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Introdução

Os ambientes recifais são extremamente 
importantes por fornecerem bens e serviços a nações 
tropicais e subtropicais [1, 2]. Por se tratarem de 
ecossistemas abertos, frágeis e complexos, sua 
estrutura, funcionamento, biodiversidade e resiliência 
são dependentes de inter-relações dinâmicas entre redes 
de espécies. No entanto, o nível atual de utilização dos 
ambientes no mundo vem interferindo de maneira 
predatória nos processos ecológicos dos mesmos [1, 3].

As pesquisas de Loya [4] foram marcos no estudo 
quantitativo da estrutura de recifes utilizando-se do 
método de transecto em linha ou interseção de pontos, 
sendo esta uma das metodologias mais usadas em todo 
o mundo [4, 5].

Laborel [6, 7] foi o pioneiro no estudo da zonação 
dos recifes brasileiros, com registros fiéis através de 
desenhos esquemáticos, que até hoje possibilitam
comparação e referência. Leão et al. [8] classificam os 
recifes brasileiros como recifes de coral, bancos de 
arenito ou recifes algálicos, dependendo do construtor 
primário do arcabouço do recife. Esta identificação 
precisa ser realizada através de perfurações geológicas 
[9].

O Atol das Rocas é um recife em forma de anel, 
de origem algálica, com um perímetro de 
aproximadamente sete quilômetros de comprimento e 
uma laguna de sete metros de profundidade [9, 10, 11] 
tendo suas características morfológicas e disposição 
das espécies de corais descrita pela primeira vez por 
Laborel [6].

O método descritivo gera um diagnóstico da área, 
que é de suma importância, pois revela uma 
representação da paisagem local, podendo ser usado 
como referência para pesquisas futuras, sendo tomado 
como base de comparação para estudos de 
monitoramento de mudanças ambientais [1, 3, 6, 8].

Após o relatório apontando a situação dos 
ambientes marinhos, costeiros e oceânicos, apresentado 
pela UNESCO, em 1997 (“Global Coral Reef 
Monitoring Network – GCRMN - Strategic Plan”) [12], 
sugestões e diversos trabalhos envolvendo a relevância 
da pesquisa de censo das zonas dos recifes vêm sendo 
cada vez mais explanados, assim como questões de 
conservação de ambientes costeiros e os benefícios que

os mesmos apresentam. Desta forma, são de importância 
trabalhos que visem o monitoramento, sensibilização das 
comunidades que utilizam os mesmos, evitando o declínio 
dos organismos destes ecossistemas.

Um levantamento da biodiversidade dos cnidários 
auxilia na caracterização dos ambientes costeiros e 
oceânicos. Os zoantídeos, os corais e os demais cnidários, 
por sua vez, estão entre os principais organismos 
estruturadores de comunidades bentônicas de substrato 
consolidado, tanto de regiões entre marés de plataformas de 
recifes, bem como em costões rochosos, no infralitoral, em 
regiões tropicais e temperadas [13].

Desta forma, foi objetivo desta pesquisa verificar as 
zonas e características morfológicas do Ambiente Recifal 
‘Caminho das Piscinas’ localizado no Atol das Rocas (RN).

Material e métodos

Foram realizados mergulhos livres nas regiões da frente, 
plataforma e costa recifal onde foram verificadas as 
espécies de corais e zoantídeos presentes, a forma como 
eles estavam distribuídos e as características morfológicas 
do recife.

Os dados foram anotados e comparados com recifes 
costeiros do Nordeste presentes na literatura clássica, sendo 
elaborada uma descrição para o referido ambiente.

Resultados e discussão

A. Quanto às espécies de corais e zoantídeos

Foram visualizados na plataforma e costa do recife os 
corais zooxantelados Siderastrea stellata e Favia gravida, 
estes são característicos de possuírem grande resistência ao 
calor, sedimento em coluna d’agua e exposição ao 
ressecamento [14]. S. stellata pareceu mais adaptada ao 
ambiente, sendo pontuadas colônias de comprimento maior 
que 20 cm contrapondo Favia gravida, onde apenas 
colônias promotoras ou pequenas foram observadas. A 
frente submersa do Recife encontrava-se soterrada, não 
sendo possível observar os indivíduos presentes nesta zona 
recifal.

Os zoantídeos identificados foram Palythoa 
caribaeorum, Zoanthus sp., Protopalythoa variabilis, e 
Protopalythoa sp., esses encontravam-se parcialmente 
cobertos em diversos estágios de soterramento. As 
localidades onde estes se encontravam nas porções 
anamórficas do recife estão de acordo com as descrições 



gerais para os animais deste grupo [15, 16]

B. Quanto às características do recife

O ambiente recifal estudado apresentou 
características faunísticas e floristicas típicas das zonas 
de um recife padrão: colônias de corais maciças e 
incrustantes com grande população de gastrópodes na 
costa recifal; prados de ‘turf algálico’ filamentoso na 
plataforma, intercalados por Anadyomenes sp., Padina
sp., Dictyota sp. e Dictyopteris sp. [17] e por 
zoantídeos ou pequenas colônias de corais maciços.

Uma costa recifal, composta por uma laguna rasa, 
arenítica, colonizada por poliquetos e poucos 
Protopalythoa variabilis e delimitada por um banco 
arenítico próximo à praia.

A frente recifal encontrava-se encoberta por 
sedimento, assim, não foi possível verificar a 
disposição biológica nesta região, no entanto, estruturas 
típicas do topo desta parte do recife como as “chausse-
trapes”, descritas por Laborel [6] como aberturas 
projetadas para frente de um recife, formando canais, 
com algas calcárias e também a “crista algálica” típica 
do topo da frente recifal, pôde ser diagnosticada nesta 
localidade, ambas com diferenças sutis quando 
comparadas ao dos ecossistemas costeiros.

As “chausse-trapes” encontravam-se apenas com a 
porção superior passível a uma análise, possibilitando 
verificar que sua formação era aparentemente formada 
por vermetídeos (Dendropoma) e não por algas 
calcárias.

Por sua vez, o recife possui uma crista algálica 
também formada principalmente por vermetídeos, 
onde, diferente das descrições apontadas por Leão [8] e 
por Maida & Ferreira [18] para estes tipos de recifes, 
estas cristas possuem crescimento em colunas isoladas 
e não em uma ‘massa’ de coralináceas fossilizadas 
projetadas para a frente do recife.

Desta forma, pode-se diagnosticar o Ambiente 
Recifal do Caminho das Piscinas como um típico recife 
em franja, com formações e distribuição faunística 
peculiares, onde ainda é necessário avaliar a saúde dos 
corais deste ambiente, visto que sua dinâmica 
hidrostática, de soterramento arenítico e de posição 
dentro do Atol, faz deste, provavelmente, um 
ecossistema único quanto ao aspecto morfológico 
recifal.
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