
  

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

Centro de Biociências 

Departamento de Ecologia 

Programa de Pós Graduação em Ecologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição, recrutamento e sobrevivência do coral pétreo Siderastrea stellata (Verrill, 

1868) em um recife arenítico do Atlântico Sul 

 

 

 

 

 

 

Aline Camila Medeiros Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril – 2016 

Natal/RN



   

i 
 

 

 

Aline Camila Medeiros Pinheiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição, recrutamento e sobrevivência do coral pétreo Siderastrea stellata (Verrill, 

1868) em um recife arenítico do Atlântico Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril – 2016 

Natal/RN 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Pós Graduação em Ecologia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte como requisito para obtenção 

do título de Mestre em Ecologia. 

Orientadora: Dra. Liana de Figueiredo Mendes 

Coorientadora: Dra. Gislene Maria da Silva Ganade 



   

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro de Biociências - CB   

 
Pinheiro, Aline Camila Medeiros.  

   Distribuição, recrutamento e sobrevivência do coral pétreo 

Siderastrea stellata (Verrill, 1868) em um recife arenítico do 

Atlântico Sul / Aline Camila Medeiros Pinheiro. - Natal, 2016.  

   74 f.: il.  

 

   Orientadora: Profa. Dra. Liana de Figueiredo Mendes.  

   Coorientadora: Profa. Dra. Gislene Maria da Silva Ganade.  

   Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Biociências. Programa de Pós-Graduação em Ecologia.  

 

 

   1. Recifes de arenito - Dissertação. 2. Saúde de corais - 

Dissertação. 3. Algas calcárias - Dissertação. 4. Reprodução de 

escleractíneos - Dissertação. I. Mendes, Liana de Figueiredo. II. 

Ganade, Gislene Maria da Silva. III. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. IV. Título.  

 

RN/UF/BSE-CB                                   CDU 627.222.24 



   

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A felicidade só é real quando compartilhada” 

(Christopher McCandless). 

  

Gostaria então de tornar real a felicidade que sinto 

em ter mergulhado no encantado mundo dos corais 

compartilhando e dedicando esta experiência aos 

meus familiares e amigos queridos. Especialmente 

à minha mãe, Leonor, quem mais me compreendeu 

em todos os momentos. 



   

iv 
 

AGRADECIMENTOS 

 

     Agradeço em primeiro lugar a Deus por iluminar esta trajetória e ser meu arrimo nos 

momentos difíceis e à Nossa Senhora pelas interseções. 

   Agradeço também a Li (Profa. orientadora Liana Mendes) por me permitir fazer parte 

do Laboratório do Oceano, por todos os ensinamentos desde a graduação, tendo sido eles 

acadêmicos ou musicais (risos) e pelos conselhos e incentivo na reta final do mestrado. 

   A Profa. Gislene Ganade (coorientadora), pela contribuição no segmento estatístico, 

delineamento experimental, por acompanhar-me durante a apresentação do projeto no 

primeiro ano do mestrado, quando Liana precisou viajar e correções do trabalho final. 

   A Guilherme Gerhardt, por me ajudar com as análises estatísticas do capítulo 3. 

   A Lígia (Coordenadora do Projeto Ponta de Pirangi - ONG Oceânica), pelo apoio 

logístico e liberação do espaço da ONG Oceânica para que eu pudesse melhor trabalhar 

e pela pró-atividade em resolver o problema de embarque junto aos órgãos públicos e 

empresários de turismo em Pirangi/RN no verão de 2015 

     A Izabelita (Izabel Souza - ONG Oceânica), por ter colocado literalmente a mão na 

massa na fase de colagem das cerâmicas e transporte e registro dos trabalhos, além de 

boas discussões coralíneas. 

      A Guidão (Guido Grimaldi - ONG Oceânica) pela força de TROVÃO nos campos, 

contribuições teóricas na fase de implantação dos experimentos, ajuda nas burocracias do 

Oceano - o barquinho - e momentos agradáveis de descontração. 

     Aos colegas Tiego, Thaisa e Vinicíus pelas ideias, contribuições nesta minha vida de 

mestranda e cafezinhos sagrados das 4h20min, assim como ao restante dos integrantes do 

Loc (Laboratório do Oceano) pela troca de conhecimento ao longo do tempo. 

   A CAPES, por me conceder a bolsa de estudos que possibilitou a dedicação exclusiva 

aos meus estudos. 

  Ao INCT, por conceder os equipamentos data loggers para medição de variáveis 

ambientais. 

   A Bábara Ramos, por me enviar bibliografia de identificação dos recrutas de corais. 

   A meu tio Carlão, que providenciou o corte e a perfuração das cerâmicas. Obrigada 

Dedé.  

   A minha prima Andreza, que limpou e cuidou das minhas cerâmicas como se fosse o 

chão de sua própria casa, quando todas estavam sujas após a perfuração. 



   

v 
 

   A Ruan, primo amigo parceiro para todas as horas e sua namorada Gilianne, por 

transportar meu material até Pirangi/RN e me emprestar a Go Pro para fazer imagens de 

campo e por ajudar na coleta de rodolitos em alguns campos. 

    A Bruninha, a minha querida parceirinha de campo, que me acompanhou desde o início 

do trabalho. Sua vontade e empolgação em aprender e trabalhar nas causas em prol da 

biodiversidade marinha me motivou e inspirou muitas vezes. Aprendi muito com você, 

esteja certa! Agradeço pela parceria desde a fase de “lava chão” até os mais exaustivos 

dias seguidos de campo e triagem dos invertebrados no laboratório. Agradeço também a 

Pedro (na época integrante do Loc), pelo empenho nos campos e pela receita do “pão 

recheado com cream craker” (risos).  

   Agradeço também aos empresários que promovem o turismo no Parracho de Pirangi: 

Gastão (Marina Badauê), Nonato (Terra Molhada), Maurício (Ponira Nautika) e Kleber 

(Kanguru Passeios Náuticos) pela realização do meu transporte e equipe até os sítios de 

estudo em todos os campos. 

   Aos rapazes da Foto Sub Digi & Tal – Paulo pai, Paulinho filho, João Victor, Max e 

Ari, aos rapazes da Snap Dive, Ruan, Rodrigo e Paulo e aos guias e comandantes das 

empresas, Junior, Tiego, Felipe, Eraldo, Pedro, Giliarde, João Batista, Aguinaldo, 

Walfran, Adriano e Zaia, pelo transporte e cuidado com nossas mochilas ao transportá-

las de uma embarcação para outra.  

   A meu pai, Jairo Alves, através de sua firma Vital Pan por me conceder os baldes para 

transportar as cerâmicas do campo até o laboratório e por estar sempre na torcida para 

que no final tudo desse certo. 

   As minhas amigas biogatas Pri, Gzinho e Sam, por ouvir minhas lamentações e 

proferirem palavras de conforto, além de proporcionarem momentos de felicidade quando 

quase enlouqueci. 

   A todos os familiares que não ajudaram efetivamente, mas que passaram boas energias 

e acreditaram em mim e no que faço (Tia Celinha e netos, Luana, Raniere e Tatiana). 

Espero ter feito valer a pena todo o orgulho aparente que em vocês ao dizer para alguém 

que sou Bióloga.  

    Por último, meu muito obrigada à pessoa mais importante de todas: A minha mãe! 

Pessoa que mais acreditou em mim e a quem devo tudo. Sempre me apoiou e escutou 

tudo que eu tive para contar, fosse bom, ruim ou puramente científico, mesmo sem 

entender nada do assunto. Não mergulhou, mas já entende um pouco sobre corais! 

Obrigada mainha, você que além de todo o apoio já mencionado, participou diretamente 



   

vi 
 

desse trabalho transportando, limpando, colando cerâmica e comprando Tubolit para eu 

não perder meu precioso tempo. 

       Pessoal, muito obrigada! Sem vocês eu não teria conseguido desenvolver esta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

vii 
 

Sumário 
LISTA DE FIGURAS.......................................................................................................................... ix 

LISTA DE TABELAS .......................................................................................................................... xi 

RESUMO ...................................................................................................................................... 14 

ABSTRACT .................................................................................................................................... 16 

INTRODUÇÃO GERAL ................................................................................................................... 17 

Área de estudo ........................................................................................................................ 18 

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................................. 20 

Resumo .................................................................................................................................... 20 

1. Introdução ........................................................................................................................... 22 

2. Materiais e métodos ........................................................................................................... 23 

2.1. Análise estatística ............................................................................................................. 24 

3. Resultados ........................................................................................................................... 25 

4. Discussão ............................................................................................................................. 32 

5. Referências Bibliográficas ................................................................................................... 35 

Lasker, H. R. Recruitment and Resilience of a Harvested Caribbean Octocoral. PlosOne8, (9): 

e74587, 2013. .............................................................................................................................. 37 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................................. 41 

Resumo .................................................................................................................................... 41 

1. Introdução ........................................................................................................................... 42 

2. Materiais e métodos ........................................................................................................... 43 

2.1. Montagem dos conjuntos de placas de cerâmica ............................................................ 43 

2.2. Instalação dos conjuntos de placas nos sítios .................................................................. 44 

2.3. Fixação dos rodolitos do tratamento A) Rodolitos .......................................................... 45 

2.4. Coleta de dados das variáveis ambientais ....................................................................... 45 

2.5. Retirada dos conjuntos para contagem e identificação dos recrutas .............................. 46 

2.6. Análise estatística ............................................................................................................. 46 

3. Resultados ........................................................................................................................... 46 

4. Discussão ............................................................................................................................. 52 

5. Referências bibliográficas ................................................................................................... 54 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................................. 58 

Resumo .................................................................................................................................... 58 

1. Introdução ........................................................................................................................... 59 

2. Materiais e métodos ........................................................................................................... 61 



   

viii 
 

2.1.Procedimento experimental ............................................................................................. 61 

2.2. Coleta de dados das variáveis ambientais ....................................................................... 63 

2.3. Análise estatística ............................................................................................................. 63 

3. Resultados ........................................................................................................................... 64 

4. Discussão ............................................................................................................................. 67 

5. Referências bibliográficas ................................................................................................... 69 

CONCLUSÃO GERAL ..................................................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ix 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

Figura 1: Localização do Parracho de Pirangi/Litoral Sul do Rio Grande do Norte. Sítios 

de estudo I, II e III, onde foi realizado o mapeamento dos corais e instalados os 

experimentos. Fonte (Google Earth, 2014)......................................................................17 

 

CAPÍTULO 1 

Figura 1. Abundância das classes de tamanho de S. stellata por sítios estudados (margem 

e platô recifais) no Parracho de Pirangi/RN (p = 0,001).     

.........................................................................................................................................24 

 

Figura 2. Abundância de S. stellata no Parracho de Pirangi/RN......................................26 

 

Figura 3. Comparação dos sítios de estudo (■ Sítio I, ○ Sítio II, ▲Sítio III) quanto às 

categorias de substrato significativas no Parracho de Pirangi.(NMDS). Af = Alga folhosa, 

at = Alga turf, cd = Coral duro .........................................................................................28 

 

Figura 4. Diagrama (NMDS) da relação entre categorias de substrato e classes de 

tamanho dos corais no Parracho de Pirangi. Aic (alga incrustante), are (areia), cas 

(cascalho), rn (rocha nua), nia (alga indicadora de nutriente), cm (coral mole), at (alga 

turf) e af (alga folhosa).....................................................................................................29 

 

Figura 5. “Turf” removido do substrato revelando abaixo esqueletos de corais mortos 

(indicados pelas setas) .....................................................................................................30 

 

CAPÍTULO 2 

Figura 1. Conjunto vertical com três placas de cerâmica instalado na margem recifal do 

Parracho de Pirangi/RN....................................................................................................42 

 



   

x 
 

Figura 2. Experimento para avaliação do recrutamento de corais. A) Tratamento com 

rodolitos aderidos às placas: menor rugosidade (metade superior da placa) e maior 

rugosidade (metade inferior da placa). B) Tratamento Controle: placas sem rodolitos.....43 

 

Figura 3. Recruta do coral S. stellata em placa de cerâmica. B) Detalhe com aumento de 

3,5x..................................................................................................................................45 

 

Figura 4. A) Recrutamento de Siderastrea stellata em rodolito. B) Colônia de S. stellata 

ampliada (3 pólipos).........................................................................................................46 

 

Figura 5. Variação mensal dos fatores abióticos da água no Parracho de Pirangi/RN. Tem 

– temperatura em graus Celsius, Sal - salinidade, Vis – visibilidade em metros, pH - 

potencial hidrogeniônico..................................................................................................47 

 

Figura 6. Representação percentual de invertebrados encontrados nas placas de cerâmica. 

Pol - Poliqueta, Ofi – Ofiúro, Qui – Quíton, Erm – Ermitão, Car - Caranguejo..............48 

 

CAPÍTULO 3 

Figura 1. Experimentos com colônias jovens de S. stellata em placas de cerâmica no 

Parracho de Pirangi/RN. A) Placa com remoção periódica de algas e B) Placa sem 

remoção de algas (seta vermelha indica uma colônia).....................................................50 

 

Figura 2. Tabela Coral Health para avaliação da coloração (tonalidade) dos corais........61 

 

Figura 3. Branqueamento (%) das colônias de S. stellta nos diferentes tratamentos ao 

longo do tempo (meses). Pontos e reta pretos: Tratamento com remoção de algas. Pontos 

brancos e linha tracejada: Tratamento sem remoção de algas (controle). À direita, média 

e desvio padrão................................................................................................................63 

 

Figura 4. Variação mensal dos fatores abióticos entre março e dezembro de 2015 no 

Parracho de Pirangi/RN. Tem - temperatura, Sal - salinidade, Vis - visibilidade e pH - 

potencial hidrogeniônico.................................................................................................64 

 

 



   

xi 
 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO 1 

Tabela 1. Resultado do teste a posteriori (Tukey) revelando quais sítios são diferentes em 

termos de abundância de corais no Parracho de 

Pirangi/RN.......................................................................................................................24 

 

Tabela 2. Representatividade percentual das classes de tamanho dentro dos sítios de 

estudo...............................................................................................................................24 

 

Tabela 3. Resultado do teste a posteriori (Comparação Múltipla – pacote pgirmess) 

revelando quais sítios são diferentes em termos de abundância de corais considerando 

somente a margem recifal do Parracho de 

Pirangi/RN.......................................................................................................................25 

 

Tabela 4. Resultado do teste a posteriori (Tukey) revelando quais sítios são diferentes em 

termos de abundância de corais considerando somente o platô do Parracho de Pirangi/RN. 

.........................................................................................................................................25 

Tabela 5. Representatividade percentual das classes de tamanho dentro dos sítios de 

estudo na margem e platô separados. Resultados em negritos são referentes à margem...26 

Tabela 6. Relação das categorias de cobertura substrato (variável y) entre os três sítios 

de estudo (variável x) (Anova One Way). df: Graus de liberdade; F: teste estatístico; p: 

probabilidade de não ter diferença entre os sítios.............................................................27 

 

CAPÍTULO 2 

Tabela 1. Recrutamento do coral S. stellata no Parracho de Pirangi/RN. Entre parênteses 

o número de amostras.......................................................................................................45 

 

Tabela 2. Valores médios, máximos e mínimos dos fatores abióticos no Parracho de 

Pirangi/RN. Entre parênteses estão os respectivos meses.................................................47 

 



   

xii 
 

Tabela 3. (Correlação de Pearson) Relação do recrutamento com as variáveis abióticas. 

T: teste estatístico; df: grau de liberdade; p: probabilidade de não ocorrer correlação entre 

as variáveis; cor: índice de correlação..............................................................................44 

 

Tabela 4. (Manova) Relação dos invertebrados marinhos com os tratamentos Controle e 

Rodolitos do experimento instalado no Parracho de Pirangi/RN. df: grau de liberdade; F: 

teste estatístico; p: probabilidade de não haver diferença no número de invertebrados entre 

os tratamentos Controle e Rodolitos.................................................................................47 

 

Tabela 5. (Manova) Relação dos invertebrados marinhos com os sítios de estudo no 

Parracho de Pirangi/RN. df: grau de liberdade; F: teste estatístico; p: probabilidade de não 

haver diferença no número de invertebrados entre os sítios de estudo............................49 

 

Tabela 6. (Teste de Correlação de Spearman) Relação de invertebrados bentônicos com 

o recrutamento de corais no Parracho de Pirangi/RN. S: teste estatístico; p: probabilidade 

de não haver relação entre os invertebrados e o recrutamento; rho: coeficiente de 

correlação.........................................................................................................................49 

 

CAPÍTULO 3 

Tabela 1. Relação do branqueamento de corais jovens com o tratamento, o tempo e a 

interação entre estes fatores. GLMM: Qui quadrado: teste estatístico; df: grau de 

liberdade; p: probabilidade da variável não interferir no desbotamento das colônias.......63 

 

Tabela 2. Valores médios, máximos e mínimos dos fatores abióticos no Parracho de 

Pirangi/RN. Entre parênteses estão os respectivos meses...............................................64 

 

Tabela 3. (Correlações de Pearson) Relação entre as variáveis ambientais e colônias 

branqueadas. t: Teste estatístico; df: grau de liberdade; p: probabilidade de não haver 

correlação entre as variáveis ambientais e o branqueamento; cor: coeficiente de 

correlação.........................................................................................................................64 

 
 
 
 
 



   

xiii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

14 
 

RESUMO 

   Os ecossistemas recifais são conhecidos mundialmente por sua beleza natural e por 

abrigar uma ampla diversidade de vida marinha. Além disto, esses ambientes proveem 

bens e serviços que abrangem as esferas social, ambiental e econômica. Contudo, cerca 

de 20% dos recifes do mundo foram destruídos e 35% encontram-se ameaçados. No 

Brasil, os recifes estão situados ao longo da região nordeste e encontram-se geralmente 

próximos à costa, facilitando o acesso da população humana e sendo utilizado para 

sustento, esporte e recreio. Uma forma de manter a resiliência e evitar a perda da 

biodiversidade recifal se dá através de ações que diminuam as pressões sobre o 

ecossistema. O estudo e entendimento de como ocorre o recrutamento e a sobrevivência 

dos seres vivos que estruturam as comunidades recifais são importantes para o 

desdobramento em ações. O coral pétreo endêmico do Brasil, Siderastrea stellata, é um 

dos mais resistentes e comuns nos recifes brasileiros. Considerando a importância 

ecológica desta espécie de coral, buscou-se entender aspectos de sua distribuição, 

recrutamento e manutenção da população. Para tal, foram analisadas colônias de S. 

stellata em diferentes sítios de estudo no Parracho de Pirangi/RN. Foram realizados: 1) o 

mapeamento das colônias por tamanho (Capítulo 1), 2) experimento de recrutamento 

submetido à manipulação de algas calcárias (rodolitos), testando a hipótese de que os 

rodolitos atuam como facilitadores neste processo, devido a sua estrutura complexa e 

tridimensional (Capítulo 2), e 3) experimento manipulativo para testar se a saúde de S. 

stellata é prejudicada pela presença de macroalgas bênticas (Capítulo 3). Ao final do 

mapeamento foi observada um padrão de distribuição das colônias no Parracho de 

Pirangi/RN, com menos corais ocorrendo na área próxima ao local destinado à atividade 

turística. É possível que a constante suspensão de sedimentos provocada por banhistas e 

embarcações esteja agindo como o principal mecanismo condutor deste padrão de 

distribuição. O recrutamento de corais no Parracho de Pirangi foi baixo comparado a 

outros recifes rasos do nordeste brasileiro. Isto mostra que embora muito resistente, o 

coral S. stellata não está conseguindo se estabelecer nesta formação recifal, considerando 

o período amostrado. Notou-se também que o recrutamento não é facilitado por algas 

calcárias que formam rodolitos. Ao contrário, bancos de rodolitos abrigam alta riqueza 

de invertebrados bentônicos que podem competir por espaço ou se alimentar das larvas 

de corais, impedindo o recrutamento. De modo geral, a saúde das colônias jovens foi 

afetada pelo branqueamento, que aumentou ao longo ano. Este aumento foi 
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correlacionado com a baixa salinidade registrada. Porém, pôde-se notar que no tratamento 

sem a remoção das macroalgas bênticas, o branqueamento foi menor. Possivelmente o 

crescimento de macroalgas bênticas dentro do limite observado ao longo dos meses 

atenuou o efeito da elevada radiação solar incidente nas colônias jovens de corais, 

protegendo-as do branqueamento. 

 

Palavras-chave: recifes de arenito, saúde de corais, algas calcárias, reprodução de 

escleractíneos.  
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ABSTRACT 

   Reef ecosystems are known worldwide for their natural beauty and their capacity to 

harbor a great variety of marine life. In addition, these environments provide goods and 

services that encompasses social, environmental and economic spheres. However, around 

20% of the world's reefs have been destroyed and 35% are threatened. In Brazil, the reefs 

are located along the northeast region and are usually near the coast, enabling the access 

of the human populations that use them for food, sport and recreation. One way to 

maintain reef resilience and avoid biodiversity loss would be to gather information on 

recruitment and survival of organisms from reef communities. The endemic hard coral, 

Siderastrea stellata, is one of the most resistant and common species in Brazilian reefs. 

Considering the ecological importance of this species of coral, we aimed to understand 

some aspects of its distribution, recruitment and colony maintenance. Therefore, S. 

stellata colonies were analyzed at different study sites in the “Parracho de Pirangi/RN”. 

The following activities were performed: 1) mapping colonies size (Chapter 1), 2) 

running recruitment experiment subjected to manipulation of calcareous algae 

(rhodoliths), testing the hypothesis that rhodoliths act as facilitators due its complex three-

dimensional structure (Chapter 2), and 3) running a health evaluation experiment of 

juvenile colonies in different areas of the reef, through macroalgae manipulation, testing 

the hypothesis that coral colony health is affected negatively by the presence of benthic 

macroalgae (Chapter 3). A distribution pattern in Parracho de Pirangi/RN was observed 

with less coral occurring in the area nearby touristic site. It is possible that impacts such 

as the constant suspension of sediments caused by swimmers and boats are acting as the 

main mechanism driving this distribuition pattern. Coral recruitment of Parracho de 

Pirangi was low compared to other shallow reefs from northeastern Brazil. This shows 

that although very resistant, the coral S. stellata is not able to establish on this reef 

formation. It was also noted that recruitment is not facilitated by calcareous algae that 

form rhodoliths. Instead, rhodolith banks sheltered abundant concentration of benthic 

invertebrates that might compete for space or feed on coral larvae, preventing recruitment. 

Generally, the health of young colonies was affected by bleaching, which increased 

throughout the year. This increase was correlated with low water salinity registered. 

However, it was notable that bleaching was lower in the treatment where benthic 

macroalgae was not removed. Possibly, the growth of benthic macroalgae within the 

limits observed over the months attenuated the effects of high solar radiation on young 

coral colonies, protecting them from bleaching. 

 

Keywords: sandstone reefs, coral health, coralline algae, scleractinian reproduction 
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INTRODUÇÃO GERAL 

         Os ecossistemas recifais são conhecidos mundialmente por sua beleza natural e por 

abrigar uma ampla diversidade de vida marinha. Além disto, esses ambientes proveem 

bens e serviços que abrangem as esferas social, ambiental e econômica (Birrel et al., 2008; 

Burke et al., 2011).  Contudo, cerca de 20% dos recifes do mundo foram destruídos e 35% 

encontram-se ameaçados (Wilkinson et al., 2008). 

    No Brasil os recifes estão situados ao longo da região nordeste (Ferreira & Maida, 

2006) e encontram-se geralmente próximos à costa, facilitando o contato da população 

humana e sendo utilizado para sustento, esporte e recreio (Soopa et al., 2007). A Praia de 

Pirangi, onde foi conduzido o presente estudo, está localizada no litoral sul Rio Grande 

do Norte.  O alvo do estudo foi uma formação recifal que dista cerca de 1 km da praia e 

tem intensa atividade de pesca e turismo. Nesses recifes são frequentes atividades 

humanas que geram impactos tais como: vazamento de óleo de embarcações, aporte de 

águas servidas, resíduos sólidos, captura de animais marinhos e pisoteamento (ONG 

Oceânica, 2011; Barboza, 2014). Tais impactos podem ocasionar a perda da resiliência 

do recife. 

    Uma forma de manter a resiliência e evitar a perda da biodiversidade recifal se dá 

através de ações que diminuam as pressões sobre o ecossistema. O estudo e entendimento 

de como ocorre o recrutamento e a sobrevivência dos seres vivos que estruturam as 

comunidades recifais são importantes para o desdobramento em ações efetivas (Hughes 

et al., 2003, Vermeij, 2006; Lasker, 2013). Os corais são particularmente importantes na 

construção dos recifes coralíneos (Madin et al., 2014) ou como integrantes menos 

conspícuos em ecossistema recifais (Castro & Pires, 2001). Sabe-se que muitos são os 

fatores que interferem no recrutamento e sobrevivência dos corais, como dispersão de 

larvas, comportamento de seleção do substrato, sucesso no assentamento e sobrevivência 

após o processo de recrutamento (Ritson-Williams et al., 2009, Sawall et al., 2013), 

influenciados pelos fatores abióticos.  

   O coral pétreo Siderastrea stellata endêmico do Brasil é um dos mais resistentes e 

comuns nos recifes (Leão et al., 2003). Considerando estas características, buscou-se 

entender aspectos de sua distribuição, recrutamento e manutenção das colônias. Para tal, 

foram analisadas colônias de S. stellata em diferentes sítios de estudo no Parracho de 

Pirangi/RN efetuando o mapeamento das colônias por tamanho (Capítulo 1),  
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experimento de recrutamento submetido à de manipulação de algas calcárias (rodolitos), 

testando a hipótese de que os rodolitos atuam como facilitadores neste processo, devido 

a sua estrutura complexa e tridimensional (Capítulo 2), e finalmente, no Capítulo 3, um 

experimento manipulativo para testar se a saúde de S. stellata é prejudicada pela presença 

de macroalgas bênticas. Neste último caso, a hipótese testada foi a de que a presença das 

macroalgas e particularidades abióticas dos diferentes sítios influencia na saúde dos 

corais, dificultando sua sobrevivência em determinados sítios. 

Área de estudo 

    O Parracho de Pirangi (5º 59'1"S, 35º 7' 20"O), como é conhecida popularmente a 

formação recifal rasa da Praia de Pirangi, está localizado entre os municípios de 

Parnamirim e Nísia Floresta/RN. Este complexo recifal dista 800 metros da linha de praia 

e possui cerca de 48ha com descontínuas formações areníticas. Durante as marés baixas 

o recife fica parcialmente emerso formando piscinas naturais, abrigando uma elevada 

riqueza de espécies. 

     O clima na região é tropical, com estação seca de novembro a abril e chuvosa entre 

maio e outubro (Maida & Ferreira, 1997; Geoconsult, 2006). Os ventos predominantes 

são do quadrante SE (Vital, 2003).  A temperatura da água permanece constante o ano 

todo, variando de 28 a 29°C (Azevedo et al., 2011). Na maior parte do ano as águas são 

turvas na região, devido à sua proximidade com a costa (ONG Oceânica, 2011) e 

influência da pluma do Rio Pirangi. Durante as marés baixas de sizígia as condições de 

visibilidade melhoram, sendo possível a prática de snorkelling. Além dos mergulhos, 

nesta região também são realizados esportes como kitesurf e passeios náuticos. 

   Visando ordenar o uso turístico, foi proposto um TAC (Termo de Ajustamento de 

Conduta) em 2010 (MPF, IBAMA, IDEMA, empresários do turismo, sociedade civil e 

ONG Oceânica), que propõe delimitação do espaço para atividade turística (área de 

pisoteamento) e número (quota) de visitantes por embarcação por dia. 

    Foram selecionados três sítios de estudo no Parracho de Pirangi (Figura 1) para o 

mapeamento das colônias e implantação dos experimentos. 
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Figura 1: Localização do Parracho de Pirangi/Litoral Sul do Rio Grande do Norte. Sítios 

de estudo I, II e III, onde foi realizado o mapeamento dos corais e instalados os 

experimentos. Fonte (Google Earth, 2014). 
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CAPÍTULO 1 

Efeitos da cobertura de substrato no coral pétreo mais resistente do Atlântico Sul  

Resumo 

   Mensurar parâmetros indicadores da distribuição e dinâmica populacional de corais é 

um desafio. O estudo baseado na frequência de tamanhos das colônias é uma forma viável 

e não destrutiva para o entendimento de aspectos da ecologia populacional. O tamanho 

corporal pode afetar direta ou indiretamente na morfologia e fisiologia dos corais 

alterando taxas de crescimento, mortalidade e recrutamento, que são as principais forças 

reguladoras de populações recifais. Um fator ambiental limitante ao crescimento, 

sobrevivência e reprodução é o tipo de substrato e os principais componentes do substrato 

e competidores dos corais, por espaço, são as macroalgas. Embora o coral pétreo e 

endêmico do Brasil, Siderastrea stellata, seja um componente muito representativo e 

resistente, possivelmente sofre influência das macroalgas. Este trabalho analisou a 

distribuição das colônias de S. stellata por 4 classes de tamanho e em três sítios de estudo, 

no Parracho de Pirangi, um complexo recifal situado no litoral sul potiguar. Foi testada a 

hipótese de que a natureza do substrato influencia mais na distribuição das colônias 

menores em vez dos maiores, devido à fragilidade das colônias pequenas às variações dos 

fatores ambientais. As colônias foram contabilizadas e medidas ao longo de transeções 

de faixa e em pontos equidistantes, e também foi avaliada a cobertura de substrato (PIT). 

Foram contabilizadas 834 colônias, na margem e platô recifais. Na margem não houve 

diferença na representatividade das classes de tamanhos entre os sítios, resultado diferente 

do platô. A heterogeneidade espacial na margem aparentemente proporciona forças 

reguladoras que atuam igualmente sobre todas as classes. Por outro lado, a aparente 

homogeneidade espacial existente no platô pode favorecer grupos funcionais de algas 

competitivamente superiores que interferem em classes de tamanho específicas dos 

corais, o que explicaria a diferente representação de classes de tamanho de um sítio para 

outro. As três categorias de cobertura de substrato mais representativas foram alga turf 

(sítio II), alga folhosa (sítio III) e coral duro (sítio I). Foi observado que em locais com 

cobertura de substrato dominado por algas folhosas os corais não se desenvolvem. Algas 

folhosas podem sombrear colônias menores, impedindo seu desenvolvimento até classes 

de tamanho maiores. Nas áreas dominadas por algas turf a influência negativa foi maior 

nas colônias pequenas. Algas turf podem ocupar o espaço disponível ao assentamento dos 

corais. Nos locais em que a predominância da cobertura de substrato foi coral duro, houve 



   

21 
 

representatividade considerável de colônias pequenas e grandes. Os sítios I e II se 

mostraram semelhantes em termos de abundância total de colônias, enquanto o III diferiu, 

com a menor ocorrência A intensa exploração turística neste sítio pode ser responsável 

por este panorama, uma vez que tal atividade gera impactos como a suspensão de 

sedimentos. 

 

Palavras-chave: Distribuição de corais, Siderastrea stellata, recifes de arenito, classes de 

tamanho. 
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1. Introdução 

    Os ambientes recifais são considerados os sistemas marinhos mais estruturados, e este 

título se deve à complexidade espacial proporcionada pelo crescimento dos corais 

escleractínios (Bak & Meesters, 1998). No entanto, esses ecossistemas vem declinando 

mundialmente devido a distúrbios antrópicos e mudanças climáticas (Loya & Rinkevich, 

1980; Pandolfi et al, 2003, Hughes et al., 2003) que vem desencadeando drásticas 

reduções na abundância de corais (Bruno & Selig, 2007, De’ath et al., 2012).  Avaliações 

demográficas de populações de corais são importantes, pois indicam possíveis distúrbios 

que impactam uma área (Guzner et al., 2007). Porém, mensurar parâmetros indicadores 

da dinâmica populacional em corais é um desafio, uma vez que são organismos modulares 

e não há uniformidade entre colônias da mesma idade (Soong, 1992). Tanto a forma 

quanto o desenvolvimento são imprevisíveis estando intrinsicamente relacionados à 

interação com fatores ambientais (Sebens, 1987; Meesters et al., 2001; Lins de Barros & 

Pires, 2006a). Logo, uma forma viável e não destrutiva para o entendimento de aspectos 

da ecologia populacional de corais é analisar a frequência dos tamanhos das colônias, que 

não necessariamente reflete a idade, o indicador comumente utilizado em estudos 

populacionais de organismos unitários (Badcock, 1991).     

    O tamanho de uma população de corais resulta do crescimento individual de cada 

colônia e do número destas (Bak & Meesters, 1998). O tamanho de cada colônia pode 

afetar direta ou indiretamente suas morfologia e fisiologia (Peters, 1983), influenciando 

nas taxas de crescimento, mortalidade e recrutamento, que são as principais forças 

reguladoras de populações recifais (Artzy-Randrup et al., 2007). Dependendo das 

condições ambientais, uma colônia pode ser maior e se reproduzir mais do que outra da 

mesma idade que vive sob condições adversas. O tamanho da colônia interfere na 

maturação dos pólipos (Harrison & Wallace, 1990, Sakai, 1998, Crowley et al, 2005) e 

quanto maior uma colônia, maior seu potencial de crescimento e reprodução (Lang & 

Chornesky, 1990). Colônias muito pequenas são inférteis ou produzem poucos gametas 

(Hall & Hughes, 1996). Sendo assim, áreas com alta abundância de médias ou grandes 

colônias são mais propícias a um alto input de larvas, o que aumenta a resiliência da 

população. 

     Os corais estão distribuídos em uma zonação que é determinada por fatores ambientais 

apropriados para a sobrevivência de cada espécie (Riegl & Velimirov, 1994). A 

disponibilidade de espaço e a natureza do substrato são fatores que interferem na 
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distribuição, crescimento, sobrevivência e reprodução de organismos sésseis como os 

corais. (Muko, 2001; Buenau et al., 2012).  

    As algas sãos os principais componentes do substrato em termos de abundancia e 

podem interferir no crescimento e sobrevivência dos corais de forma positiva ou negativa 

(Barott et al., 2009). Outras categorias de substratos que também podem interferir na 

distribuição dos corais, são os substratos nus, sendo atrativo ao assentamento das larvas 

(Yadav et al., 2016), a cobertura de corais pétreos adultos, que possibilita maior input de 

larvas (Castro et al., 2006) e a presença de corais moles, que também são potenciais 

competidores (Fox et al., 2003). Com isto, dependendo do tipo de substrato pode haver 

aglomeração de colônias de determinados tamanhos em determinados locais. 

      O coral pétreo endêmico do Brasil Siderastrea stellata, é um componente muito 

representativo e uma das espécies mais resistentes nos recifes brasileiros (Leão et al., 

2003). Seus principais competidores por espaço são as macroalgas (Costa Jr. et al., 2008), 

que possuem crescimento acelerado. No Parracho de Pirangi/RN, S. stellata é a espécie 

de coral pétreo mais abundante, consistindo em um bom modelo para estudo populacional 

baseado em frequência de tamanhos. Buscou-se com este trabalho analisar, através de um 

mapeamento, a distribuição das colônias de S. stellata por classes de tamanhos, testando 

a hipótese de que o tipo de cobertura de substrato interfere na distribuição dos tamanhos 

das colônias dos corais. Este mapeamento auxiliará no entendimento dos resultados 

obtidos nos experimentos tratados nos capítulos seguintes. 

2. Materiais e métodos 

     A avaliação da distribuição de S. stellata por classes de tamanho das colônias foi 

conduzida no Parracho de Pirangi/RN. Foram utilizadas duas metodologias para obtenção 

de dados, por se tratar de duas áreas distintas, margem submersa e platô recifais. As 

amostragens foram realizadas em 6 dias durante as marés baixas de sizígia (lua cheia e 

lua nova) em dezembro de 2014 e os dois métodos utilizados resultaram na cobertura de 

60 m² de área amostrada cada. 

     Foi considerado platô recifal o topo da formação recifal cuja superfície topográfica é 

relativamente plana. No platô foi utilizado o método de transecções de faixa nos três sítios 

selecionados (Figura 1 – Introdução geral). A margem do recife é a porção limítrofe entre 

o corpo recifal e o mar com até 4 metros de profundidade. Nas margens foi efetuado o 
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método de pontos equidistantes para a amostragem dos corais, nos mesmos sítios de 

estudo. 

    No método de transecções de faixa, em cada sítio, foram estendidos seis transectos 

aleatórios (20m x 1m) (Turra & Denadai, 2015 – Capítulo 12). As colônias de S. stellata 

foram contabilizadas em cada censo, sendo medidas em seu maior diâmetro com um 

paquímetro. Também foi realizada avaliação da cobertura de substrato, por meio do 

método de transecto de pontos (PIT). A cada 50 cm, ao longo de uma trena de 20 metros, 

foi registrada a categoria de substrato imediatamente abaixo do ponto marcado. As 

categorias de substrato neste estudo foram: Areia, Alga turf, Alga folhosa, Rocha Nua, 

Coral Mole, Coral Duro, Cascalho e Alga Calcária, sendo este método adaptado do 

Programa Reef Check Brasil (Ferreira & Maida, 2006).   

     Na margem recifal para contabilizar as colônias por classe de tamanho foram 

selecionados 60 pontos equidistantes, sendo 20 pontos em cada sítio. Em cada ponto, em 

um raio de 1 metro a partir de uma boia fixada no recife, foi registrado o número de 

colônias e medido o maior diâmetro de cada uma.         

     As colônias mensuradas foram categorizadas em 4 classes de tamanho: Classe P 

(colônias pequenas, até 2,5 cm de diâmetro), classe M (colônias médias, de 2,5 cm a 8 

cm de diâmetro), classe G1 (colônias grandes, de 8 cm a 12 cm de diâmetro) e classe G2 

(colônias grandes, acima de 12 cm de diâmetro). As classes de tamanho foram adaptadas 

de Lins de Barros & Pires (2006).  

2.1. Análise estatística 

   Os dados foram previamente submetidos a uma análise exploratória, segundo princípios 

abordados em Zuur et al (2010). Para analisar a diferença na abundânca de colônias da 

borda recifal entre os sítios foi realizado o teste não paramétrico Kruskal Wallis, já que 

os dados não apresentaram distribuição normal e/ou homocedasticidade, avaliadas através 

do teste de Shapiro Wilk (Shapiro & Wilk, 1965) e teste de Bartlett (Bartlett, 1937), 

respectivamente, mesmo após transformação (logarítmica e raiz quadrada). Para analisar 

a abundância de corais entre os sítios no platô foi realizada uma Anova One Way, uma 

vez que os dados atenderam às premissas do teste. Quando as análises prévias foram 

significativas, uma análise de comparação “a posteriori” (Teste de Tukey após Anova e 

Teste de comparação múltipla do pacote “pgirmess” - R software - após Kruskal Wallis) 

foi realizada para verificar onde encontravam-se as diferenças.  
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     Para averiguar a diferença de abundância das categorias de cobertura de substrato entre 

os sítios foram realizadas Anovas One Way, onde as categorias de cobertura foram 

variáveis dependentes (y) e os 3 sítios de estudo a variável independente (x). Para 

visualizar a diferença de substrato entre os sítios foi desenvolvido um Escalonamento 

multidimensional não métrico (NMDS), utilizando a distância de Bray Curtis, uma vez 

que os dados eram não paramétricos. Participaram do NMDS apenas as categorias de 

substrato com valores de probabilidade menores que 0,05 nas Anovas One Way. 

     Posteriormente, foi feito outro Escalonamento multidimensional não métrico (NMDS) 

para visualizar a relação entre o tamanho dos corais e as categorias de substrato, 

considerando como satisfatórios stress menores que 0,1 (Warwick & Clarke, 1991). As 

análises foram realizadas no software R versão 3.2.2 (2015) e os pacotes usados nas 

análises foram: “vegan” (Anosim e NMDS) e “ecodist” (NMDS). 

3. Resultados 

  Foi contabilizado um total de 834 colônias de S. stellata no Parracho de Pirangi. A 

abundância média entre os sítios foi significativamente distinta (Anova: F = 18,42; g.l.= 

2; p = 0,001). No entanto, o teste “a posteriori” revelou que somente o sítio III difere dos 

demais (Figura 1 e Tabela 1). De forma geral, a abundância de colônias pequenas (classes 

P e M) foi maior do que a de colônias grandes (classes G1 e G2) (Teste t: t=6.8532, 

df=198.31, p=0,0001). Dentro de todos os sítios a classe M foi a mais frequente, seguida 

pela P, G1 e G2. A representatividade percentual de cada classe de tamanho dentro de 

cada sítio de estudo está registrada na Tabela 2. 
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Figura 1: Abundância das classes de tamanho de S. stellata por sítios estudados (margem 

e platô recifais) no Parracho de Pirangi/RN (p = 0,001). 

Tabela 1. Resultado do teste a posteriori (Tukey) revelando quais sítios são diferentes em 

termos de abundância de corais no Parracho de Pirangi/RN. 

Sítios  Centro Limite 

inferior 

Limite 

superior 

 p 

II-I  0.01406932 -0.9255645 0.9537031  0.9992936 

III-I  -2.05841068 -2.9980445 -1.1187769  0.0000043* 

III-II  -2.07248000 -3.0121138 -1.1328462  0.0000037* 

*Significância adotada: p<0.05. 

Tabela 2. Representatividade percentual das classes de tamanho dentro dos sítios de 

estudo. 

 Classe P Classe M Classe G1 Classe P 

Parracho de Pirangi 15% 66% 13% 6% 

Sítio I 15% 66% 13% 6% 

Sítio II 15% 60% 14% 11% 

Sítio III 15% 74% 8% 3% 

 

     Na margem do recife foi contabilizado um total de 527 colônias. A abundância média 

foi significativamente distinta entre os sítios (sítio I=217, sítio II=264, sítio III=46) 

(Kruskal-Wallis: 21,805; g.l.=2; p=0,001), com menor ocorrência no sítio III. 

    No platô foi registrada menor abundância de colônias (N=307), com médias também 

diferindo entre os sítios. Sítio I (N=177), sítio II (N=103) e sítio III (N=27) (Anova: F = 

12,5; g. l. = 2; p = 0,0006).  

    Os testes “a posteriori” revelaram que tanto na margem (Tabela 3) quanto no platô 

(Tabela 4) o único sítio que diferiu dos demais foi o III.  
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Tabela 3. Resultado do teste a posteriori (Comparação Múltipla – pacote pgirmess) 

revelando quais sítios são diferentes em termos de abundância de corais considerando 

somente a margem recifal do Parracho de Pirangi/RN. 

Sítios Diferença 

observada 

Diferença crítica Diferença 

I-II 4.450 13.22119 Falsa 

I-III 19.675 13.22119 Verdadeira* 

II-III 24.125 13.22119 Verdadeira* 

*Diferença verdadeira entre os sítios 

Tabela 4. Resultado do teste a posteriori (Tukey) revelando quais sítios são diferentes em 

termos de abundância de corais considerando somente o platô do Parracho de Pirangi/RN. 

Sítios  Centro Limite 

inferior 

Limite 

superior 

p  

II-I  -0.6546792 -1.523196 0.2138371   0.1571184  

III-I  -1.6594313 -2.527948 -0.7909150 0.0004706*  

III-II  -1.0047521 -1.873268 -0.1362358 0.0227695*  

*Significância adotada: p<0.05 

      Na margem a representatividade das classes de tamanho foi semelhante comparando 

os sítios. Por outro lado, no platô a representatividade das classes de tamanho diferiu de 

um sítio para outro (Figura 2). 
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Figura 2. Abundância de S. stellata no Parracho de Pirangi/RN. 

    A representatividade percentual de cada classe de tamanho das colônias do coral S. 

stellata por sítio, na margem e platô, é apresentada na Tabela 5. 

Tabela 5. Representatividade percentual das classes de tamanho dentro dos sítios de 

estudo na margem e platô separados. Resultados em negritos são referentes à margem. 

 Classe P Classe M Classe G1 Classe G2 

Margem (total) 16% 68% 11% 5% 

Sítio I 16% 68% 11% 5% 

Sítio II 17% 60% 13% 10% 

Sítio III 15% 70% 11% 4% 

     

Platô (total) 15% 62% 15% 8% 

Sítio I 15% 62% 15% 8% 

Sítio II 9% 59% 17% 15% 

Sítio III 15% 81% 4% 0% 

 

     O percentual de cobertura de corais no Parracho de Pirangi/RN foi de 6% com uma 

densidade de corais de 0,4 colônias/m². A categoria de cobertura de substrato mais 

frequente foi alga turf com 43% da cobertura, seguida por alga folhosa com 18% e coral 

mole com 10%. 
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    As categorias de cobertura de substrato que apresentaram diferença significativa em 

abundância entre os sítios de estudo foram Alga turf, Alga folhosa e Coral duro (Tabela 

6). 

Tabela 6. Relação das categorias de cobertura substrato (variável y) entre os três sítios de 

estudo (variável x) (Anova One Way). df: Graus de liberdade; F: teste estatístico; p: 

probabilidade de não ter diferença entre os sítios. 

Categorias de 

substrato 

df F p 

Alga turf 2 9,8 0,002* 

Alga folhosa 2 4,2 0,03* 

Coral duro 2 11,3 0,001* 

Areia 2 1,79 0,2 

Cascalho 2 3,17 0,07 

Coral mole 2 2,14 0,1 

Rocha nua 

Alga calcária 

2 

2 

0,16 

0,7 

0,8 

0,4 

 

*Categorias significativas (p<0,05). 

     Os sítios foram diferentes entre si de acordo com a cobertura de substrato (Anosim: 

R=0,438; p=0,001).  A cobertura mais representativa em todo o recife foi Alga turf (64%), 

com maior ocorrência no sítio II, seguida pelas categorias Alga Folhosa (27%), com maior 

representatividade no sítio III, e Coral Duro (9%), mais abundante no sitio I ( Figura 3). 
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Figura 3. Comparação dos sítios de estudo (■ Sítio I, ○ Sítio II, ▲Sítio III) quanto às 

categorias de substrato significativas no Parracho de Pirangi.(NMDS). Af = Alga folhosa, 

at = Alga turf, cd = Coral duro. 

        A relação entre categorias de substrato e tamanho das colônias indica associação 

positiva de corais pequenos (classe P) com os substratos rocha nua, cascalho e areia e 

uma relação menos intensa com alga incrustante e alga indicadora de nutriente, ou seja, 

uma grande variedade de substratos. Os corais da classe M foram relacionados à presença 

de algas folhosas e corais moles, e os corais maiores (classes G1 e G2) foram associados 

à ocorrência de algas turf (Figura 4). 
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Figura 4: Diagrama (NMDS) da relação entre categorias de substrato e classes de tamanho 

dos corais no Parracho de Pirangi. Aic (alga incrustante), are (areia), cas (cascalho), rn 

(rocha nua), nia (alga indicadora de nutriente), cm (coral mole), at (alga turf) e af (alga 

folhosa).  

     No decorrer do estudo, em períodos de elevado hidrodinamismo, o “turf” apresentou-

se descolado do substrato em algumas áreas. Nestas ocasiões, em muitas situações foi 

observado que imediatamente abaixo do tapete de algas haviam esqueletos de corais 

mortos, por vezes associados a algas calcárias incrustantes também mortas (Figura 5).  
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Figura 5. “Turf” removido do substrato revelando abaixo esqueletos de corais mortos 

(indicados pelas setas). 

4. Discussão 

    Ambientes recifais que apresentam tamanhos variados de colônias de corais, como é o 

caso do recife de Pirangi, são considerados equilibrados (Lins de Barros & Pires, 2006). 

No entanto, áreas com alto uso turístico e pesca estão sujeitas a maiores impactos e 

consequentemente perda de abundância e riqueza de espécies (Hasler & Ott, 2008). As 

características particulares dos recifes podem influenciar na distribuição das colônias 

(Lins de Barros & Pires, 2006, Bauman et al., 2013), como ocorreu neste estudo. O sítio 

com menor abundância de corais (sítio III) é também o local com maior visitação turística, 

(trânsito de embarcações e presença de banhistas). Neste local são realizados diariamente 

passeios náuticos e nos períodos de visitação é comum a elevada suspensão de sedimentos 

provocada pelos banhistas e translado das embarcações. A elevada sedimentação pode 

interferir negativamente nos corais adultos como também evitar o recrutamento das larvas 

dos corais, promovendo baixa abundância local (Gleason & Hofmann, 2011). Os corais 

despendem um alto consumo de energia para limpar-se com a deposição sedimentar sobre 

a colônia (Freitas et al., 2012). Além disso, a suspensão de sedimentos pode atenuar a 
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luminosidade e prejudicar a fotossíntese das microalgas simbiontes, culminando na 

redução da deposição de cálcio e das taxas de crescimento (Rogers, 1979).  

   O padrão de distribuição das classes de tamanho das colônias reflete os efeitos da 

cobertura de substrato tanto na margem como no platô recifais. Nas margens, onde o 

substrato é visualmente mais heterogêneo, a representação das classes de tamanho 

manteve-se semelhante nos sítios. A inclinação da margem pode possibilitar diferentes 

microclimas com variação dos fatores ambientais que possam interferir na sobrevivência 

dos corais, como sedimentação, luminosidade e predominância de grupos funcionais de 

macroalgas. 

     Costa Jr (2002) observou que nas margens a diversidade de algas, que é o principal 

componente do substrato nos recifes de Pirangi, é maior do que platô. Logo, a 

heterogeneidade espacial na margem pode estar promovendo diferenciação de nichos, 

permitindo que variados grupos funcionais de algas coexistam e não haja dominância de 

grupos superiores que interfiram no crescimento e sobrevivência das colônias de corais, 

promovendo a representatividade semelhante de classes de tamanho nos sítios. Por outro 

lado, o mesmo autor observou que no platô de recifes costeiros há menor diversidade de 

algas, porém maior abundância do que na margem, com dominância de alguns grupos. A 

topografia relativamente plana pode possibilitar condições mais regulares que 

proporcionam um ambiente homogêneo com tendência à dominância de grupos 

funcionais de algas mais adaptados, assim como condições uniformes de sedimentação e 

luminosidade.  

     Já que os sítios apresentaram dominância de cobertura de substratos diferentes, a 

representatividade das classes de tamanhos respondeu a esta característica, diferindo de 

um sítio para outro, uma vez que pressões competitivas exercidas por cada categoria de 

substrato dominante podem ser mais fortes em fases específicas (classes de tamanhos) do 

histórico de vida dos corais.  

    Em áreas com elevada cobertura de Algas folhosas (sítio III) a baixa representatividade 

de colônias maiores talvez seja devido ao sombreamento das colônias pelas algas, o que 

influencia negativamente no processo de fotossíntese realizado pelas microalgas 

simbiontes dos corais, interferindo no desenvolvimento das colônias (Rogers, 1979, 

Birrel et al., 2008). O efeito do sombreamento de algas folhosas é deletério ao crescimento 

e sobrevivência de colônias juvenis de corais (Box & Mumby, 2007). O sombreamento 
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também pode atingir colônias maiores, porém as menores são menos resistentes 

(Raymundo & Maypa, 2004) e talvez não atinjam os estágios de maior tamanho devido a 

esta inferência.  

     No local em que a representatividade de macroalgas foi menor houve maior cobertura 

de corais pétreos (sítio I). É possível que áreas com estas características sejam favoráveis 

ao desenvolvimento dos recrutas, sendo mais propícias à abundância de corais menores, 

conforme observado. Outro fator que corrobora o panorama descrito é o fato das larvas 

de espécies incubadoras, como S. stellata, terem uma tendência ao assentamento 

próximas às colônias mães (Lukoschek et al., 2013). 

    As colônias pequenas de corais estiveram mais relacionadas às áreas com maior 

diversidade de substratos, o que pode ser caracterizado como uma adaptação vantajosa à 

sobrevivência da espécie nos estágios iniciais de vida, pois a capacidade de recrutar junto 

a uma maior variedade de tipos de fundos aumenta as oportunidades de sobrevivência, já 

que o espaço é um fator limitante em comunidades bentônicas (Silva et al., 2014).  

    Corais médios podem sobreviver em meio à alta abundância de algas folhosas e corais 

moles por algum tempo, mas pode haver exclusão competitiva ou interferência no 

crescimento provocados pelo sombreamento dessas algas e contato com os corais moles 

(Cruz et al., 2016). As algas turf podem também encobrir estas colônias médias 

sufocando-as, mas parecem não influenciar muito o desenvolvimento das colônias 

maiores, considerando o resultado apresentado no diagrama. 

    Em épocas de elevada turbulência e hidrodinamismo, no Parracho de Pirangi, o “turf” 

se descola do substrato revelando esqueletos de corais e algas calcárias incrustantes, 

ambos mortos. Embora sejam observações fortuitas, considera-se a possibilidade de uma 

maior cobertura de elementos construtores (CaCO3) no corpo recifal no passado. É 

possível que devido aos impactos como ocupação desordenada no litoral, desmatamento 

da mata ciliar do Rio Pirangi e consequente aumento de sedimentação na pluma, 

adicionado ao aumento de poluentes carreados ao mar, as condições ambientais tenham 

se tornando cada vez mais desfavoráveis à manutenção de uma expressiva cobertura de 

corais e algas calcárias incrustantes e por isto a cobertura de corais atualmente seja baixa 

comparada a outros recifes rasos do RN como o de Maracajaú, cuja cobertura de corais 

pétreos foi de aproximadamente 20 corais por m², enquanto que em Pirangi a cobertura 

de corais foi de 0,4 colônias por m². É possível que este complexo recifal tenha passado 
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por uma considerável mudança de fase, o que pode ser investigado por meio de estudos 

específicos. 

    O presente estudo mostrou que a diversidade de categorias de substrato interfere de 

diferentes formas no desenvolvimento dos corais, influenciando em tamanhos específicos 

das colônias, e que outras características ambientais locais, como exploração turística da 

área que pode aumentar a suspensão de sedimentos também pode influenciar na 

população de corais. 
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CAPÍTULO 2 

 

Rodolitos calcários atuam como facilitadores no recrutamento de corais pétreos?  

 

Resumo 

  A distribuição e abundância de muitos organismos marinhos devem-se em parte aos 

processos de recrutamento de suas larvas, que buscam um substrato firme e livre, propício 

ao assentamento. Após o assentamento, a larva sofre metamorfose, transformando-se em 

um pólipo fundador que inicia o processo de deposição do esqueleto calcário nos dias 

seguintes. Este processo é denominado recrutamento. O sucesso no recrutamento pode 

sofrer interferência de fatores bióticos e abióticos. As larvas não assentam aleatoriamente, 

existindo um comportamento de seleção de substrato e microhábitat, que pode diminuir 

as taxas de mortalidade “a posteriori”. No Parracho de Pirangi é comum a ocorrência de 

pequenas colônias de S. stellata assentadas em algas calcárias do tipo rodolito e o presente 

trabalho avaliou a influência dos rodolitos no recrutamento de S. stellata. Para tal, foi 

desenvolvido um experimento de manipulação, testando a hipótese de que esse tipo de 

alga calcária atua como facilitador do recrutamento, como espécies engenheiras que 

aumentam o grau de complexidade do hábitat. O experimento consistiu da instalação de 

conjuntos de cerâmica com e sem rodolitos fixados, em 3 sítios de estudo, nas margens 

do Parracho de Pirangi/litoral sul potiguar. Foram registrados ao todo 36 recrutas, não 

houve diferença de recrutamento entre os sítios. O baixo número total de recrutas pode 

estar relacionado à baixa salinidade da água no recife estudado e a fatores de estresse 

como sedimentação. Somente dois recrutas assentaram em placas do tratamento com 

rodolitos. As algas calcárias (rodolitos) não mostramram-se facilitadoras do recrutamento 

de corais. Por outro lado, proporcionaram um microhábitat ideal para ocupação de outros 

invertebrados marinhos, os quais talvez tenham influenciado negativamente no 

assentamento das larvas de corais.  

 

Palavras-chave: Algas calcárias, Siderastrea stellata, reprodução de corais. 
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1. Introdução 

A distribuição e abundância de muitos organismos marinhos devem-se em parte 

aos processos de recrutamento de suas larvas (Thorson, 1950; Gaines & Roughgarden, 

1985). A dinâmica das populações pode ser então entendida através dos processos pré e 

pós-recrutamento (Green & Edmunds, 2011).  

Os corais podem se reproduzir sexuadamente e assexuadamente, como 

hermafroditas ou gonocóricos e incubadores, aqueles com fertilização interna ou 

“desovadores”, que liberam os gametas na água ocorrendo fertilização externa (Birrel et 

al., 2008). Esses animais apresentam duas fases no ciclo de vida, uma planctônica e uma 

mais duradoura séssil (Richmond & Hunter, 1990). Durante a fase planctônica, a larva 

natante busca um substrato firme e livre, propício ao assentamento (Artzy-Randrup et al., 

2006). Após o assentamento, a larva sofre metamorfose, transformando-se em um pólipo 

fundador que inicia o processo de deposição do esqueleto calcário nos dias seguintes. Este 

processo é denominado recrutamento (Ritson-Williams et al., 2009). Devido à 

importância deste tema, muitas pesquisas experimentais vêm sendo realizadas 

mundialmente (Dustan, 1977, Fisk & Harriot, 1990, Lukoschek et al., 2013). As primeiras 

avaliações foram feitas através de observação in situ. Entretanto, devido ao pequeno 

tamanho dos espécimes, o método tornou-se obsoleto, dando lugar aos experimentos com 

substratos artificiais, os quais podem ser retirados e analisados em laboratório (Salinas-

de-León et al., 2011).  

      No Brasil a busca pelo entendimento acerca do recrutamento de corais é relativamente 

nova. Há apenas 20 anos o primeiro trabalho sobre o tema versava sobre o assentamento 

de corais em hábitats com diferentes profundidades nos recifes da Baía de Tamandaré/PE 

(Maida & Ferreira, 1995). Outro estudo foi realizado enfocando padrões sazonais de 

assentamento e recrutamento de corais em substratos artificiais também nos recifes de 

Tamandaré (Damiano, 2000). A partir daí alguns trabalhos com recrutas e instalação de 

placas foram desenvolvidos no Brasil, a maioria no litoral de Pernambuco e Bahia 

(Calderon, 2003; Castro et al., 2006; Conceição et al., 2006; Pinheiro, 2006; Logato & 

Lins de Barros, 2007; Castro, 2008; Segal et al., 2012). 

      O sucesso do recrutamento de corais é influenciado por fatores bióticos e abióticos 

como temperatura, sedimentação, regime hidrodinâmico, luminosidade e nutrientes 

(Back & Engel, 1979; Hodgson, 1990; Richmond & Hunter, 1990; Birkeland, 1997; 

Hughes et al., 2007 Vermeij & Sandin, 2008). As larvas não assentam aleatoriamente, 
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existindo um comportamento de seleção de substrato e microhábitat (Harrington et al., 

2004), o que diminui as taxas de mortalidade “a posteriori” (Babcock & Mundy, 1996, 

Sharp et al., 2015).  Considerando este aspecto, o recrutamento pode ser facilitado por 

algas calcárias (Arnold, 2011), que atuam como espécies engenheiras (Littler & Littler, 

2008) aumentando o grau de complexidade do hábitat e impedindo a colonização de algas 

turf e macroalgas competidoras (Barott, 2012).  

     A espécie de coral pétreo endêmica do Brasil Siderastrea stellata, é incubadora, pois 

sua fertilização é interna, liberando na coluna de água larvas planctônicas, em eventos 

reprodutivos que ocorrem no verão (Lins de Barros et al., 2003). No Parracho de Pirangi, 

um corpo recifal localizado no litoral sul potiguar, é comum a ocorrência de pequenas 

colônias de S. stellata assentadas em algas calcárias do tipo rodolitos (Bastos, 2011). O 

objetivo deste capítulo foi avaliar a influência dos rodolitos no recrutamento de S. stellata, 

testando a hipótese de que rodolitos atuam como facilitadores do recrutamento, devido 

sua estrutura complexa tridimensional, a qual pode servir como um microhábitat 

protegido. 

2. Materiais e métodos 

2.1. Montagem dos conjuntos de placas de cerâmica 

     Este experimento consistiu na instalação de conjuntos verticais de placas de cerâmica 

nos três sítios de estudo visando analisar o recrutamento dos corais.  

     Para formar os conjuntos de placas, foram utilizadas 216 peças de cerâmicas de 

20x20cm (400cm²), colocadas aos pares formando uma placa única com frente e verso 

iguais, resultando em 108 placas.  

    Pelo fato da espécie frequentemente assentar em substratos horizontais (Segal & 

Castro, 2000) e com o objetivo de diminuir o efeito de predadores sobre os recrutas 

(Maida et al., 1994), as placas de cerâmica foram instaladas organizadas em conjuntos 

contendo 3 placas uma sobre a outra. Para formar os conjuntos, as placas foram perfuradas 

ao centro com um cabo de aço atravessando entre os furos formando conjuntos verticais 

(Figura 1). Para separar uma placa da outra foram usados canos de PVC (4 cm).   
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Figura 1: Conjunto vertical com três placas de cerâmica instalado na margem recifal do 

Parracho de Pirangi/RN. 

2.2. Instalação dos conjuntos de placas nos sítios 

    Em outubro de 2014 os conjuntos de placas foram instalados no Parracho de Pirangi 

afim de adquirir o biofilme necessário ao recrutamento (Green & Edmunds, 2011; 

Lukoschek et al., 2013). Biofilme é uma camada de microorganismos e partículas da água 

do mar que se aderem à placa depois de um tempo, conferindo à mesma um substrato 

semelhante ao original marinho. 

    A margem recifal foi dividida em 3 sítios e em cada sítio foram instalados 12 conjuntos 

de placas, com seis réplicas do tratamento A) Rodolitos, o qual em uma metade da placa 

foram colados rodolitos com maior rugosidade e na outra metade, os de menor 

rugosidade, e seis réplicas do tratamento B) Controle (Figura 2). 
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Figura 2. Experimento para avaliação do recrutamento de corais. A) Tratamento com 

rodolitos aderidos às placas: menor rugosidade (metade superior da placa) e maior 

rugosidade (metade inferior da placa). B) Tratamento Controle: placas sem rodolitos. 

     A instalação dos conjuntos verticais foi feita ao longo da borda da formação recifal 

em cada sítio, com a distância de cerca de 1 metro entre um conjunto e outro. Os conjuntos 

de placas foram fixados em orifícios naturais do recife com abraçadeiras plásticas 

passadas por um anel feito na extremidade superior do cabo de aço (Figura 1). 

2.3. Fixação dos rodolitos do tratamento A) Rodolitos 

         Em Janeiro de 2015 iniciou-se a fixação dos rodolitos (algas calcárias) na face 

superior das placas das séries verticais do tratamento A (rodolito). Em cada sítio de estudo 

foram coletados rodolitos de morfotipos, com maior e menor complexidade estrutural. 

Estes foram escovados e fixados nas placas de cerâmica com Massa Epoxi Tubolit MEP 

301, já testado em outras metodologias subaquáticas marinhas (Lages et al., 2006; Santos 

et al, 2013).  

2.4. Coleta de dados das variáveis ambientais 

    A coleta de dados de variáveis abióticas foi realizada mensalmente durante as marés 

baixas de sizígia (luas nova e cheia), sempre no mesmo local de cada sítio de estudo. A 

temperatura e a salinidade da água foram registradas através de um data logger (Hobo 

U24 Conductivity Logger – U24_002). O pH foi mensurado com um medidor digital de 

0.1 pH de precisão (pH Meter 009[1]). Para mensurar a transparência superficial 

horizontal da água foi utilizada uma placa de PVC branca afastando-a de um observador 

até a distância máxima de visualização deste objeto. 
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2.5. Retirada dos conjuntos para contagem e identificação dos recrutas 

    A retirada dos conjuntos das placas para mensurar o número de recrutas foi realizada 

nos meses de junho, setembro e dezembro de 2015, pois embora a época reprodutiva de 

S. stellata ocorra durante o verão, esperava-se encontrar recrutas de outras espécies, que 

se reproduzem ao longo do ano. As placas retiradas foram  acondicionadas e transportadas 

em recipientes plásticos (15L) com água do mar até o laboratório, e então congeladas 

(Maida & Ferreira, 1995). Para análise do material biológico, os conjuntos foram 

descongelados e desmontados. Os recrutas de corais foram identificados e contabilizados 

nas placas com auxílio de estereomicroscópio (Olympus SZ4060, 0.67x ~ 4x). 

2.6. Análise estatística 

   A normalidade e homogeneidade do número de recrutas por conjunto de placas foi 

verificada pelo teste de Shapiro Wilk (Shapiro & Wilk, 1965) e Bartlett (Bartlett, 1937), 

respectivamente. Como não houve normalidade nem homogeneidade, os dados foram 

transformados em log (log(x+1)) e raiz quadrada. Mesmo após transformação, não houve 

normalidade e homogeneidade. Logo, para testar o efeito dos tratamentos no 

recrutamento, assim como para verificar se houve diferença no recrutamento entre os 

sítios usou-se o teste não paramétrico Kruskal Wallis. 

   Para testar a correlação das variáveis abióticas com o recrutamento foram realizados 

testes de correlação de Pearson. Para saber se houve diferença no número de 

invertebrados bentônicos encontrados nos conjuntos de placas entre os tratamentos e 

sítios foram realizados Manovas, utilizando o teste de Pillai. A correlação entre o número 

de recrutas (y) e a abundância de invertebrados em cada grupo (x) foi testada através da 

Correlação de Spearman. Todas as análises foram desenvolvidas no software R versão 

3.2.2 (2015). 

3. Resultados 

    Ao longo do estudo foram perdidos 4 conjuntos de placas (sítio I=1, sítio II= 2, sítio 

III= 1) e então foi feito o registro do recrutamento em 32 conjuntos. Foram contabilizados 

ao todo 36 recrutas de S. stellata (Figura 3) com maior abundância no sítio I, seguido pelo 

sítio III e sítio II. Na Tabela 1 encontram-se os valores absolutos e médios de 

recrutamento por sítios de estudo (Tabela 1). 
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Tabela 1. Recrutamento do coral S. stellata no Parracho de Pirangi/RN. Entre parênteses 

o número de amostras. 

 Rec. Absoluto Rec. médio e desvio padrão 

Sítio I 21 1.9 ± 2.38 (11) 

Sítio II 7 0.7 ± 2.21 (10) 

Sítio III 8 0.7 ± 1.48 (11) 

 

    O número de recrutamento entre os sítios não diferiu (Kruskal-Wallis: Qui-quadrado = 

5.4394, df = 2, p = 0,06). 

 

Figura 3: Recruta do coral S. stellata em placa de cerâmica. B) Detalhe com aumento de 

3,5x. 

    Somente dois corais recrutaram em rodolitos de alga calcária, em morfotipos com 

menor rugosidade. Nenhum coral recrutou em rodolitos com maior rugosidade (Figura 
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4). Cerca de 95% dos corais recrutaram em placas do tratamento controle (Kruskal-

Wallis:Qui quadrado = 9.2871 ; gl = 1; p = 0,002).  

 

 

Figura 4: A) Recrutamento de Siderastrea stellata em rodolito. B) Colônia de S. stellata 

ampliada (3 pólipos). 

     Os fatores abióticos apresentaram variação mensal conforme a figura 5. Os valores 

médios, máximos e mínimos são encontrados na Tabela 2. 

 

  

Figura 5: Variação mensal dos fatores abióticos da água no Parracho de Pirangi/RN. Tem 

– temperatura em graus Celsius, Sal - salinidade, Vis – visibilidade em metros, pH - 

potencial hidrogeniônico. 
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Tabela 2. Valores médios, máximos e mínimos dos fatores abióticos no Parracho de 

Pirangi/RN. Entre parênteses estão os respectivos meses. 

Fator abiótico Média anual Máximo Mínimo 

Temperatura 28,8 ºC 30ºC (março) 27,4 ºC (agosto) 

Salinidade 19 25,5 (abril) 7,5 (outubro) 

Visibilidade 4,7 m 8,2 m (abril) 1 m (setembro) 

pH 7,9 8 (maio) 7,7 (setembro) 

 

       Não foram encontradas correlações entre o recrutamento e as variáveis abióticas 

(Tabela 3). 

Tabela 3. (Correlação de Pearson) Relação do recrutamento com as variáveis abióticas. 

T: teste estatístico; df: grau de liberdade; p: probabilidade de não ocorrer correlação entre 

as variáveis; cor: índice de correlação. 

 t df p cor 

Temperatura 7.7942 1 0.08 0.9 

Salinidade 0.42452 1 0.74 0.39 

Visibilidade 6.3509 1 0.09 0.9 

pH 1.7321 1 0.33 0.8 

Significância adotada para p<0,05 

      Foi encontrada uma elevada abundância (N=1.384) de invertebrados marinhos 

associados às placas de cerâmica, representados em porcentagem na Figura 6. 
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Figura 6. Representação percentual de invertebrados encontrados nas placas de cerâmica. 

Pol - Poliqueta, Ofi – Ofiúro, Qui – Quíton, Erm – Ermitão, Car - Caranguejo.  

   A abundância de invertebrados diferiu entre os tratamentos Controle e Rodolitos, com 

maior abundância no tratamento Rodolito (Tabela 4), mas não diferiu entre os sítios de 

estudos (Tabela 5).  

Tabela 4. (Manova) Relação dos invertebrados marinhos com os tratamentos Controle e 

Rodolitos do experimento instalado no Parracho de Pirangi/RN. df: grau de liberdade; F: 

teste estatístico; p: probabilidade de não haver diferença no número de invertebrados entre 

os tratamentos Controle e Rodolitos. 

 df F p 

Poliqueta 1 20.278 

 

0,0002* 

Ofiúro 1 63.927 0,0001* 

Quíton 1 30.305 0,0001* 

Caranguejo 1 22.73 0,001* 

Ermitão 1 7.2606 0,013* 

*Variáveis significantes (p<0,05) 
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Tabela 5. (Manova) Relação dos invertebrados marinhos com os sítios de estudo no 

Parracho de Pirangi/RN. df: grau de liberdade; F: teste estatístico; p: probabilidade de não 

haver diferença no número de invertebrados entre os sítios de estudo. 

 df F p 

Poliqueta 2 1.244 

 

0,53 

Ofiúro 2 0.6035 

 

0,73 

Quíton 2 0.36328 

 

0,83 

Caranguejo 2 3.9737 

 

0,13 

Ermitão 2 1.1296 

 

0,56 

Significância adotada para p<0,05 

   Grupos de invertebrados bentônicos como quíton e caranguejo apresentaram correlação 

negativa de natureza moderada com o recrutamento e o grupo dos ofiúros apresentou 

correlação negativa fraca. Os outros grupos de invertebrados não foram correlacionados 

(Tabela 6). 

Tabela 6. (Teste de Correlação de Spearman) Relação de invertebrados bentônicos com 

o recrutamento de corais no Parracho de Pirangi/RN. S: teste estatístico; p: probabilidade 

de não haver relação entre os invertebrados e o recrutamento; rho: coeficiente de 

correlação. 

 S p rho 

Poliqueta 2437.5 0.08 

 

-0.38 

 

Ofiúro 2580.7 0.03* -0.46 
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Quíton 2701.2 

 

0.01* 

 

-0.52 

 

Ermitão 1789.6 0.9 -0.01 

 

Caranguejo 2651.2 

 

0.01* 

 

-0.5 

 

*Variáveis significativas (p < 0,05) 

4. Discussão   

     Os recifes de Parracho de Pirangi são locais de beleza cênica e alto potencial turístico. 

Áreas como esta costumam sofrer as alterações dos impactos em um ritmo mais rápido 

do que receber ações de conservação (Norse & Crowder, 2005). O recrutamento é um dos 

indicadores de saúde recifal que deve ser considerado ao pensar em conservação, pois 

afeta a manutenção das comunidades de corais. Ambientes onde o recrutamento é 

reduzido são mais propícios à extinção local (Hughes & Tanner, 2000), como os sítios II 

e III, que apresentaram menor número de recrutas de coral do que o sítio I. Estes sítios 

também exibiram evidências de fortes indicadores ambientais que contribuem para a 

perda de classes de tamanhos de colônias grandes e prejudicam o recrutamento, como 

elevada abundância de macroalgas folhosas (sítio III) e algas turf (sítio II) (evidências 

constatadas no Capítulo 1 deste estudo), corroborando a afirmação de que taxas de 

recrutamento são baixas em áreas com elevada abundância de algas (Edmunds & 

Carpenter, 2001).  

    O saldo total de recrutas registrados no Parracho de Pirangi/RN é menor quando 

comparado a outros trabalhos realizados nos recifes do nordeste brasileiro. Maida & 

Ferreira (1995) registraram 65 recrutas em 14 meses e 44 placas de cerâmicas, Castro et 

al (2006) registraram 6270 recrutas em 12 meses e 146 placas, Castro (2008) encontrou 

404 recrutas em 12 meses e 36 placas e Pinheiro (2006) registrou 54 recrutas em 12 meses. 

Tal resultado torna-se preocupante tendo em vista que baixas taxas de recrutamento em 

áreas degradadas podem não ser suficientes para a manutenção da população a longo 

prazo (Damiano, 2000). 
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    O fato da espécie S stellata ser incubadora é um bom indício para o sucesso 

reprodutivo, pois as larvas de corais com esta característica tendem a assentar em locais 

próximos à colônia parental (Amorim et al., 2007). No entanto, ambientes com muitos 

fatores de estresse contribuem para o insucesso do recrutamento (Glassom & Chadwick, 

2006), pois as larvas possuem comportamento de seleção de substrato detectando 

características físicas e químicas adequadas ao assentamento (Raimondi & Morse, 2000). 

     Bancos de rodolitos aumentam a abundância de invertebrados marinhos (Buttner, 

1996), assim como a composição da comunidade existente e então podem influenciar o 

recrutamento dos corais (Vermeij & Sandin, 2008). Nas placas com rodolitos fixados foi 

encontrada elevada quantidade de invertebrados bentônicos associados e baixo 

recrutamento, refletindo a hipótese de que os rodolitos não atuam como facilitadores do 

recrutamento. O microhábitat formado pelos rodolitos fixados nas placas favoreceu a 

ocorrência de uma gama muito maior de organismos, já que pode fornecer vantagens aos 

invertebrados bentônicos como disponibilidade de refúgio e fonte de alimento 

(Amarasekare, 2003). 

    A relação negativa entre o recrutamento dos corais e grupos de invertebrados, como 

caranguejos, sugere que o assentamento das larvas talvez tenha sido impedido por eles. 

Caranguejos porcelanídeos, por exemplo, são filtradores e podem se alimentar das larvas 

planctônicas dos corais (Baeza, 2007), impedindo o assentamento. 

    Além da presença dos invertebrados marinhos nos rodolitos, considera-se que outros 

fatores, como a luminosidade, esteja associado ao baixo recrutamento. Alguns trabalhos 

(Maida et al., 1994; Maida & Ferreira, 1995, Pinheiro, 2006) relatam um “efeito de borda” 

no recrutamento de corais, caracterizado pelo maior número de recrutas próximo às 

bordas das placas de cerâmica, que seriam locais com melhores condições de luz.  Neste 

estudo, os rodolitos fixados nas placas de cerâmica proporcionaram um ambiente mais 

escuro do que nos conjuntos de placas do tratamento controle e isto pode ter interferido 

negativamente no recrutamento associado aos rodolitos. 

    Embora as variáveis abióticas não tenham sido correlacionadas ao recrutamento, 

destacam-se os baixos valores de salinidade, os quais são relacionados à influência da 

pluma de água doce do Rio Pirangi, que desagua próximo ao recife estudado. Valores 

reduzidos de salinidade interferem negativamente na sobrevivência das larvas de corais 

(Scott et al., 2013). Sabe-se que temperaturas acima de 30ºC também resultam em alta 
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mortalidade de larvas (Randall & Szmant, 2009) e neste estudo a temperatura da água 

atingiu os 30ºC em março de 2015. Um fato que merece destaque é a época reprodutiva 

de S. stellata, que ocorre nos meses com temperaturas mais elevadas (verão), o que 

aumenta o risco das larvas serem afetadas pelas altas temperaturas e não recrutarem.  

   Conclui-se que algas calcárias que formam rodolitos não facilitam o recrutamento, pois 

agrega elevada abundância de inveterbrados bentônicos que podem impedir o 

assentamento das larvas de corais.      
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CAPÍTULO 3 

A saúde de jovens corais pétreos sob a influência de macroalgas bênticas 

Resumo 

   Embora o maior número de recifes no Brasil não sejam originados pela deposição de 

esqueletos de corais pétreos, a ocorrência desses animais é comum no nordeste brasileiro, 

onde sobrevivem em condições de temperatura, turbidez e salinidade conflitantes com as 

descritas na literatura. Após o recrutamento, a sobrevivência das colônias dependerá das 

condições locais como temperatura, salinidade, aporte de sedimentos, matéria orgânica, 

acidez da água e interações ecológicas interespecíficas. Sabe-se que as macroalgas são 

fortes competidoras dos corais e que podem aumentar sua biomassa em até 10% por dia, 

com uma taxa acelerada comparada ao crescimento dos corais, os quais crescem 

milímetros por ano. O objetivo deste capítulo foi relacionar a saúde de colônias jovens do 

coral pétreo S. stellata com a presença de macroalgas e fatores abióticos, testando a 

hipótese de que na presença de algas bênticas a saúde das colônias de corais é prejudicada. 

Para isto foi realizado um experimento em três sítios de estudo nas margens do Parracho 

de Pirangi/RN litoral sul potiguar. Foram instaladas placas de cerâmica com colônias 

jovens de S. stellata fixadas, e as placas foram manipuladas quanto à presença ou ausência 

de algas bênticas. O maior número de corais branqueados estiveram fixados nas placas 

de cerâmica onde houve a remoção mensal das algas bênticas. Diante de alta irradiação 

solar as microalgas endossimbiontes dos corais (zooxantelas) aumentam a atividade 

fotossintética. Porém existe um limite ótimo de atividade fotossintética que beneficia a 

colônia de coral e quando a atividade fotossintética ultrapassa este limite, ocorre o 

estresse oxidativo na colônia. Dessa forma, o coral tende a expulsar parte das zooxantelas, 

ocasionando o branqueamento (desbotamento). No experimento controle, as macroalgas 

cobriram as colônias, o desbotamento foi menor possivelmente por que tais colônias 

ficaram mais protegidas da radiação ultravioleta. 

 

Palavras-chave: saúde de corais, interação coral-alga, Siderastrea stellata. 
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1. Introdução 

      No Brasil, diferente do Caribe e oceanos Índico e Pacifico, o número de formações 

recifais coralíneas é diminuto. A maior parte da extensão dos recifes brasileiros é 

composta por formações rochosas areníticas com assentamento de corais (Castro & Pires, 

2001) e depósito de algas calcárias em forma de rodolitos, que dividem o espaço com 

uma alta dominância de macroalgas (Figueiredo et al., 2000). Porém, embora que sejam 

construtores secundários dos sistemas recifais, a presença de corais pétreos é comum por 

todo o nordeste brasileiro e estes sobrevivem em condições de temperatura, turbidez e 

salinidade conflitantes com as descritas na literatura (Leão et al., 2003). No entanto, ainda 

que resistentes, os corais estão susceptíveis a diversos impactos e atuam como sentinelas 

ambientais respondendo rapidamente às alterações e perturbações do meio (Pires, 2012). 

    Os corais hermatípicos apresentam uma relação endossimbionte com algas zooxantelas 

do gênero Symbiodinium (Stambler, 2011).  Nesta relação os corais servem de hábitat 

para as microalgas que em troca fornecem ao coral uma porcentagem energética 

proveniente da fotossíntese realizada (Stanley Jr, 2006). As zooxantelas podem ser 

adquiridas pelos corais de duas maneiras, da água do mar ou da colônia mãe, em espécies 

que já liberam a larva pronta para o recrutamento (Baird et al., 2009). Estas microalgas 

endossimbiontes são as responsáveis por conferir a cor das colônias (Leão et al., 2008). 

Por isto, muitos trabalhos de monitoramento utilizam a coloração da colônia como critério 

indicador para estabelecer seu status de saúde (Siebeck et al, 2006; Fabricius, 2006, 

Marshall et al., 2012). 

       Após o recrutamento, a sobrevivência e desenvolvimento saudável das colônias 

dependerá de condições locais como temperatura, salinidade, aporte de sedimentos, 

matéria orgânica, acidez da água e interações ecológicas interespecíficas (Fitt et al., 2001; 

Albright et al., 2008). Os corais respondem de forma variada ao estresse entre os 

diferentes estágios do ciclo de vida. Entender como as colônias jovens respondem às 

alterações ambientais é importante, pois são mais vulneráveis às variações (Bak & 

Meesters, 1998). 

       Alterações de temperatura e salinidade podem promover a diminuição na densidade 

de microalgas simbiontes dentro das colônias (Hoegh-Guldberg, 1999) e 

consequentemente, aumentar o déficit energético. Em casos onde há a perda de 

zooxantelas e portanto o branqueamento das colônias, o coral se torna vulnerável, 
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diminuindo o processo de calcificação, atividade reprodutiva, habilidade de se livrar de 

sedimentos, de espécies invasoras e doenças (Glynn, 1996). A quebra desta delicada inter-

relação tem sido muito frequente nos recifes do mundo inteiro e tem ocorrido devido ao 

aumento de problemas locais ou globais tais como, alterações climáticas, poluição 

costeira, expansão da agricultura e desmatamento nos manguezais, que podem carrear 

bactérias e sedimentos terrígenos para os recifes provocando doenças nos corais (Castro 

et al., 2013).  

     O aporte de sedimentos dificulta a penetração da luz, prejudicando a realização da 

fotossíntese pelas microalgas (Fabricius, 2005), enquanto a matéria orgânica dissolvida 

na água pode ocasionar proliferação de patógenos e doenças (Loiola et al., 2013, Bruce 

et al., 2012). Com a diminuição do pH da água, pode ocorrer a diminuição de íons 

carbonato e portanto, diminuir a taxa de calcificação dos corais (Hoegh-Guldberg et al., 

2007, Hauri et al., 2010). Por último, as interações entre macroalgas e corais, que também 

podem ser negativas, pois diminuem a eficiência fotossintética das zooxantelas, através 

de processos físicos como sombreamento, abrasão (River & Edmunds, 2001), além de 

processos bioquímicos (Fong & Paul, 2011). 

    A discussão sobre mudança de fase nos ambientes recifais de dominância de coral para 

a dominância de macroalgas tem sido frequente (Martinez et al, 2012; Ramos et al., 2014). 

Algumas macroalgas podem aumentar sua biomassa em até 10% por dia (Martinez et al., 

2012). Esta taxa é muito acelerada em relação ao crescimento dos corais, que crescem 

milímetros por ano, tornando as algas competidoras em potencial (Costa Jr. et al, 2002). 

Para amenizar os efeitos do crescimento das algas é importante controlar o input de 

nutrientes na água e a manutenção de herbívoros (Sjoo et al., 2011). 

    A manutenção da atividade de herbivoria é fundamental, pois media a coexistência 

entre os organismos sésseis (Ishii & Crawley, 2011). A atividade alimentar dos herbívoros 

controla o crescimento das macroalgas competidoras dos corais (Vergés et al., 2011), 

assim, corais e algas podem coexistir sob um controle natural em um sistema recifal 

equilibrado. 

     O objetivo deste capítulo foi analisar a saúde das colônias jovens de S. stellata na 

presença de macroalgas e fatores abióticos, testando a hipótese de que a presença das 

macroalgas influencia negativamente na saúde das colônias de corais, deixando-os mais 

susceptíveis ao branqueamento. 
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2. Materiais e métodos 

2.1.Procedimento experimental 

  Para determinar os efeitos das macroalgas na saúde dos corais foi realizado um 

experimento que consistiu na instalação de placas de cerâmica para a fixação e 

acompanhamento da saúde de colônias jovens de Siderastrea stellata, as quais foram 

submetidas a dois tipos de tratamentos (Figura 1): 

A. Remoção: Placas com corais jovens de S. stellata fixados e remoção periódica de 

algas. 

B. Controle: Placas com corais jovens de S. stellata fixados sem remoção de algas. 

 

Figura 1: Experimentos com colônias jovens de S. stellata em placas de cerâmica no 

Parracho de Pirangi/RN. A) Placa com remoção periódica de algas e B) Placa sem 

remoção de algas (seta vermelha indica uma colônia). 

   Em outubro de 2014 foram fixadas 18 placas de cerâmica (400 cm²) no Parracho de 

Pirangi/RN, sendo 6 placas por sítio de estudo com espaçamento de 1 metro de distância 

entre elas e três réplicas de cada tratamento por sítio de estudo. Cada placa foi perfurada 

no centro, por onde passou um cabo o qual foi fixado à formação recifal por abraçadeiras 

plásticas.  

   Em fevereiro de 2015 foram coletados espécimes saudáveis de Siderastrea stellata com 

diâmetro entre 3 e 5 cm. Foram fixadas quatro colônias de corais por placa com Massa 

Epoxi subaquática Tubolit MEP 301, totalizando 72 colônias. Os espécimes foram 
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coletados em conformidade com o Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade - SISBIO (Autorização: 46337-1). 

        Em março de 2015 iniciou-se a manipulação do experimento e coleta de dados sobre 

a saúde das colônias. A coleta de dados foi mensal e efetuada durante as marés baixas de 

sizígia (luas nova e cheia) e se estendeu até dezembro do mesmo ano. As algas incrustadas 

nas placas de cerâmica do tratamento com remoção foram removidas cuidadosamente 

com pinças histológicas e escovas plásticas. 

       Para descrição do grau de saúde das colônias foi utilizada a paleta “Coral Health 

Chart” verificando a tonalidade das colônias através de estimativas visuais (Siebeck et 

al., 2008). Esta paleta foi elaborada por um projeto australiano e visa a obtenção de dados 

sobre a saúde dos corais no mundo todo através do programa ciência cidadã, em que 

qualquer pessoa pode coletar os dados usando a tabela Coral Health e enviá-los à sede do 

projeto via internet. Cada tom de cor na tabela corresponde a uma concentração de 

zooxantelas, revelando o grau de saúde das colônias.  

     Ao aproximar a tabela “Coral Health” de cada colônia, foi registrado o código relativo 

ao tom mais escuro e depois ao tom mais claro encontrados na colônia. Em seguida 

realizou-se uma média entre as tonalidades escura e clara, chegando a uma tonalidade 

dominante (Figura 2). Quando a tonalidade da colônia esteve nas categorias numeradas 

entre 1 e 3 da tabela considerou-se que as colônias estavam branqueadas ou em processo 

de branqueamento (desbotadas) e quando a tonalidade da colônia se enquadrou entre as 

categorias 4 e 6 foram consideradas saudáveis. Resultados decimais foram arredondados 

para cima. 
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Figura 2: Tabela Coral Health para avaliação da coloração (tonalidade) dos corais.  

2.2. Coleta de dados das variáveis ambientais 

     A coleta de dados de variáveis abióticas foi realizada mensalmente durante as marés 

baixas de sizígia (luas nova e cheia) em um ponto de cada sítio. Dados de temperatura e 

salinidade foram registrados utlizando um data logger (Hobo U24 Conductivity Logger – 

U24_002). O pH foi mensurado com um medidor digital de 0.1 pH de precisão (pH Meter 

009[1]). A visibilidade (transparência superficial horizontal) da água foi estimada 

utilizando uma placa de PVC branco e a distância máxima de visualização desta por um 

observador. 

2.3. Análise estatística  

    Para analisar o branqueamento das colônias nos tratamentos “Remoção de algas” e 

“Controle” ao longo dos dez meses de manipulação experimental e entre os sítios de 

estudo, foi realizada uma análise por meio de Modelo Misto Linear Generalizado 

(GLMM) com medidas repetidas (Zuur et al., 2009), onde os sítios, blocos e a interação 

entre eles considerados como efeitos randômicos e o tempo, os tratamentos e a interação 

entre os mesmos, considerados como efeitos fixos. A significância dos efeitos foi testada 

através do teste de razão de verossimilhança. Foi utilizado o software R versão 3.2.2 

(2015) e o pacote “lme4” na realização desta análise. 

    Para analisar a relação entre o branqueamento e variáveis abióticas foi realizada 

Regressão Múltipla. Os dados foram inspecionados quanto a normalidade e 

homocedasticidade anteriormente, através dos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, 
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respectivamente. A análise e os testes prévios foram realizados no software R versão 3.2.2 

(2015). 

3. Resultados 

     O experimento foi iniciado com 72 colônias jovens do coral S. stellata fixadas nas 

placas de cerâmica. Porém, 28 colônias foram perdidas ao longo do estudo. Portanto, as 

análises acima foram efetuadas considerando 44 colônias. 

     Tanto o tratamento quanto o fator temporal influenciaram no branqueamento das 

colônias de S. stellata. Houveram mais colônias branqueadas no tratamento de 

manipulação com remoção das algas do que no tratamento controle. O número de colônias 

branqueadas aumentou com o passar do tempo em ambos tratamentos, apesar de oscilar 

ao longo dos meses. Foi observado que a partir do quarto mês (junho) o número de 

colônias branqueadas aumentou em um tratamento e diminuiu no outro (Figura 3). 

       Os meses com maior número de colônias branqueadas foram dezembro e novembro, 

nos tratamentos com remoção e controle, respectivamente. As colônias estiveram mais 

coradas em março, maio e setembro no tratamento com remoção das algas e em março, 

maio e julho no tratamento controle.  

     O número de colônias branqueadas manteve-se semelhante entre os sítios, ou seja, para 

todos os sítios os corais mantiveram o mesmo padrão descrito acima. 
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Figura 3: Branqueamento (%) das colônias de S. stellta nos diferentes tratamentos ao 

longo do tempo (meses). Pontos e reta pretos: Tratamento com remoção de algas. Pontos 

brancos e linha tracejada: Tratamento sem remoção de algas (controle). À direita, média 

e desvio padrão. 

     A significância dos testes estatísticos que revelaram que a saúde das colônias de corais 

respondeu aos tratamentos e à variação temporal está demonstrada abaixo (Tabela 1): 

Tabela 1. Relação do branqueamento de corais jovens com o tratamento, o tempo e a 

interação entre estes fatores. GLMM: Qui quadrado: teste estatístico; df: grau de 

liberdade; p: probabilidade da variável não interferir no desbotamento das colônias. 

 Qui quadrado  df p 

Tratamento 4.924  1 0.026* 

Tempo 10.330  1 0.001* 

Interação trat*temp 0.533  1 0.465 

*Variáveis significativas (p<0.05) 

    Os fatores abióticos variaram mensalmente conforma Figura 4. Os valores médios, 

máximos e mínimos estão apresentados na Tabela 2. 
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Figura 4. Variação mensal dos fatores abióticos entre março e dezembro de 2015 no 

Parracho de Pirangi/RN. Tem – temperatura em graus Celsius, Sal - salinidade, Vis - 

visibilidade em metros e pH - potencial hidrogeniônico. 

Tabela 2. Valores médios, máximos e mínimos dos fatores abióticos no Parracho de 

Pirangi/RN. Entre parênteses estão os respectivos meses. 

Fator abiótico Média anual Máximo Mínimo 

Temperatura 28,8 ºC 30ºC (março) 27,4 ºC (agosto) 

Salinidade 19 25,5 (abril) 7,5 (outubro) 

Visibilidade 4,7 m 8,2 m (abril) 1 m (setembro) 

pH 7,9 8 (maio) 7,7 (setembro) 

 

     A salinidade e a visibilidade foram as únicas variáveis ambientais correlacionadas ao 

branqueamento das colônias de corais. Ambas apresentaram forte correlação negativa 

com o branqueamento (Tabela 3). A medida que a salinidade e visibilidade diminuem, o 

branqueamento (desbotamento) aumenta. 

Tabela 3. (Correlações de Pearson) Relação entre as variáveis ambientais e colônias 

branqueadas. t: Teste estatístico; df: grau de liberdade; p: probabilidade de não haver 

correlação entre as variáveis ambientais e o branqueamento; cor: coeficiente de 

correlação. 

 t df p cor 

Temperatura -1.2407 5 0.26 -0.4 

Salinidade -3.6129 5 0.01* -0.8 

Visibilidade -2.5283 5 0.05* -0.7 

pH -2.1682 5 0.08 -0.6 

*Variáveis significantes (p<0.05) 
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4. Discussão 

   Em recifes degradados é fundamental que as colônias de corais jovens sobrevivam nas 

interações com as algas, que são suas principais competidoras (Birrel et al., 2008; Rasher 

et al., 2011). As espécies de macroalgas podem interferir de maneiras distintas sobre os 

corais devido a características físicas, químicas e biológicas particulares (Jompa & 

McCook, 2002), existindo cenários em que sejam competidoras superiores ou não (Short 

et al, 2014).  

   Embora existam muitos estudos mostrando impactos negativos das macroalgas sobre 

os corais direta ou indiretamente (Smith et al, 2006; Box & Mumby, 2007; Vermeij et al, 

2010), neste estudo as macroalgas não se mostraram prejudiciais às colônias de S. stellata, 

pois a maioria das colônias desbotaram na ausência das macroalgas. 

      As macroalgas que colonizaram a superfície das colônias de corais fixadas nas placas 

de cerâmica foram curtas, não prejudicando os corais. Essas algas, em sua maioria turf, 

talvez tenham atuado como protetores ao excesso de radiação ultravioleta, que junto à 

elevada temperatura, são os principais fatores que ocasionam o branqueamento (Freitas 

et al, 2012), processo de perda da coloração do coral resultante da perda dos pigmentos 

fotossintetizantes das microalgas simbiontes ou expulsão destas microalgas da colônia 

(Hoegh-Guldberg & Smith, 1989). As colônias do tratamento com remoção de algas 

bênticas, possivelmente ficaram desprotegidas e então submetidas à forte radiação solar, 

culminando no maior desbotamento da coloração. Efeito semelhante foi registrado para 

algas coralinas por Figueiredo et al (2000). Tais autores observaram que o branqueamento 

de algas coralinas pode ser evitado pela cobertura de algas epífitas.  

     Nos corais existe uma abundância ótima de zooxantelas capazes de beneficiar o 

hospedeiro. A própria colônia controla esta abundância expulsando as zooxantelas diante 

de flutuações de variáveis ambientais como a luz (Cunning et al., 2014). Com a elevada 

incidência de radiação solar sobre as colônias desprotegidas pelas algas as zooxantelas 

aumentam o poder de fotossíntese e consequentemente a produção de oxigênio liberado 

para o coral. O oxigênio em altas concentrações provoca estresse oxidativo e para se 

defender deste efeito os corais expulsam parte das zooxantelas, culminando no 

desbotamento (Roberty et al., 2015). Por outro lado, as colônias sombreadas pelas algas 

tendem a ter o poder de fotossíntese atenuado, já que a incidência dos raios solares está 

sendo bloqueada pela barreira física das algas. Com esta limitação de fotossíntese a 
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produção de oxigênio será menor e não existirá estresse oxidativo e desbotamento pela 

expulsão das zooxantelas. 

    Segundo Brown & Bythell (2005), uma das funções do muco secretado pelos corais é 

a proteção contra os raios ultravioletas. Considera-se também a possibilidade de que no 

momento da remoção das algas, parte do muco dos corais pode ter sido eventualmente 

também removido, compromentendo as colônias. 

      Os baixos níveis de salinidade são correlacionados negativamente com a performance 

fotossintética das microalgas simbiontes dos corais (Gardner et al., 2016) e neste estudo 

a relação negativa entre o branqueamento das colônias de corais e a salinidade corrobora 

tal resultado. 

      A visibilidade, que é uma medida indireta da turbidez da água, também esteve 

correlacionada negativamente ao branqueamento neste estudo. Quanto menor a 

visibilidade maior a turbidez e o branqueamento, pois a diluição de partículas na água 

dificulta a penetração da radiação solar sobre as colônias de corais, podendo reduzir a 

fotossíntese. Porém, a visibilidade pode ainda ser correlacionada positivamente ao 

branqueamento, ou seja, em circunstâncias de elevada visibilidade, maior é a penetração 

de radiação solar e raios ultravioletas que podem ocasionar expulsão das microalgas 

simbiontes dos corais e o branqueamento (Souza, 2012). Isto sugere que extremos na 

transparência da água do mar não são ideais para a manutenção da saúde dos corais, sendo 

melhores os níveis intermediários. 

      Embora não tenha sido encontrada relação entre a temperatura e o branqueamento das 

colônias, foi observado neste estudo um pico de branqueamento em ambos tratamentos 

no mês de abril de 2015, mês com maior visibilidade e temperatura da água. Tal situação 

corrobora Fitt & Warner (1995), que mencionaram que a ação combinada da radiação 

solar e alta temperatura conduzem a marcados declínios na capacidade fotossintética das 

microalgas simbiontes dos corais.  

      O branqueamento varia entre as espécies, locais e o tamanho das colônias (Warner et 

al., 1996; Brandt, 2009). Apesar do panorama geral ter sido o aumento no branqueamento 

das colônias ao longo do tempo, foram observadas oscilações entre os meses. Tais 

oscilações se justificam pelo fato dos corais do gênero Siderastrea, embora resistentes, 

serem muito sensíveis às alterações ambientais (Leão et al., 2008). 
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      Características peculiares de cada sítio de estudo não mostraram-se suficientes para 

interferir no branqueamento das colônias, uma vez que não houveram diferenças 

significativas no número de colônias branqueadas entre os sítios. Logo, o tipo de 

tratamento foi o principal fator que influenciou o branqueamento das colônias, mostrando 

que em recifes rasos como o Parracho de Pirangi, as macroalgas podem auxiliar na 

manutenção da saúde dos corais. Por outro lado, variações na salinidade e transparência 

da água tendem a influenciar negativamente no desenvolvimento das colônias jovens. 
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CONCLUSÃO GERAL 

     Ao final do mapeamento e experimentos desenvolvidos neste estudo pôde-se entender 

melhor a dinâmica populacional do coral mais resistente do Atlântico Sul, Siderastrea. 

stellata. Percebeu-se que há uma zonação das colônias no Parracho de Pirangi/RN, com 

menos corais ocorrendo na área próxima ao local destinado à atividade turística. 

Possivelmente impactos como a constante suspensão de sedimentos provocada por 

banhistas e embarcações esteja agindo como o principal mecanismo condutor desta 

zonação. Este resultado é importante para desdobramentos de ações de manejo e 

conservação, tendo em vista a importância dos corais bioconstrutores. 

     Nesta formação recifal a cobertura de substrato também mostrou-se importante na 

distribuição das colônias de corais pequenas e médias. Algas folhosas, interferem 

negativamente na sobrevivência de corais médios, enquanto que algas turf prejudicam o 

desenvolvimento de colônias pequenas. O local que proporcionou condições mais 

favoráveis à sobrevivência e crescimento dos corais foi a área mais distante da área 

turística. 

    O recrutamento de corais no Parracho de Pirangi foi baixo comparado a outros recifes 

rasos do nordeste brasileiro. Isto mostra que embora muito resistente, o coral S. stellata 

não está conseguindo se estabelecer adequadamente nesta formação recifal. O maior 

recrutamento ocorrente no sítio mais distante da área turística é outro fator que corrobora 

a ideia dos impactos negativos em decorrência das perturbações antrópicas constantes. 

Notou-se também que o recrutamento não é facilitado por rodolitos calcários. Pelo 

contrário, bancos de rodolitos abrigam alta riqueza de invertebrados bentônicos que 

podem competir por espaço ou se alimentar das larvas de corais, impedindo o 

recrutamento. 

    Ao final do estudo percebeu-se que o branqueamento aumentou durante o ano, sendo 

este aumento correlacionado à salinidade muito baixa e turbidez da água elevada. Além 

disso, pôde-se notar também que crescimento de macroalgas dentro do limite observado 

ao longo dos meses atenuou o efeito da elevada radiação solar incidente nas colônias 

jovens de corais e contribuiu para um menor branqueamento local. Assim, destaca-se que 

os efeitos da interação coral-alga devem ser estudados e considerados de casos para casos 

e que a concepção de que os efeitos das algas sobre os corais são sempre negativos deve 

ser repensada. 
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    Por fim, no recife raso de Pirangi/RN, a zonação de corais, a baixa cobertura de coral 

vivo, o baixo número de recrutas encontrado e o aumento do branqueamento ao longo do 

ano neste estudo evidenciam indícios de algum nível de degradação no local. Diante do 

esforço atualmente em criar uma unidade de conservação a qual abrangerá toda a 

formação recifal rasa de Pirangi, as informações geradas por este trabalho devem ser 

consideradas no decorrer dos processos da criação da unidade se desdorando em políticas 

de conservação. Além disso, monitoramentos constantes da comunidade de corais e 

fatores abióticos (salinidade, temperatura, nutrientes, sedimentação, direção de correntes, 

etc) devem ser realizados para o melhor entendimento da dinâmica recifal a longo prazo. 

 


