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RESUMO 
 

Este estudo teve como objetivo principal avaliar a saúde do ecossistema recifal do Atol das 
Rocas utilizando como indicadores as associações de foraminíferos bentônicos, Índice 
FORAM e saúde e cobertura de corais. Além disso, descrever a razão Mg/Ca em testas 
recentes de Nonion commune para identificar mais uma possível espécie para estudos 
paleoclimáticos. Um total de 276 transeções de ponto e faixa (20x1m) foram realizadas em 6 
expedições (out/07, mar e dez/10, mai/11, mai e nov/12) e revelaram coberturas de corais 
variando entre ~3 e 50%, de acordo com o padrão de circulação de água nas piscinas. 
Relações entre branqueamento/doenças em corais e anomalias de temperatura foram 
registradas para 2010. O que pode ter causado uma redução significativa na cobertura de 
corais em 4 piscinas abertas, após março e dezembro de 2010. A prevalência de doenças, que 
lesionam e causam mortalidade parcial ou total dos corais, foi alta nessas piscinas. As doenças 
atingiram maiores porcentagens e persistem por mais tempo que o branqueamento. Em 2012, 
sem registro de temperatura muito elevadas, a cobertura para de apresentar sinais de declínio, 
embora ainda existam colônias doentes. Fatores como altos níveis de radiação solar, alta 
transparência da água, pouca profundidade, intenso fluxo de água, baixa diversidade de 
corais, dominância do gênero Siderastrea e o contato direto dos corais com muitas algas 
podem ter contribuído para os altos percentuais de doenças. Além disso, um total de 105 
amostras de sedimento superficial foi coletado em dezembro de 2010 e maio de 2011 nas 
mesmas piscinas. Foram identificados 108 gêneros de foraminíferos bentônicos, porém a 
maioria com abundância inferior a 1%. Os gêneros Archaias, Quinqueloculina, Sorites, 

Amphistegina e Borelis dominaram nos dois períodos de amostragem, e juntos representam 
mais de 60% da abundância relativa em todas as piscinas. Uma relação positiva e significativa 
foi encontrada entre a granulometria e a densidade de foraminíferos. As menores densidades 
foram encontradas nas piscinas abertas com intenso fluxo de água. A alta transparência da 
água, pouca profundidade, intenso fluxo de água, abundância de algas e ambiente carbonático 
favorecem o domínio de Archaias angulatus nas associações de foraminíferos. A proporção 
dos foraminíferos que possuem endossimbiontes é superior a 40% em todas as piscinas, 
resultando em valores médios de Índice FORAM (IF) entre 5,76 e 9,15, com uma média geral 
para o Atol igual a 7,0. Portanto, o IF indica que a qualidade da água é favorável ao 
crescimento e/ou recuperação recifal, mas não apresentou correlação com cobertura de coral 
ou algas, assim como em outras regiões recifais do Brasil. Recomenda-se que o 
monitoramento da cobertura e saúde recifal e dos foraminíferos sejam complementares e não 
independentes. Para as análises de geoquímica elementar nas testas de foraminíferos recentes, 
com o método de ablação a laser (LA-ICP-MS) foram utilizados 50 exemplares de Nonion 

commune que estavam vivos no momento da coleta, com tamanhos entre 200-354 µm.  As 
médias das razões de Mg/Ca registradas nesse trabalho - 6,12 a 7,85 mmol/mol - estão de 
acordo com a faixa de variação encontradas para foraminíferos bentônicos sem 
endossimbiontes e para águas rasas e quentes. A relação entre os valores de Mg/Ca e o 
tamanho da carapaça, sugerem que futuras análises considerem apenas testas maiores que 250 
µm e, preferencialmente, com variações de apenas 50 µm no tamanho das mesmas. É possível 
sugerir que essa espécie possa ser usada em futuros estudos baseados em Mg/Ca com 
finalidade de reconstrução de paleotemperaturas, pois parecem ter relação com a temperatura 
de calcificação, embora um estudo mais detalhado em um ambiente com variações sazonais 
de TSM mais acentuadas, seja necessário para confirmar essa relação. A continuidade do 
monitoramento é essencial para compreender como esse ambiente tão importante irá se 
recuperar e/ou responder aos futuros eventos de anomalias térmicas. 

Palavras-chave: Atol das Rocas. Monitoramento. Corais. Foraminíferos Bentônicos. Índice 
FORAM. Mg/Ca. 



ABSTRACT 

 

This study aimed to assess Rocas Atoll coral reef health by monitoring corals cover and 
health, as well the benthic foraminifera assemblages and the FORAM Index (FI) in 15 tide 
pools. Furthermore, the Mg/Ca ratios for recent (stained) foraminifera Nonion commune from 
Rocas Atoll were also described. A total of 276 point intercept transects and belt transects 
(20x1m) were surveyed during 6 expeditions (Oct/07, Mar and Dec/10, May/11, May and 
Nov/12) and revealed coral cover ranging between ~3 and 50% inside tide pools. Bleached 
and diseased corals were positive related to SST anomalies recorded for 2010, and might be 
the main reason of a significant coral cover decline in 4 open tide pools. Coral diseases 
reached higher percentages and persist longer than bleaching. In 2012 no high temperature 
was recorded and coral cover showing no signs of decline. High radiation levels, clear water, 
shallow depth, high water flow, low coral diversity, high abundance of one species 
(Siderastrea stellata) and direct algal contact might be influenced the high percentages of 
coral diseases. A total of 105 surface sediment samples were collected between December 
2010 and May 2011 at the same tide pools. A total of 108 genera of benthic foraminifera were 
identified, however most of them showed abundance lower than 1%. The genera Archaias, 

Quinqueloculina, Sorites, Amphistegina and Borelis were dominant in the two sampling 
periods, and together represent more than 60% relative abundance in all tide pools. A 
significant and positive relation was found between the grain size and benthic foraminifera 
density. Lowest densities were founded in open tide pools with high water flow. Clear water, 
shallow depth, high water flow, high algae abundance and carbonate environment resulted in 
Archaias angulatus associations. Symbiont-bearing foraminifera proportion is above 40% in 
all tide pools, resulting FORAM Index (FI) values between 5.76 and 9.15, with mean value 
7.0 for Rocas Atoll. Therefore, the FI indicates that the water quality is favorable to growth 
and/or reef recovery, but showed no correlation with coral cover and algae. It is recommended 
that monitoring coral cover and health and foraminifera to be complementary and not 
independent. Trace element composition analyses of recent foraminifera, using the laser 
ablation (LA-ICP-MS), were conducted in 50 tests of Nonion commune (alive at sampling 
time), tests sizes ranged from 200-354 µm. The mean Mg/Ca ratios recorded were - 6.12 to 
7.85 mmol/mol - consistent with the range of variation found for smaller benthic foraminifera 
and to shallow and warm waters.  The relation between Mg/Ca rations and test size, suggest 
that future analysis considers only tests greater than 250 µm, and varying only 50 µm. It is 
possible to suggest that this species may be used in future paleotemperatures research Mg/Ca-
based, since they appear to be related to the seawater calcification temperature, although a 
more detailed study in an environment with a higher seasonal SST variations is necessary to 
confirm this relation. Continuing monitoring is essential to understand how Rocas Atoll will 
recover and/or respond to future events of thermal stress anomalies. 
 
Key-words: Rocas Atoll. Monitoring. Coral. Benthic Foraminifera. FORAM Index. Mg/Ca. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os recifes de coral são considerados um dos ecossistemas mais ameaçados 

globalmente, por serem altamente sensíveis às mudanças climáticas globais e por estarem 

sujeitos a diversos impactos antropogênicos diretos e indiretos (HUGHES et al., 2003; RIEGL 

et al., 2009). A degradação dos recifes e a mortalidade de corais aumentaram drasticamente 

nas últimas décadas (PANDOLFI et al., 2003), tais perdas se tornaram conhecidas como 

“coral reef crisis” (BUDDEMEIER; KLEYPAS; ARONSON, 2004; BELLWOOD et al., 

2004; VERON et al., 2009). Essa crise é bem documentada e, face à continuidade dos 

impactos, diversos estudos têm sido publicados contendo projeções sobre o futuro desses 

ecossistemas (HOEGH-GULDBERG, 1999; KNOWLTON, 2001; FRANCINI-FILHO et al., 

2008; GILMOUR et al., 2013). Estima-se que impactos como sobrepesca, poluição e 

desenvolvimento costeiro contribuíram em mais de 10% para o cenário global de degradação 

dos recifes. Adicionalmente, outros 15% desses ambientes foram perdidos ao redor do mundo 

devido aos eventos de aquecimento da temperatura superficial da água do mar e mudanças 

climáticas (WILKINSON, 2002; BUDDEMEIER; KLEYPAS; ARONSON, 2004). Frente a 

essas mudanças, estudos também estimam perdas de cobertura coralínea, sendo cerca de 20% 

por década para o Caribe (GARDNER et al., 2003) e 5% por década no Indo-Pacífico 

(BRUNO; SELIG 2007). Porém, outros estudos acreditam em mecanismos de adaptação de 

algumas espécies de corais (CSÁSZÁR et al., 2010, OLIVER; PALUMBI, 2011; PALUMBI 

et al., 2014).  

Além desses estudos, programas de monitoramento também foram lançados ao redor 

do mundo para determinar as causas e consequências da degradação dos recifes de coral, com 

o objetivo principal de fornecer dados que auxiliem em um manejo efetivo (HILL; 

WILKINSON, 2004) e, consequentemente, minimizem os efeitos dessa degradação e 

declínio. Os programas de monitoramento de ecossistemas recifais, em sua maioria, utilizam 

bioindicadores para detectar mudanças, impactos, ou até mesmo a saúde recifal (HILL; 

WILKINSON, 2004). Por exemplo, a ausência de peixes de grande porte em uma área recifal 

pode indicar sobrepesca, bem como, monitorar a saúde dos corais (incluindo branqueamento e 

doenças) se torna importante para determinar e compreender as causas de mortalidades desses 

organismos (HODGSON, 1999; HILL; WILKINSON, 2004). Além disso, também é essencial 
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monitorar a qualidade da água onde recifes de coral estão inseridos. Para este propósito, a 

utilização de assembleias de foraminíferos bentônicos como bioindicadores é classificada 

como de alta prioridade para programas de monitoramento de curto e/ou longo prazo 

(COOPER; GILMOUR; FABRICIUS, 2009). 

Os foraminíferos bentônicos são considerados excelentes bioindicadores, pois 

possuem ciclos de vida curtos; ficam preservados nos sedimentos marinhos; são diversos e 

abundantes; sensíveis às rápidas mudanças nas condições ambientais; a coleta tem mínimo 

impacto no ambiente; e são amplamente distribuídos (CARNAHAN et al., 2009; MURRAY, 

2006; SCOTT et al., 2005). Além disso, algumas famílias de foraminíferos possuem espécies 

que apresentam características similares aos corais hermatípicos, incluindo a dependência de 

algas endossimbiontes para crescimento e calcificação, adaptação a águas rasas, quentes e 

pobres em nutrientes (HALLOCK et al., 2003) e por estarem sujeitos a sofrer branqueamento 

por excesso de radiação UV e temperatura (LEE; ANDERSON, 1991; HALLOCK et al., 

2006; RICHARDSON, 2009; SCHMIDT et al., 2011). Contudo, por terem um ciclo de vida 

mais curto que os corais, os foraminíferos também podem facilitar a diferenciação entre uma 

tendência de declínio na qualidade de água ou eventos naturais esporádicos que causam 

mortalidades de corais (e.g. fortes tempestades e branqueamento em massa) (COCKEY; 

HALLOCK; LIDZ, 1996; HALLOCK et al., 2003; NARAYAN; PANDOLFI, 2010).  

Hallock et al. (2003) desenvolveram um índice numérico para relacionar a qualidade 

da água à saúde recifal, conhecido como Índice FORAM (Foraminifera in Reef Assessment 

and Monitoring). Baseado em 30 anos de pesquisa, o Índice FORAM (IF) utiliza os 

foraminíferos bentônicos para fornecer uma medida que determina se a qualidade da água no 

ambiente é favorável para o crescimento e/ou recuperação recifal, ou seja, se é favorável ao 

assentamento e crescimento de comunidades dominadas por organismos calcificadores que 

realizam simbiose com algas, como corais zooxantelados e foraminíferos com 

endossimbiontes. O IF vem sendo cada vez mais utilizado para avaliar a qualidade da água 

nos recifes ao redor do mundo (HALLOCK et al., 2003; SCHUETH; FRANK, 2008; 

UTHICKE; THOMPSON; SCHAFFELKE, 2010; VELÁSQUEZ; LÓPEZ-ANGARITA; 

SÁNCHEZ, 2011; KOUKOUSIOURA et al., 2011; KELMO; HALLOCK, 2013), 

comprovando sua aplicabilidade como um índice (ENGLE, 2000). No Brasil, os estudos 

pioneiros com aplicação do IF foram realizados por Barbosa et al. (2006, 2009, 2012), 
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Oliveira-Silva (2008) e Oliveira-Silva et al. (2012) nos recifes de Abrolhos, Corumbau, Porto 

Seguro, Tamandaré e Fernando de Noronha.  

Recentemente, Kelmo e Hallock (2013), em um estudo de 17 anos de 

monitoramento, revelaram que o forte evento El Niño de 1997/1998 influenciou na 

diminuição da riqueza e densidade de espécies das assembleias de foraminíferos bentônicos 

dos recifes no norte do estado da Bahia. No entanto, em 1999 e 2000 os autores já registraram 

as mais altas densidades observadas nos 17 anos de monitoramento. Esse mesmo evento de El 

Niño também foi relacionado ao branqueamento em massa e consequente mortalidade de 

corais em diversas regiões (WILKINSON, 2000; KELMO; ATTRILL; JONES, 2003; 

FERREIRA et al., 2006; LEÃO; KIKUCHI; OLIVEIRA, 2008; LEÃO et al., 2010). Da 

mesma forma, períodos posteriores a 1997/98 marcados por eventos de El Niño, também 

foram relacionados a alterações em assembleias de foraminíferos bentônicos (KELMO; 

HALLOCK, 2013) e novos eventos de branqueamento e mortalidade de corais (EAKIN et al., 

2010; LEÃO et al., 2010; KRISHNAN et al., 2011; FERREIRA et al., 2013; MIRANDA; 

CRUZ; LEÃO, 2013). Tais resultados ressaltam a importância de monitoramentos contínuos 

de bioindicadores em ambientes recifais, como foraminíferos bentônicos e corais, por 

responderem de maneira rápida às variabilidades climáticas atuais, tornando esses estudos 

essenciais para a compreensão das consequências dessas mudanças em longo prazo (KELMO; 

HALLOCK, 2013).  

Os corais e foraminíferos ainda compartilham outra característica importante que é a 

incorporação de elementos traços, como Mg, Sr, Ba, Cd e B, diretamente da água do mar, 

durante a precipitação do CaCO3 que forma os seus respectivos esqueletos e carapaças (LEA, 

1999). Por essa razão, a composição de esqueletos e carapaças reflete tanto a composição da 

água do mar, como as condições físicas e biológicas durante os períodos de precipitação do 

CaCO3. Portanto, as relações entre a geoquímica desses carbonatos marinhos e condições 

ambientais da água provam ser úteis para a interpretação das condições paleoceanográficas 

(RATHBURN; De DECKKER, 1997). Tais interpretações, considerando somente esses dois 

grupos de organismos, podem ser feitas através de testemunhos em corais (EVANGELISTA 

et al., 1997; OLIVEIRA, 2012), e mais comumente utilizando carapaças de foraminíferos que 

ficam preservadas nos sedimentos marinhos (ANAND; ELDERFIELD; CONTE, 2003; 

EGGINS; De DECKKER; MARSHALL, 2003; EGGINS; SADEKOV; De DECKKER, 
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2004; SADEKOV et al., 2008, 2010; LESSA, 2013)  e também podem ser usados para 

calibrações no recente (RATHBURN; De DECKKER, 1997; TOLER; HALLOCK; SCHIJF, 

2001) e em experimentos controlados em laboratórios (DISSARD, 2009). 

Por exemplo, a incorporação do magnésio na formação e crescimento das testas dos 

foraminíferos é altamente sensível à temperatura de calcificação e é a base para uma 

importante ferramenta para reconstrução da paleotemperatura da água do mar, a razão Mg/Ca 

(EGGINS; De DECKKER; MARSHALL, 2003). Diferentes técnicas podem ser utilizadas 

para análises dos elementos traços nas testas de foraminíferos (HATHORNE et al., 2003; 

BARKER et al., 2005; FRIEDRICH et al., 2012). A técnica de Laser ablation inductively 

coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS) foi aplicada pela primeira vez em estudos 

com foraminíferos por Eggins, De Deckker e Marshall (2003), Reichart et al. (2003) e 

Hathorne et al. (2003). Relativamente recente, a técnica tem recebido destaque por permitir a 

detecção da variabilidade na composição dos elementos traços, com baixos limites de 

detecção, entre indivíduos da mesma espécie e entre as câmaras de uma única testa 

(HATHORNE et al., 2003; DISSARD, 2009; LESSA, 2013).  

Estudos com a utilização de LA-ICP-MS, principalmente com objetivo de determinar 

as razões Mg/Ca e Sr/Ca, tem gerado importantes resultados e são realizados em sua maioria 

com foraminíferos planctônicos (ANAND; ELDERFIELD; CONTE, 2003; EGGINS; De 

DECKKER; MARSHALL, 2003; EGGINS; SADEKOV; De DECKKER, 2004; SADEKOV 

et al., 2008, 2010; FRIEDRICH et al., 2012; LESSA 2013). Por outro lado, a utilização dessa 

técnica ainda é baixa em foraminíferos bentônicos (HATHORNE et al., 2003; RATHMANN, 

2008; DISSARD et al., 2010). Em ambientes recifais, estudos sobre as composições de 

elementos traços em foraminíferos bentônicos foram realizados na região da Flórida e Oceano 

Índico, porém utilizando outras técnicas (TOLER; HALLOCK; SCHIJF, 2001; RAJA et al., 

2005). No Brasil, informações sobre a geoquímica das testas de foraminíferos bentônicos 

recentes em recifes de coral ainda são escassas, sendo de extrema importância iniciar essa 

abordagem para servir como base para futuros estudos paleoclimáticos nesses ambientes.  

A Reserva Biológica do Atol das Rocas é o único atol do Atlântico Sul e está 

localizado a 266 km da cidade de Natal, RN. O Atol apresenta as condições ideais para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, pois além da distância da costa, a implantação efetiva da 

Reserva, desde o início da década de 90, permitindo somente atividades de pesquisa, 
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proporcionou condições de isolamento necessárias para impedir e reduzir as ações humanas 

mais impactantes (KIKUCHI, 1994). Durante o desenvolvimento desse trabalho, um evento 

de anomalia térmica nas águas do Atlântico Tropical foi detectado em 2010 (FERREIRA et 

al., 2013; MIRANDA; CRUZ; LEÃO, 2013), o que permitiu investigação do impacto desse 

evento na saúde dos corais. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo principal 

Avaliar a saúde do ecossistema recifal do Atol das Rocas, através de análises 

temporal e espacial das associações de foraminíferos bentônicos, Índice FORAM e a 

cobertura de coral e algas. Adicionalmente, descrever a razão Mg/Ca em testas de 

foraminíferos bentônicos recentes no Atol das Rocas, com intuito de identificar se a espécie 

poderá ser utilizada em futuros estudos paleoclimáticos. 

1.1.2 Objetivos específicos 

� Estimar a porcentagem média da cobertura de corais e algas para as piscinas do 

ecossistema recifal do Atol das Rocas, avaliando a variação temporal da cobertura 

viva de coral e porcentagens de branqueamento e doenças nos corais.  

� Determinar os padrões faunísticos espaciais de foraminíferos bentônicos nas diferentes 

piscinas do Atol das Rocas, no período de dezembro de 2010 e maio de 2011. 

� Determinar a variabilidade do standing crop dos períodos analisados. 

� Identificar os gêneros dos foraminíferos representantes dos três grupos funcionais 

(endossimbiontes, tolerantes ao estresse e outros pequenos taxa) e calcular o Índice 

FORAM para o Atol das Rocas.  

� Relacionar dados de cobertura de corais e algas com o Índice FORAM. 

� Determinar as razões Mg/Ca para uma espécie de foraminífero bentônico do recente 

pela técnica de ablação a laser (LA-ICP-MS)  e comparar as diferenças intra e inter-

indivíduos do Atol das Rocas.  
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2 BASE TEÓRICA 
 

2.1 ECOSSISTEMAS RECIFAIS 

 

Um recife de coral é uma estrutura rochosa, rígida, resistente à ação mecânica das 

ondas e correntes marinhas, e construída por organismos marinhos (animais e vegetais) 

portadores de esqueleto calcário (LEÃO, 1994). Embora a estrutura básica de recifes 

biogênicos seja, em geral, formada pelo acúmulo dos esqueletos de corais, uma atuação 

conjunta de diversos organismos é necessária para sua formação. Em alguns recifes, 

principalmente no Brasil, o crescimento de outros organismos, como algas calcárias, pode 

assumir uma relevância igual ou maior que a dos próprios corais (KIKUCHI; LEÃO, 1997).  

Os corais podem ser divididos de uma maneira ampla, mas não sistematicamente, em 

hermatípicos (construtores de recifes) e ahermatípicos (não construtores). A maioria das 

espécies hermatípicas contém milhões de algas unicelulares simbiontes, as zooxantelas do 

gênero Symbiodinium, em seus tecidos (HARRISON, 2011). De uma maneira simplificada, as 

zooxantelas dão cor ao coral e produzem componentes orgânicos para sua nutrição e, em 

contrapartida, o coral fornece abrigo e elementos químicos necessários para a sobrevivência 

dessas algas (STANLEY JR., 2006). A vantagem da simbiose é baseada em adaptações de 

transporte e troca de recursos nutricionais, que permite uma ampla distribuição por todos os 

oceanos tropicais e alguns temperados. Os fluxos de carbono e nutrientes nessa relação 

simbiótica permitiram que os corais, bem como todas as comunidades coralíneas, 

conseguissem se desenvolver em baixas concentrações de nitrogênio e fósforo nas águas 

oligotróficas que abrigam esses ecossistemas (STAMBLER, 2011). Além das zooxantelas, 

outros microrganismos como bactérias, arqueas, fungos também contribuem para a nutrição e 

homeostasia dos corais, formando uma estrutura holobionte (holobionte = hospedeiro coral + 

sua microbiota) (KNOWLTON; ROHWER, 2003; ROSENBERG et al., 2007). Rosenberg et 

al. (2007) apresentaram a estrutura do tecido de um coral incluindo as zooxantelas e bactérias 

(figura 1).  
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Figura 1 – Esquema do tecido de um coral sobre o esqueleto de carbonato de cálcio. Os corais são compostos 
por três estruturas que fornecem habitat para bactérias: a camada superficial de muco, tecido do coral (incluindo 
a cavidade gastrovascular) e o esqueleto de carbonato de cálcio. As zooxantelas são presentes na gastroderme 
(círculos verdes na figura).  
Fonte: Adaptado de ROSENBERG et al., 2007.  
 

Os recifes de coral são encontrados em mais de 100 países e territórios ao longo das 

regiões tropicais e subtropicais, muitas vezes próximos à costa (BUDDEMEIER; KLEYPAS; 

ARONSON, 2004). Sua importância ecológica é indiscutível por se tratar do ecossistema 

mais diverso dos mares e por concentrar, globalmente, a maior densidade de biodiversidade 

de todos ambientes marinhos (HOGDSON, 1999; ADEY, 2000). Esses ecossistemas também 

possuem grande importância econômica. Estimativas indicam que, mundialmente, os recifes 

de coral contribuem com quase 375 bilhões de dólares em bens e serviços, por meio de 

atividades como pesca, turismo e proteção costeira (WILKINSON, 2002). No total, acredita-

se que 500 milhões de pessoas que vivem em países em desenvolvimento têm algum tipo de 

dependência associado aos recifes de coral (WILKINSON, 2002). 

No entanto, os recifes de coral ao redor do mundo e as populações que dependem 

direta ou indiretamente destes ecossistemas estão enfrentando uma infinidade de ameaças 

globais, regionais e locais, que incluem: alterações climáticas, turismo em massa, 

desenvolvimento urbano, agricultura, poluição, sobrepesca, sedimentação, entre outros 

(HUGHES et al., 2003; PANDOLFI et al., 2003;  HOEGH-GULDBERG  et al., 2007). 

Estimativas indicam que 19% de área de recifes de coral foram efetivamente perdidas nos 
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últimos 30-50 anos, enquanto apenas 46% dos recifes do mundo são considerados como 

relativamente saudáveis (WILKINSON, 2008).  

A resposta mais conhecida dos corais em relação às alterações climáticas é o 

processo conhecido como branqueamento. O branqueamento pode ser causado pela expulsão 

das zooxantelas (simbiontes) do tecido dos corais e/ou pela perda dos pigmentos dessas 

microalgas (HOEGH-GULDBERG, 1999; LESSER, 2004). Assim, o tecido do coral perde 

sua cor e exibe o esqueleto cálcario branco. A incidência e a intensidade do branqueamento 

dos corais podem provocar mudanças substanciais na biodiversidade, reprodução, diminuição 

do crescimento linear e redução da taxa de calcificação do esqueleto dos corais e, 

consequentemente, na manutenção e no desenvolvimento da estrutura recifal (FITT et al., 

1993; WILKINSON et al., 1999; CARILLI et al., 2009). Embora, alguns fatores abióticos 

como mudanças na salinidade, sedimentação e radiação ultravioleta sejam relacionados ao 

branqueamento (LESSER, 2011), a grande maioria dos estudos relaciona este fenômeno ao 

aumento da temperatura superficial da água do mar, especialmente durante eventos de El 

Niño (CASTRO; PIRES, 1999; FITT et al., 2001; KELMO; ATTRILL; JONES, 2003; 

LEÃO; KIKUCHI; OLIVEIRA, 2008; EAKIN et al., 2010; FERREIRA  et al., 2013; 

MIRANDA; CRUZ; LEÃO, 2013). A recuperação ou mortalidade dos corais após um evento 

de branqueamento vai depender, entre outros fatores, da intesidade e extensão desse período 

de anomalia térmica, e da susceptabilidade e capacidade de adaptação desses organismos, 

uma vez que este fenômeno afeta diferentes espécies de diferentes maneiras 

(McCLANAHAN et al., 2005; MIRANDA; CRUZ; LEÃO, 2013). 

O branqueamento também está entre um dos fatores que podem resultar em um 

aumento da vulnerabilidade dos corais às infecções por patógenos causadores de diversos 

tipos de doenças (BELLWOOD et al., 2004; BUDDEMEIER; KLEYPAS; ARONSON, 

2004). As doenças que afetam corais tem aumentado significativamente nas últimas três 

décadas e atualmente representam uma causa principal de perda de cobertura e biodiversidade 

de coral ao redor do mundo (RAYMUNDO; COUCH; HARVELL, 2008). Além disso, são 

reconhecidas como um fenômeno global, com o potencial de ameaçar até sistemas recifais 

remotos por todos os oceanos do mundo (ICRI/UNEP-WCMC, 2010; FERREIRA et al., 

2013). Mudanças em condições ambientais como aumento da temperatura da água do mar, 

radiação ultravioleta, sedimentação e poluentes podem afetar o equilíbrio fisiológico do coral 
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holobionte, alterando a comunidade microbiana residente (SANTAVY; PETERS, 1997; 

SUTHERLAND; PORTER; TORRES, 2004). Essa alteração pode aumentar a 

susceptibilidade aos agentes infecciosos (bactérias, fungos ou vírus)  e/ou enfraquecer o 

sistema imunológico do hospedeiro, podendo causar as doenças nos corais (HARVELL et al., 

2007).  

A primeira ocorrência de doença em corais, uma anomalia no esqueleto, foi 

registrada em 1965 e durante as três décadas subsequentes, somente 4 novas doenças foram 

relatadas (SUTHERLAND; PORTER; TORRES, 2004). A partir de 1996, os relatos sobre 

doenças no Indo-Pacífico e principalmente no Caribe aumentaram consideravelmente, com 

mais de 14 tipos de novas doenças descritas em 9 anos (SUTHERLAND; PORTER; 

TORRES, 2004). No Brasil, o primeiro estudo sobre doenças em corais foi publicado por 

Francini-Filho et al. (2008) para a região de Abrolhos. Esses autores relatam o aparecimento 

das doenças a partir do ano 2005, mesmo com a realização de monitoramento desde 2001. 

Ressaltam, ainda, que recentemente a prevalência de doenças passou de um nível 

insignificante para níveis alarmantes. 

É necessário ressaltar que o Brasil abriga os únicos recifes do Atlântico Sul e, 

portanto, é uma área especialmente importante para o estudo e monitoramento desses 

ambientes. As comunidades coralíneas são registradas ao longo de aproximadamente 3.000 

km da costa, do Parcel de Manuel Luiz, no estado do Maranhão, até Arraial do Cabo, no 

estado do Rio de Janeiro, incluindo as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha e Atol das 

Rocas (MAIDA; FERREIRA, 1997; CASTRO; PIRES, 2001). Os recifes de coral no Brasil 

foram formados por uma fauna de baixa diversidade de corais, porém rica em espécies 

endêmicas. Dezoito espécies de corais pétreos e mais cinco de hidrocorais são descritas para 

os recifes brasileiros, sendo 8 espécies endêmicas (LEÃO et al., 2010). Não diferentemente 

dos outros recifes ao redor do mundo, é crescente o número de trabalhos relatando impactos 

para as áreas recifais brasileiras, incluindo branqueamento e doenças (LEÃO; KIKUCHI; 

OLIVEIRA, 2008; LEÃO et al., 2010; FRANCINI-FILHO et al., 2008; FERREIRA  et al., 

2013; MIRANDA; CRUZ; LEÃO, 2013). Tais impactos podem resultar em reduções de 

coberturas coralíneas, não totalmente previsíveis, mas alarmantes, principalmente, no caso 

específico dos recifes brasileiros por serem caracterizados por essa fauna de baixa diversidade 

(FRANCINI-FILHO et al., 2008).   
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2.2 FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS  
 

Os foraminíferos são eucariontes unicelulares, pertencentes ao Reino Protista, Filo 

Granureticulosa, Classe Foraminifera (SEN GUPTA, 1999). Eles constituem o mais diverso 

grupo de microorganismos com carapaças nos oceanos modernos (SEN GUPTA, 1999). Suas 

carapaças ou testas podem ser calcárias (calcita ou aragonita) ou formadas por aglutinamento 

de partículas de sedimento (minerais e/ou biogênicas), ou mais raramente podem ser de 

composição orgânica ou silicosa (GOLDSTEIN, 1999; MURRAY, 2006). A estimativa do 

número de foraminíferos existentes no presente é por volta de 10.000, sendo a maioria 

bentônica, pois deste total somente 40 a 50 espécies são planctônicas (SEN GUPTA, 1999). 

Os foraminíferos bentônicos estão entre os táxons mais comuns encontrados no sedimento dos 

principais ecossistemas recifais ao redor do mundo (LANGER, 2008). As distribuições dos 

foraminíferos podem ser influenciadas por diversos fatores ambientais como temperatura, 

intensidade de luz, pH, salinidade, oxigênio dissolvido, turbidez, nutrientes, substrato e 

textura do sedimento, entre outros (MARTINÉZ-COLÓN; HALLOCK; GREEN-RUIZ, 

2009).  

Os foraminíferos são, na sua maioria, heterotróficos e utilizam uma ampla variedade 

de mecanismos de alimentação e nutrição, sendo os pseudopodes muito importantes na 

captura e digestão dos alimentos (GOLDSTEIN, 1999; MURRAY, 2006). Por exemplo, eles 

podem ser herbívoros, carnívoros, detritívoros, parasitas, ou até mesmo se alimentam 

diretamente da matéria orgânica dissolvida ou por mecanismos de simbiose com microalgas 

(MURRAY, 2006). Hallock et al. (2003) classificam os foraminíferos bentônicos em 3 grupos 

funcionais: oportunistas ou tolerantes ao estresse que respondem rapidamente a 

circunstâncias favoráveis aumentando em abundância onde generalistas não respondem dessa 

forma (MURRAY, 2006); outros menores heterotróficos que proliferam onde fontes de 

alimento (nutrientes) são suficientes; e os foraminíferos com endossimbiontes que podem 

dominar em águas pobres em nutrientes e sua alimentação depende dessa associação 

(HALLOCK et al., 2012).  

Entre aproximadamente 150 famílias existentes de foraminíferos (HALLOCK, 

2000), 11 famílias, em 3 ordens, possuem endossimbiontes  (LEE, 2006).  A simbiose parece 

ter originado independentemente em um número de linhagens separadas de foraminíferos. 
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Quatro famílias: Alveolinidae (ordem Miliolida), Amphisteginidae, Calcarinidae e 

Numulitidae (ordem Rotaliida) – abrigam diatomáceas. Uma superfamília: Soritacea (ordem 

Miliolida) tem familias e subfamilias que abrigam uma variedade de algas: Peneroplidae - 

rodófitas unicelulares; Archaiasinae – clorófitas; e Soritinae – dinoflagelados e em um menor 

grau cianobactéria e haptófitas (LEE, 2006). 

Entre as vantagens mais claras dessa simbiose com microalgas estão o fornecimento 

adicional de energia e o potencial para melhorar a calcificação, e consequentemente formar 

testas maiores. As vantagens desse potencial energético parecem ser maiores quando há 

bastante luz disponível e quando recursos tróficos (nutrientes inorgânicos dissolvidos e 

carbono orgânico particulado) são extremamente escassos no ambiente (HALLOCK; 

RÖTTGER; WETMORE, 1991). 

Portanto, os foraminíferos com endossimbiontes são muito abundantes em ambientes 

marinhos rasos tropicais e semitropicais. Junto às algas calcárias verdes, moluscos e corais, 

eles são importantes produtores de sedimento recifal (SCOFFIN; TUDHOPE, 1985). Estima-

se que 80% do carbonato global dos foraminíferos recifais seja produzido somente pelas 

espécies que possuem microalgas simbiontes (LANGER, 2008). Os foraminíferos de 

ambientes recifais, especialmente desse grupo, são apontados por Hallock (2000) como 

potenciais indicadores de vitalidade recifal, baseado em diversos argumentos práticos e 

fisiológicos: 

� Foraminíferos maiores (englobam os foraminíferos com endossimbiontes) são 

amplamente utilizados como indicadores paleoambientais em estudos de calcários 

fósseis. 

� Foraminíferos menores (heterotóficos e/ou tolerantes ao estresse) provam ser 

muito úteis em estudos sobre poluição. 

� Analogias fisiológicas entre corais zooxantelados e foraminíferos com algas 

simbiontes resultam em requisitos ambientais semelhantes para os dois grupos. 

� Assembleias de foraminíferos e corais apresentam semelhantes tipos de 

estresse. 

� O ciclo de vida curto dos foraminíferos com endossimbiontes, quando 

comparado aos corais, podem potencialmente permitir a diferenciação entre um 
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declínio recifal em longo prazo associado à redução na qualidade de água e um 

declínio associado com eventos episódicos naturais de mortalidade. 

�  Registros de mudanças ambientais ficam “gravados” pelas assembleias de 

foraminíferos nos sedimentos dos recifes. 

� Amphistegina, um gênero de fácil identificação, tem uma distribuição quase 

circumtropical e é amplamente abundante em ambientes recifais saudáveis.  

� Foraminíferos com endossimbiontes, particularmente Amphistegina spp., são 

relativamente pequenos e abundantes em comparação a macroinvertebrados, 

permitindo a coleta de um número de amostras estatisticamente significativas, com 

baixo custo e com mínimo impacto nos recifes.  

Portanto, os foraminíferos com endossimbiontes compartilham características chave 

com os corais construtores de recifes: são produtores de carbonato de cálcio, são 

fisiologicamente dependentes de microalgas simbiontes para garantir o crescimento e 

calcificação, e representantes de ambos os grupos tem sofrido branqueamento nas recentes 

décadas (LEE; ANDERSON, 1991; HALLOCK et al., 2006; SCHMIDT et al., 2011). 

Segundo Hallock et al. (2006) a principal diferença entre o branqueamento em corais e de 

Amphistegina é que os primeiros expulsam os seus simbiontes, enquanto no foraminífero os 

simbiontes são danificados e então digeridos. Esses autores ainda revelam que o 

branqueamento em Amphistegina é induzido pelo excesso de radiação. Por outro lado, em 

experimentos controlados, o branqueamento de Amphistegina radiata e Heterostegina 

depressa foi desencadeado principalmente pelo excesso de temperatura, e diferentes 

intensidades de luz não afetaram as espécies (SCHMIDT et al., 2011). 

Outra característica entre os corais e foraminíferos com endossimbiontes é boa 

adaptação às águas pobres em nutrientes de recifes tropicais rasos (HALLOCK; RÖTTGER; 

WETMORE, 1991). Essa característica faz com que esses foraminíferos sejam bons 

indicadores de qualidade de água, pois dominam as assembleias em águas oligotróficas e são 

menos abundantes sob elevados níveis de nutrientes (HALLOCK et al., 2003; UTHICKE; 

NOBES, 2008; COOPER; GILMOUR; FABRICIUS, 2009; UTHICKE; THOMPSON; 

SCHAFFELKE, 2010; HALLOCK, 2012). 

Com base nessas características e ao longo de três décadas de pesquisa, com 

sedimento de superfície de ambientes recifais e assembleias de foraminíferos bentônicos, foi 
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desenvolvido o Índice FORAM (IF) (HALLOCK et al., 2003). Esse índice tem o objetivo de 

fornecer uma medida para determinar se a qualidade da água no ambiente é suficiente para 

suportar o crescimento e/ou recuperação recifal, ou seja, se é favorável ao assentamento e 

crescimento de comunidades dominadas por organismos que realizam simbiose com algas. A 

premissa básica, sobre a qual este índice é baseado, é que os ambientes adequados para a 

proliferação de foraminíferos com endossimbiontes terão pelo menos 25-30% de testas que 

foram produzidas por esse grupo trófico nos sedimentos. Uma amostra que conter 25% de 

testas de foraminíferos com endossimbiontes e 75% de testas de outros foraminíferos resulta 

em um IF = 4. Sedimentos com poucas testas de foraminíferos do grupo funcional que contém 

endossimbiontes por definição tem um IF ≤ 2. Valores de IF entre 2 e 4 indicam que as 

condições são marginais a impróprias para a recuperação de comunidades de coral após um 

evento de mortalidade/distúrbio (HALLOCK et al., 2003). Conforme o ambiente vai se 

tornando inadequado para a sobrevivência dos foraminíferos com endossimbiontes, suas testas 

mortas começam a ficar raras, e os remanescentes vão ficando desgastados (COTTEY; 

HALLOCK, 1988).  

Uma aplicação crítica do IF é a diferenciação entre o declínio da dominância coral 

em um ambiente recifal induzida pela nutrificação e o declínio em resposta ao estresse 

episódico ou eventos de mortalidade (por exemplo, extremos de temperatura) que são 

independentes da qualidade da água. Embora a causa imediata do declínio da população de 

coral é muitas vezes um evento de mortalidade, se nutrificação crônica também tiver ocorrido, 

as populações de corais continuam a diminuir em vez de recuperar esse evento (HALLOCK et 

al., 2003). Desde que foi proposto, o IF foi aplicado na Austrália (SCHUETH; FRANK, 2008; 

UTHICKE; NOBES, 2008; UTHICKE; THOMPSON; SCHAFFELKE, 2010), Flórida 

(HALLOCK et al., 2003), Caribe (VELÁSQUEZ; LÓPEZ-ANGARITA; SÁNCHEZ, 2011) e 

Brasil (BARBOSA et al., 2006, 2009, 2012; OLIVEIRA-SILVA, 2008; SILVA, 2012; 

OLIVEIRA-SILVA et al., 2012). No entanto, poucos desses trabalhos relacionam os 

resultados do IF à saúde dos corais (BARBOSA et al., 2009, 2012). 
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2.3 RAZÃO Mg/Ca EM CARAPAÇAS DE FORAMINÍFEROS 

 
A incorporação de elementos traços diretamente da água do mar, durante a 

precipitação do CaCO3 na formação da carapaça dos foraminíferos reflete tanto a composição, 

como as condições físicas e biológicas da água do mar (LEA, 1999). Por volta de 1920 já era 

reconhecido que as carapaças de carbonato precipitadas em água quentes tendiam a conter 

níveis mais altos de Mg do que aquelas que precipitavam em águas frias. Mas, somente na 

década de 90 que o interesse em usar o Mg da carapaça de foraminíferos como um proxy de 

temperatura superficial da água do mar se intensificou (LEA, 1999). A partir de então 

diversos estudos demonstraram uma forte dependência da razão Mg/Ca das carapaças dos 

foraminíferos com a temperatura e, portanto, essa razão é usada principalmente em estudos de 

paleotemperatura (ANAND; ELDERFIELD; CONTE, 2003; EGGINS; De DECKKER; 

MARSHALL, 2003; EGGINS; SADEKOV; De DECKKER, 2004; BARKER et al., 2005; 

SADEKOV et al., 2008, 2010; LESSA, 2013). 

  

No entanto, existem outros fatores além da temperatura que podem influenciar na 

razão Mg/Ca. A salinidade é um desses fatores, estudos demonstram que para o foraminífero 

bentônico Ammonia tepida em cultura, um aumento de 2 psu pode elevar a incorporação do 

Mg, equivalendo a um aumento de 1ºC de temperatura. Além disso, diferenças na razão 

Mg/Ca entre espécies sobre as mesmas condições ambientais sugerem que a concentração de 

Mg na calcita da carapaça é relacionada a fatores fisiológicos, que fortemente governam a 

incorporação deste e outros elementos na calcita do foraminífero (EGGINS; De DECKKER; 

MARSHALL, 2003; HATHORNE et al., 2003; SADEKOV; EGGINS; De DECKKER, 2005) 

(figura 2). Porém esses mecanismos ainda são pouco compreendidos, principalmente para 

foraminíferos bentônicos (RATHMANN, 2008).  
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Figura 2 – Esquema simplificado de calcificação para Heterostegina depressa (A) e Ammonia tepida (B). Para 
as duas espécies, a calcificação começa com a captação da água do mar em vacúolos. Com isso, ambas as 
espécies concentram cálcio (Ca) e carbono inorgânico dissolvido (CID) nos pools internos. A especificidade do 
mecanismo de transporte do Ca difere entre as espécies, resultando em um reservatório interno de Ca com uma 
razão Mg/Ca relativamente mais alta em H. depressa (A) e uma baixa razão Mg/Ca em A. tepida (B). O segundo 
mecanismo, concentrando CID a partir do vacúolo da água do mar, pode ser o responsável pela presença de 
borato no pool de CID e, portanto, da incorporação do B (boro) na calcita do foraminífero.  
Fonte: Adaptado de DUEÑAZ-BOHÓRQUEZ, 2010. 
 

 

 Diferenças também podem ser observadas entre câmaras de uma mesma carapaça 

(HATHORNE et al., 2003; DISSARD, 2009). Isso pode ocorrer em muitas espécies devido à 

secreção de uma crosta secundária de calcita na durante a gametogênese (BARKER et al., 

2005). Para foraminíferos planctônicos isso também pode estar relacionado à migração 

vertical durante o ciclo de vida, onde em muitos casos a formação da calcita pode ocorrer em 

profundidades maiores (BARKER et al., 2005; LESSA et al., 2013). Além desses fatores, o 

tamanho da carapaça também deve ser levado em consideração durante a interpretação das 

variações de Mg/Ca (FRIEDRICH et al., 2012).  
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

O Atol das Rocas está situado no Atlântico Sul Equatorial Ocidental, sobre a porção 

oeste do topo de um monte submarino da Zona de Fratura de Fernando de Noronha, cuja base 

encontra-se a 4000 metros de profundidade no leito oceânico, entre as coordenadas 33°49’W 

e 3°51’S, a 266 km da cidade de Natal – RN (Figura 3) (ECHEVERRÍA et al., 1997; 

KIKUCHI, 1999; GHERARDI; BOSENCE, 2001; ALMEIDA, 2006). Por ser o único atol do 

Atlântico Sul e pelo seu valor ecológico, em 1979 a área foi decretada Reserva Biológica 

Marinha (Decreto Federal nº 83.549/1979), passando a ser primeira área marinha protegida 

estabelecida no Brasil. No entanto, a efetiva implantação da Reserva Biológica do Atol das 

Rocas só foi iniciada em janeiro de 1990, a partir de quando somente atividades de pesquisa e 

monitoramento passaram a ser permitidas (KIKUCHI, 1994). Em 2001, a Reserva foi 

reconhecida como Sítio do Patrimônio Mundial Natural da UNESCO (GROSSMAN et al., 

2012).  

 

 
Figura 3 – Mapa de localização do Atol das Rocas (RN). No detalhe: F.R.: frente recifal, CA: canais, I.A.: ilhas 
arenosas, D.A.: depósito arenoso, LA: laguna, P.R.: platô recifal, PI: piscinas de maré.  
Fonte: Adaptado de FERREIRA et al., 2013. 
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O Atol tem uma forma suavemente elíptica, alongado na direção leste-oeste como o 

monte vulcânico que o suporta, com seu maior eixo medindo 3,35 km e o menor (norte-sul) 

2,49 km, totalizando uma área de aproximadamente 6,56 km2 com um perímetro estimado em 

11 km (LEÃO; KIKUCHI; TESTA, 2003; ALMEIDA, 2006; PEREIRA et al., 2010). Dois 

canais comunicam a parte interna do atol com o mar de fora, localizados a norte e a noroeste, 

conhecidos como Barretão e Barretinha, respectivamente (KIKUCHI, 1999; NETTO; 

ATTRILL; WARWICK, 1999; GHERARDI; BOSENCE, 2001). Uma laguna rasa, com uma 

profundidade máxima de 6 m, fica localizada na parte nordeste do atol e é conectada às águas 

oceânicas pelo Barretão (LEÃO; KIKUCHI; TESTA, 2003; NETTO; ATTRILL; 

WARWICK, 2003). A frente recifal tem duas características distintas: 1) o arco de barlavento 

(leste e sudeste) apresenta uma queda abrupta, quase vertical, em direção ao mar até 

aproximadamente 10 m profundidade; 2) no arco de sotavento, a inclinação em direção ao 

mar é menos acentuada e caracterizada pela formação de um sistema repleto de pináculos e 

reentrâncias (spur-and-groove) que se desenvolve da borda do recife até profundidades de 

aproximadamente 20 m. A borda do recife do atol é uma crista de algas contínua com 

aproximadamente 20 a 30 m de largura por 0,5 m de altura (KIKUCHI; LEÃO, 1997; LEÃO; 

KIKUCHI; TESTA, 2003).  

No platô recifal do Atol das Rocas também são encontradas duas ilhas arenosas, 

localizadas no lado oeste: a Ilha do Cemitério e a Ilha do Farol, com 2 e 3 m de altura, 

respectivamente (LEÃO; KIKUCHI; TESTA, 2003). Na Ilha do Farol, ocorreu a formação de 

uma pequena baía de aproximadamente 550 m de comprimento e entre 30 e 75 m de largura, 

denominada Baía da Lama (FONSECA, 2010). Esse local sofre influência do ciclo de maré e 

pode representar a região de menor energia do complexo recifal (PEREIRA et al., 2010).  É 

nessa ilha também que estão localizadas as duas bases de apoio à pesquisa e o farol da 

Marinha do Brasil. Outra importante característica comum às duas ilhas é a presença de cerca 

de 150 mil aves que vivem no Atol das Rocas, trata-se da maior colônia de aves marinhas do 

Brasil e uma das mais representativas do Atlântico Sul (GROSSMAN et al., 2012)  

As piscinas ocorrem em todas as direções do platô recifal. Elas são numerosas, 

apresentam profundidades de aproximadamente 1 a 5 m durante a maré-baixa e podem atingir 

dimensões de até 400 m de comprimento (KIKUCHI, 1994; PEREIRA et al., 2010; SOARES; 

LEMOS; KIKUCHI, 2011). Nessas piscinas, durante a maré baixa, a comunicação com o 

exterior do atol e/ou laguna pode ser restrita ou mesmo interrompida. O mais recente e 
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detalhado mapeamento geomorfológico do Atol das Rocas é apresentado por Pereira et al. 

(2010). 

Segundo Gherardi e Bosence (1999) o principal organismo construtor dos recifes no 

Atol das Rocas é a espécie de alga coralínea incrustante Porolithon cf. pachydermum, que 

ocorre associada a outras espécies do mesmo gênero e a mais três outros gêneros de algas 

coralíneas: Lithophyllum, Lithoporella e Sporolithon. Além das algas, outros organismos 

incrustantes como gastrópodos vermetídeos, corais escleractíneos, poliquetas e o foraminífero 

Homotrema rubrum atuam secundariamente na construção do recife (GHERARDI; 

BOSENCE, 1999, 2001). Em relação aos corais construtores verifica-se o domínio de apenas 

uma espécie, a Siderastrea stellata (MAIDA; FERREIRA, 1997; KIKUCHI, 1999). A 

superfície do recife também é dominantemente recoberta por macroalgas e uma associação de 

algas coralíneas incrustantes e gastrópodes vermetídeos (KIKUCHI, 1999). Um total de 143 

táxons é atualmente conhecido para a flora marinha do atol (VILLAÇA et al., 2010) 

A composição e estrutura de comunidades bentônicas estudadas no Atol das Rocas, 

incluindo macroalgas, meiofauna e cnidários, demonstram diferentes padrões de distribuição 

desses organismos entre as faces barlavento e sotavento do recife, relacionadas 

principalmente às particularidades físico-químicas da água, do regime de ventos e das 

correntes de maré (ECHEVERRÍA et al., 1997; GHERARDI; BOSENCE, 2001; NETTO; 

ATTRILL; WARWICK, 1999; GHERARDI; BOSENCE, 2005; VILLAÇA et al., 2010). 

Echeverría et al. (1997) descrevem três zonas de diversidade de corais, sem considerar 

percentuais de cobertura, onde a região mais rica está compreendida no sul e oeste do atol (até 

a Barretinha), seguida de uma área muito pobre entre os dois canais e uma área de transição 

localizada a nordeste e leste do atol. 

O sedimento de Rocas é composto basicamente por bioclastos, não sendo possível 

constatar a presença de minerais. Apresenta feições de areia média, grossa e muito grossa, e é 

composto principalmente por: algas calcárias, tubos de poliquetas, foraminíferos, gastrópodes, 

fragmentos de conchas de bivalves, de crustáceos, esponjas, corais, espículas de esponjas e 

espinhos de equinodermos, sendo as algas calcárias o bioclasto mais notável (PEREIRA et al., 

2008). 
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Por estar na zona dominada pelos ventos alísios, é marcante a constância dos ventos 

de sudeste, que podem oscilar entre leste e sul (KIKUCHI, 1994). Existe uma relativa 

estabilidade sazonal na direção e velocidade dos ventos, com uma frequência de 50% para 

ventos de sudeste e 35% para ventos de leste, durante o verão. Durante o inverno, os ventos 

de sudeste são intensificados (70%) e a frequência dos ventos de leste diminui (25%) 

(HÖFLICH, 1984 apud GHERARDI; BOSENCE, 1999). Ventos com velocidades variando 

entre 6 e 10m/s dominam ao longo do ano. No entanto, durante o inverno, velocidades entre 

11 e 15 m/s são comuns, e no verão velocidades maiores que 20m/s foram registradas mais 

frequentemente (KIKUCHI; LEÃO, 1997).  

As ondas são geradas pelo vento e concentradas principalmente na porção sudeste do 

atol (barlavento). Entretanto, a refração de ondas na plataforma do atol pode também gerar 

grandes quebras de ondas na face sotavento (partes sudoeste e oeste do atol) (GHERARDI; 

BOSENCE, 2001). Segundo Grossman et al. (2012), acrescenta que durante os meses de 

novembro a fevereiro, grandes ondulações também atingem Rocas vindas do Atlântico Norte, 

formando-se a partir das tempestades de inverno nas latitudes  mais elevadas. Nesse período, 

as ondas que atingem o atol podem chegar a 4 m de altura.  

O atol é dominado pela Corrente Sul Equatorial e o regime de marés é semi-diurno, 

isso faz com que grande parte do perfil do atol seja afetada por quebra de ondas duas vezes ao 

dia. Além disso, conforme o fluxo de água da laguna é escoado pelos canais em direção ao 

mar de fora durante a maré vazante, o atol é “lavado” por essas fortes correntes, ficando então 

exposto durante a maré baixa (GHERARDI; BOSENCE, 2001). Na maré alta só emergem as 

duas ilhas e alguns cabeços calcários de origem algálica (LEÃO; KIKUCHI; TESTA, 2003). 

A tábua de marés disponível é do porto localizado no Arquipélago Fernando de Noronha – 

Baía de Santo Antônio, que pode ser acessada em 

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/tabuas/com. O máximo de amplitude foi de 2,7 m em 1996 

(KIKUCHI; LEÃO, 1997), bem como nas consultas realizadas para o presente estudo 

(outubro de 2007, março e dezembro de 2010, maio de 2011, maio e novembro de 2012). 

Os dados climáticos e meteorológicos são esparsos e pouco precisos para o atol 

devido à ausência de uma estação de monitoramento no local. O clima regional é tropical e 

seco, com temperatura mínima do ar de 26 °C (HÖFLICH, 1984 apud NETTO; ATTRILL; 

WARWICK, 2003). Kikuchi e Leão (1997) obtiveram dados sobre a precipitação na região, 
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entre dezembro de 1991 e agosto de 1992, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). De acordo com esses dados, as chuvas foram irregularmente distribuídas ao longo do 

ano, com uma média de 860 mm/mês, variando de 183 mm/mês (abril/1992) a 2663 mm/mês 

(agosto/1992). Oliveira (2012) avaliou a precipitação de acordo com dados obtidos entre o 

período de 1974-2008 da estação da cidade de Fortaleza através da Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (http://www.funceme.br) e encontrou valores de mínimo e 

máximo inferiores aos encontrados por Kikuchi e Leão (1997). A média anual para o período 

foi de 135 mm, também são distribuídas irregularmente ao longo do ano, onde as máximas 

concentraram-se no mês de abril (360 mm) e as mínimas no mês de novembro (10 mm). De 

maneira geral, o atol apresenta duas estações bem definidas: uma época chuvosa, entre março 

e junho e outra seca, entre julho e fevereiro (GROSSMAN et al., 2012). Um sensor de 

temperatura instalado na base científica na ilha do Farol registrou diariamente temperaturas 

do ar, entre maio de 2011 e maio de 2012, o valor mínimo diário registrado foi 25,28ºC em 26 

de junho de 2011 e o valor máximo foi 32,46º C em 17 de fevereiro de 2012. 

A temperatura média da água do mar é de aproximadamente 27 °C, com valor 

mínimo de 25,5 °C e máximo de 28 °C (KIKUCHI; LEÃO, 1997). Registros mais recentes, 

realizados entre 2000 e 2003 ao longo do sistema recifal do atol, apontam para temperaturas 

médias entre 27,6 e 28,5 °C (FONSECA, 2010). Pinheiro; Silva e Montes (2013) também 

registraram a temperatura da água de 6 piscinas do atol, entre dezembro de 2012 e março de 

2013, quando as médias variaram entre 28,1°C e 28,9 °C. No mesmo trabalho, as médias de 

pH variaram de 8,27 a 8,46 e a salinidade ficou entre 35,20 e 36,12 nas piscinas. A tabela 1 

apresenta os valores dos parâmetros medidos, em diferentes ambientes do Atol das Rocas, por 

Fonseca (2010) e Pinheiro; Silva e Montes (2013). Uma grande homogeneidade de 

parâmetros físico-químicos da água, com ausência de padrões sazonais, pode ser observada ao 

longo do sistema recifal do Atol das Rocas, provavelmente relacionada à sua localização 

equatorial (FONSECA, 2010). 

O estudo realizado por Fonseca (2010) também revela que elevadas taxas de 

produtividade primária líquida foram registradas nos tapetes algálicos, porém a lavagem do 

sistema pelas águas oligotróficas da Corrente Sul Equatorial, durante as marés altas, promove 

a diluição da concentração dos nutrientes ao longo do recife, bem como a liberação e 

exportação dos mesmos para o oceano em períodos de maré vazante. Portanto, o regime de 
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nutrientes do Atol das Rocas pode ser considerado como típico de águas oceânicas tropicais 

com baixas concentrações de fósforo e nitrogênio inorgânicos na maior parte da coluna 

d’água, mesmo com um relativo enriquecimento, principalmente por fósforo, proveniente do 

guano das aves marinhas (FONSECA, 2010).  
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Tabela 1 – Média de parâmetros físico-químicos (temperatura (T), salinidade (S), pH e oxigênio dissolvido (OD)). Colunas de A a F: 
parâmetros medidos por Fonseca (2010) entre 2000 e 2003 em 4 expedições na frente recifal, canais depósito arenoso e laguna do Atol 
das Rocas. Colunas G a N: parâmetros medidos por Pinheiro; Silva e Montes (2013) entre dezembro de 2012 e março de 2013 nas 
piscinas e laguna do Atol das Rocas (RN). 

 A B C D E F G H I J L M N 

 Frente-
recifal 
barlavento 

Barretão Laguna Depósito 
arenoso 

Barretinha Frente-
recifal 
sotavento 

Ancoras Tartarugas Porites Podes 
Crer 

Salão Cemitério Laguna 

T °C 28,0±0,7 
n=16 

27,6±0,7 
n=16 

27,8±0,8 
n=16 

27,6±1,2 
n=16 

28,5±1,6 
n=16 

27,8±0,6 
n=16 

28,6±0,9 
n=8 

28,6±0,7 
n=10 

28,9±1,0 
n=8 

29,4±1,0 
n=10 

28,1±1,0 
n=4 

28,5±0,6 
n=10 

28,5±0,1 
n=2 

S 36,0±0,6 
n=14 

36,2±1,0 
n=14 

36,1±1,1 
n=14 

36,5±1,2 
n=14 

36,3±1,1 
n=14 

36,4±1,1 
n=14 

35,20±0,7 
n=8 

35,79±0,4 
n=10 

35,79±0,3 
n=8 

35,84±0,4 
n=10 

36,12±0,2 
n=4 

35,81±0,2 
n=10 

36,11±0,2 
n=2 

pH 8,1±0,4 
n=16 

8,0±0,5 
n=16 

8,1±0,3 
n=16 

7,9±0,5 
n=16 

8,2±0,5 
n=16 

8,1±0,5 
n=16 

8,30±0,12 
n=8 

8,31±0,08 
n=10 

8,31±0,09 
n=8 

8,46±0,08 
n=10 

8,28±0,03 
n=4 

8,27±0,05 
n=10 

8,45±0,03 
n=2 

OD* 7,0±0,8 
110 
n=16 

7,4±1,1 
115 
n=16 

7,4±1,2 
116 
n=16 

7,6±1,8 
118 
n=16 

7,9±1,3 
126 
n=16 

7,6±1,5 
120 
n=16 

225±33,9 
n=8 

210±12,1 
n=10 

243±30,1 
n=8 

258±27,6 
n=10 

196±2,45 
n=4 

218±16,7 
n=10 

203±10,6 
n=2 

*FONSECA, 2010 (OD: mg L-1, % Sat. ) e PINHEIRO; SILVA; MONTES, 2013 (OD: µmol,kgsw
-1) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 AMOSTRAGEM DE CAMPO E LABORATÓRIO 

 

As amostragens de campo foram realizadas durante expedições com datas 

estabelecidas de acordo com a disponibilidade de vagas determinada pela gestora da Reserva 

Biológica do Atol das Rocas (ICMBio). As expedições duram em média 25 dias e as equipes 

são geralmente compostas por 4 pessoas. O ponto de partida é em Natal (RN) e a viagem de 

veleiro dura em média 24h até chegar ao Atol, percorrendo aproximadamente 145 milhas 

náuticas distante . O embarque e desembarque são realizados principalmente pela Barretinha 

(figura 4), durante a maré alta e quando as condições de mar são favoráveis.  

Durante este trabalho, as amostragens foram realizadas em piscinas de maré que 

ocorrem ao longo da extensão do platô recifal do Atol das Rocas. Durante a maré baixa, 

quando o platô recifal fica exposto, essas piscinas podem, ou não, receber a entrada de água 

do oceano aberto (figura 4). Para diferenciá-las, de acordo com esse padrão de entrada de 

água, as piscinas estudadas foram classificadas como:  

� Abertas: incluem os canais (Barretão e Barretinha) e as piscinas localizadas próximas 

à borda mais externa do platô recifal, que possuem comunicação com o oceano aberto 

e, portanto, a entrada/fluxo de água é constante mesmo durante a maré baixa; 

� Semiabertas: possuem comunicação com a laguna interna do Atol. A laguna, por sua 

vez, recebe continuamente a entrada de água do oceano aberto, através do canal 

Barretão. Desta forma, a entrada de água nessas piscinas não é totalmente 

interrompida durante a maré-baixa, mas menos intensa em relação às piscinas abertas; 

� Isoladas: piscinas que têm a entrada de água interrompida, por não possuírem 

comunicação com a laguna e oceano aberto, durante a maré baixa. 
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Figura 4 – (a) Localização das piscinas monitoradas no Atol das Rocas, entre outubro de 2007 e novembro de 
2012, com diferentes padrões de entrada de água durante a maré baixa (abertas: Barreta Falsa, Barretinha, 
Barretão, Fenda do Leucogaster, Salão e Podes Crer; semiabertas: Porites, Tartarugas e Zulu; isoladas: Piscina 
do Cemitério, Piscina do Farol, Rocas, Ancoras e Abrolhos); (b) em detalhe, exemplo de três piscinas 
classificadas como aberta (Salão), semiaberta (Tartarugas) e isolada (Ancoras).  
Fonte da imagem: Google Earth.  
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As coletas de dados e amostras foram realizadas durante expedições do Programa de 

Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil. Portanto, as piscinas selecionadas seguem os 

critérios necessários para a realização dos levantamentos de tal programa, como por exemplo, 

piscinas com tamanho mínimo de crista onde seja possível realizar 4 transeções replicadas de 

20 m de comprimento.  Além disso, dados sobre a cobertura recifal das piscinas do Atol, 

coletados anteriormente ao período de realização deste trabalho, foram gentilmente cedidos 

pela coordenação do Programa e embasaram a escolha das estações (piscinas) para a coleta de 

sedimento/foraminíferos. A descrição completa sobre as amostragens está detalhada a seguir. 

 

4.1.1 Censos visuais subaquáticos 

 

Dados sobre diversidade e estado de saúde de corais, bem como caracterização e 

estimativas da cobertura do substrato recifal, foram coletados durante censos visuais 

subaquáticos de acordo com a metodologia do Programa de Monitoramento de Recifes de 

Coral do Brasil (FERREIRA; MAIDA, 2006). Os censos visuais foram realizados ao longo de 

4 transeções de 20 m, delimitadas por trenas de fibra de vidro de 20 m chumbadas para que 

não flutuem, e posicionadas aleatoriamente sobre o substrato consolidado que apresenta 

condições necessárias para o crescimento coralíneo.  

O levantamento da cobertura recifal foi realizado através de uma amostragem 

pontual (point intercept transect ou PIT), na qual é anotada a cobertura sob pontos da trena 

em intervalos de 50 cm. As categorias de substrato previamente estabelecidas foram: corais, 

algas folhosas, algas indicadoras de nutrientes, algas calcárias incrustantes e articuladas, e 

outros. Quando o registro se referia a um coral, houve a identificação da espécie e do seu 

estado de saúde (sadia, doente ou branqueada) ou mortalidade recente da colônia (quando 

ainda é possível visualizar o esqueleto do coral) (figura 5). São registrados 40 pontos em cada 

trena de 20 m, totalizando 160 pontos por estação. As porcentagens de cada categoria do 

substrato são calculadas para cada trena (40 pontos) e depois calcula-se uma média entre as 4 

trenas, resultando, por exemplo, no valor de cobertura média de coral vivo em um 

determinado sítio de amostragem.  
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Figura 5: Colônias de corais hermatípicos no Atol das Rocas. A: Siderastrea stellata saudável; B: S. stellata 

branqueada; C: S. stellata doente; D: Montastrea cavernosa saudável; E: M. cavernosa morta recentemente; F: 
M. cavernosa parcialmente morta.  

 

Para um maior detalhamento sobre a diversidade e saúde dos corais foi realizada uma 

outra amostragem (belt transect), também ao longo das mesmas 4 transeções, porém cobrindo 

uma faixa de 1 metro de largura centrado na trena, onde todas as colônias de coral foram 

registradas e as porcentagens de branqueadas e doentes foram calculadas. Colônias foram 

consideradas branqueadas quando partes, ou toda a colônia, apresentavam os pólipos 

totalmente brancos (figura 5B). Colônias pálidas não foram consideradas como branqueadas. 

Já a identificação das colônias doentes (figura 5C) no campo foi baseada nas aparências das 

lesões descritas e ilustradas em artigos e guias disponíveis para os recifes brasileiros 

(FRANCINI-FILHO et al., 2008) e caribenhos (SUTHERLAND; PORTER; TORRES, 2004; 

RAYMUNDO; COUCH; HARVELL, 2008; WEIL; HOOTEN, 2008; WEIL; ROGERS, 

2011). Quando as lesões não se assemelhavam às descrições disponíveis, as doenças foram 

consideradas como não identificadas. 

Os censos visuais foram realizados em seis expedições de campo. A primeira 

expedição do Programa de Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil ao Atol das Rocas 

foi em outubro de 2007. Na ocasião, os levantamentos foram realizados em 12 piscinas de 

maré e nos 2 canais (Barretão e Barretinha). Depois de outubro/2007, as outras expedições 

realizadas foram em março/2010, dezembro/2010, maio/2011, maio/2012 e novembro/2012. 

Nessas cinco expedições seguintes tentou-se repetir todos os levantamentos, levando em 

consideração o posicionamento das trenas no mesmo local dentro de cada piscina. No entanto, 

Jarian Dantas Dráusio Veras

Ana Gaspar Ana Gaspar Ana Gaspar

Ana Gaspar

A B C

D E F
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devido à condições climáticas desfavoráveis, não foi possível repetir todos levantamentos em 

todas piscinas (tabela 2). Em algumas piscinas, como Barreta Falsa e Cemitério, dois pontos 

de amostragem são considerados. A análise temporal foi realizada apenas para piscinas com o 

mínimo de 3 repetições ao longo do tempo.  

Tabela 2 – Piscinas monitoradas no Atol das Rocas. As células assinaladas e destacadas 
indicam quando os levantamentos foram realizados. 

 Piscinas Coordenadas 
Prof. 
(m) 

Expedições 
Out
/07 

Mar
/10 

Dez/
10 

Mai
/11 

Mai
/12 

Nov
/12 

A
be

rt
as

 

Salão 
3º 52' 30'' S 

33º 48' 33''W 
10,0 X X X  X  

Podes Crer 
3º 52' 20'' S 

33º 48' 45''W 
4,5 X X X  X X 

Barreta Falsa I 
3º 51' 39'' S 

33º 49' 08''W 
3,0 X    X X 

Barreta Falsa II 
3º 51' 39'' S 

33º 49' 08''W 
3,0  X X X  X 

Fenda do 
Leucogaster 

3º 51' 21'' S 
33º 47' 55''W 

3,5 X  X  X X 

Barretão I e II 
3º 51' 24'' S 
33º 48'11''W 

8,0 X      

Barreta ou 
Barretinha 

3º 51' 34'' S 
33º 49' 07''W 

3,5 X X X X X X 

Se
m

ia
be

rt
as

 Tartarugas* 
3º 52' 26'' S 

33º 48' 34''W 
4,5 X*  X X X X 

Zulu 
3º 52' 23'' S 

33º 47' 54''W 
2,0 X  X X   

Porites 
3º 52' 25'' S 

33º 48' 17''W 
1,0 X X X X X  

Is
ol

ad
as

 

Cemitério I 
3º 51' 58'' S 

33º 49' 07''W 
3,0 X  X X X X 

Cemitério II 3º 51' 58'' S 
33º 49' 07''W 

3,0  X X X X  

Rocas I e II** 
3º 51' 34'' S 

33º 49' 07''W 
1,5 X  X X X X 

Abrolhos 
3º 52' 25'' S 

33º 48' 18''W 
2,0 X X X X X X 

Farol 
3º 51' 28'' S 

33º 49' 02''W 
3,0 X X X X X  

Ancoras 
3º 52' 29'' S 

33º 48' 14''W 
3,0   X X X X 

*O local de posicionamento das trenas em outubro/2007 foi diferente das demais 
expedições, portanto não foi inserido na análise de variação temporal. 
**O levantamento em Rocas II foi realizado somente em outubro/2007. 
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4.1.2 Coleta e análises de sedimento/foraminíferos 

 

A amostragem do sedimento superficial destinada à análise de foraminíferos ocorreu 

nas duas expedições realizadas em dezembro de 2010 e maio de 2011. Na primeira expedição 

as coletas puderam ser realizadas em 12 piscinas e na segunda em 9, devido as condições de 

mar não permitirem a coleta em 3 piscinas abertas. Cada piscina em cada ano corresponde a 

uma estação de coleta, sendo referida pelo nome da piscina seguida dos 2 últimos dígitos do 

ano. Por exemplo, piscina Salão coletada em dezembro de 2010 é igual a Salão10, coletada 

em maio de 2011 é igual a Salão11. Cinco amostras foram coletadas o longo das transeções 

dos censos visuais subaquáticos em cada piscina, totalizando 105 amostras nas duas 

expedições (tabela 3). As amostras foram coletadas com potes plásticos de 50 ml através de 

mergulho livre ou autônomo. Após a coleta, as amostras foram fixadas em solução de formol 

4% com corante rosa de Bengala (1 g/l), sendo este ainda o método mais comum e prático 

para quantificar foraminíferos que estariam vivos no momento da coleta (MURRAY; 

BOWSER, 2000).  

Em laboratório todas as amostras foram primeiramente secas e depois pesadas em 

alíquotas de 10 g para posterior lavagem em peneira 63 µm. Após a lavagem, as amostras 

foram novamente mantidas em estufa sob temperaturas que variaram entre 40 e 50 °C, até a 

secagem total. As amostras foram triadas em estereomicroscópio até atingirem pelo menos um 

número mínimo entre 150 (HALLOCK et al., 2003) e 200 (UTHICKE; THOMPSON; 

SCHAFFELKE, 2010) foraminíferos bentônicos com carapaças preservadas (coradas ou não). 

Após a triagem, os gêneros, e quando possível as espécies, dos foraminíferos foram 

identificados com base nas publicações: Cushman (1929); Boltovskoy et al. (1980); Loeblich 

e Tappan (1987); Hottinger, Halicz e Reiss (1993); Jones (1994); Debenay (2012) entre 

outros. 

Para análises granulométricas, o restante do sedimento de cada amostra (coletada 

para a análise de foraminíferos) foi combinado para formar uma única amostra composta com 

50 g de sedimento seco para cada piscina, nos dois períodos de amostragem. O método 

utilizado foi o de peneiramento seco com auxílio de um agitador mecânico de peneiras. Um 

total de 11 peneiras foi posicionado formando uma coluna, onde a parte superior iniciou com 
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a peneira de malha 2,00 mm, passando para 1,41; 1,00; 0,707; 0,5; 0,354; 0,250; 0,177; 0,125; 

0,088 e 0,062 mm até a base onde se encaixa uma peneira inteira destinada a receber as 

partículas menores que atravessaram toda a coluna sem serem retidos (sedimentos finos). Na 

parte superior desta coluna é colocada uma tampa para evitar perdas de material durante o 

peneiramento. Uma vez posicionada a coluna de peneiras no agitador, o tempo foi 

programado para 10 minutos e o reostato, que controla a intensidade das vibrações, foi 

regulado em 7. Cada porção retida nas diferentes peneiras é pesada individualmente. Essas 

análises foram realizadas no LABOGEO, no Departamento de Oceanografia da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

Tabela 3 – Piscinas, datas de amostragem de sedimento superficial e números de 
amostras coletadas para as análises de foraminíferos do Atol das Rocas.  

 Piscinas 
Número de 
amostras 

Prof. 
(m) 

Datas de amostragem 

2010 2011 

A
be

rt
as

 

Salão 5 10,0 08/12 -- 

Podes Crer 5 4,5 04/12 -- 

Barreta Falsa 10 3,0 03/12 15/05 

Fenda do 
Leucogaster 

5 3,5 06/12 -- 

Barreta ou 
Barretinha 

10 3,5 17/12 21/05 

Se
m

ia
be

rt
as

 Tartarugas 10 4,5 02/12 16/05 

Zulu 10 2,0 16/12 17/05 

Porites 10 1,0 01/12 18/05 

Is
ol

ad
as

 

Cemitério 10 3,0 12/12 14/05 

Rocas 10 1,5 10/12 19/05 

Farol 10 3,0 07/12 20/05 

Ancoras 10 3,0 05/12 17/05 

 

 

4.1.3 Razão Mg/Ca (Ablação a Laser ICP-MS)  
 

Para as análises de geoquímica elementar nas carapaças de foraminíferos recentes do 

Atol alguns fatores foram levados em consideração: testas coradas (vivos no momento da 
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coleta) e maiores que 200 µm, porém a diferença entre o tamanho das mesmas não deveria 

ultrapassar 100-150 µm. Esses fatores acabaram definindo as espécies utilizadas nas análises. 

O maior número de indivíduos encontrado foi da espécie Nonion commune, principalmente 

em uma amostra da piscina das Tartarugas em dezembro de 2010 (n = 26), porém para maio 

de 2011 esse número foi bastante reduzido (n = 13). Essa espécie também foi encontrada em 

Ancoras para o ano de 2010 (n = 11), mas ausente em 2011. No total, 50 carapaças foram 

utilizadas nessas análises. 

O gênero Nonion é considerado oportunista (tolerante ao estresse) (HALLOCK et al., 

2003; CARNAHAN, 2005). Isso significa que as espécies desse gênero podem responder 

rapidamente a circunstâncias favoráveis, aumentando seus números onde generalistas não 

responderiam dessa forma e, portanto, apresentam um ciclo de vida mais rápido (MURRAY, 

2006). Além disso, apresentam um modo de vida livre ou infaunal, habitam regiões de águas 

frias ou quentes, são herbívoros e mais abundantes em sedimentos finos (LEE; ANDERSON, 

1991; MURRAY, 2006).  

  

4.1.3.1 Procedimento de limpeza das carapaças e preparação das lâminas 
 

Diversos protocolos de limpeza são utilizados principalmente para foraminíferos 

planctônicos (BARKER et  al., 2005). No entanto, para foraminíferos vivos em cultura o 

método mais empregado utiliza NaOCl para remover principalmente a matéria orgânica, mas 

a concentração de NaOCl e o tempo que as carapaças ficam imersas nessa solução pode variar 

(DISSARD et al., 2010; DUEÑAS-BOHÓRQUEZ, 2010; ROSENTHAL et al., 2011;  WIT et 

al., 2012).  

No início das análises, carapaças foram perdidas por se dissolverem durante o 

procedimento de limpeza, provavelmente devido ao tempo de imersão em NaOCl descrito na 

literatura (10 – 30 minutos) ser excessivo para essa espécie. Desta forma, o processo de 

lavagem foi realizado colocando as carapaças individualmente em 50 µl de NaOCl 3-7%, 

durante 2 a 5 minutos. Durante esse processo as carapaças eram observadas na lupa e retiradas 

dessa solução assim que ficassem brancas (sem o corante rosa de Bengala) e imediatamente 

colocadas em tubos micro eppendorf com 150 µl de água Milli-Q. O procedimento de 

enxague foi realizado em uma sala branca, onde o sobrenadante era removido dos tubos com 



46 

 

 

 

o auxílio de uma pipeta, e mais 150 µl de água Milli-Q era adicionado ao tubo pelo menos por 

mais 3 vezes. Pelo menos 10 µl de água ficavam no tubo, e a carapaça era removida com o 

auxílio de um pincel e colada na lâmina preparada para a análise. A lâmina pode ser de vidro, 

igual a essas convencionais usadas em microscópio, porém deve ter uma fita dupla face 

colada em sua superfície. Um desenho esquemático da lâmina com as carapaças coladas era 

feito em papel para orientar na localização e identificação das amostras.  

   

4.1.3.2 Estrutura da análise de ablação a laser 

 

Foram realizadas análises de diferentes isótopos de alumínio, magnésio e cálcio, 

porém devido a maior estabilidade das leituras foram utilizados para o cálculo das razões os 

isótopos 27Al, 24Mg e 43Ca. O Al foi medido visando avaliar algum tipo de contaminação que 

pode interferir nos valores de Mg encontrados na espessura da carapaça (DISSARD et al., 

2010).  

Em cada carapaça, os elementos foram quantificados nas cinco últimas câmaras (f1, 

f2, f3, f4 e f5), da última e mais nova (f1) em direção a mais velha (f5). O laser foi configurado 

para produzir crateras nas câmaras com diâmetro de 20 µm, potência de 30% (equivalente a 

0,003 mJ ou 0,9 J/s) e frequência de 4 tiros laser por segundo (4 Hz) (LESSA, 2013). O uso 

de outras configurações (por ex., diâmetro 25 µm e potência 50%) foi testado, no entanto as 

carapaças se estilhaçavam. Configurações mais baixas aumentariam a resolução, porém 

exportariam menores concentrações de metais para o ICP-MS, aumentando a instabilidade das 

leituras de elementos (LESSA, 2013). No entanto, a frequência pode ter sido alta, 

especialmente para as carapaças de Nonion, uma vez que o intervalo da leitura ficou 

aproximadamente entre 2 e 6 segundos. Para a escolha desse intervalo, as razões Al/Ca e 

Mg/Ca foram plotadas no mesmo gráfico. Eram então avaliadas e os valores de Mg/Ca só 

considerados quando a razão Al/Ca era inferior a 1mmol/mol (DISSARD et al., 2010; 

LESSA, 2013). Quando a câmara estilhaçava ou apresentava algum tipo de contaminação, os 

valores de Al/Ca ultrapassavam 1 mmol/mol e, então, não foram utilizadas para o cálculo da 

razão Mg/Ca. Do total de 50 carapaças de Nonion, 8 foram usadas para testes, 6 foram 
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estilhaçadas ou apresentaram algum tipo de contaminação e 36 puderam ser utilizadas para as 

análises.  

O Mg/Ca dos foraminíferos foi obtido pela comparação com três tipos de materiais 

padrão: o padrão de vidro NIST610 certificado (Mg/Ca = 9,73 mmol/mol), o padrão de 

carbonato de corais (JC-p, Mg/Ca entre 3,80 e 4,20 mmol/mol) e o padrão de carbonato de 

otólitos (CRM22, Mg/Ca = 0,09 mmol/mol). A cada dez ablações nas carapaças dos 

foraminíferos, 3 a 5 furos eram realizadas no padrão NIST610, e em intervalos maiores além 

do NIST610, também eram lidos três vezes o JC-p e CRM22.  

O ICP-MS foi configurado para análises do tipo time resolved com duração de 1:30 

minutos, divididos em três etapas: quantificação do fundo, aquisição e limpeza. Da mesma 

forma que o estudo realizado por Lessa (2013), porém em foraminíferos planctônicos. A 

primeira etapa compreende os 8 segundos da aquisição do ICP-MS com o laser desligado para 

a quantificação das concentrações dos elementos da matriz dos gases carreadores He e Ar, as 

quais são subtraídas das concentrações da etapa seguinte. Na aquisição, depois desses 8 

segundos, o laser inicia a leitura através da formação da cratera devidamente posicionada na 

câmara. O material então é carreado pelo gás He para o ICP-MS as concentrações são 

medidas em contagens por segundo. Após 60 segundos, o laser desliga e os gases carreadores 

realizam uma limpeza (a terceira etapa) no sensor durante 30 segundos, antes da próxima 

cratera. Para cada cratera, é gerada uma planilha com os dados de quantificação de fundo e 

aquisição. 

Essas análises foram realizadas no Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD), Bondy, França, no período entre maio e agosto de 2013. 

 

4.1.4 Análise dos dados 
 

4.1.4.1 Censos visuais 
 

Análise de variância (ANOVA) foi usada para avaliar a cobertura de coral nos 

diferentes padrões de abertura das piscinas amostradas na expedição de outubro de 2007. Bem 

como, para avaliar as variações temporais (outubro de 2007 a novembro de 2012) na 

cobertura média de coral para cada piscina, bem como para avaliar o percentual de colônias 
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branqueadas e doentes em relação à cobertura de coral e padrões de abertura das piscinas para 

o ano de 2010. As análises de variância foram geradas no software Statview. Para atender as 

premissas de normalidade e homocedasticidade as porcentagens de cobertura de coral foram 

transformadas para arco-seno de raiz de x/100. Gráficos tipo box-plot foram usados para 

ilustrar a variação de percentual de cobertura de coral, sendo gerados no software JMP 10. Os 

gráficos com percentuais médios de colônias branqueadas e doentes também foram gerados 

no software JMP 10.  

 

4.1.4.2 Dados de temperatura superficial da água do mar (TSM)  
 

Os dados de temperatura, utilizados apenas como uma referência para esse trabalho, 

são provenientes da instalação de um sensor modelo StowAway Tidbit instalado no canal 

Barretinha e programado para realizar as medições a cada 30 minutos. O sensor ficou 

instalado entre 22 de maio de 2011 a 22 de maio de 2012. Outra série de dados foi obtida 

através da estação virtual de Fernando de Noronha do Programa NOAA Coral Reef Watch 

(http://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/vs/brazil.php#FernandodeNoronha_Brazil), para os 

períodos 2010-2013. O Arquipélago de Fernando de Noronha está distante, aproximadamente, 

a 145 km do Atol das Rocas, e o satélite realiza medições duas vezes na semana. Médias 

mensais foram calculadas para essas duas séries de dados de temperatura e relacionadas 

através de uma regressão linear. Séries de dados de TSM mais detalhadas para a região estão 

disponíveis em Ferreira et al. (2013).  

 

4.1.4.3 Granulometria 

 

As análises granulométricas dos sedimentos foram realizadas no software SysGran 

3.1, onde a escala utilizada é a de Wentworth com os limites dados em valores de phi (Φ), 

obtidos a partir de valores em mm (phi = - log2 d(mm)) (CAMARGO, 2006). Uma regressão 

linear, calculada no software Statistica 8.0, foi usada para relacionar a densidade de 

foraminíferos com o tamanho do grão.  
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4.1.4.4 Foraminíferos 
 

Espécies pertencentes ao mesmo gênero foram agrupadas para as análises. O padrão 

de distribuição das assembleias foi descrito baseado nos índices univariados, incluindo: 

número/riqueza de gêneros (S), equitatividade de Pielou (J'), diversidade de Shannon-Wiener 

(H') e dominância (D) usando o software PAST.3. O tratamento numérico foi baseado na 

densidade de cada gênero. Os gráficos com média e desvio padrão dos índices foram gerados 

no Excel. Uma ANOVA foi usada para avaliar se os índices univariados variam de acordo 

com o padrão de abertura das piscinas (abertas, semiabertas e isoladas). No entanto, essa 

análise só pode ser realizada quando amostras puderam ser coletadas em todas as piscinas, ou 

seja, dezembro de 2010.   

Para comparar as amostras das estações, uma análise de agrupamento (modo Q), 

usando coeficiente de similaridade de Bray-Curtis com dados de densidade transformados por 

raiz quarta e padronizados, foi aplicada aos gêneros de foraminíferos com o mínimo de 3% de 

abundância relativa em pelo menos uma amostra (BICCHI; DEBENAY; PAGÈS, 2002; 

MORIGI et al., 2012) . A mesma matriz de similaridade foi utilizada para análise de 

escalonamento multidimensional (MDS). A análise de porcentagens de similaridade das 

contribuições das espécies (SIMPER), usando coeficiente de similaridade de Bray-Curtis, 

revela os gêneros que definem os grupos que são observados na análise de agrupamento. 

Todas as análises foram realizadas com o software Primer v6®.  

Para o cálculo do IF, a identificação em nível genérico é recomendada, por ser 

historicamente bem estabelecida (LOEBLICH; TAPPAN, 1987), e as identificações de 

algumas espécies podem ser inconsistentes entre pesquisadores (HALLOCK et al., 2003). Os 

dados de abundância dos foraminíferos foram classificados e somados em grupos funcionais: 

foraminíferos com endossimbiontes, outros heterotróficos menores e tolerantes ao estresse de 

acordo com a literatura disponível (LEUTENEGGER, 1984; MURRAY, 2006; OLIVEIRA-

SILVA, 2008). Então, foi realizado o cálculo da proporção (P) de indivíduos de cada grupo 

funcional pela soma dos indivíduos de cada gênero daquele grupo (N), que é então dividida 

pelo número total de indivíduos contados (T). 

Ps = Ns/ T, onde "s" representa foraminíferos com endossimbiontes. 

Po = No/T, onde "o" representa foraminíferos oportunistas (tolerantes ao estresse). 

Ph = Nh/T, onde "h" representa outros pequenos foraminíferos heterotróficos. 
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As proporções são pesadas para o cálculo do índice FORAM (IF): 

IF = (10 x Ps) + (Po) + (2 x Ph)  (equação 1) 

A interpretação é da seguinte forma:  

IF > 4 – indica local com tendência a crescimento recifal ou em recuperação, caso as 

comunidades recifais tenham sofrido algum dano; 

2 < IF < 4 – indica ambiente marginal para crescimento de recife e inadequado para 

recuperação; 

IF < 2 indica condições impróprias para o crescimento recifal. 

A premissa básica, sobre a qual este índice é baseado, é que os ambientes adequados 

para a proliferação de foraminíferos com endossimbiontes terão pelo menos 25-30% de testas 

que foram produzidas por esse grupo trófico nos sedimentos. Uma amostra que conter 25% de 

testas de foraminíferos com endossimbiontes e 75% de testas de outros foraminíferos resulta 

em um IF = 4. Sedimentos com poucas testas de foraminíferos do grupo funcional que contém 

endossimbiontes por definição tem um IF ≤ 2. Valores de IF entre 2 e 4 indicam que as 

condições são marginais a impróprias para a recuperação de comunidades de coral após um 

evento de mortalidade/distúrbio.  

O Índice FORAM e a densidade de foraminíferos com endossimbiontes, outros 

heterotróficos menores e tolerantes ao estresse foram relacionados à cobertura de coral e de 

algas através de uma correlação de Pearson no software Statistica 8.0. 

 

4.1.4.5 Razão Mg/Ca 

 
Uma regressão linear, calculada no software Statistica 8.0, foi utilizada para 

relacionar as diferenças nos valores das razões Mg/Ca com o tamanho da carapaça dos 

indivíduos. Para isso, foram utilizadas médias das razões Mg/Ca somente de Nonion 

commune e das carapaças em que as 5 câmaras apresentaram resultados. Depois as carapaças 

foram divididas em 3 classes de tamanho (200-250; 251-300 e 301-354 µm) para avaliar 

como são as diferenças das médias da razão Mg/Ca entre as câmaras, incluindo todas as 

câmaras que geraram resultados. Um teste t para amostras independentes foi aplicado para 

comparar os valores de Mg/Ca encontrados para as carapaças coletadas em 2010 e 2011 e nas 

piscinas Ancoras e Tartarugas.  
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5 RESULTADOS 
 

5.1 CENSOS VISUAIS SUBAQUÁTICOS 

 

Os levantamentos realizados na expedição de outubro de 2007 revelaram que as 

piscinas abertas apresentaram coberturas médias de coral significativamente maiores 

(ANOVA p<0,001) que as piscinas semiabertas (com comunicação com a laguna) e isoladas 

(tabela 4). As coberturas médias variaram entre 3,1% na piscina Rocas e 50,0% no Salão. A 

piscina das Tartarugas, embora tenha comunicação com a laguna, também apresentou uma 

cobertura média de coral (16,2%) semelhante aos canais Barretinha e Barretão (figura 6).  

 

 

Figura 6 – Percentual de cobertura média de coral nas piscinas abertas, semiabertas e isoladas, durante a 
expedição de outubro de 2007 no Atol das Rocas. As barras indicam o erro padrão.  
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Tabela 4 - Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
transformados por arco-seno da raiz quadrada de x/100, para as piscinas nos diferentes 

padrões de abertura para o mar de fora (abertas, semiabertas e isoladas) do Atol das 
Rocas. 

Parâmetro Soma dos quadrados Quadrado médio Graus de liberdade F P  

Padrão de Abertura 1,348 0,674 2 26,346 <0,0001*  

Resíduo   1,458 0,026 57    

* Diferença significativa entre amostras (nível de significância α = 0,05). 

 

As espécies de corais registradas nas piscinas monitoradas em todas as expedições 

foram: Siderastrea stellata, Porites astreoides, Montastrea cavernosa, Mussismilia hispida, 

Favia gravida, Madracis decatis (figura 7). A espécie Siderastrea stellata é dominante em 

todas as piscinas abertas, com um valor mínimo de abundância relativa de 91,7% para Fenda. 

Entre as piscinas isoladas e semiabertas, apenas a piscina do Farol apresentou 100% de 

abundância relativa de S. stellata. A segunda espécie mais abundante foi Porites astreoides, 

em piscinas como Porites e Abrolhos, caracterizadas baixas coberturas de corais, essa espécie 

chega a representar 50,3 e 55,0% de abundância relativa, respectivamente (figura 8).  

 

Figura 7 – Espécies de corais encontradas nas piscinas do Atol das Rocas. A: Siderastrea stellata, B: Porites 

astreoides, C: Montastrea cavernosa, D: Favia gravida, E: Mussismilia hispida, F: Madracis decatis.  
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Figura 8 – Proporção entre espécies de coral registradas nas piscinas abertas, semiabertas e isoladas, no Atol das 
Rocas, referente a média de todos os levantamentos.  

 

Como mencionado anteriormente, após a expedição realizada em 2007, nem todas as 

piscinas puderam ser monitoradas em todas as expedições posteriores (ver tabela 2 em 

Materiais e Métodos). As figuras 9, 10 e 11 ilustram a variação temporal do percentual de 

cobertura de coral nas piscinas abertas, semiabertas e isoladas, respectivamente. Entre todas 

as piscinas, 4 piscinas abertas apresentaram queda significativa na cobertura média de coral, 

são elas: Salão (ANOVA p = 0,0016), Podes Crer (ANOVA p = 0,0371), Falsa Barreta 

(ANOVA p = 0,0016) e Barretinha (ANOVA p = 0,044) (tabela 5). Em termos percentuais, a 

redução na cobertura média de coral ao longo do tempo foi de 42,5% para o Salão, 36,0% 

para Podes Crer, 60,9% para Falsa Barreta e 45,7% para Barretinha. As piscinas semiabertas e 

isoladas apresentaram variações não significativas, com exceção de Zulu (ANOVA p < 

0,0001) (tabela 6 e 7). 
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Figura 9
piscinas “abertas” 
máximo).

 

Tabela 5
transformados por arco

períodos de amostragem 

 
Parâmetro
Mês/Ano
Resíduo

 
Parâmetro
Mês/Ano
Resíduo

 
Parâmetro
Mês/Ano
Resíduo

* Diferença significa
SQ: Soma dos quadrados, 

Figura 9 – Variação do percentual de cobertura
piscinas “abertas” do Atol das Rocas
máximo).  

Tabela 5 - Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
transformados por arco

eríodos de amostragem 

Parâmetro 
Mês/Ano 0,157
Resíduo 0,065

Parâmetro 
Mês/Ano 0,126
Resíduo 0,198

Parâmetro 
Mês/Ano 0,
Resíduo 0,237

* Diferença significa
: Soma dos quadrados, 

Variação do percentual de cobertura
do Atol das Rocas

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
transformados por arco-seno da r

eríodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; mai/12 e nov/12)

SQ gl 
0,157 3 
0,065 12 

Falsa BarretaI
SQ gl 

0,126 2 
0,198 9 

Fenda
SQ gl 

0,069 3 
0,237 12 

* Diferença significativa entre amostras (nível de significância 
: Soma dos quadrados, gl: graus de liberdade

Variação do percentual de cobertura
do Atol das Rocas (Box-plot

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
seno da raiz quadrada

mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; mai/12 e nov/12)
das Rocas.

Salão 
F 

9,613 0,0016*
  

Falsa BarretaI 
F 

2,858 0,1094
  

Fenda 
F 

1,169 0,3620
  

entre amostras (nível de significância 
: graus de liberdade

Variação do percentual de cobertura de coral entre outubro de 1997 e novembro
plot: valor mínimo, quartil inferior, 

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
aiz quadrada de x/100

mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; mai/12 e nov/12)
das Rocas. 

 
p  

0,0016*  0,168
 0,187

 
p  

0,1094  0,296
 0,122

 
p  

0,3620  0,259
 0,184

entre amostras (nível de significância 
: graus de liberdade. 

de coral entre outubro de 1997 e novembro
: valor mínimo, quartil inferior, 

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
de x/100, para as piscinas 

mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; mai/12 e nov/12)
 

Podes Crer
SQ gl 

0,168 4 
0,187 15  

Falsa Barreta
SQ gl 

0,296 3 
0,122 12  

Barretinha
SQ gl 

0,259 5 
0,184 18  

entre amostras (nível de significância α = 0,05).

de coral entre outubro de 1997 e novembro
: valor mínimo, quartil inferior, mediana, 

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
, para as piscinas abertas 

mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; mai/12 e nov/12)

Podes Crer 
F 

3,371 0,0371*
  

Falsa Barreta 
F 

9,711 0,0016*
  

Barretinha 
F 

5,083 0,0044*
  

).  

de coral entre outubro de 1997 e novembro de 2012 para as 
mediana, quartil superior e valor 

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
abertas nos diferentes 

mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; mai/12 e nov/12)

p 
0,0371* 

p 
0,0016* 

p 
0,0044* 
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Figura 10 – Variação do percentual de cobertura
piscinas semiabertas (
inferior, mediana, quartil superior e valor máximo). 

Tabela 6 - Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
transformados por arco

nos diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; 

                 
                 

Variação do percentual de cobertura
semiabertas (com comunicação com a lagu

inferior, mediana, quartil superior e valor máximo). 

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
transformados por arco

nos diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; 

 
Parâmetro
Mês/Ano
Resíduo

 
Parâmetro
Mês
Resíduo

 
Parâmetro
Mês/Ano
Resíduo

                 * Diferença significa
                 SQ: Soma dos quadrados, 

Variação do percentual de cobertura
com comunicação com a lagu

inferior, mediana, quartil superior e valor máximo). 

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
transformados por arco-seno da raiz quadrada de x/100, para as p

nos diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; 
mai/12 e nov/12) no Atol das Rocas.

Parâmetro 
Mês/Ano 
Resíduo 

Parâmetro 
Mês/Ano 
Resíduo 

Parâmetro 
Mês/Ano 
Resíduo 

* Diferença significativa entre amostras (n
dos quadrados, 

Variação do percentual de cobertura de coral entre outubro de 1997 e novembro de 2012 para as 
com comunicação com a laguna) do Atol das Rocas (

inferior, mediana, quartil superior e valor máximo).  

 

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
seno da raiz quadrada de x/100, para as p

nos diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; 
mai/12 e nov/12) no Atol das Rocas.

Tartarugas
SQ gl 

0,023 3 
0,038 12 

SQ gl 
0,157 2 
0,022 9 

SQ gl 
0,058 4 
0,217 15 

entre amostras (n
dos quadrados, gl: graus de liberdade

de coral entre outubro de 1997 e novembro de 2012 para as 
do Atol das Rocas (

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
seno da raiz quadrada de x/100, para as p

nos diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; 
mai/12 e nov/12) no Atol das Rocas.

Tartarugas 
 F 
 2,420 
   

Zulu 
 F 
 32,576 <0,
   

Porites 
 F 
 1,007 
   

entre amostras (nível de significância
: graus de liberdade. 

de coral entre outubro de 1997 e novembro de 2012 para as 
do Atol das Rocas (box-plot

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
seno da raiz quadrada de x/100, para as p

nos diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; 
mai/12 e nov/12) no Atol das Rocas. 

p  
0,1167  

 

 
p  

0,0001*  
 

 
p  

0,4345  
 

ível de significância α = 

de coral entre outubro de 1997 e novembro de 2012 para as 
plot: valor mínimo, quartil 

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
seno da raiz quadrada de x/100, para as piscinas semiabertas

nos diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; 

= 0,05). 
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Figura 11 – Variação do percentual de cobertura
piscinas isoladas do Atol das Rocas (
máximo).  

Tabela 7 - Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
transformados por arco
diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/

 
Parâmetro
Mês/Ano
Resíduo

 
Parâmetro
Mês/Ano
Resíduo

 
Parâmetro
Mês/Ano
Resíduo

       SQ: Soma dos quadrados, 

Variação do percentual de cobertura
do Atol das Rocas (

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
transformados por arco
diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/

Parâmetro SQ
Mês/Ano 0,063
Resíduo 0,227

Parâmetro SQ
Mês/Ano 0,056
Resíduo 0,276

Parâmetro SQ
Mês/Ano 0,128
Resíduo 0,188

: Soma dos quadrados, 

Variação do percentual de cobertura
do Atol das Rocas (box-plot

 

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
transformados por arco-seno da raiz quadrada de x/100, para as piscinas 
diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/

nov/12) no Atol das Rocas.

CemitérioI
SQ gl 

0,063 4 1,035
0,227 15  

Rocas
SQ gl 

0,056 4 0,760
0,276 15  

Farol
SQ gl 

0,128 4 2,556
0,188 15  

: Soma dos quadrados, gl: graus de liberdade

Variação do percentual de cobertura de coral entre outubro de 1997 e novembro de 
plot: valor mínimo, quartil inferior, mediana, quartil superior e v

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
seno da raiz quadrada de x/100, para as piscinas 

diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/
nov/12) no Atol das Rocas.

CemitérioI 
F p 

1,035 0,4213
 

Rocas 
F p 

0,760 0,5675
 

Farol 
F P 

2,556 0,0819
 

: graus de liberdade. 

de coral entre outubro de 1997 e novembro de 
: valor mínimo, quartil inferior, mediana, quartil superior e v

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
seno da raiz quadrada de x/100, para as piscinas 

diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/
nov/12) no Atol das Rocas.

 
  SQ

0,4213  0,076
 0,140

 
  SQ

5675  0,066
 0,228

 
  SQ

0,0819  0,033
 0,088

 

de coral entre outubro de 1997 e novembro de 
: valor mínimo, quartil inferior, mediana, quartil superior e v

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
seno da raiz quadrada de x/100, para as piscinas 

diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/
nov/12) no Atol das Rocas. 

CemitérioII
SQ gl F

0,076 3 2,162
0,140 12  

Abrolhos
SQ gl F

0,066 5 1,041
0,228 18  

Ancoras
SQ gl F

0,033 3 1,521
0,088 12  

de coral entre outubro de 1997 e novembro de 
: valor mínimo, quartil inferior, mediana, quartil superior e v

Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de cobertura de coral, 
seno da raiz quadrada de x/100, para as piscinas isoladas

diferentes períodos de amostragem (mês/ano: out/07; mar/10; dez/10; mai/11; mai/12 e 

CemitérioII 
F p 

2,162 0,1456
 

Abrolhos 
F p 

1,041 0,4242
 

Ancoras 
F p 

1,521 0,2596
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Em outubro de 2007, foram registradas colônias branqueadas e doentes apenas na 

Falsa Barreta, porém representando respectivamente apenas 0,43% e 0,36% do total de 

colônias. Essas colônias eram da espécie Siderastrea stellata. Em março de 2010, levando em 

consideração somente as piscinas abertas, os valores variaram entre 0,98% na Falsa Barreta e 

1,81% no Salão, para colônias branqueadas. Para colônias doentes, os percentuais médios 

variaram entre 3,13% no Salão e 13,77% na Podes Crer. Em dezembro de 2010, o maior 

número de colônias branqueadas passa representar 12,86% no Salão e 62,00% das colônias na 

Barretinha estavam doentes. Em maio de 2011, o percentual médio de colônias branqueadas 

continuou a subir na Falsa Barreta e Barretinha, representando 18,78% e 18,50%, 

respectivamente. O número de colônias doentes diminuiu na Barretinha, mas na Falsa Barreta 

aumentou de 31,72% para 46,22%. Em novembro de 2012, não foi observado nenhum 

aumento expressivo na porcentagem de colônias branqueadas e doentes (figura 12). 

 

Figura 12 – Variação do percentual médio de colônias de corais branqueadas e doentes por 20 m2 nas piscinas 
“abertas” do Atol das Rocas, durante cinco expedições: outubro de 1997, março de 2010, dezembro de 2010, 
maio de 2011 e novembro de 2012. As barras indicam erro padrão.  
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Para as piscinas semiabertas, os maiores percentuais de colônias doentes foram 

registrados para Tartarugas, sendo 18,61% em dezembro de 2010 e 24,04% para maio de 

2011. Porém, o percentual de branqueamento para essa piscina não atingiu 10 % das colônias. 

Em novembro de 2012, foi observada uma redução no percentual de colônias branqueadas e 

doentes para Tartarugas, 0,31% e 7,70%, respectivamente. O maior percentual de colônias 

branqueadas, entre as piscinas semiabertas, foi registrado para Porites, 27,98% para dezembro 

de 2010 (figura 13). 

 

Figura 13 – Variação do percentual médio de colônias de corais branqueadas e doentes nas piscinas semiabertas 
do Atol das Rocas, durante cinco expedições: outubro de 1997, março de 2010, dezembro de 2010, maio de 2011 
e novembro de 2012. As barras indicam erro padrão.  

 

Para as piscinas isoladas, foi observado um padrão, onde os percentuais de colônias 

doentes são maiores para dezembro de 2010 e diminuem em maio de 2011 e novembro de 

2012. O mesmo padrão é observado para as colônias branqueadas, exceto para CemitérioII e 

Abrolhos, que apresentaram um pequeno aumento no branqueamento em maio de 2011. A 

piscina do Farol apresentou, em dezembro de 2010, os maiores percentuais de branqueamento 

e doenças, 21,86% e 58,75%, respectivamente. As demais piscinas apresentaram valores entre 
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5,55% (Abrolhos) e 19,23% (Rocas) para branqueamento. Para as doenças, os valores ficaram 

entre 17,66% (Rocas) e 26,21% (Ancoras) (figura 14).  

 

Figura 14 – Variação do percentual médio de colônias de corais branqueadas e doentes nas piscinas isoladas do 
Atol das Rocas, durante cinco expedições: outubro de 1997, março de 2010, dezembro de 2010, maio de 2011 e 
novembro de 2012. As barras indicam erro padrão.  

 

Para dezembro de 2010, não houve diferença significativa entre o percentual médio 

de colônias branqueadas e o padrão de abertura das piscinas  (ANOVA p= 0,6809), nem com 

o percentual médio de cobertura de coral (ANOVA p=0,8229) (tabela 8). É importante 

ressaltar que, para essa análise, o percentual médio de cobertura de coral foi classificado em 

alto (> 15%), médio (5 – 15%) e baixo (< 5%). Por outro lado, o percentual médio de colônias 

doentes é significativamente maior nas piscinas abertas (ANOVA p=<0,0001) e as piscinas 

semiabertas apresentam os valores significativamente menores. No entanto, não houve 

diferença entre o percentual médio de colônias doentes e o percentual médio de cobertura de 

coral (ANOVA p=0,0666) (tabela 8).  
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Tabela 8 - Resultados da ANOVA para valores de porcentagem de colônias branqueadas 
e doentes, transformados por arco-seno da raiz quadrada de x/100, para os diferentes 

padrões de abertura das piscinas para o mar de fora (abertas, semiabertas e isoladas) e 
diferentes percentuais de cobertura de coral no Atol das Rocas.  

 %Branqueamento  %Doenças 

Parâmetro SQ gl F p  SQ gl F p 

Padrão de 
abertura 

0,036 2 0,387 0,6809  2,073 2 15,354 <0,0001* 

Resíduo 2,484 53    3,578 53   

Parâmetro SQ gl F p  SQ gl F p 

%Cobertura 
de coral 

0,018 2 0,196 0,8229  0,549 2 2,853 0,0666 

Resíduo 2,502 53    5,102 53   

  * Diferença significativa entre amostras (nível de significância α = 0,05). 
 SQ: Soma dos quadrados, gl: graus de liberdade. 

 

Entre as colônias de coral registradas como doentes, 94,46% foram da espécie 

Siderastrea stellata e 5,00% da espécie Porites astreoides. A espécie Mussismilia hispida 

representou apenas 0,38% e Montastrea cavernosa e Favia gravida 0,076% cada. Algumas 

doenças puderam ser identificadas de acordo com as similaridades de suas lesões já descritas 

inicialmente para corais, principalmente, da região do Caribe. As doenças mais comuns 

foram: faixas preta, praga branca, manchas escuras e necrose tecidual (quadro 1). As doenças 

não identificadas apresentaram algum tipo de lesão e/ou perda tecidual, mas sem padrões 

claramente definidos. Entre as doenças identificadas, pode se observar que as similares às 

faixas pretas (que também podem alternar para uma coloração mais próxima ao roxo) afetam 

principalmente as colônias das piscinas abertas. Colônias com manchas escuras foram 

registrados em todas as piscinas. A doença similar à praga branca foi registrada em 4 das 5 

piscinas abertas e em 2 piscinas isoladas. Necrose foi registrada nas 3 piscinas à noroeste do 

platô recifal: Falsa Barreta, Barretinha e Farol (figura 15).  
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Quadro 1: Descrição e ilustração das doenças identificadas nas piscinas do Atol das Rocas de acordo com a similaridade das lesões descritas para 
outras regiões do mundo. As imagens referentes às colônias do Atol das Rocas foram realizadas na expedição de dezembro de 2010.  

 

Jarian Dantas

Siderastrea stellata (Atol das Rocas)
Manchas escuras (dark spot-like disease/syndrome): foi descrita primeiramente na década de 90
e, desde então, tem sido observada por toda a região do Caribe (SUTHERLAND et al., 2004). No
Brasil, também é registrada para a região de Abrolhos (FRANCINI-FILHO et al., 2008), Fernando
de Noronha e Atol das Rocas (FERREIRA et al., 2013). A doença é manifestada por áreas
escurecidas no tecido aparentemente saudável do coral. Essas manchas, que são roxas a marrom,
podem crescer gradualmente e formar uma depressão no esqueleto do coral, com subsequente
necrose e invasão de algas. Também pode persistir por longos períodos, ou a infecção pode
desaparecer sem danos evidentes (GOCHFELD et al., 2006). Aumentos da temperatura da água do mar e baixa profundidades estão entre
os principais fatores ambientais relacionados com essa doença. Nenhum agente causador da doença foi conclusivamente identificado
(SUTHERLAND et al., 2004; GOCHFELD et al., 2006; WEIL; ROGERS, 2011).

Faixa preta (black band-like disease): foi a primeira doença infecciosa a ser registrada no Caribe, e atualmente também
ocorre no Indo-Pacífico (WEIL; ROGERS, 2011). Essa doença é caracterizada por uma faixa/banda de coloração roxa a
preta, variando entre 0,2 mm e 7 cm de largura, que migra sobre a colônia e mata o tecido, deixando para trás o
esqueleto exposto (SUTHERLAND et al., 2004; KRAMARSKY-WINTER et al., 2014). A taxa de progressão da doença
pode variar de 3 mm a 1 cm por dia. É amplamente reportada como um fenômeno sazonal, com a maioria das infecções
ativas ocorrendo no final do verão e outono (TSM > 25ºC), interrompendo durante o inverno e podendo haver reinfecção
do tecido que sobreviveu coincidente ao retorno sazonal das águas mais quentes (SUTHERLAND et al., 2004). Também é frequentemente
registrada em águas rasas e recifes com baixa diversidade de espécies de coral (KUTA; RICHARDSON, 2002). Outros estressores, como
eutrofização, poluição (incluindo contaminação fecal) e excessivo crescimento de algas, foram propostos a serem correlacionados com essa
doença. No entanto, poucos dados quantitativos e nenhum resultado definitivo suportou uma correlação positiva com esses estressores
(SUTHERLAND et al., 2004). Essa doença é causada por um consórcio microbiano dominado principalmente por cianobactérias, mas as
espécies variam entre o Caribe e o Indo-Pacífico (SUTHERLAND et al., 2004; WEIL; ROGERS, 2011).

Praga branca (white plague-like disease): tem afetado os corais do Caribe e Indo-Pacífico desde o final da década de
70. Essa doença pode ser diferenciada em dois tipos (tipo I e II). Francini-Filho et al. (2008) registraram essa doença
afetando a espécie Mussismilia braziliensis em Abrolhos e associaram a similaridade das lesões à praga branca tipo I.
Também registraram maior prevalência dessa doença durante os meses de verão (FRANCINI-FILHO et al., 2010). O tipo
I é caracterizado por uma progressão lenta (máximo 3 mm/dia) e uma linha nítida de perda tecidual adjacente ao tecido
ainda saudável. O tipo II, causado pela bactéria Aurantimonas coralicida, progride mais rápido (máximo 2 cm/dia) e
também apresenta a linha/banda, mas uma característica distintiva é que muitas vezes a infecção inicia na base da colônia e progride em um
anel concêntrico envolvendo todo o coral (SUTHERLAND et al., 2004). Os agentes causadores da praga branca tipo I são desconhecidos.

Necrose: definida como uma
perda tecidual sem lesões
características.

Porites astreoides
(Atol das Rocas)

S. stellata (Atol das Rocas)

S. stellata (Atol das Rocas)

Manchas escuras (Caribe)
Sutherland et al. (2004)

Pragra branca tipo I (Brasil)
Francini-Filho et al. (2008)

Necrose tecidual (África)
Harvell et al. (2007)

Faixa preta (Mar Vermelho)
Kramarsky-Winter et al. (2014)
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colônia de 

dezembro de 2010, onde o padrão da faixa preta é bem nítido. Foi, então, marcada e 

fotografada nas expedições seguintes (maio de 2011, maio de 2012 e novembro de 2012)

quando foi p

verticillata

Figura
Barreta
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(que geralmente formam tapetes com muitas espécies)

Figura 15 – Distribuição 
durante cinco expedições: outubro de 1997, março de 2010, dezembro de 2010, maio de 2011 e novembro de 
2012. 

 

A figura 1

colônia de Siderastr

dezembro de 2010, onde o padrão da faixa preta é bem nítido. Foi, então, marcada e 

fotografada nas expedições seguintes (maio de 2011, maio de 2012 e novembro de 2012)

quando foi possível visualizar o aumento da lesão e o crescimento da alga 

verticillata sobre a parte morta do coral

Figura 16 – Colônia de 
Barreta. Da esquerda para di
novembro de 2012.

 

As algas foram divididas em 

(que geralmente formam tapetes com muitas espécies)

Distribuição da média 
durante cinco expedições: outubro de 1997, março de 2010, dezembro de 2010, maio de 2011 e novembro de 

A figura 16 exemplifica a progressão de uma doença similar a

Siderastrea stellata

dezembro de 2010, onde o padrão da faixa preta é bem nítido. Foi, então, marcada e 

fotografada nas expedições seguintes (maio de 2011, maio de 2012 e novembro de 2012)

ossível visualizar o aumento da lesão e o crescimento da alga 

sobre a parte morta do coral

Colônia de Siderastrea stellata

. Da esquerda para direita, a mesma colônia fotografada em
novembro de 2012. 

As algas foram divididas em 

(que geralmente formam tapetes com muitas espécies)

da média dos diferentes tipos de doenças r
durante cinco expedições: outubro de 1997, março de 2010, dezembro de 2010, maio de 2011 e novembro de 

exemplifica a progressão de uma doença similar a

ea stellata na Falsa Barreta. Essa colônia foi fotografada na expedição de 

dezembro de 2010, onde o padrão da faixa preta é bem nítido. Foi, então, marcada e 

fotografada nas expedições seguintes (maio de 2011, maio de 2012 e novembro de 2012)

ossível visualizar o aumento da lesão e o crescimento da alga 

sobre a parte morta do coral

Siderastrea stellata afetada por uma lesão similar a da faixa preta
reita, a mesma colônia fotografada em

As algas foram divididas em quatro

(que geralmente formam tapetes com muitas espécies)

dos diferentes tipos de doenças r
durante cinco expedições: outubro de 1997, março de 2010, dezembro de 2010, maio de 2011 e novembro de 

exemplifica a progressão de uma doença similar a

na Falsa Barreta. Essa colônia foi fotografada na expedição de 

dezembro de 2010, onde o padrão da faixa preta é bem nítido. Foi, então, marcada e 

fotografada nas expedições seguintes (maio de 2011, maio de 2012 e novembro de 2012)

ossível visualizar o aumento da lesão e o crescimento da alga 

sobre a parte morta do coral. 

afetada por uma lesão similar a da faixa preta
reita, a mesma colônia fotografada em

quatro categorias

(que geralmente formam tapetes com muitas espécies)
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5.2 TEMPERATURA SUPERFICIAL DA ÁGUA DO MAR (TSM)  
 

Os valores médios mensais de TSM registrados pelo sensor, instalado na Barretinha 

entre maio de 2011 e maio de 2012, variaram entre 25,53 ºC em setembro de 2011 e 28,02ºC 

em maio de 2011, respectivamente. Uma variação similar foi observada para a série de dados 

obtida pelo Programa Coral Reef Watch/NOAA, com a menor média mensal também para o 

mês de setembro de 2011 (26,45 ºC) e a maior média para o mês de maio de 2011 (28,74 ºC) 

(figura 18). As médias mensais de TSM obtidas por esses dois meios apresentaram uma 

relação positiva e significativa (figura 19). 

 

Figura 18 – Valores médios mensais de TSM registrados pelo sensor instalado na Barretinha (■) e pelo 
Programa Coral Reef Watch (estação virtual de Fernando de Noronha) (●) entre maio de 2011 e maio de 2012. 

23

24

25

26

27

28

29

30

m
ai

/1
1

ju
n

/1
1

ju
l/1

1

ag
o/

11

se
t/1

1

ou
t/1

1

n
ov

/1
1

de
z/

11

ja
n

/1
2

fe
v/

12

m
ar

/1
2

ab
r/1

2

m
ai

/1
2

TS
M

 (º
C

)

TSM Sensor TSM NOAA



65 

 

 

 

 

Figura 19 – Regressão linear entre os valores médios mensais de TSM registrados pelo sensor instalado na 
Barretinha e pelo Programa Coral Reef Watch (estação virtual de Fernando de Noronha ) entre maio de 2011 e 
maio de 2012. 
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5.3 GRANULOMETRIA 

 

A classificação do tamanho de grão revelou a presença de areia grossa, areia muito 

grossa e grânulo (pobremente selecionados até muito bem selecionado). Apenas a piscina 

Zulu apresentou mudança de classe de areia grossa em 2010 para areia muito grossa em 2011. 

Com exceção da Barreta Falsa e Salão o percentual de areia foi maior que o percentual de 

cascalho em todas as piscinas (tabela 9). A porcentagem de silte e argila foi zero.  

Tabela 9 – Características dos tamanhos de grãos do sedimento superficial nas piscinas 
do Atol das Rocas em dezembro de 2010 e maio de 2011. 

Estações Média Φ Classificação Seleção % Cascalho % Areia 

Salão10 -0,8054 
Areia muito 

grossa 
Muito bem 
selecionado 53,16 46,84 

PodesCrer10 -0,2193 
Areia muito 

grossa 
Mod. selecionado 46,99 53,01 

Falsa Barreta10 -1,103 Grânulo 
Muito bem 
selecionado 80,19 19,81 

Falsa Barreta11 -1,041 Grânulo 
Muito bem 
selecionado 76,39 23,61 

Fenda10 -0,1298 
Areia muito 

grossa 
Mod. selecionado 15,39 84,61 

Barretinha10 -0,5316 
Areia muito 

grossa 
Mod. selecionado 33,78 66,22 

Barretinha11 -0,6393 
Areia muito 

grossa 
Bem selecionado 45,15 54,85 

Tartarugas10 -0,3399 
Areia muito 

grossa 
Mod. selecionado 36,02 63,98 

Tartarugas11 -0,07109 
Areia muito 

grossa 
Pobremente 
selecionado 26,22 73,78 

Zulu10 0,2872 Areia grossa Mod. selecionado 8,417 91,58 

Zulu11 -0,02529 
Areia muito 

grossa 
Mod. selecionado 23,2 76,8 

Porites10 0,4128 Areia grossa Mod. selecionado 12,73 87,27 

Porites11 0,6135 Areia grossa 
Pobremente 
selecionado 7,349 92,65 

Cemitério10 -0,03198 
Areia muito 

grossa 
Mod. selecionado 31,82 68,18 

Cemitério11 -0,1948 
Areia muito 

grossa 
Mod. selecionado 20,74 79,26 

Rocas10 0,6513 Areia grossa Mod. selecionado 3,416 96,58 
Rocas11 0,281 Areia grossa Mod. selecionado 8,927 91,07 
Farol10 0,8553 Areia grossa Mod. selecionado 0,7111 99,29 

Farol11 0,8168 Areia grossa 
Pobremente 
selecionado 5,435 94,56 

Ancoras10 0,5116 Areia grossa Mod. selecionado 8,637 91,36 
Ancoras11 0,5036 Areia grossa Mod. selecionado 9,098 90,9 

   Mod. = moderadamente. 



67 

 

 

 

5.4 FORAMINÍFEROS BENTÔNICOS E ÍNDICE FORAM 

 

Um total de 108 gêneros de foraminíferos bentônicos (mortos + vivos) foi 

identificado nas 105 amostras, apenas 10 desses gêneros com abundância relativa superior a 

1%. Entre esses gêneros, os mais abundantes são: Archaias, Quinqueloculina, Sorites, 

Amphistegina e Borelis. A distribuição desses 5 gêneros mais abundantes, em relação aos 

demais gêneros encontrados no Atol, demonstra que juntos representam mais de 60% da 

abundância relativa média em todas as estações e nos dois períodos de coleta (dezembro/2010 

e maio/2011) (figura 20).  

 

Figura 20 – Distribuição dos 5 gêneros mais abundantes em relação aos outros gêneros encontrados nas piscinas 
do Atol das Rocas durante dezembro de 2010 e maio de 2011.  
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A densidade média nas estações variou de 254 a 2.528 testas por 10g de sedimento 

(figura 21 e apêndice 1). Em todas as estações, testas muito quebradas ou com alto grau de 

desgaste foram registradas, principalmente da espécie Archaias angulatus, sendo retiradas das 

contagens e resultando em 5 amostras da Barretinha (2 coletadas em dezembro/2010 e 3 em 

maio/2011) com número de testas inferior a 150/10g. Além dessas amostras, as 10 amostras 

da estação Barreta Falsa e 3 do Salão (dezembro/2010), também não atingiram o mínimo de 

testas necessário para análises de assembleia e índices.  

 

Figura 21 – Densidade de foraminíferos bentônicos (número de testas/10 g) nas estações de coleta do Atol das 
Rocas (dezembro/2010 e maio/2011). As barras indicam erro padrão. 

  

A regressão linear entre a densidade média de indivíduos (incluindo as amostras com 

densidade inferior a 150 testas/10g) e o tamanho médio dos grãos de cada estação mostra uma 

relação direta significativa (r2 = 0,4565 e p = 0,0008) (figura 22).  
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Figura 22 – Regressão linear entre densidade (número de testas/10 g) média de foraminíferos bentônicos e 
tamanho médio dos grãos (em escala phi) nas estações de coleta do Atol das Rocas (dezembro/2010 e 
maio/2011), com respectiva equação, coeficiente de correlação (r), coeficiente de determinação (r2) e valor de p. 

 

O número médio de indivíduos por 10 g variou entre 254 na estação Salão10 e 2.258 

na estação Ancoras10 (tabela 10). A riqueza atingiu um valor médio máximo de 39 gêneros 
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equitatividade de Pielou variou de 0,33 na piscina Barretinha (2010 e 2011) a 0,76 em 

Cemitério11. O índice de diversidade de Shannon-Wiener atingiu um valor médio máximo de 

2,63 em Cemitério10 e mínimo de 0,95 na Barretinha11. Por fim, os valores médios de 

dominância variaram entre 0,13 em Salão10 e 0,66 em Barretinha11 (tabela 10, figura 23). 

Não houve diferença significativa entre os valores dos índices e o padrão de abertura das 

piscinas, para dezembro de 2010 (tabela 11). Ressalta-se que para maio de 2011 essa análise 

não pode ser realizada, pois 3 piscinas abertas não puderam ser monitoradas devido às 

condições de mar desfavoráveis para o mergulho.  
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Tabela 10 – Valores médios (± desvio padrão) de densidade (N), riqueza de gêneros (S), 
equitatividade de Pielou (J’), diversidade de Shannon-Wiener (H’) e dominância (D). 

Estação N S J’ H’ D 
Salão10 254 ± 90,51 29 ± 0 0,75 ± 0,06 2,52 ± 0,21 0,13 ± 0,02 
PodesCrer10 967 ± 508,02 28 ± 3,78 0,72 ± 0,06 2,41 ± 0,24 0,16 ± 0,06 
Fenda10 1528 ± 1799,51 23 ± 11,63 0,54 ± 0,23 1,72 ± 0,84 0,38 ± 0,29 
Barretinha10 478 ± 152,44 16 ± 16,29 0,33 ± 0,34 1,03 ± 1,34 0,65 ± 0,45 
Barretinha11 278 ± 19,09 17 ± 10,61 0,33 ± 0,15 0,95 ± 0,62 0,66 ± 0,23 
Tartarugas10 666 ± 756,58 28 ± 16,95 0,58 ± 0,17 1,93 ± 0,85 0,34 ± 0,23 
Tartarugas11 824 ± 443,83 22 ± 3,56 0,70 ± 0,02 2,16 ± 0,16 0,19 ± 0,03 
Zulu10 1723 ± 1494,01 25 ± 9,26 0,67 ± 0,16 2,13 ± 0,62 0,24 ± 0,16 
Zulu11 340 ± 120,10 19 ± 3,05 0,71 ± 0,03 2,10 ± 0,12 0,18 ± 0,02 
Porites10 1212 ± 477,10 22 ± 3,90 0,68 ± 0,04 2,10 ± 0,19 0,20 ± 0,06 
Porites11 558 ± 172,45 20 ± 3,21 0,69 ± 0,01 2,04 ± 0,09 0,20 ± 0,02 
Cemitério10 893 ± 621,86 39 ± 6,87 0,72 ± 0,04 2,63 ± 0,09 0,13 ± 0,02 
Cemitério11 424 ± 261,00 28 ± 4,83 0,76 ± 0,05 2,53 ± 0,26 0,14 ± 0,06 
Rocas10 1063 ± 694,22 16 ± 5,76 0,46 ± 0,08 1,28 ± 0,35 0,50 ± 0,13 
Rocas11 483 ± 268,44 17 ± 3,85 0,74 ± 0,04 2,10 ± 0,23 0,16 ± 0,03 
Farol10 1328 ± 1095,71 19 ± 4,60 0,68 ± 0,04 2,00 ± 0,07 0,21 ± 0,02 
Farol11 1087 ± 884,26 16 ± 5,49 0,60 ± 0,26 1,70 ± 0,83 0,33 ± 0,33 
Ancoras10 2528 ± 1785,89 25 ± 9,76 0,69 ± 0,18 2,21 ± 0,80 0,23 ± 0,23  
Ancoras11 1145 ± 791,67 25 ± 10,06 0,74 ± 0,03 2,34 ± 0,37 0,14 ± 0,03 

 

 
Figura 23 – Índices de riqueza (S), equitatividade de Pielou (J’), diversidade de Shannon-Wiener (H’) e 
dominância (D) dos foraminíferos bentônicos coletados em piscinas naturais do Atol das Rocas em 
dezembro/2010 e maio/2011. As barras indicam desvio padrão. 
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Tabela 11 - Resultados da ANOVA para valores de riqueza de gêneros (S), equitatividade de 
Pielou (J’), diversidade de Shannon-Wiener (H’), dominância (D) e número de indivíduos (N) 

para os diferentes padrões de abertura das piscinas em relação ao mar de fora (abertas, 
semiabertas e isoladas) para dezembro de 2010 no Atol das Rocas. 

 Riqueza (S)  Equitatividade (J’) 
Parâmetro SQ gl F p  SQ gl F p 
Padrões de 
abertura 

5,453 2 0,024 0,9765  0,031 2 0,507 0,6058 

Resíduo 5391,267 47    1,455 47   

 Shannon-Wiener (H’)  Dominância (D) 
Parâmetro SQ gl F p  SQ gl F p 
Padrões de 
abertura 

0,160 2 0,159 0,8563  0,041 2 0,410 0,6663 

Resíduo 23,716 47    2,361 47   

 Número de indivíduos (N)   
Parâmetro SQ gl F p      
Padrões de 
abertura 

2093992,063 2 0,807 0,4525      

Resíduo 61012508,817 47        
SQ: Soma dos quadrados, gl: graus de liberdade. Padrões de abertura = abertas, semiabertas e isoladas 
 

A análise de cluster usando o coeficiente de distância de Bray-Curtis baseada nas 

similaridades das amostras distinguiu 2 grupos maiores (figura 24). O primeiro é formado 

pelas piscinas abertas Barretinha e Salão. O segundo incluiu todas as outras estações. Através 

da análise de Similaridade de porcentagem (SIMPER), usando coeficiente de similaridade de 

Bray-Curtis, pode se observar os principais gêneros que definem os 2 grupos, apresentados na 

tabela 12. Os níveis de similaridade foram 51% no primeiro grupo e 64% no segundo, 

confirmados por um baixo estresse de 0,1 na análise de escalonamento multidimensional 

(MDS 2D) (figura 25).  
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Figura 24 – Dendrograma do agrupamento hierárquico baseado na similaridade de Bray-Curtis com valores 
médios de densidade de foraminíferos por estação de coleta do Atol das Rocas, para dezembro de 2010 e maio 
de 2011.  

 

Tabela 12 – A análise de porcentagens de similaridade das contribuições dos gêneros, 
usando coeficiente de similaridade de Bray-Curtis, e seus respectivos grupos. São 

apresentados os gêneros apresentados com similaridade acima de 5% em pelo menos um 
grupo. 

Grupo Similaridade 
média 

Gêneros 
principais 

Similaridade 
média 

Contribuição 
% 

Cumulativa 
% 

1 50,55 Archaias 13,33 26,37 67,10 
  Amphistegina 6,35 12,56  
  Quinqueloculina 6,08 12,03  
  Sorites 5,49 10,85  
  Borelis 2,68 5,30  

2 64,03 Archaias 8,11 12,67 54,18 
  Sorites 7,27 11,36  
  Amphistegina 7,05 11,00  
  Quinqueloculina 6,67 10,41  
  Borelis 5,60 8,74  
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Figura 25 – Análise de escalonamento multidimensional (MDS) das estações de coleta no Atol das Rocas, para 
dezembro de 2010 e maio de 2011. 

 

Mesmo com um total de 108 gêneros identificados, apenas 21 gêneros tem 

frequência de ocorrência superior a 40% e estão representados na figura 26. A maioria dos 

gêneros representantes dos foraminíferos com endossimbiontes no Atol das Rocas apresentou 

frequência de ocorrência superior a 49%, porém somente Archaias e Amphistegina 

apresentaram 100%. 
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Figura 26 – Gêneros com maior frequência de ocorrência nas amostras coletadas no Atol das Rocas, em 
dezembro de 2010 e maio de 2011. *Gêneros de foraminíferos com endossimbiontes. 

 

Além de serem frequentes nas amostras, os foraminíferos com endossimbiontes 

também representam as maiores proporções de densidade, em relação aos outros dois grupos 

funcionais juntos, em 17, das 18 estações. O valor mínimo encontrado para essa proporção é 

41,30% para a estação PodesCrer10, podendo atingir 89,41% em Rocas10 (figura 27). A alta 

proporção desse grupo, em todas as amostras e estações, resultam em valores de Índice 

FORAM superiores a 4, com médias variando entre 5,29 na estação PodesCrer10 e 9,14 em 

Rocas10 (figura 28, tabela 13). A média do IF para dezembro de 2010 é 7,03, e 7,09 para 

maio de 2011. 
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Figura 27 – Proporção da densidade dos foraminíferos dentro dos três grupos funcionais (com endossimbiontes, 

outros heterotróficos menores e tolerantes ao estresse), representantes da fauna total das estações de coleta no 
Atol das Rocas, em dezembro de 2010 e maio de 2011. 

 

Figura 28 – Valores médios do Índice FORAM para as piscinas naturais do Atol das Rocas, em dezembro de 
2010 e maio de 2011. Barras indicam erro padrão. 

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

S
al

ão
10

P
od

es
C

re
r1

0

F
en

da
10

B
ar

re
tin

ha
10

B
ar

re
tin

ha
11

T
ar

ta
ru

ga
s1

0

T
ar

ta
ru

ga
s1

1

Z
ul

u1
0

Z
ul

u1
1

P
or

ite
s1

0

P
or

ite
s1

1

C
em

ité
rio

10

C
em

ité
rio

11

R
oc

as
10

R
oc

as
11

F
ar

ol
10

F
ar

ol
11

A
nc

or
as

10

A
nc

or
as

11

Abertas Semiabertas Isoladas

D
en

si
da

de
 (

n.
 d

e 
te

st
as

/1
0h

)
Com endossimbiontes Outros heterotróficos menores Tolerantes a estresse

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S
al

ão

P
od

es
C

re
r

F
en

da

B
ar

re
tin

ha

T
ar

ta
ru

ga
s

Z
ul

u

P
or

ite
s

C
em

ité
rio

R
oc

as

F
ar

ol

A
nc

or
as

Abertas Semiabertas Isoladas

Ín
di

ce
 F

O
R

A
M

2010

2011



76 

 

 

 

Tabela 13 – Valores do Índice FORAM (média ± erro padrão) nas estações de coleta no 
Atol das Rocas, em dezembro de 2010 e maio de 2011. 

Estação Índice FORAM 
Salão10 7,78 ± 0,491 

PodesCrer10 5,29 ± 0,573 
Fenda10 7,59 ± 0,829 

Barretinha10 7,25 ± 1,32 
Barretinha11 7,63 ± 1,024 
Tartarugas10 7,30 ± 0,901 
Tartarugas11 6,40 ± 0,364 

Zulu10 6,26 ± 0,936 
Zulu11 6,78 ± 0,518 

Porites10 6,75 ± 0,453 
Porites11 7,48 ± 0,378 

Cemitério10 5,76 ± 0,567 
Cemitério11 6,34 ± 0,349 

Rocas10 9,15 ± 0,223 
Rocas11 7,47 ± 0,717 
Farol10 7,66 ± 0,397 
Farol11 7,21 ± 0,869 

Ancoras10 6,53 ± 0,948 
Ancoras11 7,45 ± 0,378 

 

Testas coradas (vivos no momento da coleta) foram registradas em 63 amostras de 

sedimento superficial, no entanto representaram apenas 2,78% da abundância relativa de todas 

as amostras. A proporção entre mortos e vivos por estação está apresentada na figura 29. 

Entre os 45 gêneros encontrados corados, apenas 5 apresentaram frequência de ocorrência 

acima de 15%: Cymbaloporetta (40%), seguido de Bolivina (27,6%), Rosalina (26,4%), 

Quinqueloculina e Spirillina (16,1%).  
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Figura 29 – Distribuição da densidade (n/10g) de foraminíferos bentônicos mortos e vivos por estação. 

 

O gênero Cymbaloporetta, além de mais frequente, é também o que apresenta a 

abundância relativa mais alta na maioria das estações, porém a média não atinge 2%. Com 

exceção de Rosalina em Salão10 e Quinqueloculina em PodesCrer10, os demais gêneros não 

atingem 1% de abundância relativa média em nenhuma das estações (figura 30). Devido à 

baixa abundância relativa de testas coradas nas amostras, não foi possível calcular os índices, 

incluindo o Índice FORAM, baseado somente na fauna viva. No entanto, é importante relatar 

que as testas coradas registradas são representantes principalmente do grupo funcional outros 

heterotróficos menores, seguido dos tolerantes ao estresse, com poucos representantes dos 

foraminíferos com endossimbiontes vivos no sedimento (figura 31). Por exemplo, testas 

coradas de Amphistegina foram encontradas apenas em duas estações, Salão10 (n=4) e 

Cemitério11 (n=2).  
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Figura 30 – Abundância média relativa dos gêneros, representantes da fauna viva, mais frequentes nas amostras 
coletadas nas piscinas do Atol das Rocas em dezembro de 2010 e maio de 2011.  

 

Figura 31 – Distribuição dos gêneros representantes dos três grupos funcionais (outros heterotróficos menores, 

tolerantes ao estresse e com endossimbiontes) na fauna viva do Atol das Rocas (dezembro de 2010 e maio de 
2011). 
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5.5 FORAMINÍFEROS E IF X CORAIS E ALGAS 

 

Como já apresentado anteriormente o percentual médio de cobertura de coral e algas 

apresentou grande variação entre as diferentes piscinas do Atol das Rocas. Por outro lado, os 

valores dos Índices FORAM são bastante similares na maioria das piscinas (figura 32). 

Excluindo a piscina de Ancoras da análise foi possível identificar uma correlação significativa 

entre a cobertura de algas e a densidade de foraminíferos com endossimbiontes (r= 0,6353; p= 

0,048) (tabela 14). 

 

Figura 32 – Valores do Índice FORAM, para dezembro de 2010 e maio de 2011, e o percentual médio de 
cobertura de corais e algas nas diferentes piscinas do Atol das Rocas. 

 

Tabela 14 – Coeficientes de correlação de Pearson entre valores numéricos para os 
foraminíferos (Índice FORAM e densidade) e cobertura de corais e algas para as 

piscinas do Atol das Rocas, exceto Ancoras, durante dezembro de 2010 e maio de 2011. 

 Cobertura de Corais  Cobertura de Algas 
Índice FORAM -0,3081 

p= 0,386 
0,0543 

p=0,882 
Densidade total de 
foraminíferos 

-0,3819 
p= 0,276 

0,5591 
p= 0,93 

Densidade de foraminíferos 
com endossimbiontes 

-0,5371 
p= 0,109 

0,6353 
p= 0,048* 

Densidade de foraminíferos 
heterotróficos menores 

-0,1561 
p=0,667 

0,3499 
p= 0,322 

Densidade de foraminíferos 
tolerantes ao estresse 

0,0469 
p=0,898 

0,172 
p= 0,635 

(nível de significância α = 0,05), N=17.  
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5.6 RAZÃO Mg/Ca  

 

Os valores médios das razões Mg/Ca para as carapaças da espécie Nonion commune, 

considerando aquelas em que a leitura dos elementos pode ser realizada nas 5 câmaras, 

variaram entre 5,47 e 12,62 mmol/mol. Foi observada uma influência no tamanho da carapaça 

e os valores da razão Mg/Ca. Os valores de Mg/Ca diminuem com o aumento da carapaça 

(figura 33).  O que também pode ser observado é que a diferença nos valores entre as câmaras 

também diminui com o aumento da carapaça (figura 34). 

 

Figura 33 - Regressão linear entre os valores médios de Mg/Ca (mmol/mol) das carapaças de Nonion commune 
e o tamanho das carapaças (µm), com respectiva equação, coeficiente de correlação (r), coeficiente de 
determinação (r2) e valor de p. 
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Figura 34 - Valores médios de Mg/Ca (mmol/mol) nas 5 câmaras em relação às classes de tamanho das 
rapaças (µm) de Nonion commune.
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Tabela 16 – Valores da razão Mg/Ca para espécie Nonion comunne coletadas nas 
piscinas Tartarugas e Ancoras, Atol das Rocas, em dezembro de 2010 e maio de 2011. 

Valores em negrito indicam as médias calculadas com base nas cinco câmaras e referem-
se às carapaças e câmaras utilizadas nas análises. 

                                                                                                                         (continua) 

Estação 
Data da 

coleta 

Tamanho 

(µm) 

Mg/Ca (mmol/mol) T* 

(°C) Média f1 f2 f3 f4 f5 

Tartarugas 02/12/2010 344,91 6,82 4,21 5,51 6,09 11,27 7,03 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 293,89 9,74 10,54 5,20 6,33 11,20 15,42 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 328,24 6,79 4,32 4,95 8,02 9,60 7,07 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 353,91 5,69 5,27 4,26 5,98 4,66 8,27 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 320,65 5,75 4,93 6,90 6,05 4,95 5,92 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 229,69 12,62 9,39 8,03 11,05 7,19 10,53 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 283,18 5,74 4,98 5,01 6,60 5,49 6,62 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 238,64 6,26  5,66 6,26  6,86 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 249,82 6,32  5,40  6,37 7,19 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 247,55 4,17 4,17     27,41 

Tartarugas 02/12/2010 218,89 8,72 5,83  12,41 9,05 7,57 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 212 4,83 4,45 5,80   4,23 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 255,67 6,53  4,31 7,85 7,44  27,41 

Tartarugas 02/12/2010 253,41 6,65  5,22 5,68 7,73 7,96 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 240,34 5,55  5,28 5,64 5,03 6,23 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 242,18 5,52  4,72  5,97 5,88 27,41 

Tartarugas 02/12/2010 284,3 5,37  4,32 4,00 7,70 5,47 27,41 

Ancoras 05/12/2010 349,2 6,42 7,55 6,28  6,37 5,48 27,41 

Ancoras 05/12/2010 279,31 5,85  5,73 5,82 5,98 5,86 27,41 

Ancoras 05/12/2010 303,56 6,95 6,58 5,90 6,20 9,41 6,67 27,41 

Ancoras 05/12/2010 315,51 5,47 4,59 5,21 6,67 5,52 5,38 27,41 

Ancoras 05/12/2010 351,9 5,95 6,16 6,56 5,01 5,63 6,41 27,41 

Ancoras 05/12/2010 258,21 6,09 5,65 5,49 6,07 6,70 6,54 27,41 

Ancoras 05/12/2010 247,76 5,69 5,56 5,04 6,21 5,57 6,08 27,41 

Ancoras 05/12/2010 286,39 5,74 5,17 4,62 5,31 7,10 6,50 27,41 

Ancoras 05/12/2010 302,22 6,51 6,00 5,57 6,61 7,18 7,21 27,41 

Tartarugas 16/05/2011 266,38 8,07 4,37 5,48 5,18 15,22 10,10 28,80 

Tartarugas 16/05/2011 299,02 7,68 3,96 5,53 12,18 8,20 8,55 28,80 
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Estação 
Data da 

coleta 

Tamanho 

(µm) 

Mg/Ca (mmol/mol) T* 

(°C) Média f1 f2 f3 f4 f5 

Tartarugas 16/05/2011 350,09 6,83 6,98 12,32 4,86 4,05 5,96 28,80 

Tartarugas 16/05/2011 221,96 9,58 3,27 5,96 11,86 17,23 9,60 28,80 

Tartarugas 16/05/2011 232,54 8,46 6,82 8,72 8,83 9,67 8,26 28,80 

Tartarugas 16/05/2011 221,97 9,48 7,58 5,88 7,36 11,21 15,35 28,80 

Tartarugas 16/05/2011 262,06 10,36 14,07 7,94 4,64 9,50 15,65 28,80 

Tartarugas 16/05/2011 236,96 6,30 6,07 6,53    28,80 

Tartarugas 16/05/2011 298,15 5,65  5,76 6,00 5,18  28,80 

*Médias mensais de TSM, referente ao mês anterior das coletas (novembro de 2010 e abril de 
2011), obtidas através da estação virtual de Fernando de Noronha do Programa Coral Reef 
Watch/NOAA. 
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6 DISCUSSÃO 
 

6.1 CENSOS VISUAIS SUBAQUÁTICOS 
 

Os primeiros levantamentos realizados em outubro de 2007 demonstraram uma alta 

variabilidade no percentual médio de cobertura de coral nas piscinas do Atol das Rocas, com 

os maiores valores para os canais e piscinas abertas. Embora o platô recifal permaneça 

totalmente submerso a maior parte do tempo, durante duas vezes ao dia, no período das marés 

baixas, o fluxo de água é limitado nas piscinas isoladas e semiabertas, mas continua constante 

nas piscinas abertas e canais. Essa movimentação da água pode ter proporcionado melhores 

condições para o estabelecimento dos corais nas piscinas abertas, em relação às piscinas 

semiabertas e isoladas, uma vez que fluxos de água reduzidos podem intensificar a habilidade 

competitiva de macroalgas (CHADWICK; MORROW, 2011), que por sua vez são 

abundantes em todo o platô recifal e piscinas (FONSECA, 2010; VILLAÇA et al., 2010). A 

piscina das Tartarugas apresentou uma cobertura de coral semelhante ao que foi registrado 

para algumas piscinas abertas. Isso pode ser devido à proximidade com a piscina do Salão, 

que tem a maior cobertura de coral entre as piscinas estudadas, e à existência de estruturas 

mais complexas no interior da piscina, em relação às outras duas semiabertas e, assim, mais 

substrato consolidado estaria disponível para o assentamento de corais. Alta variabilidade no 

percentual médio cobertura de coral entre sítios de uma mesma localidade também é 

registrada para outras regiões recifais brasileiras (FERREIRA; MAIDA, 2006). 

As espécies de corais hermatípicos registradas nas piscinas do Atol das Rocas 

ocorrem também em todas as regiões recifais do Brasil (LEÃO et al., 2010). A espécie 

Siderastrea stellata, registrada em todas as piscinas, continua sendo a mais abundante no 

Atol, seguida por Porites astreoides, assim como relatado por Echeverría et al. (1997). Com 

exceção de Madracis decatis, registrada apenas em duas piscinas, as espécies Montastrea 

cavernosa, Mussismilia hispida e Favia gravida também estão entre as mais comuns 

apresentadas por esses autores. Além dessas espécies, existe o registro de Agaricia agaricites 

e Porites branneri (ECHEVERRÍA et al., 1997), ausentes nas piscinas monitoradas no 

presente trabalho, mesmo quando procuradas fora da área das transeções. Echeverría et al. 

(1997), baseados em Laborel (1969), atribuem a dominância de Siderastrea stellata no Atol a 

fatores como tolerância ao deslocamento enquanto as colônias ainda são pequenas e por serem 
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altamente resistentes a variações de temperatura. Colônias pequenas são vistas sobre o platô 

recifal do Atol, tolerando períodos de exposição durante a maré baixa. A espécie também é 

comum em outros recifes brasileiros, e podem habitar áreas mais costeiras com altos níveis de 

sedimentação e turbidez (MAIDA; FERREIRA, 1997). 

Com a continuidade do monitoramento, foi possível observar uma estabilidade no 

percentual médio de cobertura de coral no intervalo de aproximadamente 2 anos e 5 meses, 

entre outubro de 2007 e março de 2010. Após essa segunda expedição, uma redução 

significativa no percentual médio de cobertura de coral, acima de 30%, foi registrada para 5 

entre os 15 sítios monitorados. Entre as 4 piscinas abertas, com redução significativa de 

cobertura de coral, Podes Crer, Falsa Barreta e Barretinha apresentaram esse declínio nos 

levantamentos realizados em dezembro de 2010. Para o Salão, a redução pode ser registrada 

somente em maio de 2012, ressaltando que não foi possível realizar o levantamento nessa 

piscina em maio de 2011. A piscina Zulu foi a única, entre as semiabertas e isoladas, a 

apresentar redução significativa na cobertura de coral. Porém, essa piscina foi caracterizada 

com baixa cobertura, com colônias pequenas sendo interceptadas na transeção de ponto 

somente em outubro de 2007. Devido à dinâmica local, parte dos corais dessa piscina pode ter 

sido soterrada e, por isso, não registrada nos outros levantamentos. Por outro lado, colônias 

pequenas e em baixa abundância foram registradas na transeção de faixa (20 x 1m), gerando 

resultados sobre branqueamento e doenças nessa piscina. 

Eventos severos de branqueamento e doenças em corais estão entre os principais 

fatores responsáveis pelo declínio da cobertura viva desses organismos nos ambientes recifais 

(SUTHERLAND; PORTER; TORRES, 2004; BRUCKNER; HILL, 2009; EAKIN et al., 

2010; LESSER, 2011). Essa pode ser a principal razão do declínio no percentual médio de 

cobertura viva de coral nas 4 piscinas abertas, uma vez que houve o registro em percentuais 

elevados de colônias branqueadas e doentes em todas as piscinas, principalmente durante 

dezembro de 2010 e março de 2011. As doenças apresentaram percentuais significativamente 

maiores nas piscinas abertas e serão discutidas com mais detalhes posteriormente. O 

percentual médio de branqueamento foi similar entre as piscinas. Além de muitas vezes 

estarem relacionados com temperaturas anomalamente altas (BRUNO; SELIG, 2007; 

BRUNO et al., 2007; EAKIN et al., 2010; HERON et al., 2010), altos níveis de radiação solar 

e baixa turbidez também podem provocar branqueamento, bem como doenças, em corais 
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(HOEGH-GULDBERG, 1999; FABRICIUS, 2006; BROWN; DUNNE, 2008). A posição 

equatorial do Atol, a pouca profundidade e alta transparência da água nas piscinas sugerem 

que um alto nível de radiação atinja a comunidade bentônica do platô recifal, podendo 

também contribuir para desencadeamento e maior intensidade de eventos de branqueamento e 

doenças durante períodos de temperaturas mais quentes. 

Em 2010, altas temperaturas superficiais da água do mar foram registradas em 

diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil, causando branqueamento e doenças em corais 

(EAKIN et al., 2010; KRISHNAN et al., 2011; FERREIRA et al., 2013; MIRANDA; CRUZ; 

LEÃO, 2013). Entre março e junho de 2010, bem como de março a maio de 2011, o programa 

Coral Reef Watch, colocou a região oceânica de Fernando de Noronha, distante a 145 km do 

Atol, em estado de atenção ao branqueamento 

(http://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/vs/brazil.php#FernandodeNoronha_Brazil), quando 

colônias branqueadas e doentes também foram observadas no Atol. Os dados de TSM 

provenientes desse satélite provaram ser úteis para região do Atol das Rocas, uma vez que 

apresentaram uma relação positiva e significativa com os dados de temperatura obtidos pelo 

sensor instalado na Barretinha. Bem como, as médias mensais geradas a partir dessas duas 

fontes de dados variaram de maneira similar ao longo do ano. 

Ferreira et al. (2013) publicaram um estudo sobre a relação de anomalias de TSM 

com branqueamento e doenças em corais para Fernando de Noronha e Atol das Rocas, 

registrados em levantamentos realizados entre outubro de 2007 e dezembro de 2010, 

incluindo parte dos dados do presente trabalho. As séries de dados de TSM analisadas foram 

oriundas de três boias do Projeto PIRATA (8ºS 30ºW, 0ºS 35ºW e 0ºS 23ºW) e do banco de 

dados global conhecido como Pathfinder versão 5.2, onde a série é derivada de dados 

históricos globais dos radiômetros AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) a 

bordo dos satélites NOAA/NASA (http://pathfinder.nodc.noaa.gov). Uma relação 

significativamente positiva foi encontrada entre a porcentagem de corais branqueados e 

HotSpots (anomalias baseadas nas médias climatológicas de TSM do mês mais quente) 

registrados pelas boias PIRATA e satélite, tanto para o Atol das Rocas, como para Fernando 

de Noronha. No entanto, diferentemente do Atol, nenhum sítio em Fernando de Noronha 

apresentou declínio significativo na cobertura viva de coral (FERREIRA et al., 2013). Os 

autores ainda relatam que toda a região foi afetada pela elevada anomalia térmica de 2010, ao 
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longo de todo o ano, que atingiu o máximo de 1,47 ºC no Atol das Rocas. Durante o ano de 

2009, anomalias positivas também persistiram durante 247 dias no Atol. Além disso, o verão 

de 2010 foi precedido por um inverno quente em 2009, com anomalias positivas atingindo 

0,68 ºC. Portanto, a ocorrência dessas duas sequências de anomalias positivas (2009 e 2010), 

que desencadeou o branqueamento no Atol das Rocas e em Fernando de Noronha, podem ter 

reduzido a recuperação dos corais pós-branqueamento e intensificado o surto de doenças nas 

duas localidades (FERREIRA et al., 2013). O estudo de Miranda, Cruz e Leão (2013) também 

pode exemplificar como a intensidade e persistência das anomalias térmicas podem 

influenciar na duração e recuperação de um evento de branqueamento. Esse estudo foi 

realizado na Baía de Todos os Santos, estado da Bahia, onde a anomalia térmica chegou a 

0,75ºC, também em 2010, mas não foi persistente, atingindo o máximo no mês de março e 

diminuindo em abril. O branqueamento de corais ocorreu, atingindo níveis acima de 30%, 

porém teve uma duração de aproximadamente 1 mês, com recuperação total após o evento 

(MIRANDA; CRUZ; LEÃO, 2013). 

Para o ano de 2012, nenhum alerta e/ou anomalia positiva foi registrada para a região 

(http://coralreefwatch.noaa.gov) e, em novembro desse mesmo ano, os percentuais de 

branqueamento ficam menores que 10% em todas as piscinas monitoradas. Por outro lado, 

mesmo em menores proporções em relação a 2010 e 2011, as doenças ainda persistem acima 

de 20% nas piscinas abertas e em torno de 10% nas piscinas isoladas e semiabertas. Para 

Bruckner e Hill (2009), a prevalência de corais doentes pode continuar alta até que todas as 

colônias suscetíveis morram total ou parcialmente e, então, a proporção dessas colônias 

doentes será reduzida com o tempo. Por exemplo, a colônia infectada em 2010, por uma 

doença semelhante a da faixa preta (figura 16), permaneceu com partes visíveis do tecido 

lesionado ainda em maio de 2012, mas desapareceram até novembro do mesmo ano, causando 

uma mortalidade parcial. O desaparecimento da lesão, na maioria das vezes, ocorre quando a 

temperatura da água diminui (CARLTON; RICHARDSON, 1995). 

Em alguns locais as doenças também podem estar associadas com estressores como 

eutrofização, sedimentação, poluição, baixa qualidade de água, contaminação fecal e 

precipitação (SUTHERLAND; PORTER; TORRES, 2004), o que não parece ser o caso do 

Atol, devido à sua distância da costa, pouca interferência humana e proteção integral. No 

entanto, as doenças similares à da faixa preta, praga branca e manchas escuras, registradas nas 



88 

 

 

 

piscinas do Atol, possuem as temperaturas elevadas como um estressor abiótico comum entre 

elas (SUTHERLAND; PORTER; TORRES, 2004). Poucos dados são disponíveis sobre os 

modos de transmissão e mecanismos de patogenicidade, e os agentes causadores da maioria 

das doenças não são conhecidos (HARVELL et al., 2007; WEIL; ROGERS, 2011). Além 

disso, recentes evidências indicam que as comunidades de bactérias e fungos que habitam os 

tecidos dos corais são altamente dinâmicas e diferentes micro-organismos podem gerar 

respostas fisiológicas similares, incluindo as lesões (RITCHIE, 2006; VOSS et al., 2007). 

Weil e Rogers (2011) sugerem que as doenças encontradas por Francini-Filho et al. (2008) 

para a região de Abrolhos sejam causadas por diferentes agentes, devido a conectividade 

limitada entre os recifes do Caribe e Brasil, mas possivelmente podem ser desencadeadas por 

mudanças ambientais similares, como aumento da temperatura da água.  

As doenças atingiram maiores percentuais nas piscinas abertas e na piscina do Farol 

(isolada). Nessas piscinas a abundância relativa da espécie Siderastrea stellata varia entre 90 

e 100% (figura 8). Espécies comuns em um local apresentam um maior potencial de contrair 

doenças em relação às espécies não comuns, provavelmente facilitada pelas elevadas taxas de 

transmissão das doenças como um resultado de menores distâncias entre colônias da mesma 

espécie (DIAZ; MADIN, 2011). No Caribe, a espécie Siderastrea siderea também é 

considerada uma das mais suscetíveis a diversas doenças (GOCHFELD; OLSON; 

SLATTERY, 2006), ambas são caracterizadas por pólipos de pequeno diâmetro. Diaz e 

Madin (2010) afirmam que corais com pólipos menores tendem a ser mais suscetíveis às 

doenças, devido a menor capacidade de armazenamento de energia quando comparadas com 

colônias de pólipos maiores, que por sua vez são mais resistentes. Além disso, colônias com 

pólipos menores tendem a ser mais atacadas por predadores, por exemplo, peixes da família 

Chaetodontidae, que também podem ser considerados vetores de transmissão de doenças 

(DIAZ; MADIN, 2011). Durante os trabalhos de campo no Atol das Rocas foi possível 

observar muitos peixes da família Acanthuridae mordendo os corais. Além da dominância de 

Siderastrea stellata nas piscinas abertas, o constante e intenso fluxo de água, em algumas 

piscinas abertas, também podem ter influenciado no aumento da incidência de doenças.  

Outro padrão encontrado foi que doenças caracterizadas por faixas pretas/roxas e 

praga branca, que causam lesões e mortalidade de tecido nos corais (SUTHERLAND; 

PORTER; TORRES, 2004), são encontradas principalmente nas piscinas abertas. Enquanto, 
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nas piscinas isoladas e semiabertas, foram registradas principalmente doenças, que podem ser 

causadas por infecções bacterianas devido ao estresse térmico, que alteram a cor do tecido 

(manchas escuras), mas muitas vezes não lesionam o tecido e podem não causar mortalidade 

(GOCHFELD; OLSON; SLATTERY, 2006). Essa maior incidência de doenças que causam 

lesões teciduais, nas piscinas abertas, pode explicar parte do declínio significativo encontrado 

na cobertura de coral para a maioria dessas piscinas. Enquanto as piscinas isoladas e 

semiabertas não apresentam esse declínio significativo, mesmo em Tartarugas onde a 

cobertura de coral é semelhante ao encontrado nas piscinas abertas.  

Kuta e Richardson (2002) relacionaram alguns fatores ambientais e incidência de 

doença da faixa preta. Eles encontraram essa doença em áreas com diversidade de corais 

significativamente menor em comparação com locais onde não havia o registro da faixa preta. 

O Atol pode ser caracterizado por uma baixa de diversidade de corais, mesmo quando 

comparado à outras regiões recifais brasileiras. Esses mesmos autores não encontraram uma 

clara relação entre a incidência de doença da faixa preta e qualidade de água degradada. Os 

únicos fatores que foram considerados críticos para o desenvolvimento das doenças foram as 

elevadas temperaturas da água e a disponibilidade de luz (KUTA; RICHARDSON, 2002). 

Francini-Filho et al. (2008, 2010) encontraram diferenças sazonais na prevalência de 

praga branca, sendo maior no verão, na região de Abrolhos. Segundo esses autores, durante o 

inverno há um aumento na turbidez da água que pode levar a níveis relativamente baixos de 

penetração de luz, mitigando assim os danos de temperatura/irradiação para os corais. No Atol 

das Rocas essa diferença sazonal, principalmente em relação à turbidez, não é observada, mas 

sim uma alta transparência da água durante o ano todo. Diaz e Madin (2011) também relatam 

que espécies de corais que preferem águas turvas, habitat protegido e/ou maiores 

profundidades mostraram uma menor tendência para contrair doenças, pois já estão adaptadas 

aos ambientes onde existem maiores níveis de patógenos e o fluxo de água com sedimento em 

suspensão é mais devagar. Por outro lado, o aumento do potencial de doenças em espécies que 

preferem ou vivem em águas claras e/ou elevada exposição de ondas, como no Atol das 

Rocas, pode ser explicado pelo fato de que eles não têm as adaptações necessárias para lidar 

com o aumento dos níveis de patógenos em seu ambiente (DIAZ; MADIN et al., 2010). Esses 

fatores ainda podem ser intensificados pelas baixas profundidades das piscinas, explicando os 

altos níveis de doenças registrados no Atol das Rocas.  
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As algas apresentaram altos percentuais de cobertura nas piscinas, assim como 

registrado em outros trabalhos para o platô recifal (e.x. FONSECA, 2010; VILLAÇA et al., 

2010; FONSECA et al., 2012). A piscina do Farol é a única, entre as isoladas e semiabertas, 

onde os percentuais de alga folhosa e indicadoras de nutrientes são maiores que a 

porcentagem de algas calcárias. Isso pode estar mais relacionado ao posicionamento da 

piscina, do que ao padrão de entrada de água na piscina. A piscina do Farol é muito próxima à 

Barretinha (figura 2), onde é possível observar o maior percentual de algas indicadoras de 

nutrientes do Atol. Concentrações de nutrientes mais elevadas, principalmente nitrato e 

amônia, foram registradas, por Fonseca (2010), ao redor da Barretinha, provavelmente devido 

à influência da Baía da Lama. Esse local acumula grandes quantidades de detritos 

provenientes da vegetação da Ilha do Farol, que são decompostos e remineralizados ali. 

Assim, durante a maré vazante, essas concentrações mais altas de nutrientes, também 

enriquecido pelo guano das aves, juntamente ao que é produzido em grande parte nos tapetes 

algálicos do platô recifal, são liberadas na Barretinha (FONSECA, 2010) e, provavelmente, na 

piscina do Farol também.  

Sweet, Bythell e Nugues (2013) apontam que algumas algas podem ser reservatórios 

para uma variedade de patógenos potenciais, o que também contribuiria para os altos 

percentuais de corais doentes no Atol. Porém, um dano inicial ou estresse ao coral são 

provavelmente necessários para que ocorra a transmissão potencial desses patógenos através 

do contato direto com as algas. No entanto, ainda não existe um mecanismo claro que 

estabeleça uma relação entre as algas e doenças, bem como quais algas poderiam ser 

considerados potenciais vetores (SWEET; BYTHELL; NUGUES, 2013). Um estudo mais 

detalhado sobre a interação espécie-específica de algas e corais nas piscinas seria importante 

para determinar a relação entre algas e doenças, bem como para a recuperação e/ou 

assentamento de corais, uma vez que as algas interferem de diferentes maneiras nesses 

processos (BENDER; DIAZ-PULIDO; DOVE, 2012; SIN; WALFORD; LEE, 2012).  

Sumarizando, além da anomalia térmica registrada para 2010 no Atol das Rocas que 

desencadeou um evento de branqueamento e doenças, outros fatores podem ter contribuído, 

principalmente para a alta prevalência de doenças, como: altos níveis de radiação solar, alta 

transparência da água durante o ano todo, pouca profundidade, intenso fluxo de água, baixa 



91 

 

 

 

diversidade de corais, dominância de uma única espécie de coral (Siderastrea stellata) e o 

contato direto das colônias de corais com muitas algas. 

Após diversos trabalhos serem publicados acerca da degradação dos recifes de coral 

(e.x. HOEGH-GULDBERG, 1999; PANDOLFI et al., 2003). Recentemente, outros relatam 

mecanismos de adaptação de algumas espécies de corais (CSÁSZÁR et al., 2010; OLIVER; 

PALUMBI, 2011; PALUMBI et al., 2014). A localização oceânica do Atol das Rocas e o 

regime de proteção não impedem que essa área seja impactada por elevações da temperatura 

da água, que afetam os recifes globalmente (EAKIN et al., 2010). No entanto, as 

características de isolamento e proteção podem ser benéficas para a recuperação após eventos 

estressantes. Gilmour et al. (2013) relatam um aumento de 9% a 44% na cobertura de coral de 

um ambiente recifal isolado na Austrália, num intervalo de 12 anos, após um evento de 

branqueamento. Eles mostram que recifes isolados podem se recuperar, e que os benefícios 

desse isolamento em relação às pressões antropogênicas crônicas podem superar os problemas 

de conectividade limitada. Portanto, para compreender essa dinâmica no Atol das Rocas, a 

continuidade do monitoramento é essencial, já que ainda trabalhamos numa escala 

considerada de curto prazo para a complexidade desses ambientes.  

 

6.2 FORAMINÍFEROS E ÍNDICE FORAM 
 

O Atol das Rocas apresenta uma fauna de foraminíferos bentônicos tipicamente 

calcários, com a maioria dos gêneros pertencentes às ordens Miliolida e Rotaliida. É 

importante iniciar essa sessão mencionando os primeiros estudos com foraminíferos no Atol 

das Rocas, realizados por Tinoco (1965/6, 1972) e Machado e Souza (1994). Tinoco (1965/6) 

identificou 23 espécies de foraminíferos em 4 amostras de sedimento superficial coletadas 

entre 30 e 40 m de profundidade na área externa do Atol das Rocas. Outro trabalho do mesmo 

autor em 1972 envolveu também amostras coletadas em Fernando de Noronha, em 

profundidades entre 26 e 140 m. Machado e Souza (1994) registraram 68 espécies de 

foraminíferos bentônicos em 37 amostras de sedimento superficial coletadas ao longo do platô 

recifal do Atol das Rocas. Nenhum desses trabalhos deixam claro o volume ou peso do 

sedimento analisado. No presente trabalho, com um número superior de amostras, foi possível 

identificar 108 gêneros, sendo um número similar ao de outras regiões recifais brasileiras 
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como Abrolhos (112) e Noronha (98), distantes a 70 e 450 km da costa brasileira, 

respectivamente (BARBOSA et al., 2012). Ressalta-se que neste trabalho foi utilizada a 

mesma metodologia de Barbosa et al. (2012).   

Os gêneros Archaias, Quinqueloculina, Sorites, Amphistegina e Borelis, que foram 

os mais abundantes e frequentes em todas as piscinas do Atol, são característicos de 

ambientes recifais rasos e oligotróficos. Entre esses gêneros somente Quinqueloculina não 

possui endossimbiontes e foi o que apresentou maior diversidade específica. Os demais 

gêneros foram representados por poucas espécies: Archaias angulatus, Sorites marginalis, 

Amphistegina lessonii, Borelis pulchra e B. schlumbergeri. Em relação às características das 

carapaças desses gêneros, com exceção de Amphistegina, é importante ressaltar que as 

mesmas são porcelanosas e opacas, o que pode torná-las menos susceptíveis ao aumento de 

radiação solar e favorecem sua proliferação em águas rasas e expostas a efeitos de ondas e 

marés (BOLTOVSKOY, 1964). Por outro lado, Amphistegina é hialina, mas possui 

adaptações, como carapaças 50% mais espessas, quando são formadas em ambientes com alta 

disponibilidade de luz e águas mais agitadas (HALLOCK; FORWARD; HANSEN, 1986). 

Por serem tão dominantes, no ambiente recifal do Atol das Rocas, é importante apresentar 

algumas características desses táxons.  

A espécie Archaias angulatus mantém a dominância em relação às outras espécies de 

foraminíferos bentônicos no Atol das Rocas, desde os trabalhos realizados por Tinoco 

(1965/6, 1972); Machado e Souza (1994). Esta espécie também é a dominante nas águas rasas 

da província carbonática da Flórida-Bahamas (HALLOCK; FORWARD; HANSEN, 1986), 

portanto considerada abundante em recifes rasos e plataformas abertas (HALLOCK, 1999; 

GISCHLER; MÖDER, 2009; SCHULTZ; GISCHLER; OSCHMANN, 2010). A espécie 

Archaias angulatus tem um modo de vida predominantemente epifítico em gramas marinhas e 

macroalgas (HALLOCK, 1999), e por possuir uma testa robusta possui um alto potencial de 

preservação (MARTIN; WRIGHT, 1988). Sua distribuição latitudinal se estende desde 32º N 

nas Bermudas até 17,5º S em Abrolhos, e mais de 82% de todos os registros de ocorrência 

dessa espécie são localizados em regiões que excedem 26 ºC de temperatura média anual da 

água (WEINMANN et al., 2013). Além disso, sua distribuição também é correlacionada com 

condições normais de salinidade marinha (entre 34 e 38 psu) e com baixos níveis de nutrientes 
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(WEINMANN et al., 2013), bem como, sua presença pode indicar alta saturação de carbonato 

na água do mar e radiação solar elevada (BAKER et al., 2009). 

A espécie Amphistegina lessonii também foi registrada em todas as amostras, com o 

mínimo de 150 testas/10g, coletadas no Atol das Rocas durante a realização deste trabalho. As 

espécies pertencentes a esse gênero ocorrem abundantemente em profundidades menores que 

30 m, vivem sobre substratos recifais firmes ou fitais, e podem ocorrer em substratos 

arenosos, bem como, possui grande importância na produção do carbonato em ambientes 

tropicais modernos (HALLOCK, 1999; LANGER, 2008). Em registros de regiões mais 

profundas do atol esse grupo também pode constituir quase toda a amostra e formar as 

chamadas “farinhas de Amphistegina” (TINOCO, 1972). Para o platô recifal do Atol das 

Rocas, a espécie Amphistegina lessonii também é citada, por Machado e Souza (1994), como 

uma das mais frequentes e abundantes. Também é considerado um importante indicador e 

abundante em outras regiões recifais brasileiras (BARBOSA et al., 2012; OLIVEIRA-SILVA 

et al., 2012). O gênero Amphistegina tem uma ampla distribuição biogeográfica, abrangendo 

mais de 50 graus de latitude (34ºN - 22ºS) no Atlântico e mais de 70 graus de latitude (38ºN - 

34ºS) no Indo-Pacífico (LANGER; HOTTINGER, 2000). 

O gênero Sorites é caracterizado por sua testa discoidal e por habitar ambientes 

rasos, associados à macroalgas e muitas vezes expostos a forte hidrodinamismo 

(HOLZMANN et al., 2001; BICCHI; DEBENAY; PAGÈS, 2002; YORDANOVA; 

HOHENEGGER, 2007), assim como no Atol das Rocas. Tinoco (1965/6) já relata a 

ocorrência da espécie S. marginalis para o Atol. Posteriormente, Machado e Souza (1994) 

confirmam a espécie entre as mais abundantes e frequentes no platô recifal do Atol das Rocas. 

Borelis pulchra também foi registrado para o Atol das Rocas nos trabalhos anteriores 

(TINOCO, 1965/6; MACHADO; SOUZA, 1994), e os microhabitats característicos para esse 

gênero também compreende os recifes de coral e macroalgas (LANGER; HOTTINGER, 

2000). Além de B. pulchra, também foi registrado B. schlumbergeri, porém em menor 

proporção.  

O gênero Quinqueloculina também é abundante e frequente nas piscinas do Atol das 

Rocas, assim como em outros ambientes recifais rasos (GISCHLER; MÖDER, 2009; 

SCHULTZ; GISCHLER; OSCHMANN, 2010; BARBOSA et al., 2012). No entanto, 

Machado e Souza (1994) não registram as espécies desse gênero entre as mais abundantes 
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e/ou frequentes nas piscinas do Atol, mas sim a espécie Triloculina subrotunda. O gênero 

Triloculina também pode ser considerado frequente no presente trabalho (aproximadamente 

50%), porém abundância relativa é de somente 0,5%. Ambos os gêneros preferem condições 

normais a levemente hipersalinas, mas também podem tolerar períodos de baixa salinidade 

durante períodos chuvosos. Assim como os gêneros descritos anteriormente, vivem 

preferencialmente associados com algas, mas também em areias carbonáticas e substratos 

lamosos (MURRAY, 1991).  

Os maiores valores médios de densidade de foraminíferos (ind./10g), bem como a 

variação da mesma entre as piscinas (254 a 2.528 ind./10g), é inferior ao encontrado em 

outras regiões recifais brasileiras, como, por exemplo, Fernando de Noronha (285 a 34.663 

ind./10g) e Abrolhos (883 a 69.200 ind./10g), onde foi utilizada a mesma metodologia 

(BARBOSA et al., 2012). Essas duas regiões são caracterizadas por tamanho médios de grãos 

superiores a 1Φ e, portanto, retém mais foraminíferos que as areias grossas ou muito grossas 

encontradas nas piscinas do Atol (BARBOSA et al., 2012). Mesmo com a ausência de 

sedimentos mais finos, foi possível ver o padrão de maiores densidades de foraminíferos em 

amostras com menor tamanho de grão, principalmente quando Φ foi maior que zero. As 

menores médias de densidade (<300 ind./10g), registradas nas estações Salão10 e 

Barretinha11, podem estar relacionadas com o constante fluxo de água, mesmo nas marés 

baixas, que deve dificultar a retenção dos foraminíferos. Além disso, as análises 

granulométricas dessas estações classificaram os grãos em areia muito grossa (Φ<-0,64) bem 

ou muito bem selecionados. Tais fatores corroboram com Suguio (2003) que afirma que 

sedimentos bem selecionados muitas vezes estão associados aos ambientes de alta energia, 

pois a dinâmica local consegue agrupar os grãos de acordo com seus diâmetros médios.  

Embora o número de gêneros encontrado para o Atol seja similar ao de outras áreas 

recifais brasileiras (OLIVEIRA-SILVA, 2008; BARBOSA et al., 2012), os valores de riqueza 

por estação são inferiores provavelmente devido aos gêneros raros (abundância < 1% no total 

das amostras (BICCHI; DEBENAY; PAGÈS, 2002)) e/ou acidentais (frequência de 

ocorrência < 25% das amostras (DAJOZ, 1983 apud MACHADO; ARAÚJO, 2012). A 

equitavidade e diversidade são menores nas estações onde há a dominância de Archaias 

angulatus (entre 70 a 80% da abundância relativa), como na Barretinha e piscina Rocas em 

2010. A maior representatividade de outros gêneros, diferentes dos 5 mais abundantes 
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(Archaias, Quinqueloculina, Sorites, Amphistegina e Borelis), resulta em maiores índices de 

diversidade para as piscinas Salão, Podes Crer e Cemitério. Esses “outros gêneros” são 

representados principalmente por heterotróficos menores, e amostras com maior ocorrência 

dos mesmo geralmente apresentam as maiores diversidades (HALLOCK, 2012; OLIVEIRA-

SILVA et al., 2012). Um dos fatores que podem influenciar na distribuição dos gêneros e  

espécies é a textura do sedimento (ARAÚJO; MACHADO, 2008; BARBOSA et al., 2009). 

No entanto, como o sedimento das piscinas do Atol das Rocas foram classificados 

basicamente em areia grossa ou muito grossa, não foi encontrado um padrão claro entre 

diversidade e/ou riqueza de gêneros em relação ao tamanho do grão. Bem como, não foram 

encontradas diferenças significativas entre esses índices e o padrão de abertura das piscinas.  

A formação dos dois grupos na análise de cluster pode estar relacionada, mais uma 

vez, ao padrão de abertura das piscinas. O grupo 1, formado por Salão e Barretinha, é 

caracterizado pelo constante e forte fluxo de água, mesmo nas marés baixas, como 

mencionado anteriormente. Embora as piscinas Fenda e Podes Crer também sejam 

consideradas como abertas, elas estão no grupo 2 junto às piscinas isoladas e semiabertas. Isso 

pode ser devido a reentrâncias e maior complexidade do recife no interior dessas duas 

piscinas, que mesmo recebendo um fluxo de água seja constante, este não é tão intenso como 

na Barretinha e no Salão. A análise SIMPER mostrou que as associações de foraminíferos do 

Atol das Rocas foram dominadas por Archaias angulatus, nos dois grupos formados. No 

entanto, a maior contribuição percentual de A. angulatus é no grupo 1 (o dobro em relação ao 

grupo 2), provavelmente pela característica de robustez e resistência de suas carapaças, 

favorecendo sua proliferação e preservação, em relação as demais espécies, em locais com 

hidrodinâmica mais forte. Além disso, associações dominadas por A. angulatus são um 

indicativo de ambientes de águas claras, rasos e puro carbonato (SCHULTZ; GISCHLER; 

OSCHMANN, 2010). É importante ressaltar que essa espécie é extremamente sensível a 

hipoxia e sua abundância declinaria se o fluxo de nutrientes aumentasse a ponto de reduzir a 

concentração de oxigênio dissolvido na água (CARNAHAN et al., 2009). Também são 

altamente dependentes de luz e diminuem em ambientes recifais quando a transparência da 

água diminui (BAKER et al., 2009).  

 Os modos de vida dos foraminíferos bentônicos dominantes em atóis são 

amplamente determinados pela transparência da água e pelo substrato (SCHULTZ; 
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GISCHLER; OSCHMANN, 2010). Quando há um aumento de turbidez na água, a proporção 

de foraminíferos com endossimbiontes diminui (SCHULTZ; GISCHLER; OSCHMANN, 

2010), o que pode ser observado também para outros recifes brasileiros (OLIVEIRA-SILVA, 

2008; BARBOSA et al., 2009, 2012). No entanto, o Atol das Rocas é caracterizado pela 

ausência de sedimentos finos e, consequentemente, pela alta transparência da água, o que 

pode explicar a alta proporção e frequência de ocorrência dos foraminíferos com 

endossimbiontes em relação aos outros dois grupos funcionais. Além disso, a alta densidade 

de macroalgas, principalmente calcárias, por todas as direções do platô recifal (VILLAÇA et 

al., 2010; FONSECA et al., 2012) também podem influenciar na alta abundância dos 

foraminíferos com endossimbiontes, uma vez que esse é um dos substratos preferenciais desse 

grupo funcional.  

As proporções dos três grupos funcionais, no sedimento de ambientes recifais, 

definem o valor do Índice FORAM (ver equação 1 em Materiais e Métodos), quanto maior a 

proporção de foraminíferos com endossimbiontes, maior será o valor do IF (HALLOCK et al., 

2003). Os valores médios do IF para o Atol das Rocas foram 7,03 e 7,09 para dezembro de 

2010 e maio de 2011, respectivamente. Além disso, todas as estações apresentaram valores 

médios superiores a 5, indicando que a qualidade da água do Atol das Rocas pode ser 

considerada como favorável ao crescimento ou recuperação recifal, caso a comunidade venha 

sofrer algum dano (HALLOCK et al., 2003). Esses altos valores médios encontrados no Atol 

são os maiores já registrados para os recifes brasileiros. Por exemplo, para Fernando de 

Noronha o IF médio foi de 4,46, Abrolhos 4,62 (BARBOSA et al., 2012), Porto Seguro 3,71 

(OLIVEIRA-SILVA, 2008) e Tamandaré 3,05 (SILVA, 2012). Portanto, os menores valores 

de IF foram registrados para os recifes mais próximos da costa, caracterizados por aportes de 

matéria orgânica provenientes dos rios de cada região, que favorecem o aparecimento dos 

foraminíferos heterotróficos menores e dos tolerantes ao estresse, mas não são favoráveis para 

a simbiose com microalgas (OLIVEIRA-SILVA, 2008; SILVA, 2012). Uthicke e Nobes 

(2008) também relatam um aumento nos valores de IF e abundância de Amphistegina em 

recifes mais distantes da costa na Austrália. Dessa forma, além dos fatores já descritos 

anteriormente, que contribuem para a alta proporção dos foraminíferos com endossimbiontes, 

o alto valor médio do IF para o Atol das Rocas também pode ser atribuído à distância da costa 

e ao regime de proteção integral da Reserva Biológica. 
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Alguns trabalhos discutem sobre a inclusão dos vivos para o cálculo do IF 

(BARBOSA et al., 2012; HALLOCK et al., 2012; CARILLI; WALSH, 2012; KELMO; 

HALLOCK, 2013), e assim evitar interpretações baseadas em faunas relictas. No entanto, em 

ambientes recifais a maioria dos foraminíferos bentônicos vive sobre as algas ou substrato 

consolidado e não no sedimento retrabalhado por ondas (MURRAY, 2006; HALLOCK et al., 

2012; DEBENAY, 2012). Para que o cálculo do IF, que foi desenvolvido com base em fauna 

total (mortos + vivos) (HALLOCK et al., 2003), seja efetivamente realizado com os 

representantes da fauna viva, as amostras devem ser coletadas em diferentes substratos sobre 

o recife, incluindo macroalgas e descrevendo as limitações metodológicas (HALLOCK et al., 

2012). Além de substancialmente requerer muito mais tempo e experiência durante a 

amostragem e aproximadamente 10 vezes mais tempo para a triagem (HALLOCK et al., 

2012). 

No Atol das Rocas, onde as amostras foram coletadas somente no sedimento, a 

proporção de foraminíferos vivos é muito baixa em relação às testas mortas, assim como em 

diversos estudos em regiões recifais (MACHADO; SOUZA, 1994; BICCHI; DEBENAY; 

PAGÈS, 2002; OLIVEIRA-SILVA, 2008; SILVA, 2012; BARBOSA et al., 2012). 

Foraminíferos vivos no sedimento, mesmo em ambientes recifais considerados saudáveis, 

tendem a ser dominados por táxons menores e de curtos ciclos de vida, pois são capazes de 

recrutar, crescer e reproduzir se o sedimento ficar estável por poucos dias ou semanas 

(KELMO; HALLOCK, 2013). Isso pode ser observado nas amostras coletadas no Atol das 

Rocas, onde as maiores proporções de testas coradas são do grupo funcional outros 

heterotróficos menores, seguido dos tolerantes ao estresse e muito baixa representatividade 

dos foraminíferos com endossimbiontes. O gênero Cymbaloporetta foi o único a atingir mais 

de 1% de abundância em 4 estações. Assim como Rosalina, o gênero Cymbaloporetta tem 

uma fase planctônica, quando possuem uma câmara especial que permite a flutuação, após 

perde-la podem cair no sedimento, mas preferencialmente também vivem sobre algas 

(MURRAY, 2006). Além disso, em condições de alta energia, como no Atol, pode ocorrer o 

transporte acidental dos vivos do substrato/algas para o sedimento, independentemente da 

capacidade deles sobreviverem ali. Portanto, assembleias vivas em amostras de sedimento em 

ambientes recifais podem não indicar muito mais do que condições hidrodinâmicas 

imediatamente antes da amostragem (HALLOCK, 2012).  
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Por outro lado, testas mortas de foraminíferos com endossimbiontes, principalmente 

Archaias, Amphistegina e Sorites dominam no sedimento desde os estudos realizados por 

Tinoco (1965/6, 1970); Machado e Souza (1994). Hallock (2012) recomenda que, para evitar 

interpretações sobre uma fauna relicta em locais onde os foraminíferos com endossimbiontes 

tem sido importantes historicamente, a profundidade de coleta deve ser entre 3 e 15 m. Esse 

foi o intervalo de profundidade de coleta das amostras no Atol das Rocas, com exceção das 

piscinas Porites, Rocas e Zulu (profundidades < 3m). As amostras tiveram carapaças bem 

preservadas e desgastadas/quebradas, principalmente de Archaias angulatus, indicando 

retrabalhamento, forte hidrodinâmica do local e contemporaneidade do material 

(MACHADO; SOUZA, 1994). Porém, não foram registradas testas deformadas ou com 

alteração de cor, e as classificadas como “poorly preserved tests” por Hohenegger e 

Yordanova (2001) e posteriormente atribuídas a categorização de fauna relicta por Renema et 

al. (2013), não foram usadas nas análises. Além disso, mesmo tendo um ciclo de vida mais 

longo que os demais, em águas rasas, os foraminíferos com endossimbiontes podem 

rapidamente aumentar a densidade quando as condições são favoráveis (MURRAY, 2006), 

como no caso do Atol das Rocas. Portanto, pode-se concluir que o IF está refletindo a 

condição de qualidade de água atual no Atol das Rocas. 

O Índice FORAM foi desenvolvido baseado em pesquisas realizadas no Caribe, onde 

constatou-se que os ambientes recifais que, historicamente, possuíam uma circulação de água 

adequada e fluxos limitados de nutrientes orgânicos e inorgânicos, suportavam também a 

proliferação de organismos hipercalcificadores, notavelmente corais hermatípicos. Nesses 

ambientes, as carapaças de foraminíferos com endossimbiontes representavam uma proporção 

significante e muitas vezes dominavam a composição total do sedimento (IF mais altos) 

(HALLOCK et al., 2003; HALLOCK, 2012). Por outro lado, em ambientes recifais 

caracterizados por um maior aporte e tempo de residência de nutrientes, o substrato era 

dominado, por exemplo, por micro/macroalgas e organismos pouco ou não calcificadores, 

como esponjas, corais moles e octocorais. As assembleias de foraminíferos nesses ambientes 

eram dominadas pelos representantes do grupo funcional outros heterotróficos menores (IF 

mais baixos) (HALLOCK et al., 2003; HALLOCK, 2012). Por isso, é possível notar que 

existe uma tendência, em diversos trabalhos, em buscar uma relação entre o IF e cobertura 

recifal, principalmente de corais hermatípicos e/ou algas (BARBOSA et al., 2009; 
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VELÁSQUEZ; LÓPEZ-ANGARITA; SÁNCHEZ, 2011; BARBOSA et al., 2012; OLIVER 

et al., 2014).  

No entanto, importantes áreas recifais brasileiras têm coexistido por um longo tempo 

com a ocorrência natural de condições ambientais extremas, como altas taxas de sedimentação 

e baixos níveis de penetração de luz (LEÃO; KIKUCHI; TESTA, 2003; LEÃO et al., 2010). 

Essas são umas das condições que diminuem o IF e, portanto, baixos valores podem ser 

encontrados mesmo em regiões consideradas com altas coberturas de coral e sem tendência de 

declínio nas mesmas (OLIVEIRA-SILVA, 2008; LEÃO et al., 2010; BARBOSA et al., 2009, 

2012). Por outro lado, o Atol das Rocas com alto valor médio de IF é caracterizado por uma 

baixa cobertura de coral, além de ter com uma das principais características o fato de ser 

construído primariamente por algas coralíneas (KIKUCHI; LEÃO, 1997). Portanto, a relação 

existente entre o IF e os recifes estudados por Hallock et al. (2003) no Caribe, dificilmente 

pode ser aplicada no Brasil, sem que sejam levantadas as características dos recifes de cada 

local a ser estudado. Porém, sem fazer essa relação com a saúde recifal, (considerando nesse 

caso, cobertura de coral, declínio e/ou mudança de coral para algas, por exemplo) o IF refletiu 

as condições de qualidade da água, como proposto por Hallock et al. (2003) e Hallock (2012), 

para o Atol das Rocas e para os diferentes recifes brasileiros onde o índice já foi aplicado.  

Contudo, o IF também pode não responder a situações de estresse ou eventos de 

mortalidade que independem da qualidade de água, por exemplo, anomalias de TSM ou até 

mesmo, para o Caribe, tempestades e furacões (HALLOCK et al., 2003). Porém ele indica se 

a qualidade da água é favorável ou não para uma possível recuperação do ambiente após esses 

eventos. Portanto, estando o declínio na qualidade de água (aumento excessivo de nutrientes 

na coluna d’água, principalmente nos recifes mais próximos à costa) e aumentos anômalos de 

TSM, entre os principais fatores de ameaça para os recifes de coral, o ideal seria que 

programas de monitoramento incluíssem, tanto os foraminíferos bentônicos, como censos de 

cobertura recifal (especialmente a saúde dos corais) em suas rotinas.  
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6.3 RAZÃO Mg/Ca 
 

A maioria dos valores da razão Mg/Ca encontrada para a espécie Nonion commune 

está dentro da faixa de variação –  0,5 a 10 mmol/mol – relatada para outros foraminíferos 

bentônicos, onde os maiores valores são para ambientes rasos (mais quentes) (LEA, 1999). 

Em ambientes recifais, valores médios de Mg/Ca pelo menos três vezes maiores – 30 a 100 

mmol/mol – foram registrados para duas espécies de foraminíferos com endossimbiontes 

(espécimes recentes e/ou “vivos”), onde as temperaturas variaram entre 22 e 29ºC (TOLER; 

HALLOCK; SCHIJF, 2001). Praticamente, nessa mesma faixa de temperatura (21 – 29ºC), 

Raja et al. (2005) registraram valores médios de Mg/Ca entre 77 e 236 mmol/mol para quatro 

espécies de foraminíferos bentônicos com endossimbiontes “vivos”. Esses altos valores de 

Mg/Ca, além das grandes variações, foram atribuídos a fatores como respiração e fotossíntese 

dos simbiontes (RAJA et al., 2005). Portanto, seria incerto tentar comparar os resultados 

encontrados para uma espécie sem endossimbiontes com esses dois únicos trabalhos 

encontrados sobre a razão Mg/Ca em carapaças recentes de foraminíferos bentônicos em 

ambientes recifais e com médias temperatura superficial da água do mar semelhantes às 

registradas para o Atol das Rocas. 

Os trabalhos relatados acima foram realizados utilizando diferentes técnicas. Poucos 

estudos utilizando Laser Ablation ICP-MS, para análise da geoquímica elementar das 

carapaças de foraminíferos bentônicos, são encontrados. A maioria dos trabalhos com a 

utilização dessa técnica analisa os foraminíferos planctônicos. Utilizando LA-ICP-MS, 

Dissard et al. (2010) encontraram valores de Mg/Ca relativamente baixos, entre 0,6 e 1,3 

mmol/mol para espécie bentônica Ammonia tepida, em experimentos controlados a 10-15ºC 

de temperatura e salinidade a 20, 33 e 40 psu. Os autores também concluíram que a 

incorporação do Mg aumenta com o aumento da salinidade, comprovando que outros fatores 

além da temperatura influenciam nos valores da razão Mg/Ca. Além da salinidade, outros 

fatores também devem influenciar, uma vez que experimentos em cultura não reproduzem os 

diversos fatores do meio ambiente (BARKER et al., 2005). Outro trabalho, utilizando LA-

ICP-MS para foraminíferos bentônicos recentes, encontrou valores médios de Mg/Ca entre 2 e 

4 mmol/mol para a espécie Oridorsalis umbonatus  em temperaturas de fundo variando entre 

2,11 e 4,13 ºC e profundidade de coleta entre 320 e 2293 m (RATHMANN, 2008). No 
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presente trabalho os valores de Mg/Ca por carapaça foram superiores a 5 mmol/mol, como 

esperado, uma vez que as amostras foram coletadas em ambientes mais rasos e quentes.  

Outro parâmetro que pode influenciar nas diferenças de Mg/Ca entre e intra-

indivíduos é o tamanho da carapaça. Para Nonion commune foi observada uma diminuição 

nos valores de Mg/Ca, bem como na dispersão dos mesmos, de acordo com o aumento da 

carapaça. Além disso, quando separados por classe de tamanho, é possível observar que as 

diferenças entre as câmaras também diminuem quando as carapaças são maiores (>301 µm). 

Friedrich et al. (2012), em um estudo com nove espécies planctônicas (com testas entre 150 e 

300 µm), também descrevem esse padrão de menores valores de Mg/Ca com o aumento da 

testa, exceto para uma dessas espécies. Bem como, diferenças mais acentuadas nas razões 

Mg/Ca para as menores testas (<250µm), em relação as maiores. O maior e mais discrepante 

valor de Mg/Ca encontrado para N. commune foi 12,62 mmol/mol, para uma carapaça com 

229,69 µm. Portanto, assim como encontrado por Friedrich et al. (2012), as análises em 

Nonion commune devem ser realizadas em testas maiores que 250 µm e, quando possível, 

apenas maiores que 300 µm, preferencialmente em intervalos de tamanho que não 

ultrapassem 50 – 100 µm.  

Para relacionar a razão Mg/Ca com a temperatura, em geral usa-se a média dos 

valores encontrados nas carapaças que foram formadas provavelmente sob mesmas condições. 

Portanto, considerando as carapaças > 250 µm, é possível observar que a diferença entre a 

média dos valores de Mg/Ca para as testas coletadas, em dezembro de 2010, nas duas 

diferentes piscinas (Tartarugas: 6,75 mmol/mol; Ancoras: 6,12 mmol/mol), é menor em 

relação a diferença encontrada para as amostras coletadas nos diferentes períodos, porém na 

mesma piscina (dezembro/2010: 6,75 mmol/mol e maio/2011: 7,85 mmol/mol). De maneira 

geral, a razão Mg/Ca aumenta em 10% por 1º C de aumento da temperatura de calcificação 

(BARKER et al., 2005). Entre as piscinas a diferença é de 0,63 mmol/mol a mais na razão 

encontrada para Tartarugas em relação a Ancoras, o que significa 10,29% de aumento e 

indicaria aproximadamente 1ºC a mais na temperatura de calcificação da piscina de 

Tartarugas. No entanto, não foi possível medir a temperatura da água em cada piscina, 

anteriormente ao período de coleta, para confirmar essa relação.  

A diferença entre as médias da razão Mg/Ca encontrada entre os dois períodos de 

coleta foi de 1,10 mmol/mol (16,30%) a mais para as amostras de maio de 2011. A TSM 
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média para a região do Atol também é maior para o mês anterior a maio de 2011 (28,80 ºC) 

do que a média para novembro de 2010 (27,41 ºC). Portanto, a diferença da temperatura de 

calcificação entre os dois períodos foi aproximadamente 1,79 ºC, sendo esperado um aumento 

em torno de 17,90% no valor de Mg/Ca, que resultaria em um valor médio da razão Mg/Ca 

igual a 7,95 mmol/mol, muito próximo a média encontrada para maio de 2011 (7,85 

mmol/mol). As razões Mg/Ca determinadas para outra espécie desse gênero, Nonion 

japonicum, exibiram um alto coeficiente de correlação com a média mensal da temperatura 

anterior a amostragem realizada durante um estudo na região do Japão com variação sazonal 

de temperatura entre 14 e 25ºC a 50 m de profundidade (KUWAE et al., 2009).  Embora, as 

análises do presente estudo tenham sido desenvolvidas em um curto período de tempo e com 

um limitado número de carapaças disponível, além da ausência de medições in situ de 

parâmetros como temperatura e salinidade, é possível sugerir que essa espécie poderia ser 

usada em futuros estudos baseados em Mg/Ca com finalidade de reconstrução de 

paleotemperaturas da água do mar. Para isso, também seria recomendável um estudo de 

calibração em regiões mais costeiras e com maiores variações sazonais de temperatura da 

água do mar, onde representantes da família Nonionidae podem ser muito abundantes (e.x. 

DEBENAY et al., 1998; MURRAY, 2006). 
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7 CONCLUSÃO 
 

A cobertura viva de corais nas piscinas do Atol das Rocas demonstra alta 

variabilidade, com os maiores percentuais médios para as piscinas abertas, podendo ser 

influenciadas pelo fluxo de água constante. Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi 

registrado um declínio na cobertura de coral, sendo estatisticamente significativo em 4 

piscinas abertas. Isso pode ter sido consequência do evento de branqueamento e surto de 

doença ocorrido em 2010, desencadeado pela ocorrência de dois períodos de estresse térmicos 

(anomalias positivas em 2009 e 2010), reduzindo a recuperação pós branqueamento e 

intensificando o surto de doenças.  Além disso, fatores como altos níveis de radiação solar, 

alta transparência da água durante o ano todo, pouca profundidade, intenso fluxo de água, 

baixa diversidade de corais, dominância de uma única espécie de coral (Siderastrea stellata) e 

o contato direto das colônias de corais com muitas algas, podem ter intensificado a 

prevalência de doenças. Em 2012, quando nenhum alerta de alteração térmica foi emitido para 

a região, os percentuais de colônias branqueadas e doentes diminuem, no entanto algumas 

doenças ainda persistem.   

O Atol das Rocas apresenta uma fauna de foraminíferos tipicamente calcários com 

108 gêneros identificados pertencentes principalmente às ordens Miliolida e Rotaliida. Os 

gêneros mais abundantes foram Archaias, Quinqueloculina, Sorites, Amphistegina e Borelis. 

As associações são dominadas por Archaias angulatus, provavelmente devido à alta 

transparência da água, pouca profundidade, fluxo de água, abundância de algas e ambiente 

carbonático. Entre os cinco gêneros mais abundantes em todas as piscinas, 4 possuem 

endossimbiontes, refletindo em um valor médio de IF, para o Atol, próximo a 7. Isso indica 

que a qualidade da água é favorável ao crescimento ou recuperação recifal, caso a 

comunidade venha a sofrer algum dano. O IF alto também pode ser relacionado à distância da 

costa. Não foi possível calcular o IF com vivos, devido à baixa abundância dos mesmos na 

maioria das amostras, mas as características locais e métodos utilizados indicam que a 

interpretação é sobre uma fauna recente.  O Índice FORAM não apresentou alta 

variabilidade entre as piscinas e os anos de amostragem, como observado para a cobertura de 

coral e algas, e, portanto, não houve correlação entre esses fatores.  
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Características naturais do ecossistema recifal do Atol das Rocas como, por exemplo, 

baixa concentração de nutrientes na coluna d’água (FONSECA, 2010), ausência de 

sedimentos finos, alta transparência da água, pouca profundidade, fluxo de água e abundância 

de algas provaram ser favoráveis ao estabelecimento de associações dominadas por 

foraminíferos com endossimbiontes, que consequentemente resultam em altos valores de IF. 

Por outro lado, essas mesmas características podem ter contribuído para a intensificação das 

doenças nos corais do Atol das Rocas. Entre as doenças identificadas, nenhuma é 

essencialmente relacionada a uma baixa qualidade de água. Além disso, algas podem ser 

consideradas como substrato e habitat para a maioria dos foraminíferos mais abundantes 

encontrados nas piscinas, incluindo todos os gêneros que possuem endossimbiontes, 

favorecendo a proliferação dos mesmos. Por outro lado, as algas podem ter uma relação de 

competição com os corais. Portanto, se um programa de monitoramento tiver como objetivo 

avaliar a qualidade da água e a saúde dos corais de um ecossistema recifal, tanto os 

foraminíferos, como os corais devem ser incluídos como bioindicadores prioritários.  

As médias das razões de Mg/Ca registradas para Nonion commune nesse trabalho, 

6,12-7,85 mmol/mol, estão de acordo com a faixa de variação encontradas para foraminíferos 

bentônicos sem endossimbiontes. Entretanto, não é possível comparar esses valores com as 

razões Mg/Ca encontradas para foraminíferos bentônicos recentes em outros ambientes 

recifais, uma vez que os estudos foram realizados em foraminíferos com endossimbiontes. 

Porém, quando comparados com outros foraminíferos bentônicos, coletados em temperaturas 

mais baixas, observa-se que os valores de Mg/Ca para N. commune são maiores, como 

esperado para águas mais quentes e rasas. Os valores de Mg/Ca foram influenciados pelo 

tamanho da carapaça, portanto futuras análises devem considerar apenas testas maiores que 

250 µm e, preferencialmente, com variações de apenas 50 µm no tamanho das mesmas.      Os 

valores de Mg/Ca para N. commune, bem como os padrões das diferenças intra e inter-

indivíduos, são coerentes ao encontrado na literatura e parecem ter relação com a temperatura 

de calcificação, embora um estudo mais detalhado em um ambiente com variações sazonais 

de TSM mais acentuadas, seja necessário para confirmar essa relação. 
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Apêndice 1:  Densidade média (testas/10g) dos gêneros de foraminíferos bentônicos registrados nas piscinas do Atol das Rocas em 
dezembro de 2010 e maio de 2011. As piscinas estão representadas pelas três letras iniciais de seus nomes, seguidas pelos números 10 e 11 

que representam os anos de coleta, 2010 e 2011, respectivamente. 

Estação ANC10 ANC11 BAR10 BAR11 CEM10 CEM11 CRE10 FAR10 FAR11 FEN10 POR10 POR11 ROC10 ROC11 SAL10 TAR10 TAR11 ZUL10 ZUL11 

Nº de testas/10g 2528 1145 478 278 893 424 967 1328 1087 1528 1212 558 1063 483 254 666 824 1723 340 

Nº de gêneros 56 51 36 26 70 54 58 38 28 55 40 36 35 34 43 65 41 53 34 

Abditodentrix 1 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Acervulina 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammonia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amphisorus 3 1 0 0 0 1 1 7 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4 1 

Amphistegina 172 174 9 5 58 53 75 182 77 120 98 57 121 97 33 47 48 93 55 

Anchihauerina 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 

Anomalinoides 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anomalinulla 0 8 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

Archaias 354 118 360 223 56 19 60 48 192 438 133 91 685 92 59 163 9 32 58 

Articulina 4 0 0 1 4 3 1 3 0 3 0 0 4 0 1 1 1 0 0 

Asanonella 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Assilina 3 2 1 1 7 4 12 7 8 4 27 8 1 6 1 3 4 12 3 

Bolivina 25 12 1 1 3 1 13 8 0 26 5 1 5 1 0 14 7 29 2 

Borelis 155 115 4 0 38 32 44 38 3 27 5 27 57 66 41 16 30 99 18 

Brizalina 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buccella 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Buliminella 5 2 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 

Cancris 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cassidulina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cassidulinoides 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cibicides 35 6 1 0 7 1 8 0 0 28 1 0 2 0 4 1 3 5 0 

Cibicidoides 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
2

4
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Estação ANC10 ANC11 BAR10 BAR11 CEM10 CEM11 CRE10 FAR10 FAR11 FEN10 POR10 POR11 ROC10 ROC11 SAL10 TAR10 TAR11 ZUL10 ZUL11 

Conorbella 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cornuspira 26 5 0 2 6 0 2 0 0 5 6 1 2 0 0 5 0 18 0 

Coscinospira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Crouchina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cushmanina 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cycloforina 8 0 2 0 0 0 6 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Cyclorbiculina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cymbaloporetta 35 16 15 6 33 6 13 7 14 39 14 6 7 12 2 18 18 1 4 

Cribrobaggina 0 0 0 0 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 

Discorbinella 18 8 1 0 7 1 9 6 0 14 0 0 2 1 1 1 1 8 1 

Discorbinella? 23 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 9 1 2 0 

Discorbis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 6 0 

Discorbitina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dyocibicides 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Elphidium 29 2 0 0 4 3 1 0 0 7 5 1 2 0 1 16 4 1 1 

Eoeponidella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Eponides 5 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 17 1 

Facetocochlea 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Floresina 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 

Gavelinopsis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glabratella 25 8 1 3 11 9 13 0 3 7 6 1 6 1 2 6 3 38 1 

Globocassidulina 73 0 0 0 2 1 2 3 0 2 1 0 1 0 0 3 0 14 0 

Nãoident. 15 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 

Gypsina 1 2 2 0 1 0 1 0 4 4 0 1 2 1 1 0 0 1 3 

Hauerina 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 

Heronallenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Heterolepa 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Heterostegina 2 8 1 1 1 1 2 18 3 6 5 1 7 7 2 1 2 0 5 

1
2

5
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Estação ANC10 ANC11 BAR10 BAR11 CEM10 CEM11 CRE10 FAR10 FAR11 FEN10 POR10 POR11 ROC10 ROC11 SAL10 TAR10 TAR11 ZUL10 ZUL11 

Hoeglundina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lachlanella 0 5 0 1 0 1 2 5 3 1 4 2 0 1 0 2 4 0 0 

Loxostomina 6 4 0 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 

Metarotaliella 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 5 0 0 5 0 8 0 

Melonis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Miliolinella 97 50 13 2 52 21 66 49 72 72 9 18 5 13 5 15 48 129 16 

Mychostomina 5 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Neoconorbina 5 4 1 1 4 2 4 0 2 6 3 1 3 0 1 5 0 5 1 

Neoeponides 45 44 1 2 30 32 32 29 22 47 27 23 6 5 18 16 23 21 7 

Neodiscorbinela 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Neopateoris 0 6 0 0 4 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1 

Nonion 9 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Nonion? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 52 6 4 1 

Nonionoide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orbitina 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Pararotalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Peneroplis 11 11 1 0 13 9 17 22 25 10 12 6 2 5 1 9 2 4 2 

Planispirillina 0 1 0 0 3 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Planodiscorbis 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Planorbulinella 2 11 0 0 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 

Planulina 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Lobatula? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 

Pseudohauerina 17 4 0 0 5 2 1 3 0 3 3 0 0 0 0 2 3 7 0 

Pseudotriloculina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

Pulsiphonina? 9 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 

Pyrgo 29 15 1 0 9 7 13 6 4 12 8 3 0 2 3 4 21 21 3 

Quinqueloculina 577 16 34 14 215 55 337 276 34 33 39 88 42 67 14 94 195 482 8 

Rectospiroloculina 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1
2
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Estação ANC10 ANC11 BAR10 BAR11 CEM10 CEM11 CRE10 FAR10 FAR11 FEN10 POR10 POR11 ROC10 ROC11 SAL10 TAR10 TAR11 ZUL10 ZUL11 

Reusella 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Robertinoides 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rosalina 9 1 6 0 23 5 17 1 5 4 3 3 15 5 5 13 1 3 4 

Rotalia 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Rotaliella 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rotorbinella 6 0 1 1 1 2 1 3 0 9 1 0 0 1 1 4 4 18 1 

Rotorboides 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Sagrina 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 

Sigmamiliolinella 39 9 1 1 14 4 8 4 9 7 3 2 0 1 2 1 2 9 1 

Sigmavirgulina 45 8 0 0 7 1 4 0 0 1 1 0 1 0 2 7 0 4 0 

Sigmoihauerina 3 2 0 0 2 1 1 3 0 7 0 0 0 0 0 1 3 6 0 

Siphonidia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Siphonina 12 12 1 1 7 4 6 8 4 8 6 3 1 0 8 7 7 1 1 

Sorites 386 28 9 2 177 12 136 179 231 155 345 187 55 86 30 6 254 134 67 

Discogypsina 8 7 0 0 2 1 1 1 0 0 3 1 4 1 3 0 1 7 2 

Spirillina 15 16 1 1 6 6 8 2 0 5 14 1 2 1 1 6 0 21 2 

Spiroloculina 41 12 1 2 8 5 1 9 18 7 10 15 2 1 2 6 15 20 1 

Spirophtalmidium 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spirorbina 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Spirosigmoilina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 6 0 

Strebloides 25 4 1 0 3 1 0 3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 5 0 

Textularia 12 8 0 0 10 3 9 3 2 0 5 2 2 2 0 2 1 6 1 

Tretomphaloides 9 0 6 1 2 1 1 4 0 1 0 0 1 2 0 4 0 6 1 

Triloculina 6 3 2 1 7 6 5 11 5 21 4 4 0 2 3 3 5 14 1 

Trochulina 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 1 1 0 2 0 4 0 

Varidentela 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 

Vonkleinsmidoides 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wiesnerella 0 2 0 0 2 0 2 6 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

1
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Estação ANC10 ANC11 BAR10 BAR11 CEM10 CEM11 CRE10 FAR10 FAR11 FEN10 POR10 POR11 ROC10 ROC11 SAL10 TAR10 TAR11 ZUL10 ZUL11 

Rotalídeo1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 0 

Miliolideo1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
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