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Introdução

O Filo Cnidaria tem cerca de 20 representantes no 
Brasil que podem contribuir ativamente para a 
construção de recifes de coral, desses, a maior parte é 
de corais escleractínios e o restante de hidróides 
calcários [1]. Todos estes, no entanto, dependem de 
uma relação de simbiose com dinoflagelados 
fotossintetizantes para o desempenho perfeito do papel 
de construtores. Estes simbiontes pertencem ao gênero 
Symbiodinium e são mais conhecidos como zooxantelas
[2]. A partir desse contexto, temos duas divisões 
genéricas: cnidários zooxantelados e azooxantelados
[3,4]. Essa denominação implica numa série de fatores 
ecológicos, bióticos e abióticos, inerentes à 
manutenção da relação coral x zooxantela, tais como 
temperatura e intensidade luminosa, que são 
influenciados diretamente pela profundidade.

Uma vez que zooxantelas são fotossintetizantes, é de 
se inferir que os organismos aos quais elas se associam 
se distribuam em locais rasos, de pouca sedimentação e 
de luminosidade e temperatura elevadas, ou seja, 
ambientes recifais. Por conseguinte, todos os cnidários 
construtores de recifes de águas rasas são 
zooxantelados [1]. E, em se tratando desses 
ecossistemas, é essencial que esses organismos sejam 
bastante tolerantes a grandes variações ambientais. No 
entanto, nos últimos anos, a frágil e relativa 
estabilidade mantida nos ambientes recifais vêm sendo 
ameaçada por alterações ambientais resultantes da ação 
antrópica, como o aquecimento global, em grande 
escala, e a eutrofização de ambientes costeiros, como 
degradações mais pontuais [5].

Mais recentemente, pesquisas com finalidades 
comerciais e científicas têm sido realizadas, visando 
uma maior e melhor exploração de recursos em águas 
profundas ao redor do mundo, uma vez que seus 
habitantes são menos afetados por mudanças climáticas 
(mesmo sendo vítimas de degradação via atividades 
pouco regulamentadas) [3,6]. No Brasil, apesar de os 
esforços nesse sentido ainda serem poucos [4,7], 
algumas expedições oceanográficas, resultantes de 
parcerias do Governo Federal, Marinha do Brasil e 
instituições de pesquisa têm contribuído para uma 
melhor compreensão da biodiversidade desses 
ambientes.

Tendo em mente a estabilidade desses ambientes 
profundos, assim como a necessidade de preservação de 
corais zooxantelados para a futura construção e 
manutenção do arcabouço de ecossistemas recifais em 
águas rasas, o objetivo do presente trabalho é, portanto, 
reportar a ocorrência de corais e hidróides calcários
zooxantelados em ambientes de profundidade no nordeste 
do Brasil.

Material e métodos

Os exemplares estudados foram coletados por ocasião da 
expedição REVIZEE (NEIII), realizada de maio a julho de 
1998, e depositados na coleção de invertebrados bentônicos 
do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal 
de Pernambuco.

A identificação, assim como algumas análises 
morfológicas e contagem de caracteres, foi realizada de 
acordo com literatura pertinente [8,9].

Resultados e Discussão

A seguir, são descritas seis espécies de corais
zooxantelados, juntamente com duas espécies de hidróides 
calcários também zooxanteladas. A temperatura nas 
estações de coleta teve uma média de 27,87ºC ± 1,48 e a 
salinidade 36,33 ± 0,31.

Foram coletados cerca de 20 ramos do hidróide 
Millepora alcicornis Linnaeus, 1758 (Fig. 1C) não havendo 
registro de incrustações de eixo de gorgônias mortas, 
diferindo do que é citado por Amaral et al. [10], as 
colônias, quando não arborescentes, acompanhavam a 
morfologia do substrato. Millepora braziliensis Verrill, 
1868, espécie endêmica do litoral e ilhas oceânicas 
brasileiras, semelhante a M. alcicornis apresentou colônias 
incrustantes, no entanto, as colônias analisadas foram 
maciças, com até 10 cm de altura. Apesar de essas espécies 
terem ocorrência citada em profundidades de até 40 metros 
[10], a maioria dos exemplares estudados foram coletados 
em profundidades entre 50 e 60 m (Tab. 1).

O coral Agaricia agaricites (Linnaeus, 1758) (Fig. 1D) 
foi coletado a 55 m de profundidade. Uma das colônias 
coletadas não apresentou estrutura de fixação ao substrato, 
o que é atípico nesta espécie, por ser frequentemente 
incrustante [11].

Hetzel & Castro [11] citam que Mussismilia harttii
(Verrill, 1868) (Fig. 1B) pode ocorrer em profundidades 



que variam de 2 a 30 m, sendo eventualmente 
encontrada a 80 m. Semelhante a esta afirmação, os 
exemplares de M. harttii foram coletados em duas 
estações a 70 m (Tab. 1), o que já é um ambiente pouco 
propício ao desenvolvimento de corais zooxantelados.
Os quase 30 espécimes e/ou fragmentos analisados 
tinham morfologia da variedade laxa, segundo definida
por Laborel [12]. 

As colônias e/ou fragmentos de Siderastrea stellata
Verrill, 1868 não ultrapassaram 10 cm de diâmetro. 
Esta espécie é endêmica do Brasil [10] e os exemplares
estudados foram sempre incrustantes, mas raramente de 
grande espessura.

Os corais Porites astreoides Lamarck, 1816 e P. 
branneri Rathbun, 1888, coletados a aproximadamente 
55 e 57 m, respectivamente, apresentaram-se 
danificados. Não se pode afirmar, no entanto, que P. 
astreoides colonize substratos nessa profundidade, uma 
vez que só foi obtido um único fragmento desta 
espécie, podendo tratar-se de um exemplar rolado de 
regiões mais rasas.

Colônias esféricas, maciças e plocóides são 
características do coral Montastraea cavernosa
(Linnaeus, 1767) (Fig. 1A), que foi coletado em 
profundidades de até 55 m. Este coral, juntamente com 
M. harttii e M. alcicornis, é um dos registros mais 
importantes do presente estudo, uma vez que estas 
espécies estão entre os principais construtores de 
recifes brasileiros. Sua ocorrência em ambientes de 
profundidade já foi reportada em profundidades 
semelhantes [6], no entanto, ainda necessita de maiores 
esclarecimentos. 

Uma vez tomada a consciência do estado de pouco 
conhecimento sobre os recursos desses ambientes, 
assim como de sua biodiversidade, faz-se necessária a 
ampliação e intensificação de linhas de pesquisa nessa 
área. 
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Tabela 1. Listagem de espécies de corais e hidróides calcários estudados, assim como respectivas coordenadas e profundidades de 

coleta.

Espécies Coordenadas Profundidade (m)

Millepora alcicornis
Linnaeus, 1758

1º54'06" S
37º49'44" W

55,05

Millepora braziliensis
Verrill, 1868

1º29'13" S
38º41'22" W

54,00

Agaricia agaricites
(Linnaeus, 1758)

1º54'06" S
37º49'44" W

55,05

Mussismilia harttii
(Verrill, 1868)

3º48'27" S
33º40'59" W

70,00

Siderastrea stellata
Verrill, 1868

4º15'34" S
33º14'34" W

49,20

Porites astreoides 
Lamarck, 1816

1º29'13" S
38º41'22" W

54,00

Porites branneri 
Rathbun, 1888

1º37'42" S
38º09'56" W

56,70

Montastraea cavernosa
(Linnaeus, 1767)

3º49'53" S
34º43'46" W

54,60



Figura 1. A: coral Montastraea cavernosa (Linnaeus, 1767); B: coral Mussismilia harttii (Verrill, 1868); C: hidróide 
calcário Millepora alcicornis Linnaeus, 1758; D: detalhe dos coralitos do coral Agaricia agaricites (Linnaeus, 1758)
(aumento de 10x); E: mapa dos locais de maior profundidade de coleta dos respectivos cnidários. Barra de escala: 1 cm.


