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para a proibição, durante o período de três anos, de todos o tipo de pesca 
e exploração, visitação, atividades náuticas e turísticas na área recifal co-
nhecida como Ilha da Barra, em frente as instalações do CEPENE. 

Com a publicação da portaria em 1999 foi dado início a um progra-
ma de monitoramento destas áreas.  A abundância de peixes e polvos 
dentro e fora das áreas fechadas foram acompanhadas ao longo do pri-
meiro ano de fechamento através de censos visuais realizados durante 
mergulho autônomo, que contaram com a participação de agentes de 
campo envolvidos a vários anos na pesca de mergulho. Durante os cen-
sos subaquáticos os peixes foram identificados e contados por mergulha-
dores treinados nadando ao longo de transectos de 20 x 5 metros, posi-
cionados ao longo da extensão das cavernas localizadas na terceira linha 
recifal de Tamandaré (Maida & Ferreira, 1997). Após um ano, foi detectada 
uma diferença significativa na abundância de peixes considerados alvo 
da pesca (Lutjanidae, Serranidae, Acanthuridae, Holocentridae, Scaridae) 
dentro da área fechada, com uma densidade média observada destes pei-
xes quatro vezes maior que na área aberta (Ferreira et al., 2000).  Uma 
outra diferença observada como resultado de um ano do fechamento da 
área, foi uma modificação no comportamento dos peixes, que se torna-
ram visivelmente menos arredios.  

Atualmente, uma vasta literatura atesta resultados positivos prove-
nientes de estudos semelhantes em várias partes do mundo, o que tem 
levado reservas marinhas ou áreas de exclusão a serem consideradas 
uma das principais estratégias de manejo pesqueiro (Roberts et al., 2005).  
A rápida recuperação da abundância de varias espécies observada na 
área fechada de Tamandaré demonstra o potencial desta estratégia tam-
bém para o manejo pesqueiro e recuperação de populações que habitam 
os recifes de coral da APA Costa dos Corais.  

Recifes da Ilha da Barra, Tamandaré APA Costa dos Corais (Foto: Antônio Henrique)
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O projeto Diagnóstico da Saúde Ambiental de Ecossistemas Re-
cifais da Costa Brasileira com a Utilização de Foraminíferos Bentônicos 
(FOCO-PROBIO/MMA) faz parte de uma proposta para levantamento de 
indicadores sensíveis a parâmetros climáticos e visa a produção de um 
diagnóstico da saúde de algumas áreas recifais costeiras e marinhas bra-
sileiras com geração de subsídios ao monitoramento ambiental destas 
áreas com base nas associações de foraminíferos bentônicos. As áreas de 
trabalho abrangem recifes de coral costeiros e insulares brasileiros res-
pectivamente, APA Costa dos Corais (PE), Porto Seguro (BA) e Fernando 
de Noronha (PE) e Banco dos Abrolhos (BA).

Foram executados trabalhos de campo durante o verão de 2005 
durante os dias 04 e 29 de janeiro e durante o inverno, entre os dias 03 e 
19 de Julho de 2005. Este estudo tem como objetivo geral a elaboração 
de um diagnóstico da saúde de algumas áreas de recifes de coral na costa 
brasileira com base no estudo quantitativo e mapeamento dos padrões 
de distribuição espacial das frentes de estresse de branqueamento, utili-
zando-se prioritariamente foraminíferos do gênero Amphistegina spp. (a 
partir do grau de branqueamento das testas desta espécie). Está sendo 
mapeado na escala 1:25.000 o índice FORAM (Foraminifers in Reef Asses-
sment and Monitoring, Hallock et al., 1993) obtido a partir da análise em 
nível genérico da assembléia de foraminíferos e diferenciação dos três 
grupos funcionais (oportunistas, heterotróficos e foraminíferos com en-
dossimbiontes). Este índice permite a avaliação da qualidade ambiental 
potencialmente aplicada neste diagnóstico, uma vez que os foraminíferos 
que ocorrem em ecossistemas recifais apresentam as mesmas exigências 
metabólicas de qualidade ambiental que os recifes de coral e apresentam 
ciclos reprodutivos mais rápidos respondendo de forma eficiente.

Em nível específico está sendo feita a análise de características fí-
sicas e químicas da água do mar nos pontos amostrados, bem como a 
sedimentologia para controle, qualificação e quantificação espacial de 
características sedimentares (granulometria, mineralogia, e matéria or-
gânica) que possam apresentar possíveis efeitos na fauna mascarando os 
resultados apresentados pelos foraminíferos, principalmente nas áreas 
de recifes de coral próximas à costa.

Os resultados até o presente momento mostram um número repre-
sentativo de indivíduos de Amphistegina spp. presentes nas amostras de 
todos os locais de forma geral branqueadas, bem como apresentando em 
alguns locais anomalias nos estágios finais de crescimento, espessuras 
variáveis do padrão de biconvexidade das testas, dentre outras, que pode 
ser decorrência de uma alteração ambiental importante ligada à influên-
cia dos sedimentos em suspensão como determinante na morfologia 
diagnosticada. Em média para as áreas analisadas, a separação de gru-
pos funcionais tem apresentado dominância do grupo de foraminíferos 
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O Projeto CORAL VIVO(http://acd.ufrj.br/~prjcoralvivo), iniciado em 
2004 com apoio do Fundo Nacional do Meio Ambiente (MMA/FNMA), tem 
aplicado estudos recentes sobre reprodução, recrutamento e distribuição 
de corais recifais brasileiros no estabelecimento de práticas de recupera-
ção das populações de corais de recifes degradados. Recrutas de corais 
têm sido obtidos por meio da implantação de placas de recrutamento e 
pela reprodução em cativeiro, os quais são mantidos em tanques com 
água do mar corrente, por cerca de um ano ¬período de maior morta-
lidade na natureza.  Após passada a fase inicial em tanques, os “juve-
nis” resultantes serão implantados nos recifes, seguindo metodologias já 
testadas no Brasil. Estudos complementares estão sendo desenvolvidos 
para verificação de áreas recifais degradadas para implantação de repo-
voamento em larga escala e aperfeiçoamento dos métodos.  O método 
de levantamento previsto é o do Reef Check, e ações conjuntas entre os 
projetos têm sido desenvolvidas nas áreas de trabalho.  Além disso, o 
CORAL VIVO tem realizado ações de mobilização social, de modo a criar 
uma consciência da importância dos corais e dos recifes, da sua situa-
ção atual e das ações necessárias para a recuperação e conservação dos 
recifes brasileiros. O primeiro resultado inédito do Projeto CORAL VIVO, 
ocorreu em 2004, quando foi realizada a fecundação in vitro de espécie 
de coral cérebro endêmico do Brasil e importante formador de nossos 
recifes,  a Mussismilia harttii.  cuja desova, que só ocorre em uma época 
do ano, foi observada simultaneamente em Tamandaré, PE, e Porto Segu-
ro, BA. Na ocasião, foram acompanhadas e documentadas todas as fases 
da reprodução e do desenvolvimento de um coral em laboratório. Ago-
ra, em 2005, mais uma vez a equipe do Projeto CORAL VIVO conseguiu 
acompanhar a reprodução da espécie em laboratório. Os pesquisadores 
acertaram em cheio a época exata da reprodução do coral Mussismilia 
harttii e se programaram para realizar vários experimentos no laboratório 
do CORAL VIVO, localizado no Arraial d´Ajuda Eco Parque e nos laborató-
rios do CEPENE-IBAMA, em Tamandaré, Pernambuco. Este ano, houve o 

heterotróficos, o que evidencia uma descaracterização dos padrões de 
qualidade ambiental favoráveis, no qual a dominância deveria ser de fo-
raminíferos com endossimbiontes. A etapa seguinte desta pesquisa pre-
tende o aprofundamento no estudo da ecologia e paleoecologia de fora-
miníferos de ambientes recifais brasileiros e seu uso como bioindicador 
a partir de detalhamento no mapeamento e desenho amostral, bem como 
com a análise de fragmentos recifais. Pretende-se também uma avaliação 
temporal na análise com a observação das tendências e mudanças de 
longo prazo a partir da análise de testemunhos. Com a conclusão das 
análises de parâmetros geoquímicos serão elaborados os mapeamentos 
em SIG para a visualização dos padrões observados em cada área. Este 
projeto tem o apoio financeiro do Ministério do Meio Ambiente através 
do PROBIO-CNPq/GEF/Banco Mundial.
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acompanhamento da reprodução do coral cérebro, tanto no mar (Recife 
de Fora, Porto Seguro, Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e na APA 
Costa dos Corais, Tamandaré), além das observações em aquários e tan-
ques. Todo este trabalho visa ao aperfeiçoamento da reprodução sexuada 
de corais brasileiros em cativeiro, para a recuperação dos recifes de coral 
degradados.

Mussismilia harttii desovando (Foto: Mauro Maida)
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