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RESUMO 

Apesar de serem áreas de importância ecológica e socioeconômica, os 
ambientes recifais no nordeste brasileiro vem sofrendo com os impactos do 
turismo desordenado, como o pisoteio, atividade que leva à diminuição na 
abundância dos organismos, principalmente os bentônicos, e perda de 
biodiversidade. Os objetivos deste trabalho foram 1) caracterizar a comunidade 
bentônica no recife sedimentar raso de Pirangi/RN, identificando padrões de 
zonação, e 2) avaliar o seu processo de estruturação sob diferentes graus de 
impacto de pisoteio, subsidiando informações para uso adequado da área. 
Foram coletados dados de abundância dos organismos, porcentagem de 
cobertura do substrato e parâmetros físico-químicos. Para responder ao 
primeiro objetivo, os dados foram coletados em estações com diferentes 
tempos de exposição ao ar e em seguida foram utilizados em análises 
multivariadas. Verificou-se a formação de duas zonas no recife: uma delas 
abrange áreas sempre submersas e áreas de menor tempo de exposição, de 
menor rugosidade e maior heterogeneidade na cobertura de substrato, com 
predomínio de areia, alga folhosa e rodolito, relacionada a organismos como 
gastrópodes, caranguejos e ouriço-do-mar; a segunda zona compreende áreas 
de maior tempo de exposição, maior rugosidade e predomínio de substrato 
rochoso sem cobertura, associada à organismos como cracas, gastrópodes, 
bivalves e caranguejos. Conclui-se que o recife estudado apresenta padrão 
próprio de zonação, influenciado tanto pelo tempo de emersão quanto por 
características do substrato, como rugosidade e tipo de cobertura. Para 
responder ao segundo objetivo deste trabalho, foram montados 4 blocos 
experimentais em cada uma das três áreas de diferentes intensidades de 
pisoteio, contendo os seguintes tratamentos: isolado (sem pisoteio), isolado 
raspado, pisoteio raspado e controle (com pisoteio mantido), havendo coleta de 
dados por 11 meses. Os dados de abundância, índices de diversidade e 
cobertura viva de substrato foram comparados entre áreas e tratamentos. Os 
resultados mostraram que nas áreas com pisoteio, ao término do experimento, 
foram observadas diferenças entre as intensidades do impacto, em que 
maiores valores de abundância e riqueza da fauna móvel e riqueza de 
cobertura viva (ANOVA, p<0,05) foram encontrados na área de maior 
intensidade de pisoteio. Com relação à fauna retirada dos tratamentos 
pisoteados raspados, observou-se na área de maior impacto uma abundância 
de pequenos invertebrados bentônicos mais de três vezes menor do que na 
área de pisoteio intermediário (ANOVA, p<0,05). As áreas isoladas iniciais e 
finais diferiram apenas quanto à porcentagem de cobertura viva, havendo um 
aumento de 35% desta ao final do experimento. Quanto às áreas que foram 
totalmente raspadas e isoladas, ao término do experimento foi observado um 
aumento na porcentagem de cobertura viva de 11,11% em relação à 
quantidade inicial na área de impacto intermediário e 37,5% na área de maior 
impacto, indicando recuperação da área. Sugere-se que o uso atual do recife 
de Pirangi seja revisto, havendo uma descentralização do pisoteio, ou uma 
diminuição de visitas, de forma que não ocorra em elevadas intensidades. 

 
Palavras-chave: comunidade bentônica, recife sedimentar, zonação, 

pisoteio, sucessão ecológica 
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ABSTRACT 
 

Despite being areas of socioeconomic and ecological importance, the 
reef environments in northeastern Brazil have been suffering with cluttered 
tourism impacts, such as trampling, activity that leads to decrease in abundance 
of organisms, especially benthic, and loss of biodiversity. The objectives of this 
study were 1) to characterize the benthic community in the shallow sandstone 
reef of Pirangi/RN, identifying patterns of zonation, and 2) evaluate its process 
of structuring under different degrees of impact of trampling, providing 
information to the proper use of the area. Data on abundance of organisms, the 
percentage coverage of the substrate and physic-chemical parameters were 
collected. The formation of two zones on the reef was observed: one that 
considers submerged areas and ones with shorter time of exposure, lower 
roughness and higher heterogeneity in the coverage of the substrate, with a 
predominance of sand, foliose algae, rodolit, being related to organisms such as 
gastropods, crabs and sea-urchin; the second zone comprises areas with 
longer time of exposure, greater roughness and predominance of bedrock 
uncovered, being associated with organisms such as barnacles, gastropods, 
bivalves and crabs. It is concluded that the studied reef presents its own 
zonation pattern, influenced by both the time of immersion and the substrate 
characteristics, such as roughness and type of coverage. To answer the second 
objective of this study, four experimental blocks were mounted on each of the 
three areas of different intensities of trampling, containing the following 
treatments: control (isolated from trampling), shaved isolated, trampling and 
shaved trampling, with data collection by 11 months. The data in abundance, 
diversity indices and living coverage of the substrate were compared between 
areas and treatments. The results showed that at the trampling areas, at the 
end of the experiment, differences were observed between the intensities of the 
impact, where higher values of abundance and richness of mobile fauna and 
richness of live coverage (ANOVA, p <0.05) were found in the area of higher 
trampling intensity. For fauna withdrawal of trampled scraped treatments, it was 
observed in the area of greatest impact that the abundance of small benthic 
invertebrates is more than three times smaller than that at the area of 
intermediate trampling (ANOVA, p <0.05). Initial isolated areas and final ones 
differed only as to the percentage of live coverage, with an increase of 35% at 
the end of this experiment. As for the areas that were completely scraped and 
isolated at the end of the experiment was observed an increase in the 
percentage of live coverage of 11.11% compared to the initial amount in the 
area of intermediate impact and 37.5% in the area with greater impact, 
indicating recovery of the area. It is suggested that the current use of the reef of 
Pirangi be reviewed, with a decentralization of trampling, or a decrease in visits, 
so that it does not occur at high intensities.  

 
Key-words: benthic community, sandstone reef, zonation, trampling, 

ecological succession 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Os ambientes recifais devem estar entre os ecossistemas prioritários à 

conservação e proteção, conforme previsto pelo Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (BRASIL, 1988), uma vez que são áreas de grande 

importância ecológica. Entretanto, segundo diagnóstico do PROBIO (MMA, 

2006), os ecossistemas recifais brasileiros são áreas de situação crítica por 

estarem sob forte impacto antrópico. 

No litoral sul do Rio Grande do Norte, o recife raso de Pirangi vem 

sofrendo com o intenso impacto do pisoteio provocado em grande parte pela 

crescente atividade turística e aumento do número de veranistas (Amaral, 

2006).  

Por sua vez, dentre as áreas consideradas prioritárias para 

conservação, a área que compreende os recifes de Pirangi (código de área 

nacional: MC-760) está classificada como “extremamente alta” segundo mapa 

de áreas prioritárias para conservação (MMA, 2007), o qual recomenda a 

realização de um inventário da biodiversidade e criação de uma Unidade de 

Conservação.  

Diante deste contexto, estudos experimentais que mostrem como os 

organismos estão distribuídos no recife, os fatores determinantes dessa 

distribuição e como o impacto provocado pelo pisoteio altera a estrutura da 

comunidade dos organismos locais são de extrema importância para geração 

de informações científicas que contribuam para a ampliação de conhecimento 

da região, oferecendo suporte a planos de manejo e conservação. 

Os organismos bentônicos, devido à sua estreita relação com o 

substrato, são alvos do impacto por pisoteio e podem ser considerados 

indicadores de mudança na estrutura da comunidade de um dado local (Povey 

e Keough, 1991).  

Assim, a presente proposta de trabalho visa caracterizar a diversidade 

da macrofauna bentônica em um recife sedimentar tropical, o recife de Pirangi, 

e avaliar os principais fatores físicos e biológicos que possam influenciar a 

distribuição, a abundância e a formação de zonação desses organismos. 

Ainda, pretende-se compreender o processo de estruturação e 

sucessão da comunidade bentônica do recife sob diferentes graus de impacto 

por pisoteio, visando uma proposta de uso da área. 
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Área de estudo  

A área de estudo deste trabalho foram os recifes rasos de Pirangi 

(Figura 1), localizados no estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil 

(5° 58’ S - 35° 06’ O). Sua posição é paralela à costa, distante 

aproximadamente 800 metros. Nas áreas sempre submersas ao redor do 

recife, a profundidade atinge cerca de dois metros durante as marés baixas 

(Azevedo et al, 2011). Esse ecossistema está sujeito à variação das marés e 

fica emerso durante a baixa-mar (Laborel, 1970), originando poças de marés 

nessa área, com aproximadamente 80 centímetros de profundidade e uma 

temperatura média da água de 28ºC (Amaral, 2006). Próximo à área do recife 

(a aproximadamente 1.200 metros – distância medida com o software Google 

Earth), está localizada a desembocadura do rio Pirangi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização do recife de Pirangi, litoral Sul do Rio Grande do Norte, em relação à 
costa do Estado. Fonte: Google Earth. 

 

De acordo com Branner (1904), a constituição destes recifes é 

arenítica. Algumas áreas são formadas por arenitos ferruginosos, 

caracterizando-se por serem mais irregulares, de superfície mais rugosa e 

tonalidade avermelhada. Outras áreas são constituídas de arenitos de praia 

(beach rocks), correspondendo a áreas planas, de tonalidade acinzentada. Nas 

marés baixas, a frente protegida do recife, voltada para o continente, apresenta 

águas mais claras e calmas, enquanto a região voltada para o oceano aberto é 

mais turbulenta, exposta a um maior embate de ondas (Amaral, 2006). 

 

Recife raso de 
Pirangi 
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Estrutura da dissertação 

O presente trabalho está dividido em dois capítulos. O capítulo 1 

apresenta uma caracterização da distribuição dos organismos bentônicos no 

recife de Pirangi em função de características físicas e biológicas, onde é 

proposto um padrão de zonação para a área.  

O capítulo 2 aborda a problemática do impacto do pisoteio na 

comunidade bentônica do recife de Pirangi, descrevendo a estruturação e 

recuperação da comunidade sob diferentes intensidades de pisoteio. A partir 

dos resultados, sugere-se alternativas para o uso da área, de forma que o 

impacto do pisoteio aos organismos bentônicos seja reduzido. 
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CAPÍTULO 1  

 

Padrões de zonação das comunidades bentônicas em um recife 

sedimentar tropical 

 

Resumo 

No nordeste do Brasil, a maior parte das formações recifais tem base 
sedimentar e apresenta características físicas e biológicas intermediárias entre 
os costões rochosos e recifes coralíneos. O presente estudo tem como 
objetivos caracterizar a diversidade da macrofauna bentônica, avaliar os fatores 
físicos e biológicos que influenciam sua distribuição e avaliar a existência de 
zonação em um recife sedimentar tropical localizado na praia de Pirangi-
RN/Brasil. O recife foi dividido em 9 estações de coleta, de acordo com o 
tempo de emersão da cada área. Foram coletados dados de abundância da 
fauna móvel, porcentagem de cobertura de substrato e parâmetros físico-
químicos, os quais foram submetidos a análises estatísticas multivariadas para 
identificação das variáveis influenciadoras e dos padrões de distribuição dos 
organismos em função destas variáveis. Verificou-se a formação de duas 
zonas no recife: uma delas abrange áreas sempre submersas e áreas de 
menor tempo de exposição, de menor rugosidade e maior heterogeneidade na 
cobertura de substrato, relacionada a organismos como gastrópodes, 
caranguejos e ouriço-do-mar; a segunda zona compreende áreas de maior 
tempo de exposição, maior rugosidade e predomínio de substrato rochoso sem 
cobertura, associada a organismos como cracas, gastrópodes, bivalves e 
caranguejos. Conclui-se que o recife estudado apresenta padrão próprio de 
zonação, influenciado tanto pelo tempo de emersão quanto por características 
do substrato, como rugosidade e tipo de cobertura. 

 
 

Palavras-chave: bentos, distribuição, cobertura de substrato, recife de Pirangi 
 

 

1. Introdução 

Os recifes de corais, os recifes sedimentares e os costões rochosos 

são ambientes de substrato consolidado importantes como áreas de abrigo, 

alimentação, crescimento e reprodução de várias espécies bentônicas, 

contribuindo com uma alta diversidade de organismos, incluindo espécies de 

grande importância ecológica e econômica, como as lagostas, polvos e 

diversas espécies de peixes (Branner, 1904; Leão & Dominguez, 2000; Castro 

& Pires, 2001; Coutinho & Zalmon, 2009). 
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Saber como os organismos bentônicos estão distribuídos nestes 

ambientes torna-se de grande importância, tanto para auxiliar em iniciativas de 

manejo e ordenação da área, como para conhecer aspectos importantes do 

uso do ambiente por espécies endêmicas, alvo de exploração e/ou ameaçadas 

de extinção (Riegl & Riegl, 1996; Collinge, 2001).  

O conhecimento sobre zonação e distribuição de organismos 

bentônicos encontra-se bem descrito para os ambientes de costões rochosos 

em regiões subtropicais e temperadas (Colmann, 1933; Stephenson & 

Stephenson, 1949; Lewis, 1964).  No Brasil, a ocorrência de costões rochosos 

concentra-se principalmente nas regiões sudeste e sul (BDT, 1999), com 

trabalhos sobre distribuição de organismos bentônicos realizados em São 

Paulo (Rocha, 1995), no Rio de Janeiro (Castro et al, 1999; Oigman-Pszczol et 

al, 2004; Masi et al, 2009), no Espírito Santo (Zomprogno et al, 2012) e em 

Santa Catarina (Bouzon et al, 2012).  

Dentre os principais fatores bióticos e abióticos determinantes da 

distribuição dos organismos bentônicos nos costões rochosos estão tempo de 

exposição pela maré, temperatura, salinidade, exposição às ondas, orientação 

do substrato, recrutamento, predação e competição (Connell, 1961; Lewis, 

1964; Tomanek & Helmuth, 2002; Chapman & Bulleri, 2003; Araújo et al, 2005; 

Skinner & Coutinho, 2005). Como consequência da atuação desses fatores, os 

organismos se encontram distribuídos em zonas horizontais (conhecidas como 

zonação), em função da existência de condições mais apropriadas à 

sobrevivência de cada espécie (Coutinho, 1995). 

As principais zonas descritas na literatura para os costões rochosos 

são: supralitoral, zona mais superior do costão, onde geralmente ocorrem 

respingos de água; médio litoral (mesolitoral), zona sujeita à ação das marés, 

passando por ciclos de emersão e submersão; e infralitoral, zona sempre 

submersa, estendendo-se até o desaparecimento das macroalgas (Coutinho & 

Zalmon, 2009). 

Outro tipo de zonação conhecida na literatura é a encontrada nos 

recifes coralíneos submersos, onde a distribuição do bentos associado aos 

corais está diretamente ligada à localização e à abundância das diferentes 

espécies de corais formadoras dos recifes (Zuschin et al, 2001; Bridge et al, 

2011). Dentre a fauna bentônica comumente relatada como habitante de 
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recifes de corais estão esponjas, moluscos, crustáceos, equinodermos e 

poliquetas (Reichelt et al, 1986; Carleton & Done, 1995; Zuschin et al, 2001; 

Plaisance et al, 2009; Bailey-Brock et al, 2012). 

Neste ecossistema, geralmente se observa uma zonação dos principais 

corais estruturadores, a qual é prioritariamente afetada pela incidência 

luminosa, profundidade, cobertura de substrato, complexidade topográfica, 

turbidez e sedimentação e por fatores biológicos como predação e competições 

entre corais e também entre corais e outros organismos, como algas (Rogers, 

1990; Adjeroud, 1997; Paulay, 1997; Nybakken & Bertness, 2004; Kahng et al, 

2010; Bridge et al, 2011).  

No nordeste do Brasil, a maior parte das formações recifais possui sua 

base em rochas sedimentares (Branner, 1904), apresentando uma menor 

diversidade e abundância de corais pétreos, em comparação com uma alta 

riqueza de outros organismos bentônicos com papel importante na estruturação 

do recife, como as algas calcárias e os moluscos vermetídeos (Leão & 

Dominguez, 2000; Castro & Pires, 2001). Geralmente estes recifes estendem-

se desde as regiões do médio litoral até áreas do infralitoral, distantes alguns 

quilômetros da costa, mas estão sujeitos à variação das marés e permanecem 

descobertos nos períodos de maré baixa (Castro & Pires, 2001).  

Os recifes sedimentares costeiros apresentam características 

ambientais intermediárias entre os costões rochosos e os recifes coralíneos, 

como por exemplo a exposição ao ar de algumas áreas em função da variação 

da maré, fator bastante característico dos costões, porém sem as grandes 

inclinações verticais, além da presença de corais moles e duros, típicos de 

recifes coralíneos, mas em menores abundância e diversidade quando 

comparados a esse ecossistema. Assim, os organismos habitantes dos recifes 

sedimentares podem evidenciar diferenças em termos de distribuição e 

abundância, formando uma zonação diferenciada em função de características 

próprias desse ecossistema. 

Até o momento, a maioria dos trabalhos com organismos bentônicos 

nos recifes do nordeste brasileiro, como no Maranhão (Amaral et al, 2007), em 

Pernambuco (Barradas et al, 2010) e na Paraíba (Gondim et al, 2011), tem se 

detido principalmente ao levantamento de espécies da região, com pouca 

ênfase aos fatores determinantes da distribuição desses organismos.  
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Desta forma, o presente estudo teve como objetivos caracterizar a 

diversidade da macrofauna bentônica em um recife arenítico tropical, e avaliar 

os principais fatores físicos e biológicos que possam influenciar a distribuição, a 

abundância e a formação de zonação desses organismos. Uma vez que o 

recife estudado possui uma baixa abundância de corais, e está localizado em 

uma área onde há variação da amplitude de maré de até aproximadamente 

dois metros, espera-se que o tempo de emersão seja o principal fator 

determinante na disposição dos organismos bentônicos, mas que 

secundariamente outros fatores ambientais relacionados ao substrato estejam 

atuando nesta distribuição.  

 

2. Materiais e métodos 

 

2.1 Divisão da área de estudo 

Para este estudo, o recife de Pirangi foi dividido em nove Estações de 

coletas, de E1 a E9, definidas de acordo com o tempo de exposição pela maré. 

As demarcações dos pontos de coleta de dados foram georreferenciadas com 

o uso de um aparelho GPS configurado em Sistemas de Coordenadas UTM, 

em datum SAD 69. As estações foram distribuídas tanto nas laterais quanto no 

centro, de forma a contemplar todo o recife (Figura 1). 

As estações E1, E2 e E3 equivalem a áreas constantemente 

submersas e abrigadas (voltadas para o continente). As estações E4, E5 e E6 

são áreas que permanecem emersas durante as baixa-mares, com formação 

de piscinas naturais, constituídas de arenito de praia. Já as estações E7, E8 e 

E9 correspondem a áreas emersas durante as baixa-mares, formadas por 

arenito ferruginoso, de relevo mais acidentado em relação às demais áreas e 

com presença de micro poças de marés na maioria das rochas. 
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Figura 1: Localização do recife de Pirangi, litoral Sul do Rio Grande do Norte, enfatizando 
os pontos de coleta realizados no presente estudo. Os pontos E8 e E9 representam as 
réplicas, as quais foram amostradas mais separadas umas das outras em relação às 
demais estações. (Imagem cedida pelo Projeto Ponta de Pirangi – Oceânica / PETROBRAS 
AMBIENTAL). 

 

2.2 Coleta de dados 

Os dados para o desenvolvimento deste estudo foram coletados entre 

setembro e novembro de 2010, durante marés-baixas. Com o intuito de se 

determinar o tempo de emersão das diferentes áreas do recife, acompanhou-se 

em campo os níveis da descida da maré durante uma maré de sizígia. As 

observações foram feitas com uso de binóculo, estando o observador sobre um 

paquete de frente para o recife. Foram feitas anotações com caneta 

permanente em um mapa plastificado da vista aérea do recife.  

À medida que uma região do recife ficava emersa, era marcado no mapa 

o local aproximado, numerando a área para controle de sequência de emersão 
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e anotando o horário. Quando o recife estava praticamente todo emerso, as 

áreas equivalentes às marcadas no mapa (aproximadas, considerando-se o 

erro de visão do observador) foram georreferenciadas com o uso de um 

aparelho GPS de mão (Garmin Etrex) configurado em Sistemas de 

Coordenadas UTM, em datum SAD 69. A observação começou a ser feita duas 

horas após o início da vazante da maré e durou até a primeira hora de 

enchente.  

Para se estimar os níveis da maré e os horários totais de emersão das 

áreas analisadas, a tábua de marés fornecida pela Diretoria de Hidrografia e 

Navegação foi dividida em intervalos de cinco minutos. Os cálculos de 

amplitude foram feitos com base em regra de três simples e o período de 

estofa, em que não há variação da amplitude da maré, foi considerado. As 

áreas atingidas pela maré foram estimadas utilizando o software ArcGis®.  

Em cada estação de estudo foram traçados três transectos de 10m, 

onde foram coletados dados de abundância de indivíduos e de cobertura de 

substrato dentro de um quadrado de 0,5 x 0,5m (subdividido em 25 

quadrantes), colocado cinco vezes ao longo do transecto, a cada 2 m.  

A análise de cobertura de substrato foi realizada pelo método de 

percentagem dos quadrados (Huff, 2011), utilizando o mesmo quadrado usado 

na contagem dos organismos. As categorias de substrato predeterminadas 

foram: Zoanthus sociatus, Palythoa caribaeorum, Protopalythoa variabilis, 

Siderastrea stellata, rocha, rodolito, cascalho, areia e algas, em que as algas 

foram agrupadas de acordo com os grupos funcionais: alga folhosa, alga 

ramificada, alga filamentosa e alga calcária articulada (Littler & Arnold, 1982; 

Litter & Litter, 1983). 

Também foram analisadas variáveis físicas como rugosidade, 

temperatura e salinidade para cada transecto. O índice de rugosidade foi 

calculado obtendo-se a razão entre o comprimento de irregularidade do 

substrato e comprimento de todo o transecto estendido (método da corrente, 

Luckhurst & Luckhurst, 1978). 

A nomenclatura das espécies encontradas em campo e seus respectivos 

autores foram utilizados com base em informações fornecidas em site de 

registro de espécies marinhas, World Register of Marine Species (WoRMS). 
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2.3 Tratamento e análises de dados 

Para as análises estatísticas, a área dos quadrados amostrados em 

cada transecto foi somada, totalizando 1,25 m2 de área por transecto. Cada 

transecto foi considerado como réplica, totalizando, assim, três réplicas por 

estação de amostragem. Com relação aos organismos encontrados, aquelas 

espécies com abundância relativa menor que 1% (calculada com base na 

abundância transformada, log(x+1)) não foram incluídas nas análises 

estatísticas, uma vez que correspondem a espécies consideradas raras e a 

caracterização da zonação baseia-se nos organismos mais abundantes de 

determinada área. 

A densidade, riqueza (número de espécies), diversidade (índice de 

Shannon) e equitabilidade (índice de Pielou) foram calculadas para cada 

estação. Os índices ecológicos foram obtidos com o programa Primer 6®. Os 

dados de densidade foram submetidos à análise de variância (ANOVA one-

way) para averiguar a existência de diferença entre as estações de estudo. Os 

testes de Kolmogrov-Smirnov e de Levene foram realizados para se verificar se 

atendiam às premissas de distribuição normal e homocedasticidade da ANOVA. 

Em seguida foi realizado um teste a posteriori (Tukey) para verificar quais 

estações foram significativamente diferentes entre si.  

Para a avaliação dos padrões de distribuição dos organismos 

bentônicos, foram realizadas análises estatísticas multivariadas. Uma análise 

de agrupamento, utilizando o método de Ward e a distância euclidiana (Zar, 

1999), foi realizada para avaliar os padrões de agrupamento entre as estações 

com base nos dados de abundância de cada espécie, incluindo os cnidários, 

transformados (log(x+1), Zar, 1999) (programa Statistica 7.1®). Por outro lado, 

uma vez que as espécies de cnidários são consideradas substrato para outros 

organismos (Nybakken & Bertness, 2004), estes animais também foram 

considerados como cobertura de substrato nas demais análises multivariadas 

(PCA e CCA) do presente estudo. 

Para a análise de distribuição dos organismos em função das variáveis 

ambientais, foi realizada uma CCA (Análise de Correspondência Canônica) no 

programa Past®, a partir de variáveis selecionadas previamente em uma PCA 

(Análise de Componentes Principais), e a partir dos dados de abundância dos 

organismos. A PCA foi realizada para se identificar parâmetros redundantes, 
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tendo sido utilizados os dados abióticos e de cobertura de substrato por 

transecto. Tanto a ANOVA one-way quanto a PCA foram rodadas no programa 

Statistica 7.1®. 

A partir dos padrões observados nos resultados de distribuição e 

agregação dos organismos, foram identificados e avaliados padrões de 

zonação. 

No presente trabalho, o termo “zonação” diz respeito não apenas às 

faixas delimitadas de acordo com a influência da maré, como tradicionalmente 

é descrito para costões rochosos, mas também leva em consideração outros 

fatores, como a heterogeneidade ambiental. 

 

 

3. Resultados 

 

Observou-se uma diferença no tempo de exposição entre as áreas 

estudadas (Tabela 1), em que as estações E1, E2 e E3 permaneceram sempre 

submersas, em contraste com as estações E7, E8 e E9, com tempo médio de 

exposição de sete horas e vinte minutos. A figura 2 representa as áreas do 

recife com diferentes tempos de emersão, de acordo com os níveis da maré.  

No período de observação realizada em campo, o nível da maré variou de 0,1 a 

1,5 metros acima do nível do mar, aproximadamente.  

 

Tabela 1. Média por Estação do tempo aproximado de emersão em maré de sizígia, 
riqueza (número de espécies), diversidade (índice de Shannon) e equitabilidade 
(índice de Pielou) de invertebrados bentônicos no recife de Pirangi. 

Estação 
Tempo aproximado de 
emersão em maré de 

sizígia 

Riqueza Diversidade Equitabilidade 

E1 0 6 1,57 0,87 

E2 0 6 1,53 0,85 

E3 0 2 0,57 0,82 

E4 3h 10min 8 1,70 0,82 

E5 4h 30min 9 1,56 0,71 

E6 3h 35min 10 1,76 0,76 

E7 7h 20min 12 2,11 0,85 
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E8 7h 20min 10 2,05 0,89 

E9 7h 20min 
9,33 2,04 0,91 

 

 

Figura 2: Mapa com níveis de maré do recife de Pirangi durante uma maré de sizígia. Os pontos E8 e 
E9 aparecem mais de uma vez por representarem réplicas, as quais foram amostradas mais 
separadas umas das outras em relação às demais estações. (Imagem cedida pelo Projeto Ponta de 
Pirangi - Oceânica / PETROBRÁS AMBIENTAL). 

 

No total, foram registradas 26 espécies de invertebrados bentônicos 

(Tabela 2), distribuídas nos filos Mollusca (12 spp.), Arthropoda - Crustacea (6 

spp.), Cnidaria (5 spp.) e Echinodermata (3 spp.).  

Com relação à cobertura de substrato (Tabela 3), observou-se um 

predomínio de rochas nuas nas estações com maior tempo de exposição (E7, 

E8 e E9) e uma maior heterogeneidade de cobertura de substrato nas demais 

estações (E1, E2, E3, E4, E5 e E6). 
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Tabela 2. Táxons de invertebrados bentônicos registrados no recife de Pirangi, indicando sua abundância (número total de organismos) em 
cada estação de estudo. * Organismos não incluídos nas análises estatísticas por apresentarem abundância relativa < 1%. 1 – Contagem do 
organismo baseada no número de pólipos. 2 – Contagem do organismo baseada no número de colônias. 
 

Táxon E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

 
CNIDARIA 

       Hexacorallia          
Isaurus sp*1 Gray, 1828 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palythoa caribaeorum1 (Duchassaing & Michelotti, 1860) 0 20 0 0 0 0 71 0 0 

Protopalythoa variabilis1 (Duerden, 1898) 60 0 0 143 3000 971 0 20 40 

Siderastrea stellata2 Verrill, 1868 6 13 9 2 2 3 1 0 0 

Zoanthus sociatus1 (Ellis, 1768)  195 2040 0 19398 56405 41226 7090 1070 1200 

 
MOLLUSCA 

       Polyplacophora* 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Bivalvia          
Brachidontes sp Swainson, 1840 0 0 0 0 0 0 312 65 35 

Isognomon bicolor (C. B. Adams, 1845) 0 0 0 0 0 0 42 20 146 

Gastropoda          

Cerithium sp Bruguière, 1789 3 17 0 24 185 86 0 0 0 

Lottia subrugosa (d'Orbigny, 1846) 0 0 0 0 0 0 62 20 116 

Columbella mercatoria* (Linnaeus, 1758) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

Fissurella sp Bruguière, 1789 0 0 0 0 0 1 5 3 12 

Leucozonia nassa* (Gmelin, 1791) 0 0 0 0 1 0 0 2 0 

Echinolittorina ziczac (Gmelin, 1791) 0 0 0 0 0 0 10 20 8 

Vasula deltoidea* (Lamarck, 1822) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Stramonita rustica* (Lamarck, 1822) 0 0 0 0 0 0 4 0 3 

Pilsbryspira albocincta* (C. B. Adams, 1845) 1 0 0 0 0 2 0 0 0 

          CRUSTACEA 
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Anomura 
         Calcinus sp Dana, 1851 3 0 2 4 1 2 0 0 0 

Clibanarius sp Dana, 1852 8 1 0 21 41 51 0 0 0 

Brachyura 
         Eriphia scabricula Dana, 1852 0 0 0 0 1 1 3 0 4 

Pachygrapsus sp Randall, 1840 0 0 0 8 8 8 9 26 24 

Cirripedia 

         Chthamalus sp Ranzani, 1817 
0 0 0 0 0 0 9987 4414 8799 

Tetraclita stalactifera (Lamarck, 1818) 
 0 0 0 0 0 0 9540 424 1146 

ECHINODERMATA 
  

       Echinoidea  
         Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758) 0 1 0 27 3 15 0 0 0 

Ophiuroidea 
         Ophionereis reticulata* (Say, 1825)  0 0 0 7 3 1 0 0 0 

Ophiothrix sp* Müller & Troschel, 1840 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
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Tabela 3. Média da porcentagem de cobertura de substrato nas estações de estudo do recife de Pirangi. ACA = alga calcária 
articulada; AFI = alga filamentosa; AFO = alga folhosa; ARA = alga ramificada; PC = Palythoa caribaeorum; PV = Protopalythoa 
variabilis; ZS = Zoanthus sociatus; SS = Siderastrea stellata; ROC = rocha; RD = rodolito; CAS = cascalho; ARE = areia. * = as 
maiores porcentagens por estação. 

Substrato E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

ACA 0 2,4 3,2 20 0 0 0 0 0 

AFI 0 0 0 1,6 5,6 7,47 11,47 16,8 6,67 

AFO 38,67* 21,33 33,87 3,47 0 0 0 0 0 

ARA 7,47 6,13 0 28 36 41,6* 0 0 0 

PC 0 0 0 0 0 0 0,27 0 0 

PV 0,27 0,27 0 1,33 2,67 3,73 0 0,27 0 

ZS 1,07 4 0 31,2* 46,13* 41,07* 8,53 2,67 0 

SS 1,6 3,73 2,4 0,53 1,33 0,8 6,4 0 0 

ROC 0,53 34,13* 7,2 0,53 5,87 0 81,07* 79,47* 93,33* 

RD 43,73* 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAS 6,93 25,33 0,8 12,53 0 4,53 0 0 0 

ARE 0 2,67 51,73* 0 0 0,8 0 0 0 
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As Estações de estudo variaram significativamente quanto à densidade 

de invertebrados bentônicos (ANOVA, F = 15,46; df = 8; p< 0,01). A estação E7 

(localizada na região mais exposta à emersão) apresentou a maior densidade 

desses organismos (Figura 3), resultado atribuído à alta quantidade de cracas 

encontrada na área (Tabela 2). A análise de Tukey mostrou que as estações 

permanentemente submersas diferem daquelas onde há variação de maré, 

com exceção das estações E4 e E5, as quais só diferem de E3. 

 

 

Figura 3: Densidade de invertebrados bentônicos (indivíduos/m2; dados transformados 
(log(x+1)) por estação de estudo no recife de Pirangi. 

 

Os maiores índices ecológicos (Tabela 1) foram obtidos para as 

estações E7 (riqueza e diversidade) e E9 (equitabilidade). Os valores mais 

baixos foram encontrados nas estações E3 (riqueza e diversidade) e E5 

(equitabilidade). 

A análise de agrupamento (Figura 4) mostrou a formação de dois 

grandes grupos. O primeiro deles agregou as estações E7, E8 e E9, áreas do 

recife que permanecem mais tempo emersas e tem como organismos mais 

representativos as cracas Chthamalus sp e T. stalactifera, os gastrópodes 
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Fissurella sp e L. subrugosa, os bivalves I. bicolor e Brachidontes sp, o 

caranguejo Pachygrapsus sp, e o cnidário Z. sociatus. O segundo grupo 

compreendeu as estações E1, E2 e E3, constantemente submersas, e E4, E5 e 

E6, sujeitas à variação da maré. 

Notou-se no segundo grupo a formação de dois subconjuntos, em que o 

primeiro representou áreas submersas fortemente agregadas, incluindo todos 

os transectos da estação E3, dois transectos de E2 e um transecto de E1, 

representando áreas com ausência ou baixa abundância de organismos 

móveis, agrupadas principalmente pela presença do coral S. stellata. O outro 

subconjunto agrupou dois transectos de E1, um transecto de E2 e os 

transectos das estações E4, E5 e E6, agregados principalmente devido à 

presença do gastrópode Cerithium sp, do ermitão Clibanarius sp, do 

caranguejo Pachygrapsus sp, do ouriço-do-mar E. lucunter e dos cnidários P. 

variabilis e Z. sociatus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dendrograma da análise de agrupamento, realizado utilizando-se o método de 
Ward e a distância euclidiana, com base nos dados de abundância transformados (log(x+1)) 
dos invertebrados bentônicos encontrados nas estações de estudo (estações representadas 
pelas réplicas amostrais). 
 

Na PCA exploratória, gerada com todos os dados de cobertura de 

substrato e dos fatores físicos avaliados por transecto (Figura 5), o primeiro 

eixo do gráfico apresentou uma inércia de 34,97% e o segundo, de 16,31%. A 

partir desta análise foram selecionadas as variáveis descritoras utilizadas na 

CCA, com base no cálculo da contribuição equilibrada de Legendre (Legendre, 
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1998). Quando duas variáveis apresentaram grande vetor e estavam 

fortemente correlacionadas, uma delas foi excluída para as análises do CCA, 

de forma que as variáveis consideradas as descritoras mais importantes foram: 

tempo de exposição, rugosidade e porcentagem de cobertura de rocha, de alga 

folhosa, de alga ramificada, de Siderastrea stellata, de Zoanthus sociatus e de 

areia.  

 

 

 

 

Figura 5. PCA com as variáveis analisadas nas estações de estudo 
(utilizados dados das réplicas). RUG = rugosidade; TºC = temperatura; 
EXPO = alto tempo de exposição; SAL = salinidade; ZOA = Z. sociatus; 
PAL = P. caribaeorum; PRO = P. variabilis; SID = S. stellata; ROC = rocha; 
RD = rodolito; CAS = cascalho; ARE = areia; AFO = alga folhosa; ARA = 
alga ramificada; ACA = alga calcária articulada; AFI = alga filamentosa. 

 

A CCA, gerada a partir das variáveis descritoras de cobertura de 

substrato e fatores físicos selecionadas na PCA e a partir da abundância 

(transformada, log(x+1)) das espécies de organismos identificados por 

transecto (Figura 6), apresentou uma inércia de 69,89% no eixo 1 e 17,06% no 

eixo 2.  
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A partir do gráfico (Figura 6), observou-se uma divisão na distribuição 

dos organismos em dois grandes grupos: um em que o substrato rochoso, 

praticamente sem cobertura, está exercendo forte influência na distribuição das 

espécies, juntamente com o tempo de emersão positivo e elevados índices de 

rugosidade (lado esquerdo do gráfico); e outro em que a distribuição das 

espécies está ligada ao tipo de cobertura do substrato (lado direito do gráfico).  

Analisando-se as relações apresentadas no gráfico, obteve-se o 

seguinte padrão de distribuição da fauna entre as áreas estudadas: a) as 

Estações E1, E2, E3, E4, E5 e E6 (Figura 7A e B) foram equivalentes às áreas 

submersas e às áreas do platô recifal, correlacionadas à presença de alga 

folhosa, alga ramificada, o coral Siderastrea stellata e areia. Os táxons 

associados a esta área foram E. lucunter, Clibanarius sp, Calcinus sp, 

Cerithium sp e Pachygrapsus sp; b) Já as Estações E7, E8 e E9 (Figura 7C) 

foram equivalentes às áreas mais expostas, fortemente correlacionadas ao alto 

tempo de exposição, substrato rochoso, elevados índices de rugosidade e 

presença de poças de marés, e associadas às espécies Fissurella sp, L. 

subrugosa, Chthamalus sp, T. stalactifera, I. bicolor, Brachidontes sp, e E. 

ziczac. 
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Figura 6. CCA com os organismos, variáreis ambientais e estações de estudo. ZS = Z. sociatus; SS = S. stellata; ARA = alga ramificada; AFO = alga 
folhosa; ARE = areia; ROC = rocha; EXPO = alto tempo de exposição; RUG = rugosidade; A = Brachidontes sp; B = E. ziczac; C = T. stalactifera; D = L. 
subrugosa; E = Chthamalus sp; F = I. bicolor; G = Fissurella sp; H = E. scabricula; I = Pachygrapsus sp; J = Cerithium sp; K = Clibanarius sp; L = E. 
lucunter; M = Calcinus sp; E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 e E9 = réplicas das estações de estudo (E1 representada por dois transectos e E3 por apenas 
um, uma vez que não apresentaram organismos nos demais).  
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Figura 7: Recife de Pirangi. A) Macroalgas em área submersa. B) Platô recifal. C) Área com rochas 
mais expostas do recife. 

 

 

4. Discussão 

 

Os resultados deste trabalho sugerem que, apesar do recife de Pirangi estar 

localizado em área de infralitoral, assim como os recifes coralíneos, o efeito da 

variação da maré ao qual está sujeito faz com que o tempo de exposição seja um 

importante fator determinante da distribuição dos organismos bentônicos, assim 

como ocorre nos costões rochosos. Porém, as análises também mostraram que 

fatores inerentes ao substrato, como a rugosidade e o tipo de cobertura do 

substrato, também exerceram grande influência na distribuição desses organismos, 

corroborando, assim, a hipótese inicial deste estudo.  

A B 

C 

A B 

C 
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As análises estatísticas apontaram para duas zonas distintas no recife 

sedimentar estudado (Figuras 4 e 6). Uma delas, doravante denominada Zona 1, 

compreende as estações de E1 a E6, abrangendo tanto áreas sempre submersas 

como áreas expostas por período aproximado de três a quatro horas nas marés 

baixas (Tabela 1). Esta zona é caracterizada por baixa rugosidade (Figura 6) e uma 

maior heterogeneidade na cobertura de substrato (Tabela 3) quando comparada à 

outra zona, apresentando predomínio de areia, alga folhosa e rodolito nas áreas 

submersas (E1, E2 e E3) e do zoantídeo Z. sociatus e alga ramificada nas áreas do 

platô recifal (E4, E5 e E6). 

Os organismos presentes na Zona 1 foram o ouriço-do-mar E. lucunter, os 

ermitões Clibanarius sp e Calcinus sp, o gastrópode Cerithium sp e o caranguejo 

Pachygrapsus sp, já visualizados em outros recifes sedimentares do nordeste com 

características físicas e biológicas semelhantes (Gondim et al, 2011), indicando que 

sua ocorrência é comum nesses ambientes.  

A outra zona apontada nas análises, denominada Zona 2, compreende as 

estações E7, E8 e E9, áreas com tempo de emersão aproximado de sete horas nas 

marés baixas (Tabela 1), correspondendo aos locais mais expostos do recife. Esta 

zona apresenta altas rugosidade (Figura 6) e homogeneidade de substrato em 

relação às demais áreas do recife, predominando áreas rochosas, com ausência de 

cobertura (Tabela 3).  

Os organismos encontrados na Zona 2 foram as cracas Chthamalus sp e T. 

stalactifera, os gastrópodes Fissurella sp, L. subrugosa, e E. ziczac, e os bivalves I. 

bicolor e Brachidontes sp. Esta composição de espécies de animais bentônicos 

também é descrita para áreas mais altas de costões rochosos, como o mesolitoral 

superior (Salomão & Coutinho, 2007), também com maior tempo de exposição. A 

distribuição desses organismos em locais mais estressantes, devido a elevadas 

intensidade luminosa, temperatura e dessecação e presença de embate de ondas, 

reflete a sua capacidade de adaptação a esses fatores, por exemplo, por meio da 

presença de carapaças porosas, valvas herméticas, diminuição da pigmentação da 

concha e grande capacidade de fixação ao substrato (Apolinário et al, 1999; Masi et 

al, 2009).  

Com relação ao padrão de densidade de organismos bentônicos encontrado 

(Figura 3), as áreas onde há variação da maré apresentaram os maiores valores, em 

contraste com os valores baixos das áreas submersas. Os valores de densidade 
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elevados no platô recifal estão relacionados à grande abundância do cnidário Z. 

sociatus (Tabela 2). A dominância desses zoantídeos também foi visualizada em 

outras áreas expostas dos recifes de Pirangi (Azevedo et al, 2011), o que reflete a 

alta tolerância ao estresse físico-químico desses animais, descrita por Bastidas e 

Bone (1996). 

A elevada densidade de organismos na Zona 2 (região de valores mais altos 

de densidade do recife; Figura 3) foi atribuída à presença das cracas (Tabela 2). O 

gênero Chthamalus, mais abundante no presente estudo, é comumente descrito 

como típico de zonas médias e superiores do mesolitoral de costões rochosos e 

como espécie tolerante a situações de estresse (Stephenson & Stephenson, 1972; 

Anderson, 1994) e, assim, bem adaptada a ambientes mais expostos. 

Os menores índices de riqueza e diversidade (Tabela 1) foram obtidos para as 

áreas sempre submersas da Zona 1, principalmente em E3, onde há o predomínio 

de substrato arenoso e apenas uma espécie de fauna móvel foi visualizada, o 

ermitão Calcinus sp. Este gênero é descrito como típico de áreas rasas de 

ambientes recifais (Rieger, 1997), podendo ser encontrado tanto em áreas expostas 

como em regiões do infralitoral (Batista-Leite et al, 2003).  

Trabalhos realizados em recifes sedimentares (Martinez et al, 2012) e em 

recifes coralíneos (Bridge et al, 2011) que consideraram as áreas arenosas como 

parte do ecossistema recifal também indicam que o substrato arenoso está 

associado a menor diversidade da epifauna bentônica, já que a predominância de 

areia não promove uma variação suficiente de hábitats, refúgios e nem de alimento 

que atraiam uma alta diversidade de espécies (Begon et al, 2007). Por outro lado, 

pesquisas com a endo e mesofauna (organismos não analisados no presente 

estudo) de zonas não consolidadas de ambientes recifais podem revelar elevados 

índices de riqueza de espécies (Jones et al, 1990; Viana, 2013).  

Na Zona 2 foram obtidos os valores mais altos de riqueza e diversidade 

(Tabela 1), contrastando com o encontrado nas áreas de costões rochosos com 

características físicas semelhantes (alto tempo de exposição), onde as condições 

adversas em virtude do alto tempo de exposição permitem apenas a sobrevivência 

de poucas espécies adaptadas (Coutinho, 1995). 

Desta forma, o relevo acidentado e a baixa declividade, permitindo a formação 

de muitas poças de marés, foram mais importantes na determinação da alta 

diversidade da Zona 2 do que o menor tempo de exposição e substrato plano nas 
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áreas de menor emersão, fazendo com que essa zona tivesse altos índices de 

riqueza e diversidade. Além da influência da variabilidade topográfica, esses índices 

elevados podem ser consequência de uma pequena escala espacial utilizada para a 

coleta de dados neste trabalho (Masi et al, 2009), resultando em uma grande 

amostragem dos ambientes de micro poças de marés.  

As poças de marés encontradas na Zona 2 constituem microhábitats que 

atuam como moderadores das condições físicas adversas, servindo de abrigo contra 

predação e dessecação (Franklin Júnior et al, 2005; Almeida, 2008; Nybakken & 

Bertness, 2004). A presença de poças de marés seria responsável pela agregação 

da fauna menos adaptada a áreas expostas, aumentando, assim, a diversidade e 

riqueza no local.  

Outra característica observada na Zona 2 que pode ter contribuído com esses 

valores foi a presença de Palythoa caribaeorum nas rochas mais elevadas, porém 

localizado na porção mais basal (com menor tempo de exposição com relação ao 

topo da rocha) e, assim, não amostrado nos transectos. Esse zoantídeo é resistente 

à dessecação e pode atuar como um moderador do ambiente por secretar um muco 

(Soares et al, 2006), como já descrito em um recife sedimentar em Pernambuco 

(Pèrez et al, 2005), onde este cnidário tem o papel de manter a área úmida e abrigar 

invertebrados, protegendo-os contra ressecamento e predação.  

A equitabilidade entre as Zonas 1 e 2 não apresentou diferenças 

consideradas relevantes no presente estudo (Tabela 1), indicando que de maneira 

geral não há dominância de espécies nas zonas. Ainda assim, o menor valor obtido 

(0,71) na estação E5 pode sugerir uma dominância do Z. sociatus, organismo mais 

abundante da estação. O maior valor para equitabilidade (0,91) foi obtido na estação 

E9, indicando ausência de dominância de alguma espécie. Esse resultado vai de 

encontro à alta dominância esperada pera esta área, uma vez que apresenta 

características físicas (substrato rochoso e o alto tempo de exposição) típicas das 

zonas de mesolitoral superior de costões rochosos, onde geralmente há dominância 

de um pequeno número de espécies mais adaptadas, como as cracas. Essa alta 

equitabilidade pode ser consequência dos fatores que levaram ao elevado índice de 

diversidade nesta área. 

Com relação aos cnidários, apesar de sua presença ter sido registrada para o 

recife de Pirangi no presente estudo, as análises não mostraram forte correlação 

desses organismos com a distribuição dos outros animais bentônicos, indicando que 
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estes organismos teriam um papel maior como integrantes da comunidade recifal 

(Castro & Pires, 2001), diferente do que ocorre nos recifes coralíneos, onde os 

corais tem papel estrutural na organização dos recifes e atuam como substratos 

agregadores de diversidade (Paulay, 1997). 

Este resultado pode estar sendo mascarado pelo fato deste estudo ter 

considerado apenas a epifauna, uma vez que estudos nos recifes de Maracajaú-RN 

(Garcia, 2006), em recifes de Pernambuco (Pérez et al, 2005) e em ilhas de São 

Paulo (Nogueira, 2003) registraram a ocorrência de várias espécies bentônicas no 

interior de colônias de cnidários hidrozoários, zoantídeos e scleractíneos, 

respectivamente, o que aumentaria bastante a diversidade e a abundância de 

organismos na área.  

A distribuição dos cnidários neste recife sedimentar mostrou a presença de 

apenas uma espécie de coral escleractineo, Siderastrea stellata, restrita às áreas 

sempre submersas ou em poças de maré. Esta baixa diversidade, comparada a 

outras áreas recifais costeiras (Castro & Pires, 2001) e a necessidade de total 

imersão refletem a baixa resistência deste grupo de cnidários a altas incidência solar 

e temperatura, em que apenas o S. stellata desenvolveu estratégias de adaptação 

(Oigman-Pszczol & Creed, 2004). Conforme discutido anteriormente, as áreas 

sujeitas a grandes variações de maré, como o platô recifal, foram dominadas pelo 

zoantídeo Zoanthus sociatus. 

Essa zonação dos cnidários como consequência de variação nas condições 

físicas ambientais também é característica dos recifes coralíneos, ocorrendo de 

forma mais nítida devido à maior diversidade desse grupo nesses ecossitemas, 

havendo influência principalmente da profundidade, incidência luminosa, turbidez e 

interações biológicas (Adjeroud, 1997).  

Apesar da literatura descrever os fatores físicos como os principais 

causadores da zonação nas áreas mais elevadas dos costões rochosos (Little & 

Kitching, 1996), Coutinho (1995) chamou a atenção para o fato de outras variáveis 

agirem simultaneamente na distribuição dos organismos, como a indisponibilidade 

de alimento (filtradores sem alimento nas marés baixas; herbívoros sem alimento 

devido à ausência de algas por dessecação e pela falta de nutrientes devido à 

ausência de água). A herbivoria também influencia a distribuição das algas, podendo 

contribuir com a ocorrência apenas de algas filamentosas nas áreas mais expostas, 

uma vez que herbívoros estão presentes nesta área, como o gastrópode E. ziczac e 
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o caranguejo Pachygrapsus sp, espécies também descritas como controladoras da 

presença de algas em outras localidades do Brasil (Apolinário et al, 1999; Coutinho, 

1995). 

De uma forma geral, observou-se um tipo de zonação inerente ao recife 

sedimentar estudado, com padrões de zonação próprios do recife sedimentar de 

Pirangi, influenciados tanto pelo tempo de emersão, quanto por características do 

substrato como rugosidade e tipo de cobertura. As análises mostraram a influência 

de características locais, como o fato do recife estar localizado em área de 

infralitoral, porém sujeito à variação da maré, possibilitando a presença de poças de 

maré que amenizam o efeito do tempo de exposição, resultando no padrão de 

elevada diversidade encontrado nas áreas mais expostas. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

Avaliação da recuperação e sucessão ecológica em áreas recifais com 

diferentes graus de pisoteio 

 

Resumo 

Os ambientes recifais geralmente sofrem impactos como consequência da 
atividade turística desordenada, em que o pisoteio constitui uma das principais 
ameaças à comunidade bentônica, reduzindo a abundância de organismos e 
modificando os índices indicadores de diversidade. Nesse contexto, o presente 
trabalho objetivou compreender o processo de estruturação e sucessão da 
comunidade bentônica do recife sedimentar de Pirangi/RN, impactado por diferentes 
graus de pisoteio (baixo, intermediário e intenso), visando uma proposta de uso da 
área. Em cada área amostral foram montados quatro blocos experimentais com 
quatro tratamentos adjacentes: isolado do pisoteio (TI), isolado raspado (TIR), 
pisoteio raspado (TPR) e controle (TC), com o pisoteio mantido. Dados de cobertura 
de substrato, abundância da fauna móvel e parâmetros físico-químicos foram 
coletados durante 11 meses. De maneira geral, observou-se alta susceptibilidade 
dos organismos sésseis e da fauna móvel associada ao substrato ao impacto do 
pisoteio, em que os efeitos mais negativos ocorreram sob intensidades mais 
elevadas do pisoteio. Sugere-se que o uso atual do recife de Pirangi seja revisto, 
havendo uma descentralização do pisoteio, ou uma diminuição de visitas, de forma 
que não ocorra em elevadas intensidades.  

 
Palavras-chave: bentos, comunidade entre marés, pisoteio, sucessão 

ecológica, recife sedimentar 

 

1. Introdução 

 

Os ambientes recifais são descritos como áreas marinhas de grande 

produtividade, agregadoras de diversidade, região de berçário, refúgio e alimentação 

de diversas espécies, e fonte de recursos naturais para uso na área farmacológica 

(Bierkland, 1997; Leão & Dominguez, 2000; Castro & Pires, 2001). Fornecem 

também proteção à linha de costa contra erosão, são fontes de subsistência para 

famílias por meio da pesca e podem ser utilizados para recreação, pesquisas 

científicas e educação (Salm et al, 2004). 

Apesar de tamanha importância, recifes em diversas partes do mundo vem 

sofrendo com impactos antrópicos (Badalamenti et al, 2000). A facilidade de acesso 

às áreas recifais do infralitoral, devido à sua proximidade com a costa, e em muitos 
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casos em profundidade bastante rasas, torna esses ambientes alvo do turismo e, 

assim, susceptíveis aos distúrbios provocados por esta atividade (Castro & Pires, 

2001). 

Dentre os impactos que podem ocorrer nesses ecossistemas está o pisoteio 

humano, durante atividades de turismo, lazer e pesca. Os organismos bentônicos, 

devido à sua estreita relação com o substrato, são alvos do impacto por pisoteio e 

podem ser considerados indicadores de mudança na estrutura da comunidade de 

um dado local (Povey e Keough, 1991).  

Estudos com impacto de pisoteio em comunidades bentônicas marinhas 

relatam efeitos negativos sobre a comunidade, como redução na abundância dos 

organismos mais sensíveis, fragmentação de indivíduos e mudança na composição 

de espécies (Povey e Keough, 1991; Brosnan & Crumrine, 1994; Huff, 2011). 

O cenário de diminuição da riqueza de espécies, aumento na taxa de extinção 

e destruição de hábitats justifica o estudo da sucessão ecológica para compreensão 

da restauração de hábitats. Estudar a sucessão permite a compreensão das 

respostas das espécies a distúrbios e, assim, da sua vulnerabilidade (Prach & 

Walker, 2011; Sandin & Sala, 2012). 

Muitos trabalhos experimentais tem sido realizados com simulação de pisoteio 

e com sucessão de comunidades bentônicas, entretanto os mesmos são restritos a 

dois tipos de ambientes, como os recifes de corais (Rodgers & Cox, 2003), e no 

Brasil os ambientes de costões rochosos (Ferreira e Rosso, 2009). Já em relação 

aos recifes sedimentares do nordeste do Brasil, apesar da alta demanda de visitação 

turística, os estudos relacionados ao pisoteio humano tratam este impacto de forma 

ampla (Barrada et al, 2010, 2012), sem experimentos para descrição da estrutura da 

comunidade impactada e da sua recuperação. Assim, reforça-se a necessidade de 

mais estudos experimentais para compreensão dos efeitos do pisoteio nessas 

comunidades, em especial em recifes costeiros. 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi compreender o processo de 

estruturação e sucessão da comunidade bentônica de um recife sedimentar tropical 

impactado por diferentes graus de pisoteio, visando uma proposta de uso da área. 

Para responder aos questionamentos, foram elaboradas quatro hipóteses: 

 1) Existe diferença na estrutura da comunidade entre as áreas com 

intensidades de pisoteio diferentes, em que a área de impacto intermediário teria a 
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estrutura mais complexa (maiores riqueza, diversidade, equitabilidade e abundância 

de organismos), de acordo com a teoria do distúrbio intermediário (Connell, 1978).  

2) O pisoteio interfere significativamente apenas na estrutura de 

comunidades em estágios iniciais da sucessão ecológica, em relação a áreas com 

comunidades em estágios mais avançados e com estrutura mais complexa, baseado 

em estudo que descreve comunidades de algas em estágios iniciais da sucessão 

como mais susceptíveis a danos mecânicos (Sousa, 1980). Ainda, considerando que 

pequenos invertebrados associados à cobertura viva são sensíveis ao pisoteio e 

subestimados nos métodos de amostragem por censo visual (Sabino & Villaça, 

1999), espera-se que ao término do experimento a estrutura da comunidade destes 

organismos esteja mais prejudicada nas áreas de maior intensidade de pisoteio 

(Casu et al, 2006a). 

3) O desenvolvimento da comunidade neste recife não atinge estágios mais 

complexos (mais maduros) em função do distúrbio pisoteio, de maneira que a 

complexidade na estrutura da comunidade aumentaria significantemente com a 

retirada deste fator, de acordo com estudos que relatam um desenvolvimento da 

comunidade após o isolamento de pisoteio em costões rochosos (Ferreira & Rosso, 

2009). Infere-se ainda que em comunidades extremamente afetadas pelo pisoteio 

(sem cobertura viva) o período de 11 meses sem o fator pisoteio seria tempo 

suficiente para que a comunidade bentônica atingisse o desenvolvimento encontrado 

atualmente na comunidade, uma vez que trabalhos anteriores descrevem períodos 

mais curtos como suficientes para início de recuperação de uma comunidade 

impactada por pisoteio (Casu et al, 2006c). 

4) A partir da colonização inicial de uma sucessão secundária, existem 

diferenças na composição de espécies dominantes em diferentes estágios da 

sucessão, podendo essa estruturação ser influenciada pela intensidade de pisoteio 

e/ou outros fatores ambientais e físicos (Brosnan & Crumrine, 1994). 

 

2. Materiais e métodos 

 

2.1 Montagem do experimento 

 



49 
 

 

O presente estudo foi realizado na área do platô recifal dos recifes rasos de 

Pirangi, região constantemente pisoteada devido à intensa visitação turística no local 

(Azevedo, 2011). 

Para a avaliação do impacto do pisoteio nos recifes, foram realizados 

experimentos para análise da recuperação e sucessão ecológica em áreas com 

diferentes níveis de impacto. A montagem do experimento foi feita entre os meses 

de dezembro de 2012 e janeiro de 2013.  

Foram delimitadas três áreas de estudo de 30m x 30m (Figura 1), 

selecionadas de acordo com a intensidade de pisoteio estimada em observações em 

campos piloto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Recife raso de Pirangi/RN, com representação das áreas de 
estudo: 1) maior pisoteio no verão; 2) pisoteio intermediário ao longo de 
todo o ano; 3) pisoteio intenso ao longo de todo o ano. 

 

A área 1, localizada mais ao norte do recife, é visitada a maior parte do ano 

apenas por pescadores artesanais, e no verão por um grande número de turistas e 

veranistas, mas que na sua maioria se restringem às áreas submersas das piscinas 

de maré. A área 2, na região central do recife, mais em direção ao sul, ao longo de 
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todo o ano sofre pisoteio intermediário em relação às outras duas, como 

consequência das visitas turísticas. Vizinho à segunda área está localizada a área 3, 

situada mais ao sul do recife em relação às outras duas, próxima ao ponto de 

ancoragem de um grande número de barcos turísticos, recebendo um pisoteio 

intenso ao longo de todo o ano. 

Dentro de cada área foram marcados com GPS possíveis pontos para 

instalação do experimento, em que foram consideradas regiões de substrato o mais 

homogêneo possível e nível de maré semelhante (de acordo com resultados do 

primeiro capítulo da presente dissertação). Foram excluídas regiões com poças de 

maré com mais de 25 cm de comprimento.  

Dentre os pontos marcados, foram sorteados quatro em cada área. Em cada 

ponto foi montado um bloco experimental com quatro subáreas de 1m2 cada (Figura 

2). A montagem do experimento em blocos foi utilizada para aumento da 

variabilidade espacial, de forma que os blocos em si não foram testados nas 

análises estatísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Representação de cada tratamento dos blocos 
experimentais: A) Tratamento Isolado (TI); B) Tratamento Isolado 
Raspado (TIR); C) Tratamento Pisoteio (TP); D) Tratamento Pisoteio 
Raspado (TPR). Tamanho de cada tratamento = 1m2. 

 

As subáreas foram alocadas aleatoriamente (por sorteio) e de forma 

adjacente em cada bloco, recebendo diferentes tratamentos: a) Tratamento Isolado 

(TI), consistindo em áreas isoladas do pisoteio; b) Tratamento Isolado Raspado 

C 
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(TIR); c) Tratamento Controle (TC), onde o pisoteio foi mantido da forma que ocorre 

atualmente; d) Tratamento Pisoteio Raspado (TPR).   

As áreas que receberam o tratamento de isolamento do pisoteio foram 

delimitadas por fios de nylon presos a pregos galvanizados. Boias de sinalização de 

isopor foram amarradas aos pregos para evitar acidentes com turistas. Nas áreas 

onde foi aplicado o tratamento raspagem o recife foi limpo com espátula e escova de 

aço, em que foi o retirado o máximo de cobertura de substrato possível. A raspagem 

foi realizada duas vezes: antes (janeiro/2013) e ao término (dezembro/2013) do 

experimento. O material retirado em dezembro dos tratamentos raspados, sem 

pisoteio e com pisoteio (TIR e TPR), foi coletado e levado ao laboratório para 

triagem do zoobentos para comparações de resultados entre metodologias.  

 

2.2  Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro a dezembro de 2013, 

durante marés-baixas diurnas. Na área 1 a coleta de dados só foi possível por 

quatro meses, pois, provavelmente devido à ação de maré forte, todos os pontos de 

marcação foram retirados e as áreas amostradas perdidas.  

 

2.2.1 Cobertura do substrato 

 

O registro da cobertura de substrato foi realizado mensalmente pelo método 

de fotoquadrado das áreas experimentais. As imagens dos tratamentos foram 

obtidas por meio da soma de quatro fotografias de 50cm x 50cm (Parravicini et al, 

2009), totalizando a área de 1m2 do tratamento amostrado. Ao todo foram 

capturadas 1664 fotos para análise. 

A análise das imagens foi realizada por meio do programa computacional 

Photoshop®, em que foi inserido um grid com 25 quadrantes sobre cada foto 

analisada, de maneira que as quatro fotos referentes a um tratamento somaram 100 

quadrantes. A categoria de substrato considerada dominante (por estimativa visual) 

em cada quadrante foi contabilizada como 1%, baseado no método de porcentagem 

de cobertura utilizado por Huff (2011).  

Foram consideradas as seguintes categorias de substrato: rocha, cascalho, 

biofilme, Bryozoa sp1, a esponja Porifera sp1, os cnidários Zoanthus sociatus, 

A 
1

m 
1

m 
B
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Protopalythoa variabilis e Siderastrea stellata, e as algas Dictyota sp, Halimeda sp, 

Dictyosphaeria sp, Colpomenia sinuosa, Jania sp, Chondrophycus sp, Gelidiella 

acerosa, Sargassum vulgare, Padina sp, Caulerpa racemosa e Clorophyta sp1. 

O biofilme consiste em uma camada que se forma sobre o substrato, 

formada por material orgânico e microrganismos, como bactérias e diatomáceas, a 

qual facilita o assentamento de diversas espécies bentônicas (Wieczorek & Todd, 

1998). No presente trabalho, o termo “biofilme” foi empregado como uma 

denominação genérica à camada inicial que apareceu sobre as rochas expostas, 

não sendo possível a determinação de sua correta composição, uma vez que a 

análise foi feita por fotografias do ambiente. 

 

2.2.2 Fauna móvel 

 

Visando um menor impacto na área, os dados de fauna móvel foram obtidos 

mensalmente por meio de censos visuais, em que o número de indivíduos de cada 

espécie foi contabilizado dentro de cada tratamento (1m2 por tratamento). Quando 

necessário, amostras dos organismos estudados foram coletadas in situ para 

posterior identificação em laboratório. 

Entretanto, uma vez que o método de raspagem é considerado um método 

mais eficiente para avaliação de fauna associada a fundos duros (Sabino & Villaça, 

1999), este método também foi utilizado para comparar os resultados dos 

organismos móveis ao término do experimento nos tratamentos raspados, com e 

sem pisoteio, na hipótese 2 deste estudo.  

Quando necessária, a identificação dos organismos foi feita com base em 

literatura especializada (Melo, 1996; Marinho-Soriano, 2009; Rios, 2009; Thomé et 

al, 2010; Nassar, 2012), no site Conchas Brasil, além do apoio de outros laboratórios 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de outras instituições. 

As nomenclaturas das espécies registradas no presente trabalho e seus 

respectivos autores foram utilizados com base em informações fornecidas em site de 

registro de espécies marinhas, World Register of Marine Species (WoRMS). 

 

2.2.3 Parâmetros físico-químicos 
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Quinzenalmente realizou-se o monitoramento das variáveis: temperatura, 

pH, oxigênio dissolvido e visibilidade horizontal.  

Os dados foram obtidos durante marés-baixas, em um mesmo local do 

recife, próximo ao platô recifal, com aproximadamente 1,5m de profundidade, 

considerando-se, assim, valores iguais por mês para todas as áreas e tratamentos.  

A temperatura e o pH foram medidos com um aparelho eletrônico modelo 

Hanna HI 98127®, o qual foi colocado diretamente no mar. Para medição do 

oxigênio dissolvido, coletou-se 5 ml de água do mar e adicionou-se os reagentes do 

LabconTest O2 Dissolvido®, comparando-se a cor adquirida pela água com uma 

tabela de escala de cores fornecida pelo fabricante. A medição da visibilidade 

horizontal foi feita com uma trena, a qual foi esticada por um observador até o ponto 

em que a área do início da trena podia ser visto nitidamente. A distância marcada na 

trena foi considerada a visibilidade horizontal.  

Dados pluviométricos foram obtidos no site da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), em que foram utilizados os dados 

de precipitação acumulada por mês no ano de 2013, para o município de Nísia 

Floresta/RN. 

 

2.2.4 Intensidade de pisoteio e caracterização física das áreas 

 

Para se confirmar as diferentes intensidades de pisoteio no recife, 

mensalmente foram contados o número de visitantes em cada área. A contagem foi 

realizada no horário de atividade das empresas náuticas de turismo e consistiu em 

cinco minutos de observação em cada área, período em que foi contado o número 

de visitantes presente em toda a área experimental, e não necessariamente dentro 

do bloco amostral. Esta avaliação foi realizada apenas no verão, uma vez que é o 

mês de maior impacto do turismo.  

Para caracterização física das áreas, foram medidos o índice de rugosidade 

do substrato e contabilizado o número de tocas por classe de tamanho em cada 

tratamento. 

Para obtenção do índice de rugosidade, traçou-se um transecto no centro da 

área do tratamento, acompanhando-se as irregularidades do substrato. O cálculo do 

índice é feito obtendo-se a razão entre o comprimento de irregularidade do substrato 

e comprimento do transecto estendido (método da corrente, Luckhurst & Luckhurst, 
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1978). Como no caso em questão o transecto estendido é igual a um, o índice de 

rugosidade é igual ao comprimento de irregularidade. 

O tamanho das tocas foi dividido em cinco classes: até 2,5cm, entre 2,6 e 

5cm, entre 5,1 e 7,5cm, entre 7,6cm e 10cm, e acima de 10cm. Em cada tratamento 

foram contabilizados os números de tocas de cada classe. 

 
2.3 Tratamento e análise de dados  

 

Os descritores da estrutura da comunidade utilizados no presente estudo 

foram: abundância das espécies, riqueza (número de espécies), índice de 

diversidade de Shannon, índice de equitabilidade de Pielou e porcentagem de 

cobertura viva do substrato. Quando necessário, para atender às premissas das 

análises empregadas, os dados de abundância foram transformados utilizando log 

(x+1), e os dados de porcentagem, utilizando o arcosseno (Zar, 1999). Os índices 

ecológicos foram calculados no programa Primer 6®. 

As espécies visualizadas ao longo do experimento foram classificadas de 

acordo com sua frequência de ocorrência relativa em: a) raras, até 30%; b) 

frequentes, entre 30% e 60%; c) comuns, acima de 60% (Ferreira & Rosso, 2009).  

Conforme apresentado a seguir, foram realizados diversos testes e análises 

estatísticas uni e multivariadas visando descrever e comparar a estrutura da 

comunidade. Nas análises de variância, em caso de resultado significativo, foram 

realizados testes a posteriori (Tukey) para checar em quais categorias ocorria a 

diferença (Zar, 1999). As análises de variância foram realizadas no programa 

Statistica 7.1®. 

Para testar se as três áreas delimitadas para o estudo diferem entre si 

quanto à intensidade de pisoteio e características físicas, foram realizados testes de 

variância (ANOVA) entre as áreas utilizando o número de visitantes por mês (dados 

dos meses de fevereiro a maio), índice de rugosidade e número de tocas de cada 

classe.  

 

2.3.1. Testes das hipóteses 

 

Para testar a hipótese 1 de que as comunidades bentônicas das diferentes 

áreas não estão estruturadas da mesma maneira, foram realizadas quatro análises 
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de variância (ANOVA) entre as três áreas sob diferentes intensidades de pisoteio, 

considerando-se as variáveis riqueza (número de espécies da fauna móvel somado 

ao número de espécies da cobertura viva), diversidade da fauna móvel, abundância 

da fauna móvel (log(x+1), e porcentagem da cobertura viva (arcosseno). 

Para esta análise, foram utilizados dados do início do experimento (mês de 

fevereiro), tendo como réplicas os tratamentos que não foram raspados. 

Para testar a hipótese 2 de que o pisoteio interfere significativamente apenas 

na estrutura de comunidades bentônicas no início da sucessão, foram realizados 

testes com ANOVA Fatorial entre as intensidades de pisoteio e áreas em diferentes 

estágios do desenvolvimento (tratamentos pisoteados raspados (TPR) versus 

pisoteados não raspados (TC)), considerando-se as variáveis: abundância 

(log(x+1)), riqueza, diversidade e equitabilidade da fauna móvel e riqueza e 

porcentagem (arcosseno) de cobertura viva. 

Foram utilizados dados referentes apenas às áreas de médio e alto impacto 

(devido à perda da área 1), coletados no mês de dezembro, com o intuito de se 

analisar a diferença entre as estruturas das comunidades sob diferentes 

intensidades de pisoteio ao final do experimento, após 11 meses de 

desenvolvimento da comunidade.  

Para se testar a influência da intensidade do pisoteio na estrutura da 

comunidade de pequenos invertebrados bentônicos associados à cobertura viva, 

foram realizadas ANOVAs one-way com dados da fauna proveniente das raspagens 

dos tratamentos pisoteados raspados (TPR), comparando-se entre as áreas de 

diferentes intensidades de pisoteio as seguintes variáveis: abundância (log(x+1)), 

riqueza, diversidade e equitabilidade dos organismos. 

Para testar a hipótese 3, comparou-se a estrutura da comunidade dos 

tratamentos não raspados isolados (TI) do início (mês de fevereiro) com os do final 

(mês de dezembro) do experimento.  

Foram realizadas ANOVAs de medidas repetidas entre as áreas de médio e 

alto impacto (áreas 2 e 3), utilizando-se os dados de abundância, riqueza, 

diversidade e equitabilidade da fauna móvel, e riqueza e porcentagem de cobertura 

viva (arcosseno). 

O índice de turnover da comunidade também foi calculado no intuito de se 

avaliar as perdas e os ganhos na comunidade em termos de número de táxons ao 
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longo do tempo. Para testar a presente hipótese, o índice turnover foi calculado para 

o período do experimento, utilizando-se a fórmula proposta por Giordano (2001):  

 

T = L/STn + G/STn+1 

onde: 

T = turnover 

L = táxons perdidos (lost taxons): número de táxons presentes em Tn e 

ausentes em Tn+1 

G = táxons ganhos (gain taxons): número de táxons ausentes em Tn e 

presentes em Tn+1 

STn = número de táxons no tempo Tn 

STn+1 = número de táxons no tempo Tn+1 

O turnover constitui um índice que varia entre 0 e 2, onde 0 indica que os 

mesmos táxons permaneceram na comunidade e 2 indica que todos os táxons foram 

substituídos ao longo do tempo. Atribuiu-se um sinal negativo ao valor do índice 

quando as perdas foram maiores do que os ganhos.  

Para se testar a hipótese de que em áreas altamente impactadas 

(tratamento raspado) quando isoladas do pisoteio por 11 meses a comunidade se 

recuperaria ao nível do desenvolvimento encontrado atualmente no recife, foram 

realizadas ANOVAs fatoriais entre as áreas finais (dezembro), considerando-se a 

intensidade de pisoteio (áreas 2 e 3) e os tratamentos isolados raspados (TIR) 

versus tratamentos pisoteados das áreas não raspadas (TC) como fatores. As 

variáveis analisadas foram a abundância, riqueza, diversidade e equitabilidade da 

fauna móvel e riqueza e porcentagem (arcosseno) de cobertura viva. 

Para testar a hipótese 4 de que a partir da colonização inicial de uma 

sucessão secundária existiria diferenças na composição das espécies bentônicas 

dominantes nos diferentes estágios da sucessão, foram realizadas análises 

utilizando os dados dos tratamentos Isolado Raspado (TIR) e Pisoteio Raspado 

(TPR) para as áreas 2 e 3. 

No intuito de se descrever que fatores mais influenciam a estruturação dessa 

comunidade, foi realizada uma análise de correspondência canônica (CCA) para 

cada uma das áreas em separado, com os dados de precipitação acumulada em 

cada mês (mm), temperatura (°C), visibilidade horizontal (m), número de visitantes 

presentes na área, abundância da fauna móvel e porcentagem de cobertura viva das 
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espécies consideradas comuns (frequência de ocorrência relativa acima de 60%), 

em função dos meses de fevereiro a dezembro. Esta análise foi realizada no 

programa Past 2.17b®. 

Os dados de pH e oxigênio dissolvido não foram utilizados na análise por 

não apresentarem variações consideradas relevantes ao longo do ano. Para os 

demais parâmetros, utilizou-se a média dos dois valores coletados como o valor 

mensal.  

 

3. Resultados 
 

3.1 Intensidade de pisoteio e caracterização física e ambiental das 
áreas 

 

As três áreas estudadas diferiram quanto ao número de visitantes (ANOVA, 

df = 2; F = 22,11; p < 0,01). O teste Tukey indicou que todas elas diferem entre si, 

confirmando que as três áreas apresentam diferentes intensidades de pisoteio, em 

que a área 1 apresenta menor intensidade, a área 2, intensidade intermediária, e a 

área 3, maior intensidade (Tabela 1). 

Com relação ao número de tocas, a área 3 apresentou maior número de 

tocas entre 7,6cm e 10cm do que a área 2 (ANOVA, df = 2; F = 3,52; p = 0,03). A 

área 2 apresentou maior número de tocas com mais de 10cm do que a área 1 

(ANOVA, df = 2, p<0,01). Já para os índices de rugosidade, não houve diferença 

entre as áreas (ANOVA, df = 2, F = 0,10, p = 0,90) (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Valores médios e desvio padrão (DP) do número de visitantes (nº de pessoas / 5min de 
observação), número de tocas (T) das diferentes classes de tamanho e rugosidade das três áreas 
estudadas. * = diferença significativa entre as áreas. 

  
        Área 1         Área 2        Área 3 

Média DP Média DP Média DP 

Visitantes 1* 0,8 12* 6,9 24* 4,6 

T até 2,5cm 30,4 17,7 19,9 28,8 29,3 23,7 

T 2,6-5cm 9,6 2,9 7,8 5,3 9,4 4,2 

T 5,1-7,5cm 6,8 3,8 5,8 3,1 8,7 5,1 

T 7,6-10cm 5,4 3,9 5,3* 2,6 8,3* 4,1 

T acima 10cm 5,9* 2,8 9,6* 3,4 7,4 4,1 

Rugosidade 1,2 0,1 1,2 0,1 1,2 0,1 

 
 
3.2 Caracterização biológica das áreas 
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No total, foram registrados 22 táxons pelo método de censo visual 

pertencentes à fauna móvel, distribuídos nos filos: Mollusca (12 spp.), Arthropoda - 

Crustacea (5 spp.), Echinodermata (4 spp.) e Annelida – Polychaeta (1 sp). Já na 

fauna proveniente da raspagem foram identificados 39 táxons, distribuídos nos 

grupos: Mollusca (17 táxons), Arthropoda - Crustacea (9 spp.), Annelida – 

Polychaeta (3 famílias), Echinodermata – Ophiuroidea (1 sp.) e Pycnogonida (1 sp.). 

Os organismos sésseis apresentaram 16 táxons, distribuídos nos filos de fitobentos: 

Clorophyta (4 spp.), Onchrophyta (4 spp.), Rhodophyta (3 spp.), e de zoobentos: 

Cnidaria (3 spp.) Bryozoa (1 sp.) e Porifera (1 sp.). As tabelas 2 e 3 mostram os 

organismos visualizados e sua frequência de ocorrência no recife durante o período 

experimental. 

 
Tabela 2: Organismos sésseis (*) e da fauna móvel (**) visualizados no recife de Pirangi 
durante todo o período experimental (11 meses), em todos os tratamentos, com suas 
respectivas frequências de ocorrências relativas: raro<30%, frequente<60% e comum>60%.  

Táxon Ocorrência 

FITOBENTOS*  
Clorophyta  
Halimeda J.V.Lamouroux, 1812 Rara 

Dictyosphaeria Decaisne, 1842 Rara 

Caulerpa racemosa (Forsskål) J.Agardh, 1873 Rara 

Clorophyta sp1 Rara 

Ochrophyta  
Dictyota J.V.Lamouroux, 1809 Frequente 

Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier, 1851 Rara 

Sargassum vulgare C.Agardh, 1820 Rara 

Padina Adanson, 1763 Rara 

Rhodophyta  
Jania J.V.Lamouroux, 1812 Frequente 

Chondrophycus (J.Tokida & Y.Saito) Garbary & J.T.Harper, 1998  Comum 

Gelidiella acerosa (Forsskål) Feldmann & G.Hamel, 1934  Comum 

 
 

ZOOBENTOS  
BRYOZOA (incrustante)* Frequente 

 
 

PORIFERA*  
Porifera sp1 Rara 

 
 

CNIDARIA*  
Zoanthus sociatus (Ellis, 1768) Comum 

Protopalythoa variabilis (Duerden, 1898) Frequente 

Siderastrea stellata Verrill, 1868 Rara 
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ANNELIDA**  
Polychaeta  
Hermodice carunculata (Pallas, 1766) Rara 

 
 

CRUSTACEA**  
Anomura  
Calcinus Dana, 1851  Frequente 

Clibanarius Dana, 1852 Comum 

Brachyura  
Eriphia scabricula Dana, 1852 Rara 

Microphrys bicornutus (Latreille, 1825) Frequente 

Pachygrapsus Randall, 1840  Frequente 

Callinectes Stimpson, 1860 Rara 

 
 

MOLLUSCA**  
Polyplacophora Rara 

Gastropoda  
Gastropoda sp1 Rara 

Aurantilaria aurantiaca (Lamarck, 1816)  Rara 

Cerithium Bruguière, 1789 Comum 

Fissurella Bruguière, 1789 Rara 

Heliacus cylindricus (Gmelin, 1791) Rara 

Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) Rara 

Lithopoma phoebium (Röding, 1798) Rara 

Stramonita rustica (Lamarck, 1822) Rara 

Vasula deltoidea (Lamarck, 1822)  Rara 

Cephalopoda Rara 

Octopus insularis Leite & Haimovici, 2008 Rara 

 
 

ECHINODERMATA**  
Echinoidea  
Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758) Comum 

 
 

Ophiuroidea  
Ophioderma appressa (Say, 1825)  Rara 

Ophiuroidea sp1 Rara 

Ophiuroidea sp2 Rara 
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Tabela 3: Organismos da fauna raspada dos tratamentos Isolado Raspado 
(TIR) e Pisoteio Raspado (TPR) ao término do experimento, com suas 
respectivas frequências de ocorrências relativas: raro<30%, frequente<60% e 
comum>60%.  

Táxon Ocorrência 

ANNELIDA 
 

Polychaeta 
 

Eunicidae 
 

Eunice Cuvier, 1817  Comum 

Nereididae Comum 

Cirratulidae Rara 

  
CRUSTACEA 

 
Pycnogonida Rara 

Amphipoda 
 

Gammaridea Comum 

Tanaidacea Comum 

Stomatopoda Rara 

Anomura 
 

Clibanarius Dana, 1852 Comum 

Brachyura 
 

Hexapanopeus Rathbun, 1898  Rara 

Microphrys bicornutus (Latreille, 1825) Frequente 

Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850)  Rara 

Pilumnus dasypodus Kingsley, 1879 Rara 

Caridea Rara 

  
MOLLUSCA 

 
Polyplacophora 

 
Ischnochiton (Ischnochiton) striolatus (Gray, 1828) Frequente 

Acanthochitona ciroi Righi, 1971 Rara 

Bivalvia Rara 

Gastropoda 
 

Opisthobranchia Rara 

Cerithium Bruguière, 1789 Comum 

Bittiolum varium (Pfeiffer, 1840)  Rara 

Columbella mercatoria (Linnaeus, 1758)  Frequente 

Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) Rara 

Architectonica nobilis Röding, 1798 Rara 

Heliacus cylindricus (Gmelin, 1791) Rara 

Aspella cryptica Radwin & D'Attilio, 1976  Rara 

Eulithidium affine (C. B. Adams, 1850)  Rara 

Crassispira nigrescens (C. B. Adams, 1845)  Rara 

Volvarina abbreviata (C. B. Adams, 1850)  Rara 

Melanella eulimoides (C. B. Adams, 1850) Rara 

Fissurella rosea (Gmelin, 1791)  Rara 

Fissurella clenchi Pérez Farfante, 1943 Rara 

  
ECHINODERMATA 

 
Ophiuroidea Rara 
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3.3 Hipótese 1 - Estrutura da comunidade bentônica sob diferentes 
intensidades de pisoteio 

 
As análises indicaram que as três áreas estudadas apresentaram diferença 

quanto à porcentagem de cobertura viva (ANOVA, df = 2, F = 18,472, p<0,01), em 

que a área de maior impacto de pisoteio apresentou os menores valores para esta 

variável em relação às áreas de menor e médio impacto (Tabela 4), com uma perda 

de aproximadamente 30% da cobertura viva em relação à área 1 e 25% em relação 

à área 2. 

 

Tabela 4: Valores médios e desvio padrão (DP) da abundância (nº total de organismos) da fauna 
móvel, riqueza (número de espécies da fauna móvel somado ao da cobertura viva), diversidade 
(Shannon) e porcentagem da cobertura viva, das três áreas estudadas, ao início do experimento. * 
= área difere significativamente das demais. 

  

     Área 1      Área 2      Área 3 

Média DP Média DP Média DP 

Abundância 17,3 18,7 8,4 5,3 11,1 8,3 

Riqueza 4,6 2,1 5,5 2,7 6,1 1,6 

Diversidade 0,4 0,4 0,6 0,3 0,6 0,3 

% cobertura viva 83,3 9,2 79,9 7,7 57,1* 10,3 

 
Uma vez que o teste Tukey apontou ausência de diferenças significativas 

entre as áreas 1 e 2, a área 1 foi anulada do restante do experimento, uma vez que 

houve perda das marcações no quarto mês do experimento. 

 

3.4 Hipótese 2 - Interferência do pisoteio em comunidades bentônicas 

em diferentes estágios da sucessão ecológica 

 

As análises mostraram que não houve diferença na estrutura da comunidade 

bentônica entre os tratamentos pisoteados raspados e pisoteados não raspados 

(ANOVA, p>0,05). Porém, foram observadas diferenças entre as intensidades de 

pisoteio, em que maiores valores de abundância da fauna móvel (ANOVA, df = 1; F = 

17,79; p<0,01), riqueza da fauna móvel (ANOVA, df = 1; F = 5,55; p = 0,03) e riqueza 

de cobertura viva (ANOVA, df = 1; F = 13,92; p<0,01) foram encontrados na área de 

maior intensidade de pisoteio (Tabela 5). 
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Tabela 5: Valores médios e desvio padrão (DP) da abundância (nº total de organismos) e 
da riqueza (nº de espécies) da fauna móvel, diversidade (Shannon), equitabilidade 
(Pielou) e riqueza (nº de espécies) e porcentagem da cobertura viva das áreas 
pisoteadas dos tratamentos raspados (TPR) e dos não raspados (TC) ao final do 
experimento (dezembro/2013), nas áreas 2 e 3. * = diferença significativa entre as áreas. 

  Área 2 Área 3 

 
Média DP Média DP 

Abundância 6,4* 4,5 19,9* 4,8 

Riqueza 1,9* 1,1 3,1* 1,1 

Diversidade 0,5 0,5 0,9 0,3 

Equitabilidade 0,5 0,4 0,8 0,1 

Riqueza cobert. viva 2,8* 1,2 5,4* 1,6 

% cobertura viva 0,9 0,1 0,8 0,1 

 
 
A composição da comunidade nesses tratamentos ao longo dos 11 meses 

de experimento pode ser comparada nas figuras 3 e 4.
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Figura 3: Sere dos organismos da cobertura viva das áreas 2 (A e B) e 3 
(C e D), referentes aos tratamentos controle (TC) e pisoteado raspado 
(TPR). Valores médios da porcentagem de cobertura por tratamento. 

 

A 

B 

C 

D 
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Figura 4: Sere dos organismos da fauna móvel das áreas 2 (A e B) e 3 (C e D), 
referentes aos tratamentos controle (TC) e pisoteio raspado (TPR). Valores médios 
da abundância (número de organismos) por tratamento. 

 

A 

B 

C 

D 
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Com relação à influência da intensidade do pisoteio na estrutura da 

comunidade de pequenos invertebrados bentônicos associados à cobertura viva, as 

análises mostraram uma maior abundância dos organismos na área 2, de menor 

impacto (ANOVA, df = 1; F = 7,68; p = 0,03), e maiores equitabilidade (ANOVA, df = 

1; F = 11; p = 0,01) e diversidade (ANOVA, df = 1; F = 8,36; p = 0,02) na área 3, de 

maior intensidade de pisoteio (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Valores médios e desvio padrão (DP) da abundância, riqueza (nº de espécies), 
diversidade (Shannon), equitabilidade (Pielou) da fauna raspada dos tratamentos 
pisoteados raspados (TPR) ao final do experimento (dezembro), nas áreas 2 e 3. * = 
diferença significativa entre as áreas. 
 

  Área 2 Área 3 

  Média DP Média DP 

Abundância 505,5* 331,3 151,5* 73,8 

Riqueza 9,8 2,5 9,0 0,8 

Diversidade 0,7* 0,4 1,3* 0,2 

Equitabilidade 0,3* 0,2 0,6* 0,1 
 

 
A elevada abundância de organismos nos tratamentos pisoteados que 

haviam sido raspados na área 2 foi atribuída principalmente à presença de 

poliquetas da família Nereididae (88 indivíduos), anfípodas da subordem 

Gammaridea (73 indivíduos) e crustáceos da ordem Tanaidacea (1760 indivíduos). 

Os dados mostram que há uma menor abundância dos poliquetas (29 indivíduos) e 

dos tanaidáceos (227 indivíduos) quando submetidos a elevada intensidade de 

pisoteio (Figura 5). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Abundância (nº total de organismos) dos táxons Nereididae, Gammaridea e 
Tanaidacea, visualizados dentre a fauna raspada dos tratamentos pisoteados raspados 
(TPR) das áreas 2 e 3. 
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3.5 Hipótese 3 - Influência do pisoteio no clímax da comunidade 
 
O resultado mostrou que nos tratamentos não raspados e isolados a 

porcentagem de cobertura viva foi maior ao término do experimento (ANOVA, df = 1; 

F = 100,29; p<0,01) e na área 2, de menor impacto por pisoteio (ANOVA, df = 1; F = 

18,22; p<0,01), de maneira que ao término do experimento a porcentagem de 

cobertura havia aumentado 11,11% em relação à quantidade inicial na área 2 e 

37,5% na área 3 (Tabela 9). 

 

Tabela 7: Valores médios e desvio padrão (DP) da abundância (nº total de organismos) e 
da riqueza (nº de espécies) diversidade (Shannon), equitabilidade (Pielou) da fauna 
móvel, e riqueza (nº de espécies) e porcentagem da cobertura viva dos tratamentos 
isolados (TI) ao início e ao término do experimento, nas áreas 2 e 3. * = diferença 
significativa entre as áreas. 

  Área 2 Área 3 

 
Inicial Final Inicial Final 

  Média DP Média DP Média DP Média DP 

Abundância 7,3 4,43 5,3 3,86 8,5 9,33 10,8 5,38 

Riqueza 2,3 0,96 1,3 0,96 1,8 1,26 2,5 1,29 

Diversidade 0,5 0,33 0,2 0,22 0,5 0,39 0,6 0,53 

Equitabilidade 0,5 0,35 0,3 0,32 0,5 0,42 0,5 0,40 

Riqueza cobert. viva 3,5 3,00 2,8 1,50 3,8 0,96 4,3 0,50 

% cobertura viva 0,8* 0,09 0,9* 0,05 0,5* 0,10 0,8* 0,01 
 
 

Os índices de turnover obtidos mostraram que, de maneira geral, houve uma 

variação semelhante entre a fauna móvel de áreas isoladas e de áreas pisoteadas 

(Figuras 6A e 6B), sugerindo que a oscilação na riqueza de espécies não está 

relacionada ao pisoteio de maneira direta.  

Já para a cobertura viva (Figuras 6C e 6D), observou-se diferenças mais 

marcantes estre as áreas isoladas e as áreas pisoteadas, como a diminuição da 

riqueza no início do segundo semestre do ano observada apenas nas áreas 

isoladas. 
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Figura 6: Turnover com perdas e ganhos de táxons ao longo do experimento 
(11 meses), nas áreas 2 (pisoteio intermediário) e 3 (pisoteio mais intenso). 
A) Fauna móvel nas áreas isoladas (TI); B) fauna móvel nas áreas pisoteadas 
(TC); C) cobertura viva nas áreas isoladas (TI); D) cobertura viva nas áreas 
pisoteadas (TC). 
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Os táxons presentes nos tratamentos isolados (TI) em cada mês estão 

representados nas figuras 7 e 8, com as espécies frequentes e comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Sere da cobertura viva com espécies frequentes e comuns (táxons com 
frequência de ocorrência relativa>30%) durante os 11 meses de experimento no 
tratamento isolado (TI): média da porcentagem de cobertura por mês. A) Área 2, menor 
impacto; B) Área 3, maior impacto. 

A 

B 
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Figura 8: Sere da fauna móvel com as espécies frequentes e comuns (táxons com 
frequência de ocorrência relativa>30%) durante os 11 meses de experimento no 
tratamento isolado (TI): média da abundância (nº total de organismos por mês. A) Área 
2, menor impacto; B) Área 3, maior impacto. 

 

A comparação realizada entre as áreas finais (dezembro) não raspada 

pisoteada (TC) e isolada raspada (TIR) mostrou que estes tratamentos não diferem 

quanto às variáveis analisadas (ANOVA, p>0,05) (Tabela 08).  

 

 

 

 

 

A 
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Tabela 8: Valores médios e desvio padrão (DP) da abundância (nº total de organismos) 
e da riqueza (nº de espécies) da fauna móvel, diversidade (Shannon), equitabilidade 
(Pielou) e riqueza (nº de espécies) e porcentagem da cobertura viva dos tratamentos 
não raspado pisoteado (TC) e isolado raspado (TIR) ao término do experimento.  

  TC TIR 

 
Média DP Média DP 

Abundância 14,3 8,0 15,4 12,3 

Riqueza 2,4 0,7 2,6 1,6 

Diversidade 0,7 0,3 0,6 0,4 

Equitabilidade 0,7 0,3 0,5 0,4 

Riqueza cobert. viva 3,9 1,5 3,6 1,8 

% cobertura viva 83,0 12,8 87,3 5,7 

 

3.6 Hipótese 4 - Composição de espécies dominantes em diferentes 

estágios da sucessão ecológica a partir da colonização inicial de uma 

sucessão secundária 

 

A CCA gerada para a área 2 (Figura 9) apresentou uma inércia de 78,42% 

no eixo 1 e 19,22% no eixo 2, enquanto a CCA com os dados da área 3 (Figura 10) 

apresentou uma inércia de 63,98% no eixo 1 e 33,94% no eixo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9:  CCA da área 2 nos recifes rasos de Pirangi, gerada a partir de dados de precipitação (mm), 
temperatura (°C), visibilidade horizontal (m), número de visitantes presentes na área/5min, abundância da 
fauna móvel e porcentagem de cobertura viva das espécies consideradas comuns, em função dos meses. F 
= fevereiro; MR = março; AB = abril; MI = maio; JN = junho; JL = julho; AG = agosto; S = setembro; O = 
outubro; N = novembro; D = dezembro. Número 2 entre parênteses indica que as duas réplicas (os 
tratamentos TIR e TPR) estão presentes. 

MR, AB, MI, JN, AG 
(2), 

 S (2), O (2), N (2), D 
(2) 

F (2), MR, AB, MI, JN, JL 
(2) 
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Figura 10:  CCA da área 3 nos recifes rasos de Pirangi, gerada a partir de dados de precipitação (mm), 
temperatura (°C), visibilidade horizontal (m), número de visitantes presentes na área/5min, abundância da 
fauna móvel e porcentagem de cobertura viva das espécies consideradas comuns, em função dos meses. F 
= fevereiro; MR = março; AB = abril; MI = maio; JN = junho; JL = julho; AG = agosto; S = setembro; O = 
outubro; N = novembro; D = dezembro. Número 2 entre parênteses indica que as duas réplicas (os 
tratamentos TIR e TPR) estão presentes. 

 

A partir dos gráficos, observou-se no eixo 1, tanto para a área 2 quanto para 

a área 3, uma tendência dos meses em estarem agrupados em função do período 

do experimento, em que o lado positivo do eixo coincide com os meses do primeiro 

semestre do ano (fevereiro a julho) e o lado negativo, principalmente com os meses 

do segundo semestre (agosto a setembro).  

No gráfico da área 2, de impacto intermediário (Figura 9), observou-se que 

os principais organismos no eixo 1 são Echinometra lucunter, associado 

positivamente com temperatura e visibilidade horizontal e negativamente associado 

com número de visitantes, e Cerithium sp, associado positivamente com número de 

visitantes e negativamente com temperatura e visibilidade horizontal.  

Já o eixo 2 apresentou como principais espécies Zoanthus sociatus e 

Gelidiella acerosa, estando essa última relacionada positivamente com precipitação. 

F (2), MR (2), AB (2), MI, JN, JL (2) 

MI, JN, AG (2), S (2), 
O (2), N (2), D (2) 
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No gráfico da área 3, de maior impacto (Figura 10), observa-se que as 

espécies principais no eixo 1 são Echinometra lucunter, positivamente relacionado a 

temperatura e negativamente relacionado a número de visitantes, e Zoanthus 

sociatus, positivamente relacionado a número de visitantes e negativamente a 

visibilidade horizontal. Já as principais espécies observadas no eixo 2 são 

Echinometra lucunter e Gelidiella acerosa, esta última positivamente relacionada à 

precipitação.  

 

4. Discussão 
 

De maneira geral, verificou-se que nos recifes rasos de Pirangi a elevada 

intensidade de pisoteio interferiu negativamente na estrutura da comunidade 

bentônica, em especial na cobertura viva do substrato, mais do que simplesmente a 

presença ou ausência do pisoteio. Trabalhos realizados em comunidades de 

invertebrados bentônicos de áreas entre marés de costão rochoso (Addessi, 1994; 

Brosnan & Crumrine, 1994) e em recifes de corais (Kay & Liddle, 1989; Rodgers & 

Cox, 2003), onde os corais são os principais organismos da cobertura viva, também 

indicaram que a magnitude do dano aos organismos depende principalmente da 

intensidade do pisoteio. Entretanto, todos os trabalhos citados, incluindo o presente 

estudo, enfatizam que determinados organismos da fauna bentônica podem ser 

mais afetados negativamente pelo pisoteio do que outros, influenciando, assim, 

diretamente na estrutura da comunidade em questão.  

A confirmação da hipótese 1 apenas para o fator cobertura viva confirma a 

grande vulnerabilidade de organismos sésseis ao impacto do pisoteio (Eckrich & 

Holmquist, 2000; Milazzo, 2002). Sugere-se que os fatores relacionados a fauna de 

organismos móveis podem não ter sido significantemente diferentes entre as áreas 

sob diferentes graus de pisoteio devido ao método de censo visual utilizado, o qual 

prioriza espécies maiores e com maior mobilidade. As espécies menores (não 

facilmente amostradas por censo visual) seriam as mais relacionadas ao substrato e, 

assim, mais expostas ao impacto do pisoteio, ficando, desta forma, subestimadas 

nesta avaliação (Sabino & Villaça, 1999). Os resultados encontrados no teste da 

hipótese 3, em que se utilizou os organismos provenientes das raspagens, 

reafirmam essa possibilidade.  
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Os organismos vágeis, devido a sua característica de facilidade em 

locomoção, acabam por exibir resultados menos significativos quanto ao impacto do 

pisoteio em relação aos organismos sésseis, uma vez que tem a capacidade de 

migrar para áreas menos impactadas, ou de se esconderem em refúgios durante o 

impacto (Billheimer & Coull, 1988; Casu et al, 2006a). Assim, a grande 

disponibilidade de tocas na área de maior impacto de pisoteio (Tabela 1) faz com 

que essa região seja utilizada como refúgio por alguns organismos da fauna móvel. 

Além do mais, estudos em costão rochoso mostram que o pisoteio tem pouco efeito 

direto na redução da abundância da fauna móvel, como em alguns gastrópodes 

(Povey & Keough, 1991). 

Os resultados do teste da segunda hipótese mostraram que tanto 

comunidades bentônicas em início de sucessão quanto aquelas em estágios mais 

avançados sofrem interferência de intensidades mais elevadas de pisoteio. As 

maiores abundância e riqueza da fauna móvel encontrada na área de maior impacto 

pode ser atribuída a características de micro hábitats (Matias, 2013), visto que nesta 

área o número de tocas entre 7,6cm e 10cm foi significantemente maior do que na 

área 2.  Uma vez que os organismos mais abundantes na área foram o ermitão 

Clibanarius sp e o gastrópode Cerithium sp, animais com hábito de agregação em 

substratos com alta presença de tocas (Rohde & Sandland, 1975; Gherardi, 1990), 

as quais podem servir tanto como reservatório de umidade, assim como refúgio 

contra o pisoteio, uma vez que permanecem em níveis um pouco mais baixos que o 

substrato e não são atingidas pelas pisadas. Ainda, a concha calcária de Cerithium, 

presente nesses gastrópodes e comumente utilizada pelos ermitões Clibanarius 

(Leite et al, 1998), serve como proteção contra o impacto mecânico do pisoteio, 

fazendo com que esses organismos são sejam tão atingidos (Povey & Keough, 

1991). 

 Já o efeito significativo observado de aumento da riqueza de cobertura viva 

pode indicar o efeito conhecido como distúrbio intermediário (Shea et al, 2004), em 

que o pisoteio estaria diminuindo a abundância das espécies mais dominantes e 

abundantes, abrindo assim espaço para surgimento de outras espécies, semelhante 

ao descrito por Airoldi e colaboradores (2008) para ecossistemas marinhos. Este 

resultado é corroborado pela maior porcentagem de cobertura viva encontrada na 

área 2 em relação à área 3 (Tabela 7), e pelas baixas porcentagens de cobertura 

das espécies que estão presentes na área de alto impacto e ausentes na de impacto 
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intermediário, condizendo com trabalho de Fletcher e Frid (1996), que relatam uma 

tendência na ocupação por algas efêmeras em áreas de elevadas intensidades de 

pisoteio. 

Já os resultados obtidos com os dados da fauna raspada mostraram uma 

maior abundância de organismos na área de impacto intermediário, atribuída 

principalmente à presença de poliquetas da família Nereididae, anfípodas da 

subordem Gammaridea e crustáceos da ordem Tanaidacea. Trabalhos descrevem a 

maioria dos organismos associados a algas, como poliquetas e tanaidáceos, como 

sensíveis ao pisoteio, uma vez que apresentaram maior abundância em áreas 

experimentais sem pisoteio (Casu et al, 2006a). Porém, anfípodas gamarídeos tem 

se mostrado resistentes ao pisoteio (Brown & Taylor, 1999), assim como o 

visualizado no presente trabalho (Figura 5).  

Esses pequenos invertebrados geralmente estão altamente associados à 

cobertura viva (Gibbons & Griffiths, 1986), de forma que os mesmos são 

subestimados nos censos visuais.  

A diminuição significativa na abundância desses organismos dominantes na 

área de maior impacto, aumentaria os valores de diversidade da área impactada, 

justificando, assim, maiores valores de equitabilidade e diversidade encontrados. 

Desta forma, vale salientar que a maior diversidade encontrada na área de maior 

impacto não é decorrente de um aumento no número de espécies, e sim em função 

de uma diminuição de abundância por grupo taxonômico (corroborado pelo fato de 

não haver diferença significativa entre a riqueza das duas áreas). 

Estes invertebrados encontrados associados a cobertura viva possuem 

grande importância como base da cadeia alimentar marinha (Gosselfin & Chia 1994, 

Casu et al, 2006b). Uma redução na sua abundância poderia ser responsável por 

alterações na cadeia trófica local, reduzindo alimento tanto para outros invertebrados 

predadores bentônicos, como para peixes bentófagos locais (Jones, 1988; Gosselfin 

& Chia 1994). 

Ressalta-se ainda que o número de táxons registrado para os organismos da 

fauna raspada aumentaria em número se a identificação de todos os organismos 

coletados tivesse sido a nível de espécie (Casu et al, 2006a), uma vez que os táxons 

que apresentaram as maiores abundâncias foram identificados apenas ao nível de 

grandes grupos. Desta forma, a riqueza entre as duas áreas poderia ter sido 

significativamente diferente, de acordo com a intensidade de pisoteio. 
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Em relação à hipótese 3, os dados confirmaram que o isolamento das áreas 

contra o pisoteio irá promover um maior desenvolvimento de cobertura viva 

independentemente da intensidade de pisoteio à qual a área está sujeita (Tabela 9). 

Porém, a partir dos resultados observou-se uma maior recuperação da cobertura 

viva da área 3 (37,5% a mais do que o valor inicial), reforçando a importância do 

isolamento do fator pisoteio para recuperação de áreas degradadas, estando de 

acordo com o observado em experimentos da comunidade bentônica de costões 

rochosos (Ferreira & Rosso, 2009; Huff, 2011), em que a retirada do fator pisoteio 

possibilita a recuperação das áreas impactadas. 

Os resultados obtidos para os índices de turnover sugerem que o pisoteio 

não teve efeito direto na riqueza da fauna móvel, indicando que o número de táxons 

presentes estaria sob maior influência de fatores ambientais locais, incluindo 

relações ecológicas, como predação e competição (Underwood & Chapman, 2000). Já 

os maiores índices de turnover observados para cobertura viva nas áreas pisoteadas 

no início do segundo semestre do ano sugerem que, após o período chuvoso na 

região, poucas espécies de algas adaptadas resistem na região sem o distúrbio 

pisoteio (as dominantes). Já nas áreas onde o pisoteio foi mantido, o distúrbio 

possibilitou a abertura de espaço para surgimento de espécies competitivamente 

inferiores, aumentando, assim, o número de táxons encontrados nestas áreas em 

relação às áreas isoladas. 

 O fato dos tratamentos não raspados pisoteados (TP) e isolados raspados 

(TIR) finais não diferirem significantemente em termos de estrutura da comunidade 

ao término do experimento, indica que os 11 meses do experimento seria tempo 

suficiente para que a comunidade inicialmente sem cobertura (altamente impactada) 

atingisse o desenvolvimento da atual comunidade do recife, sob impacto de pisoteio. 

Esse resultado sugere que, no estado atual, o isolamento de áreas altamente 

degradadas possibilitaria em um curto período de tempo (um ano) sua recuperação 

em termos de ganho de abundância de organismos, aumentos dos índices 

indicadores de diversidade e da cobertura viva de substrato.  

As análises realizadas para avaliação da composição de espécies 

dominantes em diferentes estágios da sucessão ecológica a partir da colonização 

inicial de uma sucessão secundária mostraram uma tendência geral no aumento da 

abundância dos organismos frequentes de acordo com o semestre do ano, sendo o 

primeiro semestre equivalente ao início do experimento, abrangendo os meses de 
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fevereiro a julho, e o segundo semestre correspondendo ao período final do 

experimento, abrangendo os meses de agosto a dezembro. 

Esta ausência de mudanças sazonais frequentes já foi registrada para 

ambientes tropicais (Masi et al, 2009), e infere-se que esteja relacionada à ausência 

de alterações dos fatores ambientais devido à maior estabilidade ambiental típica 

dos trópicos. Desta forma, as mudanças estariam mais relacionadas aos fatores 

biológicos como competição e predação entre as espécies colonizadoras e outras 

espécies da comunidade (Underwood & Chapman, 2000).  

Entretanto notou-se algumas relações das espécies com fatores ambientais 

mais marcantes, como a alga G. acerosa, fortemente correlacionada à precipitação, 

que teve um pico de sua abundância ao final do primeiro período, em julho, mês de 

maior precipitação do ano para o município de Nísia Floresta, indicando influência de 

fatores ambientais na abundância desse organismo. 

 

Conclusões e sugestões de uso da área dos recifes rasos de Pirangi 
 

A partir dos resultados obtidos, percebeu-se a interferência de elevadas 

intensidades de pisoteio na estrutura da comunidade bentônica e a importância do 

isolamento de áreas mais degradadas para sua recuperação. 

Estudos que investigaram o impacto do pisoteio em áreas marinhas sugerem 

que o tamanho da área impactada seja reduzido para diminuir a quantidade de 

organismos injuriados, e propõem que haja uma delimitação da área pisoteada, 

estabelecendo uma “área de sacrifício” para que não sejam causados danos 

significativos na área como um todo (McCrone, 2001; Leujak & Ormond, 2008). 

Atualmente, já existe uma área de sacrifício em Pirangi, porém sua 

delimitação foi realizada como medida emergencial, sem estudos prévios. Além 

disso, observações em campo mostram a necessidade de manutenção desta 

marcação, fato corroborado por relatórios técnicos emitidos pelo Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/RN), uma vez que 

as cordas que delimitam a área mudam constantemente de lugar em função da ação 

da maré. Além do mais, observa-se vários turistas desatentos às instruções dos 

guias turísticos que acabam não respeitando os limites da área de pisoteio. 

Nesse contexto, a educação ambiental poderia ser uma aliada na busca de 

uma conduta consciente nos recifes (Milazzo et al, 2002). É necessário assegurar 
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que o turista tenha as informações necessárias sobre a importância dos recifes e 

como se portar sobre eles. Isso poderia ser feito com o uso de placas explicativas no 

local do embarque e/ou entrega de panfletos às pessoas que embarcam, contendo 

explicações curtas sobre o uso da área visitada. Sugere-se também a participação 

de monitores nos recifes, instruindo os turistas e fiscalizando as empresas náuticas, 

de forma a auxiliar o trabalho dos órgãos fiscalizadores.  

Para o recife de Pirangi, sugere-se que a delimitação de uma área de 

sacrifício permanente não seja a opção adotada, uma vez que se espera a 

diminuição considerável de sua cobertura viva, e, consequentemente, da fauna 

associada com o passar do tempo. Isso implicaria em perdas de biodiversidade local 

e degradação da área (Kelaher et al,1998), consequências ruins tanto no âmbito 

ecológico quanto para o socioeconômico, já que a reduzida biodiversidade não 

atrairia tantos turistas, prejudicando aqueles que dependem desta atividade no recife 

como meio de sobrevivência. 

Uma proposta alternativa seria a descentralização do pisoteio intenso, de 

forma que esta atividade seja mais igualmente distribuída entre as outras 2 áreas do 

recife passiveis de caminhar, reduzindo em pelo menos a 1/3 a intensidade de 

pisoteio que existe hoje na área de maior pisoteio. Essa descentralização poderia 

ser obtida por meio de novas definições do local de ancoragem das embarcações. 

Outra proposta seria o rodízio da área de sacrifício (Huff, 2011), de forma 

que essa área seja localizada em uma região diferente do recife a cada ano. 

Salienta-se a necessidade de estudos para avaliação do impacto da ancoragem e 

pisoteio na fauna submersa para certificação de que estes sistemas não estariam 

afetando outra parte da comunidade local não avaliada neste estudo. É importante 

frisar a necessidade do comprometimento dos órgãos responsáveis em realizar o 

rodízio e manter as delimitações bem sinalizadas.  

De acordo com o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (2010) 

vigente nos recifes de Pirangi, um dos critérios para determinação do local de 

ancoragem das embarcações é o seu tamanho, além de sua finalidade, se comercial 

ou de lazer. Desta forma, o local em que as embarcações de grande porte ancoram 

acaba tendo uma maior intensidade de pisoteio, visto que as observações em 

campo mostram uma tendência dos turistas em caminharem em áreas mais 

próximas de onde a embarcação ancora. O sistema de rotação de ancoragem de 
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embarcações contribuiria para a descentralização do pisoteio, de forma que não 

ocorresse em grandes intensidades no recife. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

O recife raso de Pirangi/RN constitui uma área de grande importância 

ecológica, abrigando espécies endêmicas do litoral brasileiro, como o coral 

Siderastrea stellata, e do litoral nordestino, como o gastrópode Voluta ebraea, além 

de espécies de interesse econômico, como o polvo Octopus insularis e as lagostas 

Panulirus argus e Panulirus laevicauda, estas últimas sobreexplotadas no Brasil 

(Oceânica, 2011). Esse recife também possui grande importância socioeconômica, 

uma vez que constitui fonte de renda de muitas famílias locais, por meio da pesca ou 

do turismo. 

Os resultados encontrados neste trabalho mostram que a comunidade 

bentônica do recife de Pirangi tem sua distribuição influenciada não só pelo tempo 

de exposição da maré, mas também por fatores inerentes ao substato, como tipo de 

cobertura e rugosidade. Porém, as análises dos dados indicaram que o intenso 

pisoteio na área vem prejudicando principalmente a cobertura viva do substrato, 

influenciando diretamente na distribuição dos organismos e na diminuição daqueles 

mais diretamente associados à cobertura, podendo desta forma influenciar na 

abundância dos animais pertencentes a níveis tróficos superiores que dependem 

destes organismos para alimentação. 

Assim, é importante que as sugestões de uso da área do recife raso de 

Pirangi propostas neste trabalho sejam avaliadas pelos órgãos competentes para a 

garantia da recuperação da área atualmente impactada. 
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