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Lutjanus synagris x x

Melichthys niger x x

Microspathodon chrysurus x x

Mycteroperca bonaci x x x

Myripristis jacobus x x x

Não identificada x x x x x x x x x

Odontoscion dentex x

Ophioblennius atlanticus x

Paranthias furcifer x

Pempheris schomburgkii x x

Pomacanthus arcuatus x x x x

Pomacanthus paru x x x x x x x x

Pseudupeneus maculates x x x x x x

Rypticus saponaceus x

Scarus zelindae x x x

Serranus flaviventris x

Sparisoma amplum x x x x

Sparisoma axillare x x x x x x x x x

Sparisoma frondosum x x x x x x x

Sphyraena barracuda x x

Stegastes rocacensis x x

Stegastes fuscus x x x

Stegastes pictus x x

Stegastes variabilis x

Thalassoma noronhanum x x

Total 16 31 32 24 27 21 11 20 21

Tabela 7: Registro das espécies de invertebrados observadas (indicadoras e não 
indicadoras) durante os transectos nos diferentes locais estudados.
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Diadema antillarum x x x

Echinaster brasiliensis x x

Echinometra lucunter x x x x x

Eucidaris tribuloides x x

Hermodice carunculata x x x

Lithopoma spp x

Octopus vulgaris x x

Palythoa caribaeorum x

Panulirus argus x x x x x

Tabela 6 (Continuação)
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Phyllogorgia dilatata x

Plexaurella dichotoma x

Plexaurella grandiflora x x

Plexaurella regia x

Stenopus hispidus x x x x

Lixo x

Total 3 7 3 2 2 3 6 1 7

Tabela 8: Registro das espécies de corais duros e moles observadas (indicadoras e não 
indicadoras) durante os transectos nos diferentes locais estudados.
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Agaricia humillis x x x

Favia gravida x x x x

Favia leptophylla x x x

Meandrina braziliensis x

Millepora alcicornis x x x x x

Millepora braziliensis x x

Millepora nitida x

Montastrea cavernosa x x x x

Mussismilia braziliensis x x

Mussismilia harttii x x x

Mussismilia hispida x x x

Palythoa caribaeorum x x x x x x x

Porites astreoides x x x x x x

Porites branneri x

Scolymia wellsi x x

Siderastrea stellata x x x x x x

Zoanthus sociatus x x x x

Não identificada x x x x x x x x x

Total 3 11 7 11 8 2 6 7 14

Tabela 7 (Continuação)
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Tabela 9: Número total de espécies observadas para cada categoria por localidade

Categoria
Local

Peixes Invertebrados Coral Total

Atol das Rocas 16 3 3 22

Fernando de Noronha 31 7 11 49

Maracajáu 32 3 7 42

Tamandaré 24 2 11 37

Maragogi 27 2 8 37

Recifes dos Itacolomis 21 3 2 26

Parcel das Paredes 11 6 6 25

Arquipélago dos Abrolhos 20 1 7 28

Parcel dos Abrolhos 21 7 14 42

Total 203 36 69 308

3.3.1 Padrões de distribuição e abundância observados: substrato

a) Cobertura 

 De um modo geral, os resultados mostraram que existem áreas 
de cobertura elevada no Brasil.  A maior cobertura percentual média 
de corais foi observada no Parcel dos Abrolhos, seguida por Fernando 
de Noronha (Figura 10).  Para estes dois locais, a cobertura está em 
torno de 30%, o que corresponde à cobertura média encontrada em 
levantamentos Reef Check em alguns dos melhores recifes do mundo 
(Hodgson & Liebeler, 2002).  No Brasil, estes índices correspondem 
provavelmente ao melhor que se pode obter nos locais amostrados, 
pois não somente foram selecionadas as regiões com a maior cober-
tura, como também os locais com maior cobertura nessas regiões. 

Figura 10 Freqüência percentual média de ocorrência da categoria coral duro (pétreo) por transecto de 40 pontos nas 
regiões amostradas.  AR-Atol das Rocas; FN- Fernando de Noronha; MJ- Maracajaú; TA- Tamandaré; MA- 
Maragogi; IT- Itacolomis; PP- Parcel das Paredes; AA- Arquipélago dos Abrolhos; PA- Parcel dos Abrolhos. Barras 
indicam desvio padrão.
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A seleção dos locais a serem amostrados é muito importante, 
pois a variação entre locais pode ser muito grande, dependendo da re-
gião. Em cada local, o número de locais amostrados seguiu indicações 
de informações prévias sobre distribuição dos corais e oportunidade 
de acesso.  Como as condições não foram idênticas em todas as regi-
ões, esta variação influiu na estimativa da cobertura média percentual 
da região e,  portanto, os locais devem ser analisados separadamente 
(Figura 11). 

Na região do Parcel de Abrolhos, por exemplo, houve pouca va-
riação entre os locais, com cobertura variando entre 25 e 35%; já em 
Fernando de Noronha a cobertura variou entre 5 e 35%, sendo que 
os locais de maior cobertura (Sancho, Dois Irmãos e Zé Ramos) estão 
localizados em áreas adjacentes na parte interna .  Na APA Costa dos 
Corais (Tamandaré e Maragogi) houve variação na cobertura entre 5 e 
25% e em Maracajaú a variação foi entre 15 e 30%.

Em Fernando de Noronha a variação entre todos os locais amos-
trados foi significativa (p=0,003).  As áreas nas quais coberturas ele-
vadas foram observadas (Laje Dois Irmãos, Sancho e Zé Ramos) são 
espacialmente restritas, em relação ao total da distribuição de colô-
nias na ilha.  A cobertura de coral pétreo entre essas áreas não variou 
significativamente (p=0,579).  

No caso do Parcel dos Abrolhos a cobertura observada entre os 
pontos (chapeirões) não variou significativamente (p=0,618), o que in-
dica que uma abrangência bem maior de distribuição elevada pode ser 
esperada, e que a média obtida possivelmente é mais representativa 
para a região como um todo.  Comparativamente, a área do Parcel dos 

Figura 11  Frequência percentual média de ocorrência da categoria coral duro por transecto de 40 pontos nos locais 
amostrados para cada região.  Barras indicam desvio padrão.
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Abrolhos é aproximadamente 70 vezes maior que a área de cobertura 
alta de corais de Noronha.  Os resultados de cobertura apresentaram 
boa concordância com informações existentes para o Parcel dos Abro-
lhos.  Segal (2003) amostrou três locais onde foram realizados cinco 
transectos de interseção pontual de linha (em cada local).  Os transec-
tos tinham 10 metros de comprimento com 250 pontos amostrais por 
estação.  A cobertura percentual média de coral duro (escleractíneos 
e mileporídeos) estimada para o Parcel dos Abrolhos foi de 31,91%, 
bastante próxima da cobertura estimada pelo presente levantamento, 
que foi de 32,81%.

Na APA Costa dos Corais a cobertura variou significativamente 
entre pontos, com valores maiores de cobertura nos pontos localiza-
dos em maiores profundidades e mais afastados da costa, para am-
bas localidades: Tamandaré, os Claros e  Maragogi, Paredão Pai Bento 
(p=0,028).  Em Maracajaú a cobertura foi significamente maior ao nor-
te dos Parrachos (p=0,001).

A cobertura de corais, no entanto, pode não representar um bom 
indicador da saúde recifal se tomada de forma pontual, ou seja, sem 
um acompanhamento anual.  A análise da taxa de corais vivos, obtida 
pela razão entre o percentual de corais vivos dividida pelo percentu-
al de corais vivos e mortos somados, fornece uma estimativa mais 
acurada.  Para o cálculo deste índice, no entanto, é necessária uma 
estimativa confiável de corais recentemente mortos, o que requer um 
maior treinamento por parte dos voluntários.  

b) Composição específica

Quanto à composição específica dos corais no Parcel dos Abro-
lhos, foi encontrada a maior diversidade, sem dominância significati-
va de nenhuma das dez espécies observadas.  A esperada maior abun-
dância percentual de Mussismilia brasiliensis não foi significativa.  É 
possível que esta espécie tenha sido subamostrada devido à caracte-
rística de crescimento da mesma, em colônias globulares elevadas do 
substrato, o que dificultava a amostragem pelo transecto (Figura 12). 

Em Fernando de Noronha, onde a maioria dos locais estava lo-
calizada em profundidades maior que 12 metros, a dominância foi de 
Montastrea cavernosa com 75% das observações (Figura 13).  

No Atol das Rocas e em Maracajaú a dominância foi de 100% de 
Siderastrea stellata (Figura 14).  Todos estes resultados estão de acordo 
com trabalhos anteriores que, embora não quantitativos, descreve-
ram as espécies dominantes em cada região e analisaram compara-
tivamente as coberturas.  Para Fernando de Noronha, por exemplo, 
Laborel (1969) descreve campos de Montastrea cavernosa em profun-
didades abaixo dos 15 metros com densidades superiores as obser-
vadas na costa.   
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 Colônia de Mussismilia brasiliensis (Foto: Mauro Maida)Figura 12

Colônia de Montastrea cavernosa (Foto: Yara Tibiriçá)Figura 13
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3.3.2 Branqueamento e doenças 

Segundo a metodologia Reef Check, o branqueamento foi regis-
trado na planilha de invertebrados, ou seja, em relação a uma área 
de 20 x 5 metros de largura, como uma estimativa de percentagem 
da população branqueada (ou seja, proporção de colônias com sinais 
de branqueamento em relação ao total de colônias) e percentagem 
de branqueamento na colônia.  Além disso, foi registrado o tipo de 
branqueamento na colônia (ex. centro, bordas, pontas); colônias com 
branqueamento foram registradas também no transecto de substra-
to.  

Durante os levantamentos realizados em 2002, poucas colô-
nias com branqueamento foram registradas, na maioria dos casos 
não ultrapassando 5% da população.  Em 2003, foi observado bran-
queamento em Maracajaú, onde foi registrada uma proporção mais 
elevada de branqueamento na população, com presença de colônias 
branqueadas na área amostrada nos transectos de invertebrados e 
também em todos transectos de substrato.  O evento foi registrado 
em menor escala na APA Costa dos Corais.  Em Abrolhos, embora não 
tenha sido realizada outra expedição, no início de março foram regis-
trados  branqueamentos, por pesquisadores locais, numa escala que 
sugere um evento de proporções menores que o observado em 1994 
(Clóvis Castro, com. pess.). 

Colônia de Siderastrea stellata  (Foto: Beatrice P. Ferreira)Figura 14
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A ocorrência simultânea em Maracajaú, APA Costa dos Corais e 
Abrolhos é um indício forte de fenômeno de larga escala (Figura 15).  
Nunca antes este padrão foi detectado com tanta nitidez no Brasil.  
Durante o grande evento de branqueamento de 1998, eventos simul-
tâneos foram quantificados para Abrolhos (BA) e São Sebastião (SP) 
(por Clovis Castro e equipe, e Alvaro Migotto e equipe, respectiva-
mente), embora o evento tenha sido observado em várias partes do 
Brasil (Figura 16). Os registros de branqueamento em três áreas reci-
fais dispersas numa área de mais de 2.000 km de distância indicam a 
importância de um programa de monitoramento de recifes em função 
de mudanças climáticas globais.

Percentagem de colônias com branqueamento na população nos anos de 2002 e 2003. Barras indicam desvio 
padrão.

Figura 15

Colônia de Siderastrea stellata com branqueamento. (Foto: Beatrice P. Ferreira)Figura 16
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No Atol das Rocas e em Fernando de Noronha foi verificada uma 
anomalia que provoca uma coloração azul-arroxeada nas colônias.  
Segundo mergulhadores locais, a anomalia era, aparentemente, se-
guida de branqueamento e necrose tecidual. 

3.3.3 Peixes

A abundância das espécies indicadoras reflete o estado de so-
brepesca que se encontra na maioria dos recifes brasileiros onde essa 
atividade é permitida.  Uma comparação, por categoria de unidade 
de conservação analisadas, mostra uma diferença significativa, com 
maior abundância de lutjanídeos, serranídeos (duas categorias de ta-
manho) e escarídeos nas UCs de proteção integral (Figuras 17a e 17b).  

Número médio de indivíduos por transect (20 x 5 m.) para cada indicador de peixes nos dois grupos de 
Unidades de Conservação, com pesca (Uso Sustentável) e sem pesca (Proteção Integral) com xiras (a) e sem (b). 
Barras indicam desvio padrão. * P< 0,05

Figuras 17 a e b
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Resultado semelhante foi obtido por Hodgson & Liebeler (2002), 
que detectaram diferenças significativas na abundância dessas cate-
gorias entre áreas protegidas e não protegidas da pesca em recifes de 
várias partes do mundo.  

A categoria Xira (família Haemulidae), foi uma exceção, pois o 
padrão observado foi oposto ao apresentado no relatório global do 
Reef Check, onde foi detectada maior abundância nas áreas fechadas 
à pesca (Figura 17a).  Para as demais categorias não houve diferença 
para o Brasil, assim como o verificado para os recifes monitorados no 
Atlântico e Indo-Pacífico pelo Reef Check (Hodgson & Liebeler, 2002)

Como as quantificações são numéricas e não de biomassa, não é 
possível comparar se nessas regiões, a exemplo do que aconteceu no 
Brasil, trata-se de cardumes de indivíduos juvenis que possivelmente 
se beneficiam da ausência de predadores.  A partir deste resultado, 
foram introduzidas na metodologia categorias de tamanho acima e 
abaixo de 10cm também para esse grupo.  

Em relação aos serranídeos maiores que 30cm, a maior densida-
de observada foi em Fernando de Noronha (Figura 18).  A grande maio-
ria, no entanto, foi composta por indivíduos da espécie Cephalopholis 
fulva, um serranídeo de pequeno porte cujo tamanho máximo está 
apenas alguns centímetros acima de 30cm (Figura 19).

A intenção de considerar a abundância de serranídeos acima de 
30cm é de observar os efeitos da sobrepesca no crescimento, e sepa-
rar as espécies de pequeno porte das de grande porte.  As espécies de 
pequeno porte, como é o caso de Cephalopholis fulva, muitas vezes 
não são alvo preferencial de pescarias, por serem considerados de 
menor valor de mercado.  Quando esta espécie é removida da análise, 
as abundâncias observadas caem para densidades de menos de dois 
indivíduos por transecto (Figura 18).  Hodgson & Liebeler (2002) en-
contraram valores médios entre 0,31 e 1,15 indivíduos por 100 m2 no 
Atlântico, Indo Pacifico e Mar Vermelho entre 1997 e 2001.  No Brasil, 
se excluirmos Cephalopholis fulva (Figura 19) os valores médios para 
serranídeos de grande porte estão abaixo de 0,25 indivíduos por 100 
m2 para todas as UCs  amostradas.  

Número médio de indivíduos  por 100 m2 com e sem Cephalopholis fulva. AR-Atol das Rocas; FN- Fernando 
de Noronha; MJ- Maracajaú; TA- Tamandaré; MA- Maragogi; IT- Itacolomis; PP- Parcel das Paredes; AA- 
Arquipélago dos Abrolhos; PA- Parcel dos Abrolhos. Barras indicam desvio padrão.

Figura 18
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Figura 19

O mero Epinephelus itajara. (Foto: Léo Francin)Figura 20

No total, apenas três indivíduos pertencentes a espécies de ser-
ranídeos de grande porte (dois Mycteroperca bonaci e um Epinepheus 
itajara) (Figura 20) foram observados durante todos os transectos.  Este 
resultado coincide com os estudos mais recentes que indicam o desa-
parecimento global destas espécies (Myers & Worm, 2002). 

A baixa abundância destas espécies provavelmente tem causas 
históricas: garoupas e badejos por séculos representaram um dos re-
cursos mais tradicionais da pesca demersal em fundos consolidados 
(Silva, 1988).  Estas espécies apresentam crescimento lento e longevi-
dade alta e que, portanto, não são capazes de sustentar níveis de mor-
talidade por pesca muito mais elevados que os níveis da mortalidade 
natural (Coleman et al., 2000). 

 Além disso, em alguns casos a proteção pode não estar sendo 
suficiente.  Em Noronha, a pesca só é proibida até a isóbata de 50 

A piraúna Cephalopholis fulva (Foto: Beatrice P. Ferreira)




