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Manual de Instruções de Pesquisas do Reef 
Check Brasil

I. INTRODUCÃO

O método do Reef Check foi desenvolvido no início de 1996 com o objetivo de 
ser o Programa de Levantamento da Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral 
(“Coral Reef Monitoring Network”) das Nações Unidas baseado na participação comunitária. 
Atualmente o Reef Check é o maior programa internacional de monitoramento de recifes de 
coral envolvendo mergulhadores recreacionais e cientistas marinhos.

O Reef Check pode ajudar aos membros das comunidades locais a aprender como 
monitorar os recifes de coral, fornecendo as informações necessárias para o uso sustentável 
do ecossistema recifal.  A participação no Reef Check contribui para uma mudança no 
comportamento das pessoas, conscientizando-as sobre os impactos que os ambientes 
recifais vem sofrendo, buscando diminuir estes impactos e possibilitar a recuperação dos 
recifes. 

No final de 2001, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) através do “Projeto de 
Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO)” aprovou 
o Projeto “Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil”, no qual foi adotada a metodologia 
Reef Check como ponto de partida para monitoramento e envolvimento da comunidade.  
A metodologia foi aplicada inicialmente em Maracajaú (RN), PARNAMAR Fernando de 
Noronha, REBIO Atol das Rocas, APA Costa dos Corais (PE/AL), PARNAMAR Abrolhos (BA), 
APA Ponta da Baleia e RESEX do Corumbau. Após a metodologia ter sido testada, foram 
feitas várias adaptações sobre a estratégia de amostragem no que se refere a disposição 
dos transects e seleção de indicadores regionais.  Os resultados obtidos permitiram concluir 
que a metodologia Reef Check é aplicável no monitoramento dos recifes brasileiros, tanto 
pelo sucesso na adaptação da metodologia quanto pelos padrões observados, plenamente 
compatíveis com hipóteses básicas levantadas e com estudos anteriores conduzidos em 
algumas das regiões  levantadas.  

Este manual é um dos produtos deste projeto, que atualmente é executado pelo Instituto 
Recifes Costeiros (www.recifescosteiros.org.br), pelo Departamento de Oceanografia da 
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Universidade Federal de Pernambuco (www.ufpe.br/docean) e pelo CEPENE/ IBAMA, com 
apoio do Ministério de Meio Ambiente e de vários gestores, empresários e voluntários que se 
juntaram ao programa. 

Finalidade

Nosso propósito é, através do Programa Nacional de Monitoramento dos Recifes Brasileiros, 
com a metodologia Reef Check, coordenar um esforço voluntário nacional de equipes de 
mergulhadores voluntários chefiados por cientistas marinhos experientes a fim de:

• Aumentar a conscientização pública sobre o valor dos recifes de coral e a ameaça à 
sua saúde, buscando soluções para estes problemas;

• Consolidar a implementação permanente do programa nacional de monitoramento 
para os recifes de coral do Brasil, por meio da implantação de uma metodologia 
adaptada e compatível com o Reef Check, ligado a GCRMN;

• Articular e envolver as unidades de conservação existentes nesses ambientes, no 
estabelecimento de um Programa Nacional de Monitoramento;

• Selecionar pontos representativos da costa brasileira, incluindo unidades de 
conservação, em relação à distribuição e as características dos recifes de coral;

• Indicar medidas viáveis de ampliação e continuidade de um programa de 
monitoramento de longo prazo para o país;

• Obter dados válidos de boa qualidade sobre o status dos recifes de coral de maneira 
a permitir que sejam gerenciados em escala local, nacional e regional.

Organização

O Reef Check é um programa voluntário que tem sido apoiado com entusiasmo por centenas 
de cientistas e mergulhadores ao redor do mundo. Sua Sede Mundial está localizada no 
“Institute of the Environment” na Universidade da California em Los Angeles, EUA. No Brasil, 
o Reef Check está ligado ao Programa Nacional de Monitoramento dos Recifes Brasileiros, 
financiado pelo Ministério do Meio Ambiente e sediado no “Centro de Pesquisas e Extensão 
Pesqueira do Nordeste” (CEPENE/ IBAMA) em Tamandaré (PE).  

II. FORMANDO UMA EQUIPE REEF CHECK

Elegibilidade

Cada grupo Reef Check consistirá de no mínimo um cientista qualificado que possa 
reconhecer os organismos listados nos protocolos, e um grupo de mergulhadores que possa 
ser treinado para executar a maioria dos trabalhos. 

Para se inscrever no Reef Check, cada equipe deverá enviar um e-mail à sede do 
Programa no Brasil contendo o nome do líder e das pessoas que compõem a equipe. 

A metodologia do Reef Check foi criada para ser aplicada de forma mais simples possível 
para que pessoas que possuam alguma experiência com mergulho básico pudessem aprender 
a distinguir os organismos possam executá-lo. 

O tamanho das equipes é de dois, três, ou quatro pares de mergulhadores – grupos 
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menores ou maiores poderão, entretanto, ser admitidos.
Os mergulhadores deverão ter experiência suficiente para executar trabalhos 

subaquáticos simples. Cabe ao líder decidir se os membros do grupo estão qualificados 
para realizar o trabalho adequadamente. 

Os líderes de cada grupo devem verificar cuidadosamente as responsabilidades 
inerentes à sua área, e todos os participantes devem assinar termos de responsabilidade 
em relação a esta atividade voluntária. 

Responsabilidades

Não recairá responsabilidade alguma sobre o Programa Reef Check Brasil, uma vez 
que se trata de um programa voluntário. Os participantes no Reef Check são considerados 
pessoas totalmente independentes que escolheram seguir a metodologia de pesquisa por 
sua livre vontade e com integral responsabilidade em relação à sua segurança.

O Reef Check foi concebido de forma a minimizar os riscos limitando os mergulhos 
a uma profundidade máxima de 12 m - entretanto acidentes podem ocorrer em qualquer 
lugar.  Dependendo do país, os líderes individuais de equipes, Diver masters, operadores de 
barcos de mergulho, etc. podem ter alguma responsabilidade pela segurança dos membros 
de sua equipe.

Embora cada participante seja responsável por sua decisão pessoal de participar, o 
líder de cada time deve aconselhar os membros potenciais da equipe de maneira a ajudá-los 
a determinar se são suficientemente experientes para realizar adequadamente os trabalhos 
do Reef Check.  Uma vez que preferimos errar por excesso de cautela, exigimos que todos 
os líderes de equipe obtenham as assinaturas de seus membros de equipe isentando o 
Programa Reef Check da responsabilidade, incluindo se necessário os líderes de equipe e 
patrocinadores. Estes documentos devem ser enviados para a coordenação do Reef Chek 
Brasil antes do início das atividades, e ter cópia arquivada pelos líderes de equipes por pelo 
menos um ano após os trabalho ter sido concluído.

III. MÉTODO BÁSICO

As pesquisas do Reef Check podem ser executadas em qualquer época do ano, 
entretanto, para inclusão dos dados no relatório anual do programa global, os mesmos 
devem ser enviados até 30 de agosto do corrente ano da coleta dos dados à sede do Reef 
Check Brasil através do e-mail reefcheckbr@yahoo.com.br. As equipes devem apresentar 
os dados utilizando o Formulário de Apresentação de Dados do Reef Check que pode ser 
adquirido pelo site www.reefcheck.org ou solicitando a versão em português pelo e-mail à 
sede no Brasil.

Além disto, cada grupo pode fazer qualquer amostragem adicional que desejar. A 
Sede do Reef Check Brasil incluirá os Resultados Básicos válidos de todos os grupos que 
tiverem sido adequadamente registrados em nossas análises e relatórios anuais de saúde 
dos recifes globais, mas não é nossa intenção registrar resultados extras a menos que eles 
sejam extremamente importantes. 
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Seleção de Locais de Pesquisa

A seleção de locais de pesquisa é um fator crítico no sucesso do Reef Check.  Uma das 
metas do Reef Check é testar a hipótese nula de que existem recifes que foram menos afetados 
por impactos humanos. Além disto, gostaríamos de informações adicionais sobre a distribuição 
geográfica dos vários tipos de impactos antrópicos em todos os recifes brasileiros.

Por esta razão, se uma equipe puder levantar somente um local, devem pesquisar o 
“melhor” local que tiverem acesso em termos de ter sido provavelmente menos afetado por 
impactos antrópicos, tais como: pesca, poluição, etc; preferindo áreas com alta cobertura de 
corais e densa população de peixes e invertebrados móveis.

Para grupos que queiram levantar múltiplos locais, sugerimos a escolha de dois ou mais 
locais representativos de moderado a pesado impacto humano. Desta maneira, construiremos 
um cenário da distribuição dos impactos humanos em uma secção transversal de recifes. 

Para estabelecer um padrão não são aceitos levantamentos em recifes com fortes 
declives (drop-offs), recifes predominantemente localizados em cavernas ou sob declividades 
negativas, sendo dada preferência a recifes moderadamente ou totalmente expostos, com 
uma crista e declives externos.  Os transectos devem então ser colocados no lado voltado 
para o mar no talude externo da crista. Para o Brasil, no entanto, recomendamos que, no caso 
destes serem os únicos ambientes disponíveis para o levantamento, procure-se colocar a trena 
do transect para a amostragem de substrato em áreas de crista recifal aonde são encontrados 
patamares nas faces com declividade.  No caso de áreas com cavernas localizadas sob recifes 
com topos em profundidades inferiores a 2 metros, que os transects sejam colocados nas 
áreas de crista sobre as cavernas e os 5 metros de largura para peixes e invertebrados sejam 
considerados como a faixa abaixo do transect, e não nas duas direções, incluindo assim as 
cavernas.

É muito importante incluir estas informações, bem como descrever o local e sua posição 
em relação às influências humanas na folha de Descrição do Site. 

Projeto básico

A meta é pesquisar faixas de profundidade, 3 m e 10 m. Em muitos recifes, entretanto, 
a maior cobertura de corais não é encontrada nestas profundidades. Conseqüentemente, 
escolha a faixa de profundidade com a cobertura de coral mais alta dentro das seguintes 
faixas: Raso (2 - 6 m de profundidade) e Médio (>6 - 12 m de profundidade). Note que, 
particularmente para os transectos rasos, as marés devem ser levadas em consideração.

Ao longo de cada contorno, deverão ser executados quatro transectos de 20 m de 
comprimento. Os transectos devem seguir as faixas de profundidade designadas um após 
o outro, entretanto, os pontos de início e término dos transectos devem estar separados, 
em locais de baixa visibilidade, esse espaço entre os transectos pode ser determinado por 
fitas tapes (com faixas amarelas e pretas), que facilitem a localização dos transectos para 
os mergulhadores. O início e o final de todos os transectos juntos, devem ser sinalizados 
por meio de uma bóia na superficie, ligada ao início do primeiro transecto e ao final do 
último transecto. É essencial que hajam bóias de identificação para a atividade de mergulho. 
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A NORMAM-15 (Normas da Autoridade Marítima para Atividades Subaquáticas) exige a 
bandeira da atividade de mergulho para identificar mergulhadores na área, onde nestas, 
as embarcações (tanto de pequeno como de grande porte) devem, reduzir a velocidade e 
manter distância do local de entorno da bandeira.  

As faixas de profundidade foram escolhidas por razões práticas e de segurança. Em 
muitas áreas os recifes não são adequados para levantamento em ambas profundidades. 
Neste caso, o transecto deve ser feito em apenas uma faixa de profundidade. Em alguns 
recifes, pode ser necessário colocar transectos com orientação perpendicular à face dos 
recifes, seguindo as formações de esporões ou cristas.

Recomendamos o uso de uma trena de fibra de vidro de 20 m chumbada para que 
esta possa ser colocada seguindo todo o contorno recifal sem flutuar na superficie.   O 
modelo da figura 1 foi desenvolvido pela equipe do Reef Check Brasil (Figura 1).  Uma 
trena reserva deve ser sempre levada a bordo, pois poderá ser útil se alguma das trenas 
se romper. 

Figura 1- Trena chumbada desenvolvida pela equipe do Reef Check Brasil.

São quatro tipos de dados a serem registrados (cada um anotado em uma prancheta 
respectivamente, com diferentes finalidades), sendo um prévio a amostragem (com a 
descrição site) e três diferentes levantamentos. Estes três levantamentos deverão ser feitos 
ao longo do mesmo transecto.
1) A descrição do site: Dados populacionais, históricos, locacionais (com características do 
local, condições atmosféricas e de mar) e observações devem ser registrados no formulário 
de Descrição do Site. Estes dados serão importantes durante a interpretação dos dados de 
tendência global no banco de dados.
2) Transecto de Faixa para Peixes: Quatro transectos de 5 m de largura (centradas na trena 
do transecto) por 20 m serão amostrados para as espécies de peixes tipicamente alvo de 
pescadores de arpão, colecionadores de aquários e outros. Os transectos de peixes devem 
ser executados em primeiro lugar (Figura 2).
3) Transecto de Faixa para Invertebrados: Os mesmos quatro transectos de faixa de 5 m 
de largura (centrado na trena do transecto) por 20 m de extensão citados acima serão 
utilizados para o levantamento de espécies de invertebrados tipicamente alvo da coleta 
para alimento ou coleta como curiosidade (Figura 2).
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Figura 2- Transecto de faixa para peixes e invertebrados

4) Transecto de linha para Substrato: Os mesmos quatro transectos de 20 m de extensão, 
serão utilizado para o levantamento do tipo de substrato do recife, mas desta vez, será 
utilizada uma amostragem pontual, observando apenas a cobertura sob pontos da trena 
em intervalos de 0.5 m (Figura 3).

Figura 3- Transecto de linha para substrato

Preparação pré-mergulho

O treinamento necessário para cada equipe dependerá do nível de experiência e 
conhecimento. Recomendamos um treinamento em terra antes do dia do mergulho, de 
maneira que o treinamento seja absorvido e que haja tempo suficiente para perguntas 
e discussões. Isto pode ser complementado com uma breve revisão no dia do mergulho 
e treinamento em águas rasas usando somente snorkel. Poucas pessoas podem se 
concentrar se o treinamento for realizado em um barco balançando.

Uma Equipe de Cientistas será responsável por uma apresentação que incluirá:
1) Uma explanação sobre a dupla finalidade educação ambiental/ciência do Reef Check;
2) Uma revisão do desenho amostral e princípios de seleção dos organismos 
indicadores;
3) Treinamento de identificação em campo para todos organismos e definições para o 
transecto de substratos;
4) Uma introdução no formato de registro de dados, e preparação das pranchetas 
subaquáticas;
5) Uma explanação sobre as diferenças entre mergulho de trabalho e de lazer e de como 
controlar a correta flutuação para evitar a quebra de recifes de coral;
6) Uma explanação sobre a entrada de dados, checagem e procedimentos de apresentação 
após mergulhos.
7) Treinamento de flutuabilidade para os mergulhadores
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O Líder da Equipe é responsável pela segurança do treinamento e necessitará 
verificar as suas habilidades ou de sua equipe de maneira que possam ser feitas adequadas 
atribuições de trabalhos.

Existem quatro formulários de dados de campo para os procedimentos básicos (Figura 
4 e ANEXO I):

1) Descrição do Site
2) Transecto de linha para substrato
3) Transecto de faixa para peixes 
4) Transecto de faixa para invertebrados. 

Figura 4- Formulários de dados de campo para o desenvolvimento da 
metodologia Reef Check Brasil

As equipes devem utilizar pranchetas de PVC para escrita com grafite confeccionadas 
pelo Reef Check Brasil (Figura 5). O líder da operação ou o responsável pelos dados obtidos, 
deverá transcrever os dados da prancheta para o papel imediatamente após o término saída 
de mar. 

Figura 5- Prancheta com lapiseira troca-pontas confeccionada pela equipe 
Reef Check Brasil 

Cada transecto a ser realizado tem uma prancheta com o formulário pré-impresso, 
o líder da equipe deve certificar-se de ter todas as pranchetas para o desenvolvimento da 
metodologia, bem como de transcrever ou supervisionar a transcrição dos dados coletados 
das pranchetas de PVC para planilhas de papel após o mergulho. 
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Um guia de identificação colorido contendo as fotos dos organismos indicadores do 
Reef Check Brasil poderá ser levado em baixo d’água para ser utilizado pelos voluntários 
como referência (Figura 6). Preencha os formulários com o maior número de informação 
possível antes de entrar na água.

Figura  6- Guias de identificação para a) invertebrados, b) peixes e c) 
substrato  (Fonte: Reef Check Brasil). 

Existem muitos modos aceitáveis de dividir a carga de trabalho, que dependem 
das habilidades dos parceiros de equipe e do tamanho desta.  Alguns membros da equipe 
se sentirão mais à vontade registrando peixes, outros invertebrados, e outros preferirão 
somente observar e agir como acompanhantes. As operações de colocação e retirada das 
trenas também são muito importantes, e deve-se tomar cuidado para não danificar os corais 
e outros organismos durante esta etapa.  Como cada equipe será diferente, a estratégia de 
coleta de dados deverá ser ajustada de acordo com cada membro da equipe. 

Dados de melhor qualidade serão obtidos se os Líderes de Equipe experientes atribuírem 
tarefas apropriadas aos membros das equipes. Ocorrendo discordâncias, os Líderes de Equipe 
terão a palavra final, decidindo quem deverá fazer o que, assegurando que todo membro da 
equipe entenda a tarefa atribuída e seja capaz de executá-la corretamente. Havendo alguma 
dúvida sobre a confiabilidade dos dados de um local, o mesmo não será incluído em nosso 
relatório local e global.
Antes de entrar na água:
1) Registre sua localização à mão em um mapa ou por GPS;
2) Registre o nome do líder da equipe na folha de dados;
3) Comece a preencher a folha de Descrição do Site;
4) Não esqueça de nenhuma das fichas e de um lápis; 
5) Observe as condições de mar para uma operação segura.

NOTA DE SEGURANÇA

A segurança dos mergulhadores deve ser a prioridade. Os levantamentos do 
Reef Check não devem ser executados sob condições meteorológicas e de mar inseguras ou 
se um mergulhador não se sentir bem. Em particular, as equipes devem planejar o trabalho 
para evitar mergulhos de descompressão durante o Reef Check. 

Os mergulhadores devem ter todos os cuidados de uma operação de mergulho 
autônomo, levando consigo equipamentos de segurança (apito, safety pack, e em casos de 
mergulho em mar aberto e/ou profundos, oxigênio puro). A embarcação também deve estar 
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equipada com equipamentos de primeiros socorros.

Treinamento de flutuabilidade

Muitos dos voluntários para o desenvolvimento da metodologia reef check não são 
mergulhadores experientes e tem uma maior dificuldade com o controle de flutuabilidade. 
Outros, mesmo possuindo experiência na atividade de mergulho, sentem dificuldade em 
lidar com o equipamento de mergulho científico, como carregar trenas, pranchetas, fazer 
anotações e nadar ao mesmo tempo. Logo, observando esta dificuldade, a equipe do reef 
check Brasil desenvolveu um treinamento através de alguns exercícios de respiração e de 
flutuabilidade que poderão ser executados antes do inicio dos levantamentos. 

Em um deles os mergulhadores treinam flutuar para cima e para baixo, controlando 
a respiração. Outro exercício pode ser feito com aros ou com bambolês de diferentes 
tamanhos, colocados em série, de forma que o mergulhador possa passar por dentro deles, 
sem tocar nos bambolês e sem alterar seu controle de flutuabilidade. 

Num outro tipo de exercício para controle de flutuabilidade o mergulhador deve fixar 
um ponto no substrato e em seguida rodar em cima deste ponto, com as nadadeiras para 
cima, sem sair extamente de cima do ponto e mantendo uma distância fixa do mesmo.

Depois da prática destes exercícios, o mergulhador poderá ainda tentar desenvolvê-los 
com os olhos fechados ou vendados ou sem a máscara. Todos os exercícios devem ser feitos 
inicialmento somente com o equipamento SCUBA, para posteriormente, serem praticados 
com equipamento de mergulho científico (pranchetas, trenas, caderno de anotações, etc). 

Exercícios que auxiliam os mergulhadores a terem um maior controle de respiração, 
como exercícios de yoga, postural, dentre outros, também podem ser praticados pelos 
mergulhadores. 

Durante o mergulho

Uma dupla de mergulhadores deve estender a trena compondo 4 transectos de 
20 m (quatro trenas de 20 m separadas por intervalos variáveis entre si, que podem, 
entretanto, ser ligados por fitas plásticas para orientar os mergulhadores) ao longo da faixa 
de profundidade especificada (2-6 ou >6-12 m). 

Após a colocação do transecto, este deve ser examinado para assegurar que não 
esteja enganchado ou flutuando muito longe do fundo. Pequenas bóias marcadoras devem 
ser afixadas aos pontos de início e fim e estacas permanentes podem ser instaladas de 
maneira que o site possa ser localizado no próximo ano. 

Deve ser realizada uma leitura de GPS da bóia em uma extremidade, e deve ser 
registrado o rumo (por bússola) para a bóia marcadora da outra extremidade (somente 
aquelas equipes com sistemas precisos de navegação tais como GPS diferencial necessitam 
registrar as coordenadas de ambas extremidades.).

Alinhamentos com referências de marcações de terra devem também ser registrados 
no caso em que o GPS forneça leituras falsas. Equipes sem um GPS devem obter o mapa 
mais detalhado disponível para a área e registrar as coordenadas do local do transecto. Não 
podemos usar seus dados a menos que você registre sua localização!



102

Instruções para realização do Transecto de Faixa para Peixes

O Transecto de Faixa para Peixes deve ser o primeiro trabalho realizado após a colocação 
do transecto.  As amostragens podem ser iniciadas após um período de espera de  5 a 15 
minutos, para que, passado o distúrbio inicial, tudo volte ao normal na área. A altura máxima 
acima do transecto para registro de peixes é restrita a 5 m. Os dados devem ser registrados 
em uma prancheta de material a prova d’água pré-impressa com o formulário de Transecto 
de Faixa para Peixes.

Cada mergulhador designado para a contagem de peixes deverá nadar  contínua e 
vagarosamente ao longo do transecto contando e anotando as observações ou então, para 
evitar dificuldades em nadar e anotar ao mesmo tempo, parar e contar os peixes alvo a cada 
5 m, e então esperar 3 minutos para que os peixes alvo saiam dos esconderijos, antes de 
prosseguir para os próximos pontos de parada.  

Este é um levantamento de área restrita, 4 seções  x 20 m de comprimento x 5 m 
largura = 400 m. 

Peixes Indicadores
Os peixes foram selecionados como indicadores porque nos recifes são alvos da pesca de 

arpão, coleta com fins ornamentais, e capturados usando linha de mão.  Foram estabelecidos 
tamanhos mínimos de algumas espécies para reduzir o ônus de registrar muitos peixes 
pequenos. Dados estes limites e o efeito (ótico) de aumento na água, os mergulhadores 
devem praticar a estimativa de tamanhos antes de iniciar o levantamento de peixes. 

Um arame colorido ou vara de 2.5 m pode ser usado para estimar a faixa de 5 m 
de largura da área demarcada, e bastões de 20 ou 30 cm (levados na mão ou presos a 
flutuadores com pequenos pesos) podem ser utilizados para estimar o comprimento dos 
peixes (Figura 7).

Figura 7- Esquema mostrando os procedimentos para a realização do transecto de faixa para peixes e 
invertebrados.
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Recomendamos que um mergulhador registre os peixes em um lado da trena seguido 
para o outro lado. Movendo de um lado para o outro, o mergulhador registra uma faixa 
de 2.5m de cada vez. Se ambos os mergulhadores forem proficientes na identificação de 
peixes, sugerimos que Mergulhador no. 1 registre o primeiro e terceiro segmento de 20 m, 
enquanto o Mergulhador no. 2 pode fazer o segundo e quarto  segmentos de 20 m. 

É necessário cuidado para anotar as observações nas pranchetas. Sugerimos o 
registro dos peixes nas pranchetas utilizando uma marca vertical para cada peixe observado 
e depois para cada quatro peixes, desenhando uma linha horizontal através dos quatro, 
criando assim grupos facilmente contados de cinco próximos ao nome correto e abaixo da 
coluna apropriada. 

É crucial se lembrar de manter as contagens para cada um dos quatro segmentos do 
transecto separado. Para todos os serranídeos, uma estimativa de tamanho deve ser dada 
para cada indivíduo. Todos os peixes que deverão ser contados estão listados abaixo.

Brasil
Borboletas (Chaetodontidae)
Xiras (Haemulidae) > 10 cm
Xiras (Haemulidae) < 10 cm
Vermelhos (Lutjanidae)
Garoupas (Serranidae > 30 cm)
Garoupas (Serranidae < 30 cm)
Mero Epinephelus itajara
Budião – Papagaio (Scaridae > 20 cm)
Budião – Papagaio (Scaridae < 20 cm)
Acanthuridae – Cirurgião (> 20 cm)
Acanthuridae – Cirurgião (< 20 cm)
Moréias (Muraenidae)
Peixes Ornamentais (Holacanthus ciliaris, Pomacanthus paru, Gramma brasiliensis, 
Microspathodon chrysurus entre outros)

Nota: Deve ser anotada qualquer observação a respeito de animais que estão se tornando 
raros como grandes arraias manta, tubarões e tartarugas, mas se estes forem registros fora 
dos transectos, devem ser anotados no rodapé da prancheta em “Observações”.
 

Instruções de Descrição dos Sites

Durante a execução do transecto de peixes, os outros membros da equipe devem 
colher dados descritivos do site e um deles deve ser responsável pelo preenchimento do 
formulário de Descrição do Site.  Somente um formulário é preenchido para cada local. 
Algumas equipes grandes podem querer começar um segundo levantamento Reef Check, 
enquanto a primeira está sendo realizada.
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Instruções para realização do Transecto de Faixa para 
Invertebrados.

Quando o transecto de faixa para espécies de peixes for completado, os mergulhadores 
no. 3 e no. 4 podem realizar o transecto de invertebrados. Se ambos mergulhadores desejarem 
registrar os dados, podem alternar segmentos de 20m ou ficarem responsáveis pelo censo 
em metade da faixa, ou seja, cada um realiza a contagem numa faixa de 2,5 m de largura.  
Neste caso podem ser utilizadas duas pranchetas, se disponíveis, com os resultados sendo 
somados imediatamente após o mergulho, ou uma apenas, com o mergulhador sem prancheta 
informando ao companheiro que anota  suas contagens por categoria.  

Para evitar confusão mais tarde, é imperativo que os mergulhadores marquem 
cuidadosamente suas folhas com a localização e nomes dos mergulhadores. Cada transecto 
tem 5m de largura com 2.5 m de cada lado da trena. A razão da escolha de faixas relativamente 
estreitas é que a visibilidade em muitas partes do mundo é baixa, conseqüentemente é 
necessário restringi-las para comparabilidade.

A área total do levantamento será de 20 m x 5 m = 1002 m para cada ponto amostral (ou 
“site”), com um total geral de 400 m2 para cada faixa de profundidade, do mesmo transecto 
de peixes.  Todos os itens e organismos a serem contados dentro da faixa do transecto de 
invertebrados estão listados abaixo e são fornecidas fotos no guia de identificação do Reef 
Check Brasil.

É responsabilidade de cada líder de equipe, assegurar que sua equipe esteja 
suficientemente preparada para identificar os animais, antes do trabalho ser iniciado. 

Brasil
-Camarão Palhaço (Stenopus hispidus)    
-Ouriço diadema (Diadema antillarum)  
-Ouriço satélite (Eucidaris tribuloides)   
-Ouriço comum (Echinometra lucunter) (no médio de ind. m2)
-Ouriço branco (Tripneustes sp.)   
-Estrelas-do-mar   
-Conchas ou Búzios (gastrópodes em geral, exceto os muito pequenos)  
-Polvos (Octopus vulgaris)   
-Gorgônias   
-Lagostas
- Anêmonas gigantes (Condylactes gigantea), bem como outras espécies consideradas como 
ameaçadas de extinção.   
 Na prancheta de invertebrados também serão anotados dados como:
-Coral (% de cobertura estimada por m2)- uma estimativa visual que pode ser bastante 
precisa quando feita por pessoas mais experientes.
-Coral quebrado (âncora ou remo, mergulhador e outros)
-Doenças em corais (SIM / NÃO e %)
-Lixo (vidro, plástico, metal, pesca e outros)
-Branqueamento (% população e % da colônia)- neste item poderão ser realizadas contagens 
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com o número de colônias branqueadas.
-Animais raros

Na base do formulário do transecto de faixa de invertebrados, existe um espaço para 
observações. Em particular, para corais se branqueamento, possíveis doenças, ou predação 
forem observados, será útil registrar a porcentagem da população que está afetada, e para 
colônias afetadas, a porcentagem média de cada colônia que apresente alguma área com 
doença.

Para os transectos de faixa, os membros das equipes devem ser estimulados a 
observar as tocas e debaixo de saliências para detectar organismos, como lagostas que 
podem estar escondidos. 

Instruções para realização do Transecto de Linha para 
Substrato.

Quando o transecto de invertebrados estiver quase completo, a próxima dupla de 
mergulhadores pode iniciar a amostragem de pontos no transecto de linha. 

O método escolhido pelo Reef Check para amostragem de substrato é “amostragem 
pontual”. A amostragem pontual foi escolhida porque é o método menos ambíguo e mais 
rápido de pesquisa e é facilmente aprendido por mergulhadores amadores. 

Na prática, o mergulhador pode simplesmente olhar para a série de pontos onde a 
trena do transecto toca o recife e anotar o que está sob estes pontos. 

Para o Reef Check, o tipo de substrato será registrado a cada 0.5 m de intervalo 
ao longo da linha, i.e. a: 0.0 m, 0.5 m, 1.0 m, 1.5 m etc. até 19.5 m (40 pontos de 
dados/ transecto de 20 m). Este procedimento será repetido para todos os segmentos 
amostrados.  

Categorias e abreviações de Substratos

Tabela1: Categorias e abreviações de substratos

CD Coral duro
CM Coral mole

CRM Coral morto recentemente
AF Alga folhosa
SP Esponja
RD Rocha
CC Cascalho
AR Areia
AG Argila

AC
Alga calcárea (incrustante e 

Halimeda)
NIA Alga indicadora de nutriente
OT Outros
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No formulário de transecto de substrato existem quatro colunas, sendo que cada uma 
representa um segmento de 20m. Essas colunas estão divididas em 40 pontos que devem ser 
preenchidos usando as abreviações acima para os tipos de substratos.  O Mergulhador no. 1 
poderá registrar os tipos de substratos para o primeiro e terceiro segmentos do transecto, 
e o Mergulhador no. 2 poderá registrar o segundo e quarto segmento de 20 m. Existem 
muitos casos onde os tipos de substratos podem ser ambíguos. Veja as diretrizes abaixo para 
identificar os substratos para Reef Check. Note que estes podem diferir de outras definições 
que você possa estar familiarizado.

Diretrizes do Reef Check para Determinação de Tipos de 
Substratos

Coral Duro (CD): Inclui coral de fogo (Millepora) porque estes são construtores de recifes.

Coral Mole (CM): Inclui zoantídeos, mas não gorgônias ou anêmonas do mar (as últimas duas 
vão em “Outros”).

Coral recentemente morto (CRM): A meta é registrar corais que morreram há pouco tempo. 
O coral pode estar de pé ou quebrado em peças, mas aparece fresco, branco com os coralitos 
ainda reconhecíveis, somente parcialmente tomado por incrustação de algas, etc.

Alga Calcárea (AC): Esta categoria só existe para o Brasil, e foi introduzida porque aqui as 
algas calcáreas são especialmente importantes na construção dos recifes.  A categoria que 
deve ser monitorada se refere ás algas calcáreas incrustantes, de coloração geralmente rósea 
e as algas coralíneas, formadoras de cascalho, como a Halimeda spp, que devem ser anotadas 
separadamente.   O Reef Check Global registra esta categoria como Rocha.

Alga Folhosa (AF): A meta é registrar algas folhosas que são normalmente observadas em 
um recife saudável, como Sargassum, por exemplo.  Registrar coberturas de mais de 5 cm 
de altura.

Alga indicadora de nutriente (NIA): Algas que podem indicar a concentração de nutrientes no 
ambiente recifal. Ulva, cianobactérias e outras algas verdes filamentosas.  Anotar quando a 
cobertura é significativa, formando tufos mais longos.

Esponjas (SP): Todas esponjas (mas não os tunicados) são incluídas; a meta é detectar 
“blooms” de esponjas que cubram grandes áreas de recifes.

Rocha (RD): Qualquer substrato duro que esteja coberto p.ex., de turfa ou cracas, ostras 
etc. devem ser incluídas nesta categoria. Rochas também incluem coral morto com mais 
de 1 ano de idade, i.e., desgastado de forma que poucos coralitos são visíveis, e coberto 
com organismos incrustados e/ou algas que tenham cobertura rala (se não cairá nas outras 
categorias de alga folhosa ou NIA).
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Cascalho (CC): Inclui rochas (freqüentemente repousando sobre areia) entre 0.5 e 15 cm 
de diâmetro. Se for maior do que 15 cm é rocha, se for menor do que 0.5 cm é areia.

Areia (AR): Na água, pode ser considerado areia quando o sedimento, mais grosseiro, cai 
rapidamente para o fundo.

Argila (AG): Sedimento que permanece em suspensão se perturbado. Note que esta é uma 
definição prática e não geotécnica.

Outros (OT): Quaisquer outros organismos sésseis incluindo anêmonas marinhas, tunicados, 
gorgônias ou substratos não vivos.

Tarefas Pós Mergulhos

Os Líderes de Equipes são responsáveis pelo recolhimento das pranchetas, sendo que 
os  dados obtidos devem passar por uma imediata revisão com os membros da equipe. A 
finalidade disto é efetuar uma rápida avaliação dos dados para determinar se alguns erros 
foram cometidos que possam ser corrigidos enquanto a equipe ainda está no local e o 
transecto no lugar.

Erros típicos que podem ser corrigidos são: a “dupla-contagem” de peixes, a 
identificação errada de organismos ou a anotação errada da prancheta. Quando há suspeita 
de erro, uma repetição do levantamento deve ser realizada para verificação ou correção, 
ou, caso isso não seja possível, a suspeita deve ser notificada a coordenação no envio dos 
dados.

Antes da partida do local, os líderes de equipes são responsáveis por assegurar 
que todos os dados necessários foram coletados, e que as pranchetas foram preenchidas 
devidamente, particularmente com cada trabalho individual identificado. Isto os possibilitará 
verificar com o responsável se algum erro for detectado mais tarde. Chegando em terra 
os mergulhadores devem imediatamente passar os dados anotados na prancheta de PVC a 
uma folha de papel, e posteriormente, inseri-los no computador, para que não haja perda 
de dados.

Fotografias/ vídeo

É importante para cada grupo documentar a localização da área demarcada, os 
resultados do levantamento e as descobertas, usando uma combinação de fotos e vídeos, 
tanto em terra como em água. Recomendamos que se tire várias fotos acima d’água em 
diversas direções, mostrando as bóias de localização dos transectos, alinhados contra 
quaisquer referências que possam ser usadas no futuro.

Sugerimos a tomada de vídeo do transecto, nadando sobre ele vagarosamente. 
Vídeos e fotografias dos parâmetros medidos no Reef Check devem ser obtidos em maior 
número possível, especialmente dos vários tipos de danos.

Todos estes recursos visuais serão importantes para futuras comparações e para 
apresentação dos resultados à mídia. Estes devem ser guardados em seu arquivo e as 
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cópias remetidas ao Reef Check. Recomendamos a todas equipes a documentação de seu 
treinamento, de viagens, de levantamentos, de análises e de comemorações pós-mergulhos, 
com fotos e vídeos. Um vídeo geral do levantamento Reef Check e do ambiente no local será 
extremamente útil para apresentações à mídia, e para nossa Conferência com a Imprensa. 

Navegação

Para permitir repetição da pesquisa no futuro, será importante documentar os pontos 
reais de início e fim dos seus transectos. Use uma pequena bóia ligada a uma linha nos 
pontos de início e de fim de seu transecto, e então anote a posição destas bóias em relação a 
marcas na terra ou linha ups. Use rumos de bússola e desenhos, GPS ou equipamento mais 
sofisticado. Observe que muitas unidades de GPS manuais padrão podem variar em precisão 
até 100 m, e tipicamente 30 m.

Para precisão de 1-2 m é necessário um GPS diferencial (utilizando-se uma estação de 
levantamento em terra) ou registro por GPS manual duplo com post-processing system. 

Para maiores informações sobre estes equipamentos e técnicas, fale com seu fornecedor 
local de GPS. De qualquer forma, gostaríamos de receber coordenadas de GPS ou mapa da 
localização geral para uso em nosso relatório global. 

Uso do GPS

Verifique o datum ou referência que está sendo usada pelo GPS. A referência é um 
ponto na superfície da terra que é usado para ancorar um mapa. A referência usada pelo seu 
GPS deverá ser escolhida quando ele for originalmente ajustado. Você deve estar habilitado 
a obter a referência de GPS passando pelo procedimento de ajuste e verificando a entrada da 
referência. As latitudes e longitudes diferirão com base na referência em uso. 

Uso de Mapas

Verifique a projeção na qual o mapa está baseado. A projeção é um método que os 
cartógrafos usam para mostrar o globo em uma superfície plana. Dependendo da projeção 
utilizada, isto afetará onde um ponto aparecerá em diferentes mapas. As projeções dos 
mapas estão normalmente escritas em letras pequenas no rodapé do mapa ou próximo à 
barra de escala. Uma projeção náutica típica é a projeção Mercator. Abaixo da projeção pode 
estar uma informação, como o nome do esferóide (ex. Clarke) e um nome da referência (ex. 
WGS-84). Escreva todas as referências listadas no mapa.

Marcação permanente do transect

  Se você desejar executar novamente um transect, para facilitar a re-locação será 
conveniente marcar permanentemente os pontos de início e de fim ao longo de duas faixas 
de profundidade usando estacas fincada no recife.
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IV. RELATÓRIOS

Favor remeter seus resultados dentro de 10 dias do trabalho de campo, em planilhas 
Excel fornecidas pela sede nacional do Programa. As planilhas padronizadas em Excel 
5.0 está preparada para apresentação de dados, e será remetida por e-mail para todos 
participantes bem como as e instruções de preenchimento quando solicitadas pelo  e-mail 
reefcheckbr@yahoo.com.br. 

Deseja fazer mais?

Se você terminou seu levantamento e deseja realizar mais trabalhos preferimos que 
você realize levantamentos em sites adicionais. Quanto mais locais forem levantados como 
parte de Reef Check, mais completa será o nosso retrato do status dos recifes mundiais. 

V. ANÁLISE DOS DADOS

A Equipe de Cientistas é responsável pela verificação, análise e apresentação dos 
dados. Os membros da equipe devem auxiliar este trabalho. A verificação de dados é uma 
parte criticamente importante do Reef Check. 

O primeiro nível de verificação dos dados é executado no local, imediatamente 
após os mergulhos. O segundo nível de verificação dos dados é a comparação, pelos 
Lideres de Equipes, dos registros da planilha com os dados originais. Isto deve ser feito 
independentemente, por ambas as pessoas que lançaram os dados na planilha, e por uma 
segunda pessoa. Uma terceira verificação de erros será realizada na Sede do Reef Check 
Brasil e uma quarta na sede do Reef Check Global. 
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Termo de isenção de responsabilidade

Declaro ter pleno conhecimento de que o Reef Check é um programa voluntário. Tenho 
ciência de que não sou obrigado(a) a participar. Declaro que tomei a iniciativa de seguir a 
metodologia de pesquisa do Reef Check, pois esta fornece um meio adequado de coleta de 
informações científicas, e não porque ela possa minimizar quaisquer dos riscos de mergulho 
com aparelhos (mergulhos autônomo). Declaro que decidi realizar este trabalho voluntário de 
minha livre vontade com a finalidade de contribuir para a ciência e preservação dos recifes 
de coral e concordo que serei, individualmente, responsável por minha segurança, e por 
quaisquer danos físicos que possa sofrer. Declaro que não responsabilizarei o Instituto Recifes 
Costeiros, a Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, ou qualquer instituição ou pessoa 
associada com o programa acima, incluindo empregados, agentes, lideres de equipe ou 
outros voluntários. Isento todos (estes) de quaisquer responsabilidades por minha segurança 
ou danos físicos que eu possa vir a sofrer durante o processo de seguir a metodologia de 
pesquisa do Reef  Check, ou qualquer desvio desta.  

Local: _________________________________________ Data: _____________________

Nome completo (em letras de forma): __________________________________________

Assinatura: _______________________________________________________________

Caso você tenha interesse em obter informações sobre treinamentos, levantamentos 
de campo, escolhas de locais de amostragem e outros detalhes entre em contato conosco 
pelo endereço:

Instituto Recifes Costeiros/ Programa Reef Check Brasil
Rua Samuel Hardman s/n 
CEP 55578-000 
Tamandaré (PE)
Fone (0XX81) 367602901
e-mail: reefcheckbr@yahoo.com.br 
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Formulário de descrição do lugar

Nome do lugar:  

Data:  

Hora inicial dos trabalhos:  

Hora final dos trabalhos:  

Longitude do transecto (ponto inicial)  

Latitude do transecto (ponto inicial)  

Da carta náutica ou por GPS? (se GPS, indicar unidade) Carta náutica_____ GPS_____  EPE_____

Datum  

Orientação do transecto N-S____  NE-SW____  E-W____  SE-NW____ 

Distância da costa _____ Km

Distância do rio mais próximo _____ km

Tamanho da desembocadura <10m___ 11-50m___ 51-100m___ 101-500m___ 

Tempo ensolarado___  nublado___  chuvoso___

Temperatura do ar ___ graus Celsius

Temperatura da água na superfície ___ graus Celsius

Temperatura da água a 3 m ___ graus Celsius

Temperatura da água a 10 m ___ graus Celsius

Centro populacional mais próximo. _____distância em km

Tamanho aproximado da população _____ x 1000 pessoas 

Visibilidade horizontal na água _____ m

Por que esse lugar foi escolhido?  

Este lugar é protegido_____ ou exposto_____

Houve algum evento de mortalidade massiva nos últimos anos? sim_____   não_____   não sabe______ quando 
______ motivo __________
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Como você considera o lugar em termos de impactos antropogenicos? nenhum____ baixo____ moderado____  alto____

Que tipos de impactos você acredita ocorrer?  

Pesca com explosivos nenhum____   baixo____ moderado____  alto____

Pesca com veneno nenhum____   baixo____ moderado____  alto____

Coleta de peixes para aquário nenhum____   baixo____ moderado____  alto____

Coleta de invertebrados para aquário  

Coleta de invertebrados para alimentação nenhum____   baixo____ moderado____  alto____

 Coleta de invertebrados para lojas de suvenir. nenhum____   baixo____ moderado____  alto____

Mergulho turístico. nenhum____   baixo____ moderado____  alto____

Poluição clocal nenhum____   baixo____ moderado____  alto____

Poluição industrial nenhum____   baixo____ moderado____  alto____

Outros tipos de pesca? (Especifique) nenhum____   baixo____ moderado____  alto____

Outros impactos? (Especifique) nenhum____   baixo____ moderado____  alto____

O lugar faz parte de uma unidade de conservação? sim _____   não_____ 

Que tipo de proteção?  

Outros comentários.  

Enviado por (seu nome, e nome do líder).  
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