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Resumo 

 
O objectivo deste trabalho foi caracterizar a comunidade bentónica de 

macroinvertebrados na zona subtidal do sapal do estuário do rio Minho em relação à sua 

distribuição espaço-temporal e sua relação com os parâmetros físico-químicos. As 

colheitas realizaram-se sazonalmente, de Setembro de 2005 a Junho de 2006, em 10 

estações de amostragem definidas ao longo de um gradiente de salinidade. Foram 

identificados 37 taxa e os grupos mais representativos foram os Crustáceos (30%), 

Anelídeos (27%), Insectos (27%) e Moluscos (11%). A análise da estrutura da 

comunidade bentónica diferenciou as estações de amostragens de acordo com as 

características hidrodinâmicas: 1) estações localizadas na foz do rio Coura e nas suas 

proximidades; 2) estações localizadas no canal de navegação do rio Coura; 3) estações 

localizadas nos interiores dos canais do sapal. As principais diferenças foram registadas na 

abundância, biodiversidade, textura de sedimento e influência da água costeira. A 

abundância média anual foi de 1273 indivíduos.m-2, tendo a abundância média máxima 

sido registada no Verão- 1977,5 indivíduos.m-2. As espécies mais abundantes foram: 1) 

Scolelepis squamata- 427,0 indivíduos.m-2 no Verão e 473 indivíduos.m-2 no Outono; 2) 

Cyathura carinata- 286,0 indivíduos.m-2 no Inverno; 3) Hediste diversicolor- 162, 5 

indivíduos.m-2 na Primavera. A maioria das estações não estavam substancialmente 

afectadas por actividades antrópicas e apresentavam condições favoráveis ao 

desenvolvimento de populações verdadeiramente estuarinas, tais como H. diversicolor e 

C. carinata. As variáveis abióticas que tiveram uma maior influência no agrupamento dos 

organismos bentónicos na área do sapal foram a salinidade e as características do 

sedimento. Os resultados deste trabalho definiram um ponto de referência para futuros 

trabalhos de avaliação ecológica do estuário. 
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Abstract 
 
 
 

The objective of this work was to characterize the macroinvertebrate benthic 

community of the subtidal area of the saltmarsh of the River Minho estuary along a 

seasonal cycle and to relate it with physical and chemical water characteristics. Sampling 

occurred during a seasonal cycle, from September 2005 to June 2006, in 10 sampling 

stations defined along a salinity gradient. A total of 37 taxa where identified and the most 

representative belonged to Crustacea (30%), Annelida (27%), Insecta (27%) and Mollusca 

(11%). The structure of the macroinvertebrate benthonic community was greatly 

influenced by local hydrodynamic characteristics, setting 3 groups of sites: 1) sampling 

stations sited at the mouth of Coura River and its proximities; 2) sampling stations sited 

along the navigation channel of Coura River; 3) sampling stations sited along the 

meanders of Coura River saltmarshes. Major differences were found on the abundance, 

biodiversity, sediment texture and influence of coastal water. The annual average 

abundance was 1273.0 individuals.m-2, the maximum average abundance was determined 

at Summer sampling- 1977.5 individuals.m-2. The most abundant species were: 1) 

Scolelepis squamata- 427.0 individuals.m-2 (Summer) and 473 individuals.m-2 (Autumn); 

2) Cyathura carinata- 286.0 individuals.m-2 (Winter); 3) Hediste diversicolor- 162.5 

individuals.m-2 (Spring). The majority of sampling stations was not substantially affected 

by anthropogenic activities, presenting favorable conditions for the development of 

estuarine populations, such as those formed by H. diversicolor and C. carinata. The 

abiotics variable that most influenced the definition of different groups of benthonic 

organisms in the saltmarsh were salinity and the sediment characteristics.  The results of 

this work set a reference point for future ecological assessments of the estuary. 
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