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Em 1999, o PROBIO, Projeto para a Conservação e Uso Sustentá-
vel da Diversidade Biológica Brasileira, organizou a oficina de trabalho 
“Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 
da Zona Costeira e Marinha” (http://www.bdt.org.br/workshop/costa). 
Essa oficina teve como objetivos: delimitar as áreas prioritárias para 
conservação da biodiversidade costeira e marinha e definir ações 
prioritárias para a conservação dessas áreas, as quais compreendes-
sem a realização de inventários e de pesquisas, atividades de mane-
jo, recuperação de áreas degradadas e a criação de novas unidades 
de conservação.  Durante o workshop foi levantada a necessidade de 
programas de monitoramento adequados para os ambientes recifais 
brasileiros e recomendada a criação de um Programa Nacional de Re-
cifes de Coral atuando, em especial, nos aspectos necessários para 
ações e estudos voltados para sua conservação e utilização sustentá-
vel, e que possibilitassem uma repartição justa e adequada de seus 
recursos.

Até 2000, época de publicação do segundo Status of Coral Re-
efs of the World: 2000 (Wilkinson, 2000), o Brasil era o único país da 
América do Sul que ainda não havia estabelecido uma rede nacional 
de monitoramento de recifes de coral, conforme consta no sumário 
executivo do documento sobre o progresso global na conservação de 
recifes de coral.  Apesar de vários impactos serem conhecidos (Maida 
et al., 1995; Ferreira et al., 2000; Ferreira & Maida, 2001), sobretudo 
nos recifes costeiros, de existirem áreas protegidas e legislação es-
pecífica para a proteção de recifes de coral,  e capacidade instalada 
em muitos casos, a falta de um programa global de monitoramento 
comprometia a divulgação da importância dos recifes brasileiros e a 
avaliação do seu estado de conservação, principalmente no tocante às 
mudanças climáticas globais. 

Programas governamentais e instrumentos legais para a conservação 
dos recifes de coral no Brasil

Ana Paula Prates

O Brasil é signatário de mais de 35 convenções e acordos inter-
nacionais e regionais e de 28 acordos bilaterais, além de ter participado 
ativamente da elaboração da Agenda 21 e da Convenção de Diversidade 
Biológica – CDB, durante a Rio-92.  A importância de ecossistemas ter-
restres e marinhos e de áreas protegidas é enfatizada principalmente na 
CDB, na Convenção do Patrimônio Mundial Natural e na Convenção de 
Ramsar.  Esses três instrumentos internacionais possuem objetivos dife-
rentes e, pode-se dizer, complementares.  Eles funcionam como “orienta-
dores” para as medidas de conservação, formulando diretrizes aos países 
participantes, no sentido de se desenvolverem estruturas de desenvolvi-
mento sustentável e manutenção da biodiversidade por meio das área.  

Segundo dados atualizados em 2002, do total de 200 unidades de 
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conservação existentes na costa brasileira, considerando todas as esferas 
de governo - federais, estaduais e municipais - 78 encontram-se entre o 
Estado do Maranhão e o Sul do Estado da Bahia.  Dessas, apenas nove 
englobam comunidades recifais significativas, sendo que três delas já fo-
ram reconhecidas como sítios de importância internacional.

Dessas nove unidades de conservação existentes, duas delas en-
contram-se em ilhas oceânicas, a Reserva Biológica do Atol das Rocas 
e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha; três nos limites 
de distribuição de recifes - Parque Estadual do Parcel do Manoel Luís, no 
Maranhão (designado como sítio RAMSAR em 1999), Parque Nacional 
Marinho dos Abrolhos e Área de Proteção Ambiental Estadual da Ponta 
da Baleia (BA). As demais encontram-se em áreas mais costeiras: Área de 
Proteção Ambiental Estadual dos Recifes de Coral (RN), Área de Proteção 
Ambiental - APA Costa dos Corais, Parque Municipal Marinho do Recife 
de Fora, Porto Seguro (BA) e a Reserva Extrativista Marinha do Corumbau 
(atualizado de Castro, 1999).

Outros esforços pontuais da área ambiental do governo brasileiro 
vêm sendo acrescidos às criações de unidades de conservação e às ini-
ciativas de pesquisa científica em desenvolvimento no país.  Pode-se des-
tacar dois projetos, de âmbito nacional, desenvolvidos pelo Ministério do 
Meio Ambiente por meio da Diretoria de Áreas Protegidas: o Projeto de 
Mapeamento dos Recifes de Coral Brasileiros, que deu origem ao Atlas 
dos Recifes de Coral nas Unidades de Conservação Brasileiras (MMA, 
2003) e a Campanha de Conduta Consciente em Ambientes Recifais, que 
divulga princípios de conduta para visitantes e outros usuários dessas 
áreas.

Apesar de todos os esforços aqui traduzidos em programas e leis 
existentes, muito ainda resta a ser realizado visando à conservação dos 
ambientes recifais no Brasil.  A estruturação institucional, bem como a 
legislação brasileira, precisa de maior empenho e esforço no sentido da 
articulação necessária entre os diversos setores e atores envolvidos no 
gerenciamento costeiro e marinho e, nesse contexto, o ambiente recifal 
necessita ser mais destacado.  Além disso, é fato que faltam mecanis-
mos mais eficazes de implantação e cumprimento das leis, principalmen-
te quando o assunto é controle (licenciamento) e fiscalização.  Mesmo 
dentro dos limites das unidades de conservação existentes, a ausência 
ou carência de fiscalização é um dos fatores que mais prejudica o cum-
primento dos esforços empregados na conservação.

A reversão desta situação começou em 2002 com aprovação, 
pelo PROBIO, projeto da Diretoria de Conservação da Biodiversidade 
– DCBio, do subprojeto “Monitoramento dos Recifes de Coral do Bra-
sil”, coordenado pelo Departamento de Oceanografia da Universidade 
Federal de Pernambuco - UFPE com o apoio do Projeto Recifes Cos-
teiros e do CEPENE/IBAMA.  O objetivo do projeto, que contou com 
participação de vários pesquisadores de outras instituições, foi esta-
belecer as bases para a implementação de um programa nacional de 
monitoramento para os recifes de coral no Brasil e também articular e 
envolver as unidades de conservação existentes nesses ambientes no 
estabelecimento de um programa nacional de monitoramento.  
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Neste trabalho são apresentados os resultados gerados pelo 
Programa Piloto Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil, discu-
tindo o estado de conservação dos recifes brasileiros e perspectivas 
de manejo, conservação e monitoramento desses ecossistemas.  No 
último volume do Status of Coral Reefs, publicado em 2002, a inicia-
tiva do Ministério do Meio Ambiente com o Reef Check foi destacada, 
juntamente com programas utilizando o protocolo AGRRA iniciados 
em 2000 nos Abrolhos, bem como resultados de levantamentos reali-
zados nos Recifes dos Itacolomis, Sul da Bahia (Garzón-Ferreira et al., 
2002).

3.1 METODOLOGIA ADOTADA

3.1.1  Por que o Reef Check?

A metodologia selecionada pelo PROBIO para o programa pilo-
to de monitoramento foi a do Reef Check, devido à sua característica 
voluntária e participativa.  Além disso, os métodos do Reef Check, por 
serem mais básicos, servem como ponto de partida para que depois 
possa ser incorporado também o método mais detalhado que é parte 
do GCRMN (Global Coral Reef Monitoring Network) (Wilkinson, 2000).  
Além disto, o Reef Check, por ser um programa voltado para a comu-
nidade e de participação voluntária, pode ser potencialmente estabe-
lecido em uma rede de pontos muito maior, envolvendo a participação 
de um grande número de pessoas, abrindo caminho para a seleção e 
instalação de pontos de monitoramento detalhados em ambientes de 
especial relevância e/ou representatividade.

O método do Reef Check foi desenvolvido no início de 1996 com 
o objetivo de ser o programa de levantamento da Rede Global de Mo-
nitoramento 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.

A idéia do Reef Check começou a surgir em 1993, quando cientis-
tas reunidos durante o Coloquium sobre Aspectos Globais dos Recifes 
de Coral concluíram que deveriam ser recomendados métodos mais 
específicos para investigar impactos humanos em recifes de coral, 
porque são esses os impactos evitáveis.  Foi reconhecido que outro 
sério problema com a postura científica tradicional era o fato de que 
existe somente um pequeno número de cientistas que estudam os 
recifes, a maioria dos quais estava muito sobrecarregada, e assim só 
poderiam executar pesquisas periodicamente.  Dessa forma, os dados 
básicos para a verificação da saúde dos recifes de coral eram muito 
pontuais e pouco comparáveis.  A solução seria organizar um esforço 
de pesquisa global que seria realizado anualmente em um período 
definido - uma pesquisa sinótica da saúde dos recifes do planeta, com 
ajuda voluntária de não-cientistas. 
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O conceito do Reef Check cresceu a partir dessa iniciativa e foi 
desenvolvido no início de 1996, tendo a designação Reef Check sido 
escolhida por Gregor Hodgson e Shaun Waddell em 22 de julho de 
1996.  Atualmente o Reef Check é um dos programas global de moni-
toramento de recifes de coral vinculados ao Global Coral Reef Monito-
ring Network (GCRMN).  

 O GCRMN e o Reef Check estão unidos em uma parceria estraté-
gica com o programa Reef Base, a base de dados global dos recifes de 
coral, representando o instrumento de divulgação e compartilhamen-
to dos dados de pesquisa e monitoramento gerados.  Contribuições 
de outros projetos como CORDIO, CARICOMP, AGRRA e Reefs at Risk 
também representam um importante componente (Wilkinson, 2002). 

Atualmente o Reef Check é o maior programa internacional de 
monitoramento de recifes de coral, envolvendo mergulhadores recre-
acionais e cientistas marinhos, implantado em 60 países e territórios 
pelo mundo. Além da produção de valiosos resultados científicos, o 
Reef Check tem promovido a conscientização de cientistas, governos, 
políticos e público em geral sobre o valor, as ameaças à saúde e as 
soluções dos problemas dos recifes de coral.  Quanto maior for o nú-
mero de países participantes, maior será a atenção da mídia e mais 
rapidamente as soluções poderão ser implementadas.

Em 1997 as equipes do Reef Check concluíram o primeiro levan-
tamento global de recifes de coral. Foram treinados 750 mergulhado-
res liderados por 100 cientistas, todos voluntários, nos levantamentos 
de mais de 300 recifes em 31 países.  Os resultados do Reef Check 97 
forneceram as primeiras evidências sólidas de que os recifes de coral 
estão danificados em uma escala global. O Reef Check 98 cobriu 40 
países e documentou o evento de  branqueamento global e conse-
qüente de mortalidade de corais. 

Em 2002, um relatório de cinco anos de monitoramento com 
Reef Check foi publicado por Hogdson e Liebeler e revelou tendên-
cias globais no período.  A cobertura de coral média percentual foi 
estimada em 32%.  O percentual de cobertura de corais foi associado 
negativamente ao nível de poluição por descarga de poluentes orgâ-
nicos.  A cobertura de algas, por outro lado, foi mais alta em recifes 
que recebem descarga de poluição orgânica doméstica.

Foi constatado o declínio de espécies indicadoras de sobrepesca, 
algumas em situação crítica.  Peixes da família Serranidae, considera-
dos espécies indicadoras, apresentaram abundâncias extremamente 
baixas.  Juntamente com outras espécies de peixes recifais de ciclo de 
vida longo com alta longevidade, estas espécies estarão seriamente 
ameaçadas se medidas urgentes de manejo não forem tomadas (Co-
leman et al., 2000).
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3.1.2  O Método Reef Check

O método empregado pelo Reef Check é voltado para um diag-
nóstico da saúde recifal a partir de estimativas da abundância de orga-
nismos recifais selecionados.  A escolha destes indicadores baseia-se 
na sua importância ecológica e econômica, na sua sensibilidade a im-
pactos humanos e, também, na  facilidade de identificação. A seleção 
dos locais deve sempre partir dos “melhores” sítios disponíveis, uma 
vez que a meta global é determinar extensão dos impactos humanos 
sobre os recifes de coral. A meta é pesquisar faixas de profundidade 
de 3 a 10m. Em muitos recifes, entretanto, a maior cobertura de corais 
não é encontrada nessas profundidades. Conseqüentemente, a esco-
lha deve ser na faixa de profundidade com a cobertura de coral mais 
alta nas seguintes faixas: raso (2 - 6m de profundidade) e médio (>6 
- 12m de profundidade). 

Ao longo de cada contorno deverão ser executados quatro tran-
sectos de 20m de comprimento. São quatro tipos de dados a serem 
registrados (cada um anotado em uma prancheta, respectivamente, 
com diferentes finalidades), (Figura 4) sendo um prévio à amostragem 
(com a descrição local) e três diferentes levantamentos. Estes três le-
vantamentos deverão ser feitos ao longo do mesmo transecto.

1) A descrição do local: Dados populacionais, históricos, locais 
(com características do local, condições atmosféricas e de mar) e ob-
servações devem ser registrados no formulário de Descrição do Sítio. 
Essas informações serão importantes durante a interpretação dos da-
dos de tendência global no banco de dados.

Figura 4 Pesquisador fazendo anotações em prancheta (Foto: Léo Francini)
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2) Transecto de faixa para peixes: Quatro transectos de 5m de 
largura (centradas na trena do transecto) por 20m de extensão serão 
amostrados para as espécies de peixes tipicamente alvo de pescado-
res de arpão, colecionadores de aquários e outros. 

3) Transecto de faixa para invertebrados: Os mesmos quatro 
transectos de faixa de 5m de largura (centrado na trena do transecto) 
por 20m de extensão, citados acima, serão utilizados para o levanta-
mento de espécies de invertebrados tipicamente alvos da coleta para 
alimento ou coleta como curiosidade.

4) Transecto de linha para substrato: Os mesmos quatro transec-
tos serão utilizados para o levantamento do tipo de substrato do reci-
fe, mas desta vez será utilizada uma amostragem pontual, observando 
apenas a cobertura sob pontos da trena em intervalos de 0.5m.

A lista de organismos indicadores adotados pelo Reef Check in-
clui organismos cuja abundância varia em conseqüência de impactos 
humanos de diversos tipos, tais como: excesso de pesca; pesca preda-
tória (através de explosivos e envenenamento); coleta para a indústria 
de aquários; poluição orgânica e coleta para o comércio de souvenirs 
(Hogdson, 1999).

Inicialmente desenvolvido para o Indo-Pacífico, o Reef Check 
recebeu modificações para poder ser aplicado com êxito no Caribe. 
A modificação mais relevante foi basicamente a alteração de alguns 
dos indicadores monitorados, devido à sua importância e vulnerabi-
lidade relativa entre ambas regiões. Como a metodologia passou a 
ser aplicada no Brasil, também aqui algumas modificações e adapta-
ções foram necessárias e serão descritas mais adiante.  Na verdade, 
alterações sempre são necessárias para que o método se aplique às 
necessidades locais, e não interferem no objetivo global do método, 
desde que os indicadores globais sejam também mantidos.  O manual 
de métodos do Reef Check foi traduzido e adaptado para a língua por-
tuguesa, incorporando todas as modificações e adições ao método, e 
está apresentado no Anexo 1 ao final desta publicação.

3.2  ÁREAS DE ESTUDO

Foram escolhidas inicialmente quatro áreas para a implantação 
do Programa de Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil: Parque 
Nacional de Abrolhos (BA), Área de Proteção Ambiental Costa dos Co-
rais (PE e AL), Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Coral (RN) e 
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PE) (Figura 5).

Além dos levantamentos que foram realizados nesses locais, 
áreas adjacentes foram visitadas, quando possível, para que fossem 
avaliadas as condições de trabalho, adequação dos métodos e levan-
tamentos preliminares.  Durante a expedição aos Abrolhos, foram re-
alizados também levantamentos na RESEX de Corumbau e na APA 
Ponta da Baleia e, na segunda expedição a Fernando de Noronha, fo-
ram realizados levantamentos durante uma curta visita ao Atol das 
Rocas. 
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Figura 5 Mapa das áreas selecionadas para o monitoramento de corais

A seleção dos locais é um fator crítico no sucesso de qualquer 
programa de monitoramento, e deve se adequar aos objetivos pro-
postos.  Nesse caso, a proposta era não somente uma amostra repre-
sentativa, mas também uma adequação aos objetivos de ampliação e 
continuidade do programa. 

O primeiro critério de escolha dos locais foi a representatividade 
da comunidade coralínea na região geográfica.  Para o Brasil, segun-
do Garzón-Ferreira et al., (2002),  existem cinco principais áreas de 
recifes de coral: 1) Touros-Natal; 2) Pirangi-Maceió; 3) Baía de Todos 
os Santos-Camamú; 4) Porto Seguro-Cabrália e 5) Abrolhos.  As áreas 
selecionadas inserem-se  em quatro dessas áreas (1, 2, 4 e 5).  Foi in-
cluída ainda uma sexta área de importância à lista apresentada pelos 
autores acima citados, que corresponde às ilhas e aos bancos oceâni-
cos da cadeia de Fernando de Noronha, levantada durante o presente 
projeto. 
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Outro critério de seleção foi a inserção em unidades de conser-
vação (UCs).  O protocolo Reef Check, bem como outros programas de 
avaliação globais, sugere que, a princípio, sempre se amostre locais 
onde os recifes estejam em melhores condições, ou onde os impactos 
sejam mais reduzidos, e isto só se verifica em localidades remotas ou 
protegidas por legislação e fiscalização.  Amostragens em locais com 
impacto humano, no entanto, também são necessárias, tanto com a 
finalidade de mapear os impactos no mundo, como também de anali-
sar comparativamente seus efeitos.

Como foram selecionadas Unidades de Conservação de Prote-
ção Integral e Uso Sustentável, foi possível realizar uma comparação 
entre diferentes níveis de uso.  Além disto, uma vantagem adicional 
da localização em UCs foi a possibilidade de envolvimento dos gesto-
res locais.  Finalmente, um último critério foi a importância do turismo 
subaquático na região.  O turismo é um impacto que deve ser monito-
rado para um manejo eficiente e, ao mesmo tempo, representa uma 
oportunidade de continuidade do mesmo monitoramento, devido à 
infraestrutura necessária ao caráter voluntário da metodologia Reef 
Check.  Desta forma foi possível testar a disposição e a capacidade do 
setor turístico subaquático para participar num programa global de 
monitoramento de recifes de coral.

Durante os anos de 2002 e parte de 2003, levantamentos foram 
realizados em 50 pontos de mergulho distribuídos em nove localida-
des diferentes da costa brasileira.  Em cada localidade o objetivo foi 
realizar levantamentos em, no mínimo, quatro sítios, com realização 
de quatro transectos em cada sítio. 

As equipes oscilaram entre quatro e dez mergulhadores, núme-
ros considerados limítrofes para os objetivos propostos. 

No total, foram feitos 186 transectos nos 52 pontos de mergulho 
localizados nas áreas pretendidas pelo projeto (PARNAMAR de Fer-
nando de Noronha, APA dos Recifes de Coral, APA Costa dos Corais 
e PARNAMAR dos Abrolhos).  Adicionalmente, foram feitos seis tran-
sectos na REBIO do Atol das Rocas e na RESEX do Corumbau, cujos 
resultados também serão apresentados, embora não possam ser con-
siderados conclusivos, uma vez que a meta de quatro pontos não foi 
atingida. 

Tabela 1: Performance amostral dos levantamentos.

Local Dias de 
Viagem

Nº de Tran-
sectos

Dias amos-
trados

Transec-
tos/dia

Atol das Rocas 3 6 2 3

PARNAMAR de Fernando de Noronha (Probio) 6 40 4 10

PARNAMAR de Fernando de Noronha (Quiksilver) 14 22 5 4.4

APA dos Recifes de Coral (I) 4 24 3 8

APA dos Recifes de Coral (II) 5 20 3 6.66

APA Costa dos Corais 14 38 8 4,75

PARNAMAR dos Abrolhos 6 28 5 5.6

APA Ponta da Baleia 1 6 1 6

RESEX do Corumbau 4 8 2 4

Total 57 192 33 5.8
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A performance amostral pode ser avaliada pelo número de tran-
sectos/dia (Tabela 1).  Isto basicamente depende de condições favo-
ráveis ao mergulho (visibilidade) e navegação.  A distância entre os 
pontos amostrais é um outro fator determinante.  

Na maioria das localidades, o número de transectos realizados a 
cada dia foi limitado ao período em que as condições eram ótimas em 
termos de visibilidade, o que significa período de estofo da maré bai-
xa. Neste período ocorre uma menor movimentação de água e uma 
maior proteção em relação ao efeito das ondas, através da barreira 
formada pelos próprios recifes.  Na maioria dos recifes visitados exis-
te um acúmulo de sedimento fino no fundo, que é re-suspenso por 
ventos, correntes, ondas ou movimento de marés. 

Fernando de Noronha foi um dos poucos lugares onde foi pos-
sível mergulhar com qualquer altura de maré, desde que o mar esti-
vesse calmo.  Com isso, foi o local com a melhor performance amos-
tral, com uma média de 10 transectos por dia.  Os levantamentos no 
Parque foram realizados em novembro de 2002 e março de 2003 nas 
seguintes áreas recifais: Laje Dois Irmãos, Cagarras, Sancho, Buraco 
do Inferno, Zé Ramos, localizados no mar de dentro, e Sueste e Bura-
co da Raquel, no mar de fora. (Prancha 1).

Vista geral dos locais amostrados no arquipélago de Fernando de NoronhaPrancha 1 
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As épocas do ano escolhidas para as saídas também foram ade-
quadas na maioria das vezes.  A segunda expedição a Fernando de 
Noronha, a bordo do Indies Trader, foi em uma época considerada 
menos adequada para o mergulho, porém boa para a prática do surf, 
também um dos objetivos da expedição.  Os mergulhos foram reali-
zados em períodos de calmaria que intercalavam períodos de grande 
ondulação.

No Atol das Rocas, ainda durante a expedição com o Indies Tra-
der, a intenção foi de explorar e determinar a adequabilidade da me-
todologia. Desta forma, o número de transectos não reflete realmente 
o que se pode fazer em um dia, embora apesar das condições excelen-
tes de visibilidade, as fortes correntes de maré sejam um impedimen-
to para o mergulho nas barretas.  As piscinas de maré, no entanto, 
onde tem sido realizado o maior número de estudos, oferecem boas 
condições em torno da maré baixa e são acessíveis na maior parte do 
tempo. 

Na APA Costa dos Corais, onde a coordenação do projeto está 
sediada nas dependências do CEPENE – IBAMA, em Tamandaré, os 
levantamentos foram feitos entre novembro de 2002, e março de 2003 
em dias alternados, de acordo com as melhores condições de tempo 
e visibilidade da água. Os levantamentos foram realizados nos recifes 
localizados nos Municípios de Tamandaré (PE) e Maragogi (AL) (Pran-
cha 2) nos meses de maio e dezembro de 2002 e janeiro e fevereiro de 
2003.   

Na APA dos Recifes de Coral (Maracajaú), onde também existe 
a limitação da maré, foi possível a realização de um número maior de 
transectos por dia.  No entanto, na primeira expedição em setembro 
de 2002 só foi possível alcançar os pontos a partir de um único flutu-
ante, tendo sido necessária uma segunda saída em fevereiro de 2003 
para complementar os levantamentos (Prancha 3) .

Os levantamentos em Abrolhos foram realizados em março de 
2002.  Os levantamentos no Parcel de Abrolhos foram realizados nos 
chapeirões do arco externo, e no Arquipélago dos Abrolhos ao longo 
da franja recifal da ilha Siriba.  Durante a mesma expedição, foram 
realizados ainda levantamentos no Parcel das Paredes, APA Ponta da 
Baleia, e nos recifes dos Itacolomis, RESEX do Corumbau (Prancha 4). 

Em Abrolhos, na região do Parcel dos Abrolhos, a média foi de 
quatro transectos ou um chapeirão por dia, devido principalmente à 
dificuldade na localização dos chapeirões, de ancoragem e de uma 
certa dependência de horário de maré para melhores condições de 
mergulho.  Foi possível, no entanto, realizar levantamentos no arqui-
pélago dos Abrolhos no mesmo dia, ao retornar dos chapeirões. 
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APA Costa dos Corais com os locais de amostragemPrancha 2 
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Visão geral dos locais amostrados na APA dos Recifes de CoraisPrancha 3 
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Visão geral dos locais de amostragem em AbrolhosPrancha 4 
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A Atividade de Mergulho Recreativo em Maragogi (APA Marinha Cos-
ta dos Corais) e Maracajaú (APA dos Recifes de Coral)

Caroline Feitosa

A praia de Maragogi está inserida na APA Costa dos Corais e sedia 
uma das bases do Projeto Recifes Costeiros, que tem como um dos ob-
jetivos principais fornecer uma base científica e assistência técnica para 
a elaboração do plano de manejo da APA Costa dos Corais. As medidas 

The Crossing

Beatrice Padovani Ferreira

Em março de 2003, a Quiksilver, empresa que apóia o Reef Check 
ao redor do mundo, possibilitou ao projeto Monitoramento dos Recifes 
de Coral do Brasil mais uma visita ao Arquipélago de Fernando de Noro-
nha e também à Reserva Biológica do Atol das Rocas. 

Através de um projeto intitulado “The Crossing”, iniciado em 1999, 
a empresa tem proporcionado aos cientistas do Reef Check a oportunida-
de de pesquisar os recifes de coral de vários locais do globo (ver artigo 
em Transect Line, News from the Reef Check Global Network).  em  http://
www.reefcheck.org/newsletter_index.htm.).  

Cerca de 117 recifes de coral ao redor do mundo já foram estuda-
dos por doze cientistas diferentes (Hodgson & Liebeler, 2002).  Os pes-
quisadores ficam a bordo do Indies Trader, um barco estruturado para 
operações de mergulho e surf, juntamente com surfistas patrocinados 
pela Quiksilver, e utilizam toda esta infraestrutura para coletarem dados 
sobre a saúde global dos recifes, além de oferecerem treinamentos para 
os surfistas para que possam participar do Reef Check durante a viagem, 
tornando-se assim mais um grupo em busca da conservação dos recifes 
de coral. 

Em Fernando de Noronha, o barco ficou aberto para visitação do 
público, tendo recebido visita da escola local.  Os alunos participaram 
de um concurso de redação sobre a expedição e os recifes de coral, e o 
ganhador recebeu uma prancha de surf.

Os surfistas a bordo, patrocinados pela Quiksilver, foram treinados 
para a metodologia e participaram dos levantamentos em Fernando de 
Noronha e Atol das Rocas.

O Indies Trader no Brasil 
(Foto: Mauro Maida)
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de ordenamento propostas pelo Projeto Recifes Costeiros em Maragogi 
foram as seguintes: cobrança do ingresso de visitação, orientação aos 
turistas, fiscalização nas Galés, controle no número de embarcações e 
implantação de bóias (poitas) sinalizadoras de ancoragem.

Os impactos estão relacionados com o turismo, principalmente 
com a atividade de alimentação artificial (ração) ofertada pelos turistas. 
Esta prática tem favorecido algumas espécies em detrimento de outras. 
Por exemplo, nessa localidade foi observado um aumento temporal na 
abundância dos saberés ou sargentinhos Abudefduf saxatilis (Feitosa, 
2005). 

O turismo realizado nas Galés é o recreativo, onde os turistas não 
praticam necessariamente o mergulho. Esta atividade não é muito desen-
volvida nesses recifes, uma vez que, entre as onze empresas que atuam 
nesta área, apenas duas oferecem a prática do mergulho. 

O mergulho ofertado nos recifes de Maragogi é do tipo “guiado”, 
onde o turista, independente de ser mergulhador ou não, utiliza todo o 
equipamento de mergulho autônomo (exceto nadadeiras), porém é con-
duzido pelo instrutor.  Acredita-se que esta atividade não seja impactante, 
uma vez que os instrutores monitoram todo o mergulho bem próximo 
aos turistas, além de receberem instruções dos funcionários do Projeto 
Recifes Costeiros de como se comportarem no ambiente recifal. 

Nos Parrachos de Maracajaú, localizados Área de Proteção Ambien-
tal dos Recifes de Coral (APARC), o turismo é intenso.  Lanchas levam 
turistas nas marés baixas a cinco flutuantes instalados nos Parrachos, 
somando em dias de maior pico 1.300 visitantes.  Em um relatório de 
uma das operadoras de mergulho que atuam na área, foi verificado um 
aumento no número de snorkeling de cerca quatro vezes entre os anos de 
1995 e 1997; de mais de 20 vezes, entre 1995 e 1998; de mais de 80 vezes, 
entre 1995 e 1999 e estima-se que este aumento tenha sido de cerca de 
100 vezes entre os anos de 1995 e 2000.  Picos de até 1.300 pessoas por 
dia, distribuídas nos cinco flutuantes e três catamarãs existentes já foram 
registrados (Feitosa, 2005). 

Os donos de operadoras de turismo atuantes nesses recifes, quan-
do entrevistados, afirmaram que para a melhoria e ordenamento dessa 
atividade em Maracajáu, é necessário haver um acordo dos empresários 
entre si, e destes com os pescadores, além de melhorar a fiscalização por 
parte do órgão responsável  - o IDEMA (Feitosa, 2005). 

O turismo praticado nos Parrachos de Maracajaú é voltado para o 
mergulho, onde o turista, mergulhador ou não, recebe informações so-
bre a área, como se portar no ambiente recifal (a fim de evitar pisoteio 
dos recifes e a quebra de corais com as nadadeiras) e como utilizar o 
equipamento.  O mergulho autônomo é realizado sempre na presença 
de instrutores e monitores, seguindo uma trilha previamente estabeleci-
da.  Para os turistas que preferem praticar o “snorkelling”, as operadoras 
geralmente oferecem bóias que irão ajudar na flutuabilidade, evitando 
assim o contato com os recifes.  Todas as empresas de turismo atuantes 
nestes recifes oferecem infra-estrutura para realização de mergulho, seja 
livre ou autônomo.
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3.2.1 Descrição das unidades de conservação pesquisadas 

a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PE)

O arquipélago de Fernando de Noronha (Figura 6) localiza-se a 
345km da costa do Rio Grande do Norte e é formado por 21 ilhas, 
ilhotas e rochedos. As ilhas foram formadas por erupções vulcânicas 
há mais de 2 milhões de anos (Mitraud, 2001). Cerca de 50% desse 
território foi instituído Parque Nacional Marinho em 1988, sendo ad-
ministrada pelo IBAMA (Maida & Ferreira, 1997). O Parque Nacional 
de Fernando de Noronha é formado por seis ilhas maiores: Fernando 
de Noronha, Rata, do Meio, Lucena, Sela Gineta e Rasa e mais 14 ro-
chedos praticamente inacessíveis. 

O turismo é, sem dúvida, um dos maiores impactos e seu orde-
namento motivo de preocupação na ilha, com várias medidas de res-
trição e controle de uso implantados.  As condições em Fernando de 
Noronha são extremamente propícias ao mergulho, com águas claras 
todo ano e independência de horários de marés.  Em 2002, foi regis-
trado um total de 30.167 mergulhadores, metade dos 62.551 turistas 
que visitaram a ilha no mesmo ano.  Por dia, a média para o ano foi de 
84, com um máximo de 120 mergulhadores/dia em janeiro.  A média 
mensal foi de 2.514 mergulhadores (máximo – 3.593) transportados 
por nove embarcações.  A operação de mergulho é singular pela alta e 
contínua demanda de mergulhadores (Tonioli, 2003).  Os impactos em 
Fernando de Noronha deveriam ser restritos ao turismo subaquático, 
já que se trata de um Parque, mas a pesca possivelmente representa 
também um impacto significativo.  

Em Fernando de Noronha ocorrem nove espécies de corais zoo-
xantelados.  O padrão de zonação é similar ao observado no continente, 
com uma zona superior, da superfície até dois metros de profundida-
de onde predominam construções de algas e moluscos vermetídeos, 
seguida por uma zona com o hidrocoral Millepora alcicornis e o zoan-
tídeo Palythoa sp.  A zona seguinte, de dois a quinze metros de profun-
didade, é caracterizada por colônias de corais isoladas das espécies 
Siderastrea stellata, Favia gravida, Porites spp., Agaricia agaricites, 
Madracis decactis, Mussismilia hispida e Mussismilia hartii. Dos 15 
aos 25 metros localiza-se uma zona dominada pelo coral Montastrea 
cavernosa, com colônias que formam grandes pináculos isolados. 
Embora muitas das espécies de corais presentes em Noronha sejam 
os principais construtores de recifes na costa, como Siderastrea stella-
ta, Montastrea cavernosa, Mussimilia hispida e M. hartii, não existem 
formações recifais verdadeiras na ilha.  Em algumas áreas, no entan-
to, as comunidades coralíneas são bastante desenvolvidas, com co-
lônias crescendo sobre o fundo rochoso em densidades maiores que 
as observadas na costa.  Exemplos são as formações encontradas em 
frente aos Dois Irmãos e na enseada de Zé Ramos (próximo à entrada 
da Baía dos Golfinhos).  Enquanto a primeira área é um ponto popular 
de mergulho, na segunda área o acesso é permitido somente para fins 
de pesquisa.  Uma outra característica local são as formas dos Mille-
porídeos, ou corais de fogo, que na costa apresentam principalmente 
formas ramificadas, e em Noronha assumem tipicamente a forma in-

Vista do PARNAMAR 
Fernando de Noronha 
(Foto: Léo Francini)

Figura 6
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crustante, com colônias de coloração dourada recobrindo inteiramen-
te grandes blocos de granito.

b) Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (PE e AL)

A Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais foi criada por 
Decreto Federal em outubro de 1997, com o objetivo de garantir a 
conservação dos recifes de coral, praias e manguezais entre o lito-
ral sul de Pernambuco e norte de Alagoas.  Abrange uma área total 
de 413.563 hectares, sendo a maior unidade de conservação marinha 
do Brasil. A APA Marinha Costa dos Corais estende-se ao longo de 
135km de litoral, desde Tamandaré (PE) (Figura 7) até Paripueira, litoral 
norte de Alagoas, e fica dentro dos limites 8°42’16’’S e 35°04’40’’W; 
8°47’44’’S e 34°47’20’’W; 9°46’30’’S e 35°25’W; 9°32’51’’S e 35°36’59’’W. 
A APA Costa dos Corais é a primeira unidade de conservação federal a 
incluir os recifes costeiros e tem como um dos objetivos proporcionar 
o ordenamento das atividades na área, mediante gestão participativa, 
tendo em vista a utilização sustentável dos recursos naturais.  Nes-
sa região, os recifes associados aos mangues representam o suporte 
para a manutenção da intensa atividade pesqueira artesanal (Ferreira 
et al., 2000).

Os municípios que fazem parte da APA são: Rio Formoso, Taman-
daré, Barreiros e São José da Coroa Grande, no Estado de Pernambu-
co e Maragogi, Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, 
Passo do Camaragibe, São Luis do Quitunde, Barra de Santo Antônio, 
Paripueira e Maceió, no Estado de Alagoas.

Nessa região os recifes de coral apresentam uma característica 
distinta, dado seu crescimento isolado em colunas com altura de cinco 
a seis metros e expandidos lateralmente no topo.  Nos locais onde é 
denso o crescimento dessas colunas de coral, os recifes aglutinam-se 
em seus topos, criando grande estruturas com espaços abertos abai-
xo da superfície, formando um sistema de cavernas interconectado.  
A fauna de coral dos recifes é mais rica nessa região do que mais ao 
norte.  Das 18 espécies de corais pétreos, descritas para a costa bra-
sileira, nove espécies foram observadas nessa costa.  Os principais 
formadores de corais nessa região são as espécies Mussismilia harttii 
e Montastrea cavernosa (Maida & Ferreira, 1997).   

Caracteriza a região a formação em até três linhas paralelas à 
costa, com topos expostos durante a maré baixa.  A primeira linha 
é contígua à praia e fica exposta na maré baixa.  Segundo Laborel 
(1969) e Dominguez et al., (1990) esses recifes são estruturas calcáre-
as crescendo no topo de bancos de arenito.  Na segunda linha, estes 
recifes superficiais emergem de profundidades de um a oito metros, 
dependendo da profundidade da lagoa, na forma de colunas que se 
fundem na superfície exposta durante a maré baixa.  A terceira linha 
forma uma barreira que tipicamente apresenta o padrão de colunas 
com topos interconectados sobre um complexo sistema de cavernas.  
A parte interna dos recifes, voltada para o continente apresenta caver-
nas amplas sob o topo, enquanto que a crista frontal apresenta um 
sistema tipo spur-and-groove.

Vista aérea dos recifes 
de Tamandaré, APA Costa 
dos Corais (Foto: Antônio 
Henrique) 

Figura 7
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Os impactos de origem antrópica mais graves provavelmente 
relacionam-se à sedimentação por meio de aporte de origem terres-
tre, devido a intensa agricultura na região.  Extração de corais já foi 
um impacto comum décadas atrás, provavelmente com danos irre-
versíveis.  A pesca é bastante importante na região, principalmente 
no chamado “mar de dentro”, onde ocorrem recifes rasos.  O turismo 
também é bastante intenso.  Em Maragogi os recifes são distantes da 
costa cerca de 5km.  Cerca de 18 embarcações transportam turistas 
nas marés baixas até a região das Galés, onde se formam piscinas 
naturais rasas.  Estima-se um total de 60 mil visitantes por ano, com 
picos de até 729 visitantes por dia.  A área de visitação e ancoragem, 
no entanto, é restrita e as atividades monitoradas.

c) Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Coral (RN)

A Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Coral (APARC) foi 
criada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do 
Decreto nº 15.476, de 6 de junho de 2001, e corresponde à região ma-
rinha que abrange a faixa costeira dos Municípios de Maxaranguape, 
Rio do Fogo e Touros. Nessa área de plataforma rasa, situada  em fren-
te à linha de costa que vai desde o Cabo de São Roque até o Cabo Cal-
canhar, na porção nordeste do Estado do Rio Grande do Norte (RN), 
encontram-se  várias linhas de recifes, desde arenitos de praia até 
recifes profundos (Feitosa et al, 2002).  Nessa região existe uma ban-
cada de recifes costeiros conhecida como Parrachos de Maracajaú, 
pertencente ao Município de Maxaranguape, que foi escolhida para a 
realização dos levantamentos.

Os Parrachos de Maracajaú abrangem uma área de 9km de ex-
tensão por 2km de largura e distam 5km da praia.  Os recifes são su-
portados por uma base arenítica e a principal espécie construtora de 
coral encontrada é Siderastrea stellata, segundo Feitosa, 2002. Os im-
pactos relacionam-se principalmente ao turismo e à pesca.  O decreto 
de criação da APA proibiu a pesca de arpão e bicheiro, mas a atividade 
é bastante praticada pela comunidade local, podendo ser observada 
com freqüência.  O turismo é intenso.  Lanchas levam turistas nas 
marés baixas a cinco flutuantes instalados nos Parrachos, somando 
em dias de maior pico 1.300 visitantes (Feitosa, 2005, vide texto sobre 
turismo em Maracajaú).

d) Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (PARNAMAR Abro-
lhos, BA)

Na costa do Estado da Bahia a plataforma continental se alarga, 
atingindo mais de 200km na parte meridional da costa.  Nesta região 
localizam-se os Abrolhos, o maior e mais diversificado complexo de 
recifes da costa brasileira.  Toda a região constitui-se  em um Parque 
Marinho Nacional desde 1983, tendo sido o primeiro Parque Marinho 
estabelecido no Brasil.

 O arquipélago dos Abrolhos (Figura 8) está localizado a cerca de 
65km ao largo da cidade de Caravelas.  Ele compreende cinco ilhas 

Vista do PARNAMAR 
Abrolhos (Foto: Léo 
Francini)

Figura 8
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vulcânicas circundadas por recifes de franja.  As formações de reci-
fes de coral da área de Abrolhos estão espalhadas em uma área de 
6.000km2, de até 15km de comprimento e 5km de largura.  Os recifes 
de Abrolhos estão dispostos em dois arcos: um arco interno, mais 
próximo à costa e que emerge de profundidades em redor de 10m; e 
um outro arco externo, disposto ao largo do arquipélago de Abrolhos 
em direção à borda da plataforma continental (Leão, 1996).

Os elementos básicos da maioria dos recifes da região são os 
pináculos em forma de cogumelos, resultantes do crescimento verti-
cal dos corais, seguido por um crescimento da superfície horizontal, 
formando assim os chamados “chapeirões”.  No arco costal, o topo 
dos cogumelos adjacente funde-se para formar uma plataforma de 
bancos de recifes, com 1 a 20km de extensão e de formas variadas.  O 
arco externo, ao largo do arquipélago, é formado por recifes isolados 
em forma de cogumelo que repousam em águas com 15 a 20 metros 
de profundidade (Leão, 1996).

Observa-se em Abrolhos a mais alta diversidade de corais no 
Brasil.  Todos os corais escleractínios zooxantelados e hidrocorais en-
contrados na costa brasileira estão presentes em Abrolhos, dos quais 
sete espécies (incluindo os principais construtores) são formas endê-
micas.  Duas das espécies brasileiras de corais escleratínios, Mussis-
milia braziliensis e Favia leptophylla, e o hidrocoral Millepora nitida 
somente ocorrem nas costas da Bahia (Maida & Ferreira, 1997).

Os impactos de origem antrópica em Abrolhos são o turismo 
subaquático e eventual pesca ilegal.  Registros do Ibama desde 1997 
indicam que os visitantes no Parque são distribuídos irregularmente 
ao longo do ano, com picos em janeiro (entre 3.000 e 3.500 visitantes), 
caindo abruptamente até junho, quando são registrados mínimos de 
menos de 200 visitantes por mês, subindo novamente em julho e se 
mantendo em torno de 1.000 visitantes/mês. No ano de 2002, no en-
tanto, o número máximo mensal de visitantes não ultrapassou 2.000 
visitantes/mês, mesmo nos meses de janeiro e julho.  Como a região é 
um Parque desde 1983, bastante extensa e diversa, é certamente uma 
das menos impactadas.

Já o Parcel das Paredes, APA Ponta da Baleia, é uma região bas-
tante impactada pela pesca, além do turismo, mais intenso que em 
Abrolhos.  Na RESEX do Corumbau a pesca é praticada pelos pesca-
dores tradicionais, porém o acesso remoto e falta de infra-estrutura 
restringem tanto o impacto da pesca como do turismo.  Impactos de-
vido ao aporte de sedimento de origem terrestre são presentes, pois, 
a agricultura é desenvolvida na região e existem desembocaduras de 
rios próximos a área dos recifes.

3.2.2 Seleção dos pontos de mergulho   
      
Em cada local, a seleção dos pontos de mergulho foi feita com 

base nos mesmos critérios: representatividade dos diferentes e prin-
cipais ambientes recifais, ocorrência significativa de corais e o mergu-
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lho recreativo (turístico).  Para avaliar efeitos de impactos antrópicos, 
sempre que disponível foram testados locais com ou sem impactos de 
pesca e turismo.  Acima destes critérios pesaram acessibilidade aos 
locais, tanto em condições normais como nas condições prevalecen-
tes durante a expedição.  Em todas as etapas participaram gestores 
e/ou pesquisadores de instituições locais com conhecimento sobre a 
área. 

a) Adaptações sobre a estratégia de amostragem

Os recifes brasileiros apresentam uma zonação de corais que, 
em geral, são encontradas na maior parte das formações recifais ao 
longo da costa.  Geralmente colônias pequenas de Favia gravida,      
Siderastrea stellata e Porites spp. são encontradas nos topos recifais; 
algas Melobesiae e gastrópode vermetídeos formam as cristas reci-
fais; uma zona de ocorrência de Palythoa e Millepora spp. se encontra 
abaixo da crista de algas; uma zona de Mussismilia spp. nos declives 
intermediários dos recifes; e uma zona de Montastrea cavernosa em 
águas mais profundas (Maida & Ferreira, 1997). 

Os pontos amostrais não cobriram todas as zonas descritas para 
os recifes brasileiros, em todas as regiões.  Com isso, não é possível 
uma comparação entre recifes levando-se em conta cada uma dessas 
zonas.  O que se procurou, na fase piloto, foram os locais de maior 
abundância e densidade de colônias, onde replicações pudessem ser 
estabelecidas e assim feita uma avaliação preliminar geral dos recifes 
brasileiros como um todo, de forma a permitir uma comparação com 
padrões globais e a determinação de pontos amostrais que atendes-
sem também a necessidades de monitoramento locais.

Além da zonação típica dos corais em muitas regiões, o reduzi-
do tamanho e forma geralmente elíptica dos recifes de coral na costa 
brasileira tornaram necessárias modificações na estratégia de amos-
tragem, principalmente no que se refere à disposição dos transectos.

No Caribe e Indo-Pacífico os transectos são geralmente estendi-
dos em linha reta e contínua.  No Brasil, em vários locais, como Ma-
racajaú e Parcel dos Abrolhos, os transectos foram estendidos acom-
panhando a borda ou franja dos recifes, de maneira sinuosa, com o 
cuidado, no entanto, de preservar a largura constante de cinco me-
tros ao longo do traçado. O Reef Check global recomenda o uso de 
uma trena de 100 metros contínuos, com intervalos de cinco metros 
marcados entre seqüências de 20 metros.  No Brasil foram adotadas 
trenas individuais de 20 metros, com espaçamento aleatório entre as 
trenas. A profundidade amostral também foi estendida para 17 metros 
de profundidade, pois em algumas localidades, como Fernando de 
Noronha, existem importantes formações do coral pétreo Montastrea 
cavernosa localizadas em áreas mais profundas.

b) Localização de transectos em áreas de declive e cavernas

Segundo a metodologia Reef Check, levantamentos em recifes 
com fortes declives (drop-offs), recifes predominantemente localiza-
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dos em cavernas ou sob declividades negativas devem ser evitados.  
Para o Brasil, nos casos em que estes foram os únicos ambientes dis-
poníveis para o levantamento, a trena do transecto para a amostra-
gem de substrato foi estendida em áreas onde haviam patamares nas 
faces com declividade.  No caso de áreas com cavernas, os transectos 
foram colocados na crista recifal sobre as cavernas, e os cinco metros 
de largura para peixes e invertebrados foram então ajustados às duas 
direções, incluindo as cavernas.

c) Adaptação dos indicadores

A adaptação do método incluiu a substituição ou inclusão de 
novos indicadores, conforme a Tabela 2. O mero (Epinephelus itajara) 
foi incluído em substituição ao nassau grouper (Epinephelus striatus), 
indicador correspondente, ausente no Brasil.  Assim como o nassau 
grouper, o mero está ameaçado, e foi a primeira espécie de peixe ma-
rinho a ter sua captura e comercialização proibida em todo território 
nacional por portaria federal em 2002 (Portaria IBAMA 121). 

Outros indicadores foram incluídos por haver atividade intensa 
de coleta, como no caso dos polvos e peixes ornamentais.  Guias de 
identificação de campo para todas as categorias foram desenvolvidos 
e estão nos Anexos 2 e 3.

Após os resultados da fase piloto, outros indicadores foram in-
cluídos, em resposta a uma percepção local de aumento (como o caso 
de duas espécies de ouriços adicionadas), ou diminuição (Hermodice 
sp.) recente de abundância; por haver pesca recente dirigida a essas 
espécies (caso de Acanthurus spp., vide quadro de Ribeiro sobre pes-
ca com armadilhas).  Algumas categorias foram também divididas por 
tamanho, como o caso dos Haemulidae, cuja abundância de juvenis, 
como será visto adiante, foi maior em áreas com pressão pesqueira 
mais intensa.

Sempre que possível foram anotadas as espécies que compu-
nham um dado indicador e a abundância de cada uma.  Como a iden-
tificação depende do conhecimento do amostrador, voluntários que 
participaram dos levantamentos e foram capazes de identificar os indi-
cadores muitas vezes não estavam habilitados a identificar os organis-
mos em nível de espécie.  Isso dependeu da região e da composição 
da equipe.  Com isso, dados de composição específica de cada indica-
dor não foram obtidos durante todos os censos.  As identificações de 
corais foram feitas em nível de espécie em 78% dos casos; em peixes, 
em 90% dos casos e em invertebrados em 60% dos casos.
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Tabela 2: Organismos indicadores utilizados pelas equipes do Reef Check ao redor do 
mundo e os indicadores acrescentados somente para o Brasil.

Indicadores Peixes

Reef Check Global Reef Check Atlântico Reef Check Brasil
Borboletas

(Chaetodontidae)
Borboletas

(Chaetodontidae)
Borboletas

(Chaetodontidae)

Xiras 
(Haemulidae)

Xiras 
(Haemulidae)

Xiras
 (Haemulidae > 10 cm)

Xiras 
(Haemulidae < 10 cm)

Vermelhos 
(Lutjanidae)

Vermelhos 
(Lutjanidae)

Vermelhos
 (Lutjanidae)

Garoupas 
(Serranidae > 30 cm)

Nassau grouper  
(Epinephelus striatus)

Mero
 (Epinephelus itajara)

Outras garoupas
 (Contar somente > 30 cm)

Garoupas  
(Serranidae < 30 cm)

Garoupas 
 (Serranidae > 30 cm)

Peixe-Papagaios
 (Scaridae > 20 cm)

Peixe-Papagaios 
(Scaridae > 20 cm)

Bobó, Bico-verde 
(Scaridae > 20 cm)

Bobó, Bico-verde 
(Scaridae < 20 cm)

Cirurgiões
 (Acanthuridae > 20 cm)

Cirurgiões 
(Acanthuridae > 20 cm)

Moréias (Muraenidae) Moréias (Muraenidae) Moréias
 (Muraenidae)

Ornamentais

Indicadores Invertebrados

Reef Check Global Reef Check Atlântico Reef Check Brasil
Camarão Palhaço 

(Stenopus hispidus) 
Camarão Palhaço Camarão Palhaço 

Ouriço Diadema 
(Diadema antillarum)

Ouriço Diadema Ouriço Diadema 

Ouriço Satélite 
(Eucidaris spp)

Ouriço Satélite Ouriço Satélite

Ouriço Branco
(Tripneustes spp)

Ouriço Branco Ouriço Branco

Ouriço Comum 
(Echinometra lucunter) 
(no médio de ind. m-2)

Polvo 
(Octopus spp)

Estrela-do-mar

Flamingo Tongue 
(Cyphoma gibbosum)

Triton (Charonia spp) Triton Búzios 
(várias espécies)

Poliqueta de fogo
 (Hermodice carunculata)

Anêmona Gigante 
(Condilactys gigantea)

Gorgônia Gorgônia
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Coral (% de cobertura 
estimada por m²)

Coral quebrado (por 
âncora)

 Coral quebrado 
(por outros)

Coral quebrado 
(por âncora)

 Coral quebrado 
(por outros)

Coral quebrado (por 
mergulhador) 

Coral quebrado (por 
âncora ou remo)

 Coral quebrado (por 
outros)

Lixo (pesca)
 Lixo (outros)

Lixo (pesca) 
Lixo (outros)

Lixo (pesca)
 Lixo (outros) 
Lixo (vidro)

 Lixo (plástico) 
Lixo (metal)

Branqueamento
 (% da população e % por 

colônia)

Branqueamento
 (% da população e % por 

colônia)

Branqueamento (% 
da população e % por 
colônia e contagem do 

número de colônias 
branqueadas)

Doenças em corais 
 (Sim/Não e %)

Doenças em corais  
(Sim/Não e %)

Doenças em corais  
(Sim/Não e % e 

contagem do número de 
colônias)

Animais raros Animais raros Animais raros

Indicadores Substrato

Reef Check Global Reef Check Atlântico Reef Check Brasil
CD (Coral Duro) CD  (Coral Duro) CD  (Coral Duro)

CM (Coral Mole) CM (Coral Mole) CM (Coral Mole)

RD (Rocha) RD (Rocha) RD (Rocha)

NIA (Alga Indicadora de 
Nutrientes)

NIA (Alga Indicadora de 
Nutrientes)

NIA (Alga Indicadora de 
Nutrientes)

SP (Esponja) SP (Esponja) SP (Esponja)

AG (Argila) AG (Argila) AG (Argila)

CC (Cascalho) CC (Cascalho) CC (Cascalho)

AR (Areia) AR (Areia) AR (Areia)

CRM (Coral Recentemente 
Morto)

CRM (Coral Recentemente 
Morto)

CRM (Coral 
Recentemente Morto)

OT (Outros) OT (Outros) OT (Outros)

AF (Alga Folhosa)

AC (Alga Calcária- 
Halimeda spp)

AC (Alga Calcária- 
Incrustante)

d) Armanezamento de dados e elaboração do Sistema de Infor-
mações Geográficas  

 Uma base de dados relacional (Viescas, 1995) foi elaborada 
para o armazenamento dos dados obtidos durante o monitoramento. 
Sua estruturação levou em conta a continuidade do projeto de mo-
nitoramento dos recifes de coral na costa brasileira em anos subse-
qüentes. 

Tabela 2 (continuação)
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 As diferentes categorias de informações obtidas durante a exe-
cução do projeto foram introduzidas em um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), gerenciado pelo aplicativo Spring 4.1. Para isso, 
as cartas náuticas vetorizadas, as imagens orbitais processadas e as 
posições das saídas de campo foram reduzidas a um mesmo datum 
geográfico (South América 69) e reunidos em um conjunto de planos 
de informação para cada uma das área monitoradas.

 Os dados presentes no banco de dados relacional foram in-
corporados ao SIG e vinculados às posições dos transectos ou saí-
das. Isso tornou possível a execução de uma consulta de seleção, na 
linguagem SQL (Structured Query Language), à base de dados vin-
culados ao SIG, resultando na visualização espacial dos indicadores 
selecionados para cada área de monitoramento (Figura 9).

e) Tratamento estatístico

Os dados foram testados quanto à normalidade.  Dados normais 
foram testados por meio de análise de variância.  Na ausência de nor-
malidade, foram usados testes não paramétricos de Kruskal-Wallis 
e Kolmogorov-Smirnov. O nível de significância considerado foi de 
p<0,05.

SIG elaborado para Maracajau mostrando planos de informação e base de dados vinculada na parte inferior. Um 
exemplo de consulta é mostrado (select * where [SERRANíDEOS > 30CM] >= 1). Os pontos vermelhos são os 
locais onde o resultado da consulta é verdadeiro (i.e.: onde foram observados serranídeos com mais de 30 cm). 
Nos pontos brancos o resultado da consulta é falso.

Figura 9
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados aqui apresentados referem-se aos levantamentos 
subaquáticos realizados nos 15 meses de duração do projeto, quando 
foram feitos 186 transectos em 52 pontos de mergulho localizados nas 
áreas pretendidas pelo projeto (PARNAMAR de Fernando de Noronha, 
APA dos Recifes de Coral, APA Costa dos Corais e PARNAMAR dos 
Abrolhos) e seis na REBIO do Atol das Rocas, perfazendo um total de 
192 transectos.

No total foram listadas 96 espécies indicadoras, entre peixes, 
invertebrados e corais.  As Tabelas 3, 4 e 5 contém os números de es-
pécies por categoria de indicador para peixes, invertebrados e subs-
trato.  A distribuição de ocorrência das espécies nos diferentes locais 
amostrados pode ser observada nas Tabelas 6, 7 e 8. O número total de 
espécies indicadoras e não indicadoras observadas foi de 308.  A Tabe-
la 9 lista o número total de espécies observadas para cada categoria, 
por localidade. 

 
Tabela 3: Número de espécies por indicador - Peixes

Indicadores: Peixes Espécies
Bobó, Bico-verde, Budião Scarus trispinosus 

Scarus zelindae 

Sparisoma axillare 

Sparisoma frondosum 

Sparisoma amplum

Borboletas Chaetodon striatus

Chaetodon ocellatus

Moréias Gymnothorax spp.

Ornamentais Bodianus rufus 

Gramma brasiliensis 

Holacanthus ciliaris 

Pomacanthus arcuatus 

Pomacanthus paru

Microspathodon chrysurus

Serranídeos Mycteroperca bonaci 

Cephalopholis fulva

Epinephelus adscensionis

Paranthias furcifer

Rypticus saponaceus

Epinephelus itajara

Serranus flaviventris

Vermelhos Lutjanus chrysurus 

Lutjanus jocu 

Lutjanus synagris 

Lutjanus cyanopterus

Xiras Anisotremus virginicus 

Anisotremus surinamensis

Anisotremus moricandi



50

Haemulon aurolineatum 

Haemulon parra 

Haemulon plumieri 

Haemulon squamipinna 

Haemulon chrysargyreum

Moréias Gymnothorax miliaris

Outros Elacatinus figaro

Halichoeres cyanocephalus

Abudefduf saxatilis

Acanthurus coeruleus

Acanthurus chirurgus

Acanthurus. bahianus

Aluterus scriptus

Calamus penna

Canthidermis sufflamen

Carangoides ruber

Caranx hippos

Caranx latus

Chromis multilineata

Diodon hystrix

Halichoeres brasiliensis

Halichoeres poeyi

Halichoeres radiatus

Halichoeres cyanocephalus

Holocentrus ascensionis

Kyphosus sp

Malacanthus plumieri

Melichthys niger

Myrichthys ocellatus

Myripristis jacobus

Odontoscion dentex

Ophioblennius atlanticus

Pempheris schomburgkii

Pseudocaranx dentex

Pseudupeneus maculatus

Sphyraena barracuda

Stegastes fuscus

Stegastes pictus

Stegastes variabilis

Stegastes rocasensis 

Thalassoma noronhanum

Fonte dos nomes científicos: Menezes et al., 2003

Tabela 3 (continuação)
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Tabela 4: Número de espécies por indicador- Invertebrados

Indicadores: Invertebrados Espécies
Camarão Palhaço Stenopus hispidus

Estrela-do-mar Echinaster brasiliensis

Gorgônia Phyllogorgia dilatata

Plexaurella dichotoma

Plexaurella grandiflora

Plexaurella regia

Polvo Octopus vulgaris

Lagosta Panulirus spp.

Búzio Cassis flammea

Ouriço Comum Echinometra lucunter

Ouriço Diadema Diadema antillarum

Ouriço Satélite Eucidaris tribuloides

Outros Bellactis ilkalysea

Hermodice carunculata

Lysmata grabhami

Aplysia dactylomela

Tabela 5: Numero de espécies por indicador- Substrato

Substrato: Coral Duro Espécies
Corais Agaricia humilis

Favia gravida

Favia leptophylla

Meandrina braziliensis

Montastrea cavernosa

Mussismilia braziliensis

Mussismilia harttii

Mussismilia hispida

Porites astreoides

Porites branneri

Scolymia wellsi

Siderastrea stellata

Hidrocorais Millepora alcicornis

Millepora braziliensis

Stylaster roseus

Substrato: Coral Mole Espécies
Zoanthídeos Palythoa caribaeorum

Zoanthus sociatus
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Tabela 6: Registro das espécies de peixes observadas, (indicadoras e não indicadoras, ) 
durante os transectos nos diferentes locais estudados.

Local

Peixe A
to

l d
as

 R
o

ca
s

Fe
rn

an
d

o
 d

e 
N

o
ro

n
h

a

M
ar

ac
aj

aú

Ta
m

an
d

ar
é

M
ar

ag
o

g
i

R
ec

if
es

 d
o

s 
It

ac
o

lo
m

is

Pa
rc

el
 d

e 
Pa

re
d

es

A
rq

u
ip

él
ag

o
 d

o
s 

A
b

ro
lh

o
s

Pa
rc

el
 d

o
s 

A
b

ro
lh

o
s

Abudefduf saxatilis x x x x x

Acanthurus bahianus x x x x

Acanthurus chirurgus x x x x x x x

Acanthurus coeruleus x x x x x x x x

Aluterus scriptus x

Anisotremus moricandi x

Anisotremus surinamensis x x x

Anisotremus virginicus x x x x x x x x

Bodianus rufus x x x x

Calamus penna x

Canthidermis sufflamen x

Caranx latus x

Carangoides ruber x

Cephalopholis fulva x x x x x

Chaetodon ocellatus x x x

Chaetodon striatus x x x x

Chromis multilineata x

Elacatinus figaro x x x x x

Epinephelus adscensionis x x x

Epinephelus itajara x

Gramma brasiliensis x x x

Gymnothorax miliaris x

Haemulon aurolineatum x x x x x x x

Haemulon chrysargyreum x x

Haemulon parra x x x x x x x

Haemulon plumieri x x x x

Haemulon squamipinna x x

Halichoeres brasiliensis x x x x

Halichoeres cyanocephalus x x

Halichoeres poeyi x x x

Halichoeres radiatus x

Holacanthus ciliaris x x x

Holocentrus ascensionis x x x x x

Kyphosus sp x

Lutjanus chrysurus x x x x x x

Lutjanus cyanopterus x

Lutjanus jocu x x x




