacional (PERMDISP) nos seis locais (IB, SS, UB, PA, AR e NI), considerando os dois tipos 
de placa (Grandes e Pequenas). 

 

 A estrutura da comunidade quanto a composição de espécies apresentou um 

resultado consistente temporalmente: todas as marinas são diferentes umas das outras em 

todos os momentos amostrais (tabela 7, figura 8).  
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Tabela 7: Análise de variância multivariada permutacional (PERMANOVA) para a estrutura da 
comunidade quanto a composição, a partir da matriz de semelhança de Jaccard para cada 
momento amostral, nas seis localidades e considerando os dois tipos de placa.  

 

 

 As marinas de IB, UB e AR apresentaram a mesma estrutura de comunidade quanto a 

dados de abundância nos três primeiros períodos amostrais (maio, julho e setembro de 2016), 

porém essa semelhança entre os locais deixa de existir a partir da quarta amostragem (tabela 

8, figura 9). A partir deste momento amostral, todas as comunidades são diferentes entre si 

considerando os padrões de abundância de espécies. 

 

Tabela 8: Análise de variância multivariada permutacional (PERMANOVA) para a estrutura da 
comunidade quanto a abundância, a partir da matriz de semelhança de Bray-Curtis para 
cada momento amostral, nas seis localidades apenas para placas grandes. Valores de 
Pseudo-F em negrito representam p<0,05. 

 

gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F

Local 5 34960 28.692 5 35463 28.176 5 29406 29.07 5 26995 26.981

Placa 1 2551.3 2.0939 1 4661.6 3.7037 1 3155.7 3.1196 1 5134.1 5.1315

Local x Placa 5 2125.6 1.7445 5 2182 1.7336 5 1977.9 1.9553 5 2223.8 2.2227

Erro 84 1218.5         84 1258.6         84 1011.6         84 1000.5         

gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F

Local 5 26702 28.676 5 31986 30.327 5 30657 31.548

Placa 1 4395.6 4.7205 1 4302.7 4.0796 1 3324.3 3.4208

Local x Placa 5 1730.6 1.8585 5 2196 2.0821 5 1971.4 2.0286

Erro 84 931.17         84 1054.7         84 971.77         

gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F

Local 5 28868 25.87 4 27087 20.312 4 24987 16.788

Placa 1 1853.9 1.6614 1 3329.6 2.4967 1 2670.9 1.7945

Local x Placa 5 1669.6 1.4962 4 2029.3 1.5217 4 2285 1.5352

Erro 84 1115.9         70 1333.6         70 1488.4         

jan/17

set/17 dez/17

mai/16 jul/16 set/16 nov/16

abr/17

abr/18

jun/17

gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F

Local 5 26063 58.849 5 21105 44.725 5 18657 26.255 5 16718 22.741 5 17920 19.552

Erro 54 442.88         54 471.88         54 710.62         54 735.15         54 916.54         

gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F gl QM Pseudo-F

Local 5 15165 15.002 5 13340 16.775 5 20250 20.549 4 13512 15.726 4 19337 23.478

Erro 54 1010.88         54 795.26         54 985.45         40 859.23         40 823.62         

abr/18dez/17set/17jun/17abr/17

mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17
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Figura 8: Escalonamento multidimensional não métrico para estrutura de comunidades 
quanto a ocorrência de espécies baseado na distância de Jaccard de placas grandes e 
pequenas nas seis localidades nos 10 períodos amostrais.  
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 Ao longo de dois anos de amostragens observamos eventos que alteraram os padrões 

de abundância de espécies na maioria dos locais (figura 9). Em IB a abundância de ascídias 

aumenta ao longo de todo o experimento, iniciando com uma cobertura média de 

aproximadamente 3% da área total e na última amostragem representando praticamente 20% 

da área total, já abundância de esponjas passa a aumentar a partir da sexta amostragem (abril 

de 2017), principalmente as esponjas Tedanea ignea e Mycale angulosa (figura 9, figura 10). 

Comunidades de SS apresentaram uma grande dominância de diferentes espécies de ascídias 

e briozoários, principalmente Didemnum perlucidum e Schizoporella errata, respectivamente, 

ao longo de todo o experimento (figura 9, figura 11). PA apresentou duas mudanças intensas 

nos padrões de diversidade ao longo dos dois anos. A primeira amostragem neste local 

apresentou uma grande abundância da ascídia solitária Styela plicata e do poliqueto 

Branchiomma luctuosum, porém já na segunda amostragem a abundância da ascídia solitária 

Styela plicata atingiu aproximadamente 80% da área total e se manteve nesta faixa até a 

quinta amostragem (janeiro de 2017) (figura 9, figura 12). Na sexta amostragem em PA, em 

abril de 2017, a abundância de S. plicata caiu a aproximadamente 40% enquanto a abundância 

de cracas, principalmente Amphibalanus amphitrite, aumentou de 1% do total da área 

ocupada para mais de 20% da área total e a quantidade de espaço vazio triplicou (figura 9, 

figura 13). A marina de NI apresentou uma alta dominância de S. plicata e do briozoário 

arborescente Bugula neritina, porém inicialmente nenhuma destas duas espécies eram 

abundantes. Inicialmente as comunidades em NI eram dominadas pelo poliqueto serpulideo 

invasor Hydroides elegans, na segunda amostragem boa parte dos indivíduos de H. elegans 

morreram e o espaço liberado passou a ser ocupado por S. plicata (figura 9, figura 14). E, por 

fim, as marinas de UB e AR apresentaram uma alta abundância de S. errata em todo 

desenvolvimento do experimento, embora não tenha sido possível realizar os últimos dois 

períodos amostrais em UB (figura 9, figura 15). 
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Figura 9: área de cobertura percentual como estimadores da abundância relativa de espécies 
separadas por grupo taxonômico em cada uma das seis localidades (IB, SS, UB, PA, AR e NI) 
nos dez períodos amostrais. 
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Figura 10: fotos nas unidades amostrais de Ilhabela no ultimo ciclo amostral (abril de 2018) 
destacando a alta abundância de esponjas ao fim do experimento. À direita: alta abundância 
da esponja Tedanea Ignis (organismo laranja); à esquerda: alta abundância da esponja Mycale 
angulosa (organismo branco-azulado na região central da placa). 

 

 

Figura 11: fotos das unidades amostrais de São Sebastião no quinto ciclo amostral (janeiro de 
2017) destacando a alta diversidade da região e a alta abundância de Didemnum perlucidum 
(organismo branco no centro da placa na imagem à direita) e de Schizoporella errata 
(organismo alaranjado da região à esquerda da placa da imagem à direita). 
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Figura 12: fotos das unidades amostrais de Paraty nos dois primeiros períodos amostrais (maio 
e julho de 2016) destacando a transição da alta abundância de Branchiomma luctuosum 
(organismo tubular ocupando praticamente toda a área da placa na imagem à esquerda) para 
um aumento da abundância de Styela plicata (organismo globular bege na imagem à direita) 

 

 

Figura 13: fotos das unidades amostrais de Paraty do quinto (janeiro de 2017), sexto (abril de 
2017) e do sétimo (junho de 2017) período amostral destacando a transição da alta 
abundancia de Styela plicata (organismo globular bege à esquerda) para a alta abundância de 
cracas Amphibalanus amphitrite (organismo circular que ocupa praticamente todo espaço da 
placa na imagem à direita)  
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Figura 14: fotos das unidades amostrais de Niterói nos três primeiros períodos amostrais 
(maio, julho e setembro de 2016) destacando a transição da alta dominância de Hydroides 
elegans (organismo branco cobrindo praticamente toda a placa na imagem à esquerda) para 
a alta abundância de Styela plicata (organismo globular bege cobrindo aproximadamente 50% 
da área na imagem à direita) 

  

Figura 15: fotos das unidades amostrais de Angra dos Reis e Ubatuba destacando a alta 
abundância de Schizoporella errata durante toda a amostragem.  
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DISCUSSÃO 

 

 Nossos resultados evidenciam que comunidades incrustantes de substrato artificial do 

sudeste brasileiro são de forma geral dominadas por briozoários e ascídias, mas apresentam 

grande variação temporal na estrutura das comunidades, sendo que essa variação parecer ser 

determinada por processos locais. Ambientes classificados como degradados apresentaram 

uma menor riqueza de espécies quando comparados a locais menos impactados, um padrão 

consistente com o encontrado em diversos sistemas do planeta como, por exemplo, 

macrófitas aquáticas (Elo et al., 2018) e comunidades de sedimento inconsolidados (Pearson 

e Rosemberg, 1978). A riqueza em placas grandes foi consistentemente maior do que em 

placas pequenas, sendo que a magnitude desta diferença aumentou com o incremento da 

diversidade local, reforçando a importância do “pool” regional de espécies para a estrutura 

da comunidade. De uma forma geral, observamos 5 estruturas e dinâmicas distintas. A marina 

de São Sebastião apresentou o maior número total e juntamente com IB, o maior número 

médio de espécie por placa. No extremo oposto, a marina de Paraty, foi a que apresentou a 

menor diversidade (alfa e beta) de espécies, juntamente com a marina de NI. Enquanto o fator 

limitante para a diversidade de organismos sésseis em PA é provavelmente a acentuada 

variação de salinidade, que limita a ocorrência de vários grupos, principalmente ascídias 

(Lambert 2005), em NI, o longo histórico de poluição da região (Perin et al. 1997, Batista-Neto 

et al. 2006, Soares-Gomes et al. 2016) deve ser o responsável pela baixa diversidade. A marina 

de Ilhabela juntamente com UB e AR, apresentaram grande dominância do briozoário 

Schizoporella errata, principalmente nos primeiros meses de sucessão. Entretanto, essas 

marinas tenderam a divergir em estrutura com o aumento da cobertura de ascídias, bivalves 

e de esponjas. Houve uma grande variação tanto em composição quanto em abundância de 

espécies entre unidades amostrais instaladas em IB resultando na maior diversidade beta 

observada das comunidades. Já as marinas de UB e AR apresentam durante todo o 

experimento uma alta dominância do briozoário S. errata e valores intermediários de 

diversidade. Desta forma, ambientes restritivos, como NI devido a poluição ou PA devido a 

variação de salinidade, apresentaram menores diversidades alfa beta e gama. Já locais menos 

restritivos, como IB e SS, apresentaram grande diversidade em todos componentes.  
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 Independente do local, mesmo nos ambientes mais restritivos, placas maiores 

abrigaram maior diversidade do que placas menores. Há, claro, um efeito probabilístico, no 

qual uma área aproximadamente seis vezes maior é capaz de conter um maior número de 

espécies (Connor e McCoy 1979; Drakare et al., 2006; Chase, 2019), porém a magnitude da 

diferença entre placas de tamanho diferente variou entre locais, havendo uma correlação 

positiva entre a riqueza média de cada local e a magnitude da diferença da riqueza entre 

placas grandes e pequenas, sugerindo que as condições locais vão determinar a magnitude do 

efeito amostral. Quanto mais seletivo o ambiente, mais próxima da saturação de espécies 

devem estar as comunidades (Cresswell et al., 1995), uma vez que as poucas espécies capazes 

de sobreviver sob estresse ambiental já teriam colonizado as unidades amostrais, tanto em 

placas grandes como pequenas. A diferença na riqueza entre placas grandes e pequenas seria 

consequência do aumento de área aumentando a probabilidade de recrutamento de espécies 

raras, como demostrado já para sistemas terrestres vegetais (Powell et al., 2013) e também 

para ambientes bentônicos (Azovsky, 2002). A diferença no tamanho da comunidade, 

entretanto, não afetou a diversidade beta em nenhum dos locais. Esperávamos que placas 

menores apresentassem um maior valor de beta diversidade em função das menores 

populações que aumentam as chances de eventos aleatórios eliminarem a espécie da 

comunidade (Lomolino, 2000; Vellend, 2010; Matthews et al., 2014), entretanto a variação 

temporal da diversidade beta foi muito grande, ora maior nas placas pequenas, ora maior nas 

placas grandes, ainda que consistentemente maior em marinas mais preservadas. 

 Dentre as características locais capazes de alterar os padrões de diversidade, duas 

marinas se destacam: as menos diversas, PA e NI. Elas apresentam, respectivamente, 31 e 40 

espécies apenas se comparadas com as 74 espécies presentes em SS. Ambas, além de baixa 

diversidade gama, apresentaram também uma baixa diversidade beta. A marina de PA, 

embora classificada como um local com nível intermediário de impacto, é dominada por 

organismos resistentes a grandes variações de salinidades, tipicamente associados com áreas 

estuarinas, como cracas, ostras, mexilhões e algumas ascídias tolerantes. Já a marina de NI é 

dominada por espécies de ampla distribuição global, associadas a áreas de impacto 

antropogênico, como alguns poliquetos serpulideos, briozoários arborescentes e ascídias 

tolerantes, todas exóticas (Capítulo 1). Ambos locais representam ambientes restritivos, como 
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já esperávamos, e há um reflexo direto das condições locais sobre a biota. Porém, a natureza 

do estresse ambiental torna essas marinas muito distintas, sendo NI caracterizada pela alta 

concentração de poluentes orgânicos e inorgânicos, consequência da intensa ocupação da 

costa na Baia de Guanabara (Perin et al., 1997, Batista-Neto et al., 2006, Soares-Gomes et al., 

2016), enquanto a marina localizada em Paraty está a menos de 600 metros da foz do rio 

Mateus Nunes e a 1,5 km da foz do rio Pereque Açu, além de estar na Baia de Paraty, uma 

baia rasa com circulação restrita de água e alta taxa de deposição de sedimento (IBGE, 2011). 

Sendo assim, os efeitos da alta seletividade ambiental atuam sobre a composição da biota, 

porém tendem a reduzir tanto a diversidade regional quanto a variação local de comunidades, 

independentemente da natureza do estresse.  

 Somente as marinas de IB e UB precisaram acumular mais de 50 unidades amostrais 

para apresentar 90% da diversidade local. UB é uma região dominada pelo briozoário S. errata, 

com baixa beta diversidade entre placas porém com uma riqueza total de espécies 

relativamente alta. Assim, a variação entre placas dentro de um mesmo momento é baixa, 

porém a cada nova amostragem algumas novas espécies, em geral raras, são adicionadas ao 

pool regional de Ubatuba. É essa variação temporal da composição das comunidades em 

Ubatuba que faz com só seja atingida 90% da diversidade dessa região com mais de 100 

unidades amostrais. Já em IB, além de haver uma variação temporal da diversidade como em 

Ubatuba, a variação média entre unidades amostrais dentro de um mesmo período é a maior 

observada. Dessa forma, observamos duas fontes de variação da diversidade, uma temporal, 

acrescentando novas espécies a diversidade total com o passar do tempo e uma espacial 

dentro de uma mesma localidade e período amostral, elevando também o número total de 

espécies em uma determinada região. Ambos os casos destacam a importância se estabelecer 

criteriosamente planos de monitoramento. Desenhos amostrais espacialmente restritos 

podem perder parte da diversidade total se o componente de variação da diversidade local 

for majoritariamente espacial, como nas comunidades de Ilhabela. E desenhos amostrais 

temporalmente restritos podem deixar de registrar flutuações naturais das populações de 

espécies. O acúmulo da diversidade de espécies ao longo dos 2 anos de amostragem com o 

aumento de alguns grupos sub-representados em trabalhos de curto prazo (Vieira et al., 2012; 

Oricchio et al., 2016a, b; Hiebert et al., 2019), como esponjas e bivalves, sugere que a 
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obtenção de medidas acuradas da diversidade dependem, para a maioria das marinas, de uma 

amostragem de maior extensão ao longo do processo se sucessão. Se compararmos os 

resultados obtidos no capítulo 1 desta tese, cuja amostragem durou 6 meses, com os obtidos 

neste capítulo vemos que para locais mais seletivos uma amostragem curta pode ser mais 

representativa da diversidade local do que em locais pristinos, umas vez que em 6 meses de 

amostragem em PA, por exemplo, encontramos 24 espécies e em dois anos encontramos 31 

espécies. Já em SS, em seis meses encontramos 46 espécies e em dois anos 74 espécies.  

 As localidades que apresentaram a mesma estrutura de comunidades quanto as 

abundâncias relativas de espécies nos três primeiros períodos amostrais (IB, UB e AR) são 

caracterizadas pela alta dominância do briozoário S. errata, atingindo por vezes praticamente 

100% do substrato disponível. Porém essa semelhança deixa de existir em momentos 

posteriores. A alta dominância deste briozoário, como explorada brevemente no capítulo 1 e 

mais profundamente no capítulo 3 desta tese, é consequência da alta pressão de predação 

nesses locais. A presença de predadores, principalmente peixes (Oricchio et al., 2016b), reduz 

a abundância de outras espécies capazes de monopolizar recursos, como ascídias pouco 

defendidas quimicamente e com rápido crescimento clonal (Vieira et al., 2012; Hiebert et al., 

2019). Dessa forma, S. errata que é um organismo raramente consumido tem uma redução 

da competição, o que permite seu crescimento (Vieira et al. 2012; Oricchio et al., 2016a, b). 

As demais espécies que compõem as comunidades variam de local para local e essa variação, 

embora inicialmente não seja tão intensa que torne esses locais distintos, a partir de 6 meses 

de desenvolvimento, tanto a composição quanto os padrões de abundância passam a ser 

suficientemente diferentes para separar esses locais. Tais variações são mais uma vez 

consequência das condições locais de cada marina. 

 Ao longo dos dois anos de amostragem observamos diversas mudanças acentuadas 

quanto à abundância dos grupos taxonômicos na maioria dos locais. A exceção são as duas 

marinas dominadas durante toda a amostragem pelo briozoário S. errata, Ubatuba e Angra 

dos Reis. Nestes dois locais, a abundância média desta espécie superou 80% da área do 

substrato disponível em todos os 10 momentos. Como já discutido no capítulo 1 e mais 

profundamente explorado no capítulo 3 desta tese, tal padrão deve ser consequência da alta 

taxa de predação nestes locais. A marina de Paraty apresentou duas mudanças abruptas nos 
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padrões de abundância das espécies, uma logo nas duas primeiras amostragens, na qual a alta 

abundância do poliqueto Branchiomma luctuosum foi substituída pela alta abundância da 

ascídia solitária Styela plicata, e outra quando exemplares de S. plicata morreram, 

disponibilizando espaço para o recrutamento de outras espécies. Nesta ocasião, medimos a 

temperatura da água em PA e observamos que a temperatura ultrapassava 30o Celsius. 

Embora S. plicata seja uma espécie tolerante (Sims, 1984), com ampla distribuição global 

(Pineda et al., 2011), a alta temperatura pode representar risco a sobrevivência dos indivíduos. 

Com o espaço disponível houve um recrutamento de cracas, evidenciado pela alta abundância 

destes organismos na amostragem seguinte. Como não houve este intenso recrutamento de 

cracas no início do experimento quando topo espaço das placas estava disponível, este evento 

deve ser consequência da variação sazonal do recrutamento destes organismos, que já foi 

demostrado ser acentuado e dependente das condições locais (Cafey, 1985; Jarrett, 2003). Na 

marina localizada em Niterói, também observamos uma mudança intensa nos padrões de 

abundância logo nas primeiras amostragens. As placas foram inicialmente colonizadas pelo 

poliqueto serpulidae invasor Hydroide elegans, esta espécie, comum em zonas portuárias no 

mundo todo, produz adensamentos de tubos calcários verticalizados em relação ao substrato 

(Schwan et al., 2015), o que aumenta a complexidade do substrato liso e gera muitas zonas 

de refúgio para o recrutamento de outras espécies, tanto que observamos na primeira 

amostragem nesta região que entre os tubos de H. elegans haviam muitos recrutas de S. 

plicata. Com o crescimento destas ascídias, os tubos de H. elegans se quebravam e o substrato 

passava a ser monopolizado por S. plicata. Este evento levou nosso grupo de pesquisa a 

desenvolver um experimento no qual foi simulado o aumento da complexidade ambiental 

promovido pelo H. elegans.  

 Em Ilhabela observamos um aumento constante da abundância de ascídias ao longo 

de todo o experimento, provavelmente resultado principalmente de interações tróficas. Como 

já destacado, ascídias coloniais são boas competidoras, porém muitas não apresentam 

defesas estruturais ou químicas contra a ação de predadores. Desta forma, ao longo do 

experimento, muitas colônias podem até ser consumidas, mas como já apresentam um 

tamanho relativamente grande, escapam de serem completamente excluídas da comunidade 

(Hiebert et al., 2019) e tendem em aumentar a área de recobrimento que ocupam. Um evento 
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interessante observado nesta marina e que evidencia a importância de se desenvolver 

experimentos de longo prazo é o aumento da abundância de esponjas apenas após um ano 

de estudo. Apesar de estarem presentes inicialmente, esponjas ocupavam pouco espaço nas 

placas e assim se mantiveram por praticamente um ano. A partir da sétima amostragem a 

abundância média deste grupo dobrou e continuou a crescer até o fim do experimento. 

Porém, este aumento não foi consequência de um aumento do espaço disponível, visto que 

as esponjas passaram a crescer sobre outras espécies, principalmente briozoários, cracas e 

bivalves, por vezes os cobrindo completamente. Os processos por trás deste crescimento 

tardio de esponjas são desconhecidos. Podem ser fatores intrínsecos das esponjas que depois 

de uma certa maturidade passam a investir no aumento de suas colônias ou podem ser 

características do substrato, que ainda não havia atingido uma complexidade suficientemente 

grande para favorecer o crescimento de esponjas. Estudos identificando e descrevendo este 

processo acrescentariam muito a nossa compreensão de como o processo de sucessão 

ecológica ocorre. Porém, se nossa amostragem não durasse dois anos, não perceberíamos 

este evento. 

 Nossos resultados mostram que as estruturas das comunidades marinhas associadas 

a substrato artificial em áreas costeiras urbanizadas apesar de apresentarem grande 

similaridade quanto aos grupos e até mesmo espécies dominantes, são, essencialmente, 

reguladas pelos efeitos ambientais locais. Ambientes restritivos, seja por poluição, seja por 

variações de salinidade, reduzem a riqueza total de espécies selecionando grupos de 

organismos que conseguem sobreviver aos filtros ambientais locais, enquanto locais menos 

seletivos são capazes de abrigar uma maior diversidade de espécies resultando em maior 

riqueza alfa, beta e gama. Além da influência direta sobre a diversidade, as condições locais 

também modulam a variação da diversidade tanto no tempo como no espaço, como 

evidenciado pelo pequeno valor de diversidade beta em locais classificados como regulares 

ou altamente degradados. Há ainda um possível componente de interações tróficas 

modulando padrões de abundância de espécies, uma vez que a alta dominância de uma 

espécie em especial, S. errata, um organismo cosmopolita, associado a ambientes costeiros 

urbanizados tende a evidenciar locais com alta pressão de predação (Vieira et al., 2012; 

Oricchio et al., 2016b). Ressaltamos também a importância do desenvolvimento de 
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experimentos mais longos, se possível registrando a variação sazonal em uma série de no 

mínimo dois anos para identificar espécies raras ou tardias durante o processo de sucessão. 

Além do simples registro de espécies, experimentos de longa duração podem evidenciar 

processos associados a alterações nos padrões de abundancia das espécies, como o aumento 

da cobertura de esponjas em Ilhabela a partir de 15 meses de amostragem. Experimentos de 

longa duração demandam um esforço humano e logístico grande, porém fica claro a 

necessidade de elaborarmos delineamentos experimentais adequados às condições locais e 

aos objetivos específicos da exploração de padrões de biodiversidade.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Anderson MJ, Crist TO, Chase JM, Vellend M, Inouye BD. (2011). Navigating the multiple 
meanings of beta diversity: a roadmap for the practicing ecologist. Ecol Lett, 14: 19-28. 

Anderson MJ. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. 
Austral Ecology, 26:32-46. 

Azovsky AI. (2002). Size-dependent species-area relationships in benthos: is the world more 
diverse for microbes?. Ecography, 25:273-282. 

Baptista-Neto JA, Gingele FX, Leipe T, Brehme I. (2006). Spatial distribution of heavy metals in 
superficial sediments from Guanabara Bay: Rio de Janeiro, Brazil. Environmental Geology, 
49:1051-1063. 

Batista SS, Harari J. (2017). Modelagem da dispersão de coliformes termotolerantes e 
enterococos em duas enseadas na região costeira de Ubatuba (SP), Brasil. Engenharia 
Sanitária e Ambiental, 22:403-413. 

Beghelli FGS, Dos Santos ACA, Urso-Guimarães MV, Calijuri MC. (2012). Relationship 
between space distribution of the benthic macroinvertebrates community and trophic 
state in a Neotropical reservoir (Itupararanga, Brazil). Biota Neotrop., 12:114-124 

Bishop MJ, Mayer-Pinto M, Airoldi L, Firth LB, Morris RL, Loke LHL, Hawkins SJ, Naylor LA, 
Comeman RA, Chee SY, Dafforn KA. (2017). Effects of ocean sprawl on ecological 
connectivity: impacts and solutions. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 
492:7-30. 

Caffey, H. M. 1985. Spatial and temporal variation in settlement and recruitment of intertidal 
barnacles. Ecological Monographs 55:313–332. 

Carlton JT, Ruiz GM. (2005). Vector science and integrated vector management in bioinvasion 
ecology: Conceptual frameworks. In: Mooney HA, Mack RN, McNeely JA, Neville LE, Schei 
PJ, Waage JK, editors. Invasive Alien Species. Washington, D.C.: Island Press. pp. 36-58. 



82 

 

CETESB. (2016). Relatório de qualidade das águas litorâneas no estado de São Paulo 2015. 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, São Paulo. 

Chapman MG. (2003). Paucity of mobile species on constructed seawalls: effects of 
urbanization on biodiversity. Marine Ecology Progress Series, 264:21-29. 

Chase JM, Kraft NJB, Smith KG, Vellend M, Inouye BD. (2011.) Using null models to 
disentangle variation in community dissimilarity from variation in alpha-diversity. 
Ecosphere 2:24. 

Chase JM. (2019). A framework for dissecting ecological mechanisms underlying the island 
species area relationship. Frontiers of Biogeograhy. 

Cifuentes M, Krueger I, Dumont CP, Lenz M, Thiel M. (2010). Does primary colonization or 
community structure determine the succession of fouling communities? J Exp Mar Biol 
Ecol 395:10-20. 

Collie JS, Hall SJ, Kaiser MJ, Poiner IR. (2000). A quantitative analysis of fishing impacts on 
shelf-sea benthos. Journal of Animal Ecology, 69:785-798. 

Colwell R, Mao C, Chang J. (2004). Interpolating, extrapolating, and comparing incidence-
based species accumulation curves. Ecology, 85:2717–2727. 

Cresswell JE, Vidal-Martinez VM, Crinchtojn NJ. (1995). The investigation of saturation in 
species richness of communities: some commentes on methodology. Oikos, 72:301-304. 

Crist TO, Veech JA. (2006). Additive partitioning of rarefaction curves and species area 
relationships: unifying alpha, beta, and gamma diversity with sample size and habitat 
area. Ecol Lett, 9:923-932. 

Dafforn KA, Glasby TM, Airoldi L, Rivero NK, Mayer-Pinto M, Johnston EL. (2015). Marine 
urbanization: an ecological framework for designing multifunctional artificial structures. 
Frontiers in Ecology and the Environment, 13:82-90. 

Darling JA, Carlton JT. (2018) A framework for understanding marine cosmopolitanism in the 
Anthropocene. Frontiers in Marine Sciences, 5:293. 

Drakare S, Lennon JJ, Hillebrand H. (2006). The imprint of the geographical, evolutionary and 
ecological context on species-area relationships. Ecology Letters, 9:215-227. 

Fahrig L. (2003). Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual Review of Ecology 
Evolution and Systematics 34:487-515. 

Freestone AL, Ruiz GM, Torchin ME. (2013). Stronger biotic resistance in tropics relative to 
temperate zone: effects of predation on marine invasion dynamics. Ecology, 94:1370-
1377. 

Gotelli NJ, Colwell RK.  (2001).  Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the 
measurement and comparison of species richness. Ecol. Lett, 4:379–391. 

Hiebert LS, Vieira EA, Dias GM, Tiozzo S, Brown FD. (2019). Colonial ascidians strongly preyed 
upon, yet dominate the substrate in a subtropical fouling community. Proceedings of the 
Royal Society B: Biological Science, 512699. 

https://royalsocietypublishing.org/author/Hiebert%2C+Laurel+Sky
https://royalsocietypublishing.org/author/Vieira%2C+Edson+A
https://royalsocietypublishing.org/author/Dias%2C+Gustavo+M


83 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de geografia e Estatística. (2011) Atlas Geográfico das zonas 
costeiras e oceânicas do Brasil, Diretoria de Geociências. Rio de Janeiro, 179p 

Jarrett JN (2003) Seasonal variation in larval condition and postsettlement performance of the 
barnacle Semibalanus balanoides. Ecology 84: 384–390. 

Johnson, R. K., and D. G. Angeler. 2014. Effects of agricultural land use on stream assemblages: 
Taxon-specific responses of alpha and beta diversity. Ecological Indicators 45:386–393. 

Kremer LP, Rocha RM. (2011). The role of Didemnum perlucidum F. Monniot, 1983 
(Tunicata, Ascidiacea) in a marine fouling community. Aquatic Invasions, 6:441-449. 

Lawton JH. (1999). Are there general laws in ecology. Oikos, 84:177-192 

Lomolino MV. (2000). Ecology’s most general, yet protean pattern: the species-area 
relationship. Journal of Biogeography, 27:17-26. 

Marques AC, Kloh AS, Migotto AE, Cabral AC, Rigo APR, Bettim AL, Razzolini EL, Matthews-
Cascon H, Bardi J, Kremer LP, Vieira LM, Bezerra LEA, Haddad MA, Oliveira Filho RR, 
Gutierre SMM, Miranda TP, Franklin W Jr, Rocha RM. (2013). Rapid Assessment Survey 
for exotic benthic species in the São Sebastião Channel, Brazil. Latin American Journal 
of Aquatic Research, 41:265-285 

Matthews TJ, M. J. Steinbauer MJ, E. Tzirkalli E, K. A. Triantis KA, Whittaker RJ. (2014). 
Thresholds and the species-area relationship: a synthetic analysis of habitat island 
datasets. Journal of Biogeography, 41:1018-1028. 

Oksanen, J., F. G. Blanchet, M. Friendly, R. Kindt, P. Legendre, D. McGlinn, P. R. Minchin, R. B. 
O'Hara, G. L. Simpson, P. Solymos, M. H. H. Stevens, E. Szoecs, and E. Wagner. 2019. 
vegan: Community Ecology Package 2.5-4. 

Oricchio FT, Flores AAV, Dias GM. (2016a). The importance of predation and predator size on 
the development and structure of a subtropical fouling community. Hydrobiologia, 776: 
209-219.  

Oricchio FT, Pastro G, Vieira EA, Flores AA, Gibran FZ, Dias GM. (2016b). Distinct community 
dynamics at two artificial habitats in a recreational marina. Marine Environmental 
Research, 122:85-92. 

Osman RW, Whitlatch RB. (1995). The influence of resident adults on recruitment: a 
comparison to settlement. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 190:169-
198. 

Pearson TH, Rosenberg R. (1978). Macrobenthic Succession in Relation to Organic Enrichment 
and Pollution of the Marine Environment. Oceanography and Marine Biology: An Annual 
Review, 16:229-311. 

Perin G, Fabris R, Manentes S, Wagener ARW, Hamacher C, Scotto S. (1997). A five-year study 
on the heavy-metal pollution of Guanabara Bay sediments (Rio de Janeiro, Brazil) and 
evaluation of the metal bioavailability by means of geochemical speciation. Water 
Research, 31:3017-3028. 



84 

 

Pineda MC, López-Legentil S, Turon X. (2011). The whereabouts of an ancient wanderer: global 
phylogeography of the solitary ascidian Styela plicata. Plos one 6:e25495. 

Piola RF, Johnston EL. (2008). Pollution reduces native diversity and increases invader 
dominance in marine hard-substrate communities. Divers Distrib, 14:329-342. 

Post AL, R.J. Beaman RJ, P.E. O’Brien PE, M. Eléaume M, M.J. Riddle MJ. (2011). Community 
structure and benthic habitats across the George V Shelf, East Antarctica: trends 
through space and time Deep Sea Res. II., 58:105-118 

Powell KI, Chase JM, Knight TM. (2013). Invasive plants have scale-dependent effects on 
diversity by altering species-area relationships. Science, 339:316-318.  

Primavera, J. H. (2006). Overcoming the impacts of aquaculture on the coastal zone. Ocean 
Coast. Manage. 49, 531–545. 

Ricklefs RE. (2008). Disintegration of the ecological community. Am Nat 172:741-750. 

Rocha RM, Kremer LP, Baptista MS, Metri R. (2009). Bivalve cultures provide habitat for exotic 
tunicates in southern Brazil. Aquatic Invasion, 4:195-205. 

Sams MA, Keough MJ. (2007). Predation during early post-settlement varies in importance for 
shaping marine sessile communities. Marine Ecology Progress Series, 348:85-101. 

Schwan IDS, Brasil ACDS, Neves D, Dias GM. (2015). The invasive worm Hydroides elegans 

(Polychaeta – Serpulidae) in southeastern Brazil and its potential to dominate hard 

substrata. Marine Biology Research, 12:96-103. 

Seabloom EW, Dobson AP, Stoms DM. (2002). Extinction rates under non-random patterns 
of habitat loss. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), 99:11229-
11234. 

Shea K, Chesson P. (2002). Community ecology theory as a framework for biological 
invasions. Trends Ecol. Evol., 17:170–176. 

Sims LL. (1984). Osmoregulatory Capabilities of 3 Macrosympatric Stolidobranch Ascidians, 
Styela clava Herdman, Styela plicata (Lesueur), and Styela montereyensis. Journal of 
Experimental Marine Biology and Ecology, 82:117-129. 

Smale DA, Childs S. (2012). The occurrence of a widespread marine invader, Didemnum 
perlucidum (Tunicata, Ascidiacea) in Western Australia. Biological Invasions, 14:1325-
1330. 

Soares-Gomes A, Gama BAP, Baptista Neto JA, Freire DG, Cordeiro RC, Machado W, Bernardes 
MC, Coutinho R, Thompson FL, Pereira RC. (2016). An environmental overview of 
Guanabara Bay. Regional Studies in Marine Sciences, 8:319-330. 

Socolar JB. Et al. (2016). How should beta-diversity inform biodiversity conservation? 

Trends Ecol. Evol., 31:67-80 

Turon X, Cañete JI, Sellanes J, Rocha RM, López-Legentil S. (2016). Too cold for invasions? 
Contrasting patterns of native and introduced ascidians in subantarctic and temperate 
Chile. Management of Biological Invasions, 7:77-86. 



85 

 

Vellend M. (2010). Conceptual Synthesis in Community Ecology. Quarterly Review of Biology, 
85:183-206. 

Vieira EA, Duarte LFL, Dias GM. (2012). How the timing of predation affects composition and 
diversity of species in a marine sessile community? Journal of Experimental Marine 
Biology and Ecology, 412:126-133 

  



86 

 

Capítulo 3: Predation and competition interact to determine space 

monopolization by non-indigenous species in a sessile community from 

southwestern Atlantic Ocean* 

 

* capítulo submetido para publicação no periódico Aquatic Invasions em 15/04/2019  

 

Felipe Theocharides Oricchio1 and Gustavo Muniz Dias1 

1 Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal do ABC (UFABC), Rua Arcturus, 

03 - Jardim Antares, CEP: 09606-070, São Bernardo do Campo, SP 

  



87 

 

ABSTRACT 

Human modifications at the coast line, such as harbors, marina and piers, are often dominated 

by non-indigenous (NIS) fouling species. In the subtropical Coast of Brazil, sessile communities 

from artificial habitats are mostly dominated by the NIS Didemnum perlucidum and 

Schizoporella errata, which show contrasting life-history traits. To understand the dynamics 

between the species and better predict the identity of the dominant NIS, we conducted an 

experiment were colonies of S. errata, D. perlucidum and of the abundant cryptogenic ascidian 

Botrylloides niger were submitted to different pairwise interaction scenarios: colonies growing 

without competition, under intraspecific competition and under interspecific competition. All 

competition treatments were crossed with predation treatments: predators exposed and 

protected. The experiment was repeated in two different seasons (Winter and Summer) to 

account for eventual seasonal differences among species. We assessed species survivor and 

growth of each species. When released from predation, the three species grown at least 10 

times higher in the Summer than in the Winter and S. errata always grown slower than the 

ascidian species. Predation reduced D. perlucidum survivor in the Winter but not during 

Summer, when the fast colony grow seems to buffer partial colony removal by predation. S. 

errata and B.niger mortality was not affected by predation. Colonial growth of B. niger is 

affected by competition only when predators are avoided, growing almost 50% more without 

competition than when competing for space, regardless competitors’ identity. While D. 

perlucidum, when exposed to predation, interspecific competition is more limiting to colonies 

growth than intraspecific competition. S. errata growth was not affected by biotic interactions 

and it’s linked to intrinsic seasonal variation. Our results corroborate the idea that different 

life history traits perform differently depending on the local environmental conditions. 

Mineralized clonal organisms, such as bryozoans, are less predated than most of the ascidians 

species but grow slower and ascidians are more often predated but regularly represent strong 

competitors, able to overgrow several taxa. The contrasting growth strategies results in 

differences in resource monopolization according to variation in predation pressure across 

space and time, favoring ascidians under low predation pressure scenarios and bryozoans 

when predators are abundant. Understanding these differences is central to the 

establishment of effective management actions. Protect fish population may represent the 

most efficient control to the colonization and spread of fouling NIS in artificial hard substrata 

and consequently to natural rocky shores nearby.      

 

KEY WORDS 

Trophic interactions; trade-off; Botrylloides niger; Didemnum perlucidum; Schizoporella 

errata; life history trait; growth strategies. 
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INTRODUCTION 

 Most of the human population on the globe lives on the coast or close to it, exerting a 

strong pressure on marine shallow habitats. The human use of shores is often associated to a 

reduction in the heterogeneity of the natural habitats, leading to highly modified and 

homogenized coastal landscapes, that standardize the selective pressures worldwide, favoring 

opportunistic synanthropic species (Airoldi et al., 2005; Hall et al., 2018). As a consequence, 

in highly urbanized coastal regions, constructions as marinas and piers are recognized for 

harboring a high number of non-indigenous species (NIS), that can deal with the set of 

environmental stressors associated to ocean sprawl (Tyrrel and Byers, 2009; Dafftorn et al., 

2015; Bishop et al., 2017). Then, communities developing in artificial substrata hardly 

resembles those from natural rocky shores nearby.  

 Anthropogenic modifications at the coastline increase the space available for sessile 

communities reducing the overall competition and can work as nurseries areas for reef fish 

(Mercader et al., 2017). However, marinas and harbors are often linked to increased organic 

and inorganic pollution, reduction in water flow and subjected to overfishing that reduces top-

down control of benthic communities (Floers and Inglis, 2003). Such modifications can restrict 

the occurrence or constrain the competitive ability of a wide range of native species, releasing 

NIS from competition and consequently changing the result of interspecific interaction, 

leading to changes in the trophic structure of the ecosystems (Stachowicz et al., 2002; Bulleri 

and Chapman, 2010). So, as both competition and predation are modified in these scenarios, 

the intensity and kind of the anthropogenic impact of a specific region can determine the 

functional traits of NIS associated to invasion and the success of NIS to invade. 

 Benthic fouling communities from shallow subtidal are composed by species with 

contrasting life histories (Jackson, 1977). Solitary species, such as mussels, barnacles and 

solitary ascidians can monopolize available substrata but colonial organisms are often better 

competitors (Jackson, 1977) and functional traits of the colonies seem to play important role 

in their fitness. Non-calcified colonies, such as ascidians, grow fast but lack structural defenses 

against predators, relying on chemical defenses, or escaping in time, when only part of the 

colony is predated (Jackson, 1977; Buss, 1993; Hiebert et al., 2019). Calcified colonial animals, 

as bryozoans grow slower, being more susceptible to overgrowth, but are less vulnerable to 
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predation (Lidgard, 2008; Smith, 2014). So, the conditions of anthropogenic impacted 

environments will determine the structure of the communities and the functional traits of the 

dominant NIS. For example, ascidians are usually predated, but when overfishing or pollution 

restrict the occurrence of fish, one of the main predators of sessile communities (Oricchio et 

al., 2016b), non-indigenous ascidians can overgrow species with lower growth rate, 

monopolize space, causing some harmful effects on local economy and natural communities 

(Lambert, 2002; Kremer and Rocha, 2011). On the other hand, when predation is intense, 

calcified bryozoans must be positive selected. Thus, predation pressure in artificial habitats 

can predict the functional traits of the dominant NIS (Vieira et al., 2012; Oricchio et al., 2016b). 

 In the transition zone between the tropical and subtropical western Atlantic Ocean the 

dominant organisms in sessile communities from artificial habitats are almost exclusively 

cryptogenic or non-indigenous species (Marques et al., 2013; Oricchio et al. submitted). While 

in some marinas the exotic bryozoan Schizoporella errata dominate most of the substrata, in 

others, the exotic ascidian Didemnum perlucidum is the dominant organism (Oricchio et al., 

submitted). Predation seems to be the main cause of the dominance shift, as removal of D. 

perlucidum results in the prompt monopolization of space by S. errata.  As a consequence, for 

this region, predation hardly results in an increase of diversity but only a change in the identity 

and functional traits of the dominant exotic species (Oricchio et al., 2016a, b). This scenario 

highlights the importance of understanding how the interaction between competition ability 

and predator’s resistance affect the success of NIS in dominate invaded communities. In this 

context, we developed an experiment to access the effect of predation on the competition 

success of three among the most frequent and abundant species in the local communities. To 

do so, we compare the survival and growth rates of each species when competing to each 

other to those attributes when free of competitors or under intraspecific competition on both 

predator exposed and protected scenarios. Because recruitment and survival of the three 

species seems to change along the year, we also explored the consistency of the results 

through time, repeating the experiment during the Austral Summer and Winter. 
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METHODS 

Study location 

 We conducted this experiment at the Yacht Club Ilhabela (YCI -23.46⁰26.95⁰S, 

45.21⁰21.21⁰W), located at São Sebastião channel, at the north end, at the São Sebastião 

Island, llhabela city, SP. The YCI consists of floating concrete platforms, with its walls covered 

by benthic fouling invertebrates and fishes are the most common predators at the shores 

nearby and at the marina itself. The marina is enclosured by a breakwater, which reduces 

water turbulence within the YCI, at the area where the boats dock. We deployed the 

experimental panels at the inner portions of the marina. 

 

Experimental design  

 To test how survivor and growth rate of three abundant non-native species are 

affected by predation and competition we developed an experiment where colonies were 

exposed or protected to predation in different competition scenarios. 

 We selected the species based on previous studies conducted at the same region. The 

exotic colonial ascidian Didemnum perlucidum, the cryptogenic colonial ascidian Botrylloides 

niger and the exotic encrusting bryozoan Schizoporella errata are among the most abundant 

and dominant species in sessile communities in the region. The three species variate in 

abundance under different predation pressures scenarios. When predation is intense, S. 

errata dominate up to 80% of the available substrata in experimental plates. But when 

experimental plates are protected from predators, the abundance of S. errata is consistently 

lower, and D. perlucidum often cover most of the available area. On the other hand, B. niger 

is a very frequent species in both predation scenarios, occupying most of space not 

monopolized by the other exotic species mainly at early stages of community development 

(Oricchio et al., 2016 a, b). 

 The experiment consisted of colonies of each species free of competitors, competing 

both intra- and inter-specifically, in scenarios with and without predation. Because species can 

present temporal variation in growth strategies along the year, the experiment was conducted 
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from June to July 2017 (Austral Winter) and repeated in November to December 2018 (Austral 

Summer). 

 To obtain the colonies we deployed horizontally 200 (30 x 30 x 0.4 cm) recruitment 

plates, with acetate sheets attached to the downward face of the panels. After 30 days, we 

removed and transported the acetates sheets containing the recruits in insulated coolers to 

the Center of Marine Biology of the University of São Paulo (CEBIMar-USP), a 10 minutes boat 

trip. In the laboratory, we kept the colonies under flowing sea water and cut the acetates to 

individualize them.  

 For each species, we glued 32 colonies during Winter and 28 during Summer, each 

in an individual (25x25 cm) PVC plate. The colonies were then equally divided in four 

treatments:  1) no competition (the focal colony was glued alone in the plate) 2) under intra 

specific competition (the focal colony was glued besides another colony of the same species), 

3 and 4) under interspecific competition (the focal colony was glued besides a colony of one 

of the other two species). The initial size of the colonies varied from 0.05 to 2.00 cm2. For 

treatments 2,3 and 4 competing colonies were always of same size of focal colonies, assuring 

equal initial conditions of competition. We deployed half of the plates from each competition 

treatment under two scenarios of predation: 1) protected by a cage of 2,4 cm mesh, which is 

effective in prevent predators’ access (Oricchio et al., 2016 a), to avoid predation and 2) 

without a cage, allowing the access of predators. We then returned the plates to YCI, and let 

the colonies to growth for four weeks. After this period, the panels were retrieved and 

photographed to estimate survivorship and growth rate of colonies, which was calculated by 

subtracting the initial size from the final size and dividing by the number of days of exposure. 

All treatment associated with the identity of the competitor are independent and for each one 

of the 60 plates, survival and growth data was obtained only for the focal species, assuring the 

experimental independency of the data. 

  

Statistical analysis 

 To compare the intrinsic differences in growth rate among the three species when 

released from biotic interactions, we used an analysis of variance considering only the plates 

where species were free of competitors and predators (no competition, caged treatment). 

The moment when we developed the experiment (Summer and Winter) and the species 
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identity were treated as fixed factors. To reach homoscedasticity the data was log 

transformed. 

 To compare the susceptibility of species to predation, for each species and moment, 

we compared the proportion of colonies that survived in predated and predation-protected 

treatments, regardless of competition treatment using a chi-square analysis. For this analysis 

all colonies used during the experiment were included, regardless it was used as a focal or a 

competing colony. 

 Growth rates of the species under combined predation and competition scenarios 

were tested using analysis of variance, where predation, focal species identity and competitor 

identity were treated as fixed orthogonal factors. The high mortality of Didemnum perlucidum 

in the first moment (Winter) prevented us to assess the temporal variation of these results, 

so, only Summer data was used in this analysis. The data was log transformed to reach 

homoscedasticity.  

 

RESULTS 

 When released from competition and predation, species presented distinct growth 

rates only during Summer, when both ascidian species grown almost 10x faster than S. 

errata. During Winter, species grown at similar rates, and only S. errata showed no evidence 

of intensification of asexual reproduction in the Summer (Table 1, Figure 1). 

 

Table 1: Analysis of variance for the growth rate of the three species when released from 
predation and competition in the two moments (Winter and Summer).  

          

Source df MS F p 

Moment 1 2.866 121.58 <0.001 

Species identity 2 0.606 25.721 <0.001 
Moment x Species 
identity 

2 0.333 14.127 <0.001 

Error 25 0.024     

     
 

 



93 

 

 

Figure 1: Growth rate per day for the three species when released from predation and 
competition. Error bars represent standard error. Different letter over the bars represent 
significant different mean values (Tukey p <0.05).  

 

 Predation reduced the survivorship of the exotic ascidian Didemnum perlucidum only 

during Winter. For the other species, predation did not affect survivorship (Table 2, Figure 2). 

Table 2: Chi-square values for the three species in the two experiment moments (Winter and 
Summer) considering the number of death and survivor colonies.   

 Botrylloides niger  Didemnum perlucidum  Schizoporella errata 

 χ2 p  χ2 p  χ2 p 

Winter 2.468 0.146  5.812 0.027  0.057 0.486 

Summer 0.069 0.483   2.153 0.170   0.035 0.491 
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Figure 2: Mortality proportion of the three non-indigenous species under different predation 
scenarios (+P: predators allowed and -P: predators prevented) in the two different 
experimental moments (Winter and Summer). * represent p < 0.05.  

 

 Considering the combined effect of predation and competition during Summer, 

competition did not affect growth of B. niger when it is exposed to predation. However, when 

protected against predators, competition regardless competitors’ identity restricted growth 

of B. niger by 46% (Table 3, Figure 3).  

When exposed to predators D. perlucidum growth is reduced by interspecific 

competition regardless of the competitor identity, growing almost 8 times faster in the 

absence of competition. When protected from predation, D. perlucidum grows more 

competing with S. errata than under intraspecific competing. D. perlucidum also presented a 

high growth rate competing with S. errata when protected from predation than when exposed 

to it. We found no effect of competition or predation over S. errata growth rate (Table 3, 

Figure 3).  
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Table 3: Analysis of variance for the growth rate per day for the three non-indigenous species 
only the second moment (summer) considering predation, focal species identity and 
competitor identity.  

          

Source df MS F P 

Focal Species (Foc) 2 3.345 102.66 <0.001 

Predation (Pred) 1 1.054 32.351 <0.001 

Competitor identity (Comp) 3 0.274 8.409 <0.001 

Foc x Pred 2 0.375 11.504 <0.001 
Foc x Compet 6 0.072 2.215 0.049 
Pred x Compet 3 0.108 3.324 0.024 

Foc x Pred x Compet 6 0.155 4.756 <0.001 

Error 84 0.033     
     

DISCUSSION 

 The results presented here corroborate the idea that the combination of contrasting 

life history traits, and distinct local selective pressures will determine the success of organisms 

when competing for resources (McPeek, 2004; Epelbaum et al., 2009). Considering that the 

species studied here are frequent NIS in coastal communities of the southeastern Brazil, the 

variation of competitive ability, resistance to predation and colony growth strategies among 

species should regulate the success of invader (Tyrell and Byers, 2009) and ultimately the 

dominant NIS. Tunicates are good competitors (Jackson, 1977; Russ, 1980) often dominating 

sessile communities even when recruitment rates are relatively low (Edwards and Stachowicz, 

2010), but, as most of them lack efficient structural defenses against predators, some 

ascidians may have their abundance controlled by predation. Encrusting bryozoans, on the 

other hand, are less susceptible to direct top down control due to their low energetic content 

(Jackson, 1977). In our study, D. perlucidum, a NIS known to harm mussels farms in Brazil 

(Rocha et al. 2009) and Australia (Muñoz et al. 2015), is the most affected species by predation 

and competition. Besides, D. perlucidum growth when released from trophic interactions is 

almost 100 times greater in the Summer than during Winter. When D. perlucidum grows less 

(Winter), the presence of predators reduced its survivor and growth, suggesting that D. 

perlucidum rely on coloniality to escape in time, growing from remaining colony tissues after 

predation (Hiebert et al., 2019), while S. errata seems to adopt a constant growth strategy, as 

it is not affected by predation or competition, regardless competitors’ identity. 
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Figure 3: mean growth rate per day for the 

three non-indigenous species only in the 

second moment (summer) with the 

presence of predators (+P) and protected 

from predators (-P) under different 

competitor’s scenario (NC: no competitor, 

ISC: Intra-specific competition, BN: focal 

species competing with Botrylloides niger, 

DP: focal species competing with 

Didemnum perlucidum and SE: focal species 

competing with Schizoporella errata). Error 

bars represent standard error. Different 

letter over the bars represent significant 

different mean values (Tukey p <0.05). 
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The three species represent different life histories and when released from trophic 

interactions grew differently. Bryozoans are mineralized clonal organisms, their growth are 

conditionate to a relatively slow process of calcareous deposition (Jackson, 1977). While 

colonial tunicates, also clonal organisms, are known as fast growing organisms able to over 

grow many different taxa in fouling communities (Todd and Turner, 1988; Kremer and Rocha, 

2011). Ascidians represent a significant cost for human economical activities at the coast line, 

such as aquaculture, overgrowing commercial explored species (Carman et al., 2010; Cordel 

et al., 2013). The success of different life histories will depend of the environmental conditions 

in which these species are exposed (Epelbaum et al., 2009). As ascidians usually dominate 

regions free of predators (Vieira et al., 2012; Oricchio et al., 2016b) and predation pressure is 

expected to increase from high to low latitude (Freestone et al., 2011), it is more likely that 

communities from temperate zones are more prone to be affected by non-indigenous 

ascidians than tropical communities (Freestone et al., 2013; Turon et al., 2016). Didemnum 

perlucidum is known to occur from tropical to temperate zones (Dias et al., 2016) but 

evidences of harmful effects are usually reported in artificial habitats (Sheely and Vik, 2010; 

Rocha et al., 2009) or degraded natural habitats (Simpson et al 20.16, Roth et al. 2018) where 

overfishing is expected to remove the main ascidian predators (Oricchio et al., 2016b). 

Besides, medium-term human induced changes in the temperature regime can strongly affect 

species growth as suggested by the 10-fold difference in growth of ascidians between Summer 

and Winter and consequently the risk of bioinvasions (Huang et al., 2011).  

 When competing for space the species also performed differently. While S. errata 

growth is not affected by predation or competition, B. niger and D. perlucidum growth is 

consequence of the interaction of the two ecological process. The ability of Botrylloides niger 

to monopolize space when free of competitors was only evident when predators were 

removed. This result is corroborated Pisut and Pawlik (2002) that showed that B. niger was 

the only among 17 ascidian tested species that had no evidences of chemical defenses. 

Besides, in the studied site, B.niger is considered an early colonizer with short life span (Rocha, 

1991) what can explain its occurrence mainly during early successional stages (Oricchio et al., 

2016a).  D. perlucidum seems to be not limited by competition with S. errata, but only when 
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protected from predators, highlighting the superior competing ability of some ascidians over 

bryozoans (Osman and Whitlacht, 1995) but also the importance of predation for the result of 

the interaction. When predated, D. perlucidum is affected by competition, and such effect is 

stronger under inter specific competition than when the colonies are competing with co-

specifics. The reduction of D. perlucidum competitive ability when colonies are exposed to 

predation may explain why this species is not so dominant in artificial hard substrata in Brazils 

coastline, differently from Australia, where D. perlucidum represent a nuisance species in 

harbor areas (Kremer and Rocha, 2011; Smale and Childs, 2012). 

 The ultimate outcome of the interactions among this NIS in artificial hard substrata is 

shaped by local environmental condition. S errata grows slower, it is not affected by predation 

nor competition, competition is important to B. niger only when protected from predators 

and D. perlucidum survivor is reduced by predators in the Winter and its growth is 

conditionate by the presence of predators and competitors’ identity. Other marinas besides 

YCI at the same region are characterized by the dominance of S. errata, while others present 

high abundance of D. perlucidum (Oricchio et al., submitted). Our experiment had shown that 

predation is probably the main process behind this pattern. Regions with large fish 

populations will favor fouling species with grow strategies that prevents them to be predated, 

such as bryozoans. But if predation pressure is reduced, the space at these sites will likely be 

monopolized by fast growing organism without effective chemical or structural defenses 

against predators, like some ascidians. Understand the differences in growth strategies and 

the success of specific functional trait among abundant NIS is important to establish more 

effective management actions. Protecting fish population may represent an effective 

mechanism in preventing the establishment of fast growing undefended ascidians and 

concentrating this effort in the winter may be even more efficient. Besides, predators may be 

important to reduce the gateway role that artificial hard substrata poses to biological invasion 

in natural rocky shores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As zonas costeiras associadas a ambientes urbanizados abrigam uma diversidade sob 

grande ameaça. A grande concentração de populações humanas próximas ao litoral gera 

uma série de estressores ambientas similares em todo o globo e que tendem a selecionar 

um conjunto específico de espécies com habilidade para lidar com as condições extremas 

associadas a estes impactos ambientais. Aumento das pressões seletivas estressantes sobre 

espécies nativas, invasões biológicas, desequilíbrios ecossistêmicos com eventos de cascata 

trófica alterando praticamente todos os componentes do ecossistema marinho, sobrepesca 

que altera principalmente os controles top-down da diversidade ou o aumento de matéria 

orgânica associado a nossa ocupação da costa que essencialmente altera as relações 

bottom-up das interações tróficas são apenas alguns exemplos das consequências do uso da 

costa por grandes adensamentos urbanos. 

Nesta tese demostramos inicialmente que comunidades incrustantes associadas a 

substratos consolidados artificiais de construções costeiras como marinas e píeres são 

dominadas por espécies exóticas e que a riqueza de espécies nativas é baixa. Schizoporella 

errata, Didemnum perlucidum, Styela plicata, Hydroides elegans são espécies exóticas 

cosmopolitas, comuns e abundantes ao longo de nossa amostragem. As marinas em 

Ilhabela, Ubatuba e Angra dos Reis podem ser caracterizadas pela alta abundância de S. 

errata, consequência provavelmente da alta pressão de predação nesses locais, que 

reduzem a abundância de espécies de rápido crescimento e favorecem o crescimento de S. 

errata. A marina de Niterói é inicialmente colonizada pelo poliqueto serpulideo H. elegans 

em grande abundância, que é rapidamente substituído pela ascídia solitária S. plicata, 

ambas espécies associadas a ambientes altamente impactados pela atividade humana em 

todo o globo, como é a região da Baia de Guanabara. A marina de Paraty, caracterizada pela 

grande variação de salinidade, apresentou diversos organismos associados a ambientes 

estuarinos, como ostras, cracas, mexilhões e algumas ascídias resistentes a baixas 

salinidades, principalmente S. plicata. Um pulso de alta temperatura levou muitos indivíduos 

de S. plicata a morte nesta marina e o espaço livre disponibilizado foi prontamente 

recoberto por cracas se que mantiveram abundantes até o fim dos dois anos de 
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amostragem. As marinas de Ilhabela e São Sebastião, classificadas como as mais 

conservadas, apresentaram os maiores valores de diversidade alfa, beta e gama. Discutimos 

ainda a dificuldade de se estabelecer as distribuições originais de espécies cosmopolitas. 

Posteriormente, mostramos como os efeitos locais são relevantes na determinação dos 

padrões de diversidades observados. Locais mais seletivos abrigam menos espécies que 

também variam menos tanto no tempo como no espaço. E ressaltamos a importância de se 

desenvolver desenhos amostrais longos, capazes não apenas de aumentar a detecção de 

espécies raras ou tardias, como esponjas, cracas e algumas ascídias, mas também para 

identificar e descrever eventos de variação dos padrões de abundâncias das espécies, que 

podem ser mais comuns do que imaginamos em momentos tardios do processo de sucessão, 

como, por exemplo, o aumento da abundância de esponjas em Ilhabela somente a partir de 

15 meses de amostragem. E, por fim, mostramos que os organismos dominantes nas 

marinas do sudeste do Brasil, S. errata e D. perlucidum apresentam estratégias de 

crescimento distintas. Enquanto S. errata é um organismo raramente consumido e com 

crescimento lento devido ao processo de deposição de calcário, D. perlucidum é uma ascídia 

colonial de rápido crescimento clonal, porém muito predada. Desta forma, a variação da 

pressão de predação no espaço deve ser central para a determinação dos padrões de 

abundancia destas duas frequentes espécies. Esta tese traz, além de uma descrição 

detalhada da diversidade de comunidades incrustantes associadas a substratos 

consolidados artificiais, discussões sobre papel de espécies invasoras, sobre efeitos do 

tamanho da unidade amostral, sobre a influência da duração de experimentos na descrição 

da diversidade, sobre como fatores locais podem ser determinantes para a diversidade e 

sobre como atributos específicos estão associados ao sucesso de espécies exóticas na costa 

sudeste brasileira. 

    

 

 

 


