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caPítulo 3
MONITORAMENTO DE BANCO DE RODOLITOS

Paulo A. Horta, Flávio A. S. Berchez, José Marcos de C. Nunes, Fernando Scherner, 
Sonia M. B. Pereira, Pablo Riul, Tito M. C. Lotufo, Letícia M. C. Peres, Marina N. Sissini, 

João Rosa, Vanessa Freire, Leidson Allan de Lucena, Vanessa Borges, Andre S. Rovai, 
Leonardo Rorig, Alessandra L. D. O. Fonseca, Paulo R. Pagliosa, José Bonomi Barufi, 
Jason Hall-Spencer, Rafael Riosmena-Rodriguez, João M. S. Silva, Márcia Figueiredo

Introdução
Os bancos de rodolitos (Figura 3-1) se estendem por praticamente toda a margem interna da 

plataforma continental brasileira (Foster, 2001), sendo abundantes do Rio de Janeiro até o litoral Ma-
ranhense (Milliman & Amaral, 1974; Bahia et al., 2010), mas também encontrados em ilhas oceânicas 
(Amado-Filho et al., 2012a, b), montanhas submarinas da cadeia Vitória–Trindade (Pereira-Filho et al., 
2011) e em ilhas costeiras do sul do Brasil (Pascelli et al., 2013).

Esses sistemas, compostos por camadas de rodolitos ou nódulos de algas calcárias não articuladas 
(Corallinophycidae, Rhodophyta) e seus componentes, também conhecidos como granulados bioclás-
ticos (Dias, 2000), representam uma extraordinária biofábrica de carbonatos no Atlântico Sul Tropical 
(Miloslavich et al., 2011; Amado-Filho et al., 2012a). O ambiente resultante de seu desenvolvimento 
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representa substrato, abrigo e indiretamente alimento para uma extraordinária diversidade biológica (Riul 
et al., 2009), formando um oásis de diversidade em meio a paisagens monótonas do fundo arenoso da 
plataforma continental. 

Os produtos e serviços representados por essa biodiversidade estão sob ameaça, dada a presença 
cada vez mais frequente e abundante de estressores ambientais relacionados à sua exploração direta, à 
pesca de arrasto, à explotação de petróleo e à poluição costeira (Wilson et al., 2004, Riul et al., 2008). As 
alterações no meio físico-químico relacionadas aos impactos negativos dessas atividades levam à redução 
da atividade fotossintetizante, comprometendo o metabolismo desses organismos e eventualmente levan-
do à morte de rodolitos e epibentos associados.

Além desses problemas ambientais, relacionados a 
esses estressores locais, recentemente passaram a ser levados 
em consideração os impactos dos fatores relacionados às mu-
danças climáticas globais (MCG) sobre o funcionamento e 
estrutura desses bancos. O aquecimento e a acidificação dos 
oceanos, em conjunto com os impactos derivados do aumen-
to da frequência e intensidade das tempestades, representam 
os principais estressores relacionados às ditas MCGs para 
esses ambientes. As previsões disponibilizadas pelo IPCC 
(2007), assim como aquelas desenvolvidas especificamente 
para o litoral do Atlântico Sul para os próximos 50 ou 100 
anos, convergem para cenários de aumento da temperatura, 
elevação do nível do mar, redução do pH da água, maior influência da corrente do Brasil na região sul, 
maior frequência e intensidade de eventos extremos representados por tempestades acompanhadas de 
ventos intensos. Esses fenômenos devem alterar a composição e estrutura da comunidade, assim como o 
comportamento ecofisiológico das diferentes populações encontradas nesses ambientes importantes.

Muitas hipóteses podem ser apresentadas em relação aos efeitos dos fatores relacionados às mu-
danças climáticas sobre os bancos de rodolitos em nosso litoral. Tais hipóteses poderão ser exploradas a 
partir da análise integrada das informações que serão disponibilizadas pelo monitoramento proposto pelo 
presente protocolo em diferentes regiões do litoral brasileiro. Para que se tenha respostas mais concretas é 
importante que tenhamos a manutenção de uma malha amostral diversificada, representando de maneira 
consistente as particularidades ambientais dos bancos de rodolitos ao longo do nosso litoral. Portanto, 
o protocolo mínimo irá fornecer informações a cerca da composição e estrutura da comunidade, assim 
como do tamanho e distribuição das formações como um todo.

Dentre as hipóteses que podem nortear os esforços investidos, pode-se considerar que: (i) as alte-
rações da temperatura, sejam aquelas relacionadas ao processo de aquecimento de longo prazo ou mesmo 
aquelas relacionadas a eventuais ondas de calor, devem elevar as taxas metabólicas e, uma vez combinadas 
a um maior aporte de substratos de fotossíntese (maior disponibilidade de luz, nutrientes e CO2), podem 
desencadear maior produtividade do ambiente tropical, comprometendo a estrutura de ambientes tem-
perados (Wernberg et al., 2011). Adicionalmente, como já é bastante veiculado, (ii) a acidificação deverá 
levar à redução na calcificação das algas e animais que possuem esqueleto carbonático (Hall-Spencer et 
al., 2008) tornando esses organismos mais suscetíveis à herbivoria, levando à redução de sua abundância. 
Ainda, (iii) a ocorrência de tempestades em conjunto com a elevação do nível do mar, apesar de eventual-
mente elevar a disponibilidade de nutrientes, por conta do runoff continental, deverá reduzir a transpa-
rência da água devido a maior agitação nas áreas rasas e maior erosão costeira como já observado. Esses 
processos, em conjunto, poderão levar à redução do desempenho fisiológico não só dos rodolitos (Riul et 
al., 2008; Figueiredo et al., 2012) como também da comunidade associada, comprometendo processos 
que dependem da produção de ATP, como a calcificação e produção de biomassa (Scherner et al., 2012a, 

 

Figura 3.1. Banco de rodolitos da Ilha do Arvoredo. 



  
50

2012b), resultando no branqueamento e morte das algas calcárias (Figueiredo et al., 2000; Harvey & 
Bird, 2008). Dessa forma é plausível supor que esses bancos deverão, a longo prazo, reduzir sua cobertura 
ao longo do nosso litoral, caso os cenários relacionados às MCGs, assim como a frequência e a severidade 
de estressores locais sejam mantidos ou até mesmo se intensifiquem.

É importante destacar que as informações geradas experimentalmente nos dias atuais, produzidas 
em ambiente controlado, seja em campo ou em laboratório (experimentos de meso e microcosmos), são 
de natureza unifatorial ou, na melhor das hipóteses, levam em consideração dois fatores relacionados 
às mudanças climáticas. Destaca-se ainda que boa parte dessa informação foi produzida apenas com 
invertebrados (Wernberg et al., 2012), destacando-se as lacunas no entendimento do comportamento de 
produtores primários, em especial com algas calcárias. Portanto, apenas o monitoramento a longo prazo 
poderá nos municiar de informações que irão permitir o entendimento pleno dos efeitos das mudanças 
climáticas sobre os bancos de rodolitos em nosso litoral.

Ao redor do planeta observa-se a intensificação dos esforços da comunidade científica para que se 
produzam dados espacial e temporalmente consistentes. Durante a última década (2000-2010) o “Cen-
so da Vida Marinha” desenvolveu um programa (Natural Geography in Nearshore Areas – NaGISA) no 
qual uma proposta de monitoramento de bancos de rodolitos foi iniciada (Steller et al., 2007), tendo 
seus descritores sido incorporados entre os critérios de avaliação ambiental em diferentes países, como o 
México (Riosmena-Rodriguez, dados não publicados). Posteriormente, Hall-Spencer et al. (2010) apre-
sentou proposta de avaliação de status e monitoramento desses bancos no Atlântico Norte, na OSPAR 
Commission, que representa o Atlântico Europeu e a zona de influência mediterrânea. Recentemente, o 
governo da Nova Zelândia classificou os bancos de rodolitos como habitats críticos, reforçando a demanda 
de gerenciamento em função dos impactos derivados da pesca e das mudanças climáticas a longo prazo 
(Nelson et al., 2012).  

No litoral brasileiro, apesar dos esforços recentes, os bancos rodolitos e suas comunidades associa-
das são ainda relativamente pouco conhecidos, especialmente no Norte, Nordeste e Sul do Brasil (Riul et 
al., 2009; Pereira-Filho et al., 2011; Berchez et al., 2009; Amado-Filho et al., 2010; Pascelli et al., 2013). 
A carência total de informações ou mesmo de informações geradas de forma padronizada, representa uma 
grande limitação para o estabelecimento de políticas eficientes de conservação e manejo desses ambien-
tes, que ocorrem desde áreas rasas até regiões relativamente profundas de nossa plataforma continental 
(Henriques et al., 2014). Essas informações devem ser geradas emergencialmente uma vez que o início 
das atividades relacionadas à explotação do pré-sal (jazidas de petróleo em áreas profundas de nossa plata-
forma) deve intensificar os prejuízos causados pela poluição costeira, entre outros estressores locais, sobre 
esses ambientes. Ressalta-se esse estado de emergência em função do reconhecido potencial poluidor das 
atividades relacionadas à exploração de petróleo (tráfego de embarcações, vazamentos diversos, instalação 
de plataformas, entre outros), que podem causar impactos severos sobre essas comunidades, levando a 
alterações nos padrões estruturais ou mesmo a perda de uma biodiversidade que ainda não conhecemos.

Portanto, levando em consideração a necessidade de subsídios para gerenciar esse ambiente costei-
ro agora e no futuro, considerando a necessidade de mitigação, remediação, ou mesmo de adaptação fren-
te aos impactos das mudanças climáticas globais, o presente protocolo apresenta procedimentos básicos 
para a caracterização de diferentes aspectos dos bancos de rodolitos do litoral brasileiro tendo em vista seu 
macrozoneamento, assim como seu monitoramento de longa duração. Essa caracterização padronizada 
será imprescindível para que se possa ter informações comparáveis que venham a nortear a construção 
de modelos e planos de gestão desses ambientes. A pretendida caracterização da estrutura da comunida-
de epibentônica e de diferentes parâmetros dessa comunidade e ambiente relacionado, visam atender à 
demanda por subsídios para se monitorar especialmente os efeitos da ocorrência de eventos extremos, 
acidificação e elevação da temperatura dos oceanos e do nível do mar sobre esses ambientes submersos.
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Métodos
Os procedimentos metodológicos para a realização da caracterização das comunidades macroben-

tônicas em questão serão divididos em dois segmentos considerando dois possíveis graus de envolvimento 
das equipes de diferentes regiões do litoral brasileiro com a proposta. Um primeiro segmento de proce-
dimentos mínimos (procedimentos básicos) deverá ser adotado por todos os grupos que eventualmente 
contribuam, agora e no futuro, com seu desenvolvimento. O segundo conjunto de procedimentos (pro-
cedimentos complementares) será facultativo para aqueles grupos que possuam alguns equipamentos e 
demais infraestrutura necessária. 

Planejamento Amostral
Para a seleção das áreas que serão foco da caracterização e monitoramento deve-se considerar a 

distância da costa (quanto mais perto, maior a viabilidade de um processo de monitoramento de longa 
duração), a profundidade de 10 m e a ausência de fontes de poluição na região costeira adjacente. Sempre 
que possível, essa área deverá ser contemplada em unidade de conservação.  Por conta da frequência de 
ocorrência e da maior riqueza comumente relatada, deverão ser priorizadas áreas a 10 m de profundidade, 
que estão relativamente próximas da costa em todo o litoral brasileiro. Uma vez submetidas as propostas 
aos potenciais órgãos reguladores e obtidas as devidas licenças de coleta, deve-se proceder com o planeja-
mento e execução da amostragem, preferencialmente durante os meses de janeiro a março, período reco-
nhecidamente de maior riqueza e biomassa dos bancos de rodolitos. A realização de coletas em períodos 
adicionais poderia ser considerada como informação complementar.

Os bancos deverão ser demarcados para eventual determinação de sua área (quando seus limites 
forem conhecidos ou visualmente detectados), assim como para que eventuais processos de dispersão ou 
deslocamento possam ser monitorados. Estes limites devem ser demarcados com o uso de GPS na super-
fície e por trados ou âncoras no fundo. Quando possível, esses bancos deverão ser demarcados por boias 
com avisos aos navegantes para não fundear nessas localidades. Esses limites, quando os bancos estiverem 
adjacentes ao costão ou formações recifais, deverão estar relacionados a pelo menos três subáreas. Quan-
do se tratar de bancos na plataforma continental deve-se privilegiar a demarcação não só em função da 
profundidade, mas também em função da direção das correntes majoritárias. Nesses casos pelo menos 
uma borda deverá ser demarcada. Portanto, nesses casos, deve-se selecionar dois pontos por área para a 
colocação de trados ou âncoras e consequente demarcação dos limites dos bancos que deverão estar per-
pendiculares ao sentido de deslocamento dessas correntes.

Após o posicionamento das bordas dos bancos, três subáreas deverão ser instaladas em cada es-
tação de profundidade específica, que deverão estar afastadas da borda do banco em pelo menos 25 m. 
Essas subáreas serão construídas de metal galvanizado delimitando áreas de 20 m2 (4x5m). Cada subárea 
deverá ser permanentemente demarcada no fundo utilizando-se poitas, trados ou âncoras. Essas subáreas 
deverão ser delimitadas durante as amostragens por cabos subdivididos conforme o tamanho do elemento 
amostral em questão (25 cm de lado). Esses cabos devem ser instalados com a utilização de mosquetões 
de alumínio para agilizar o procedimento durante o mergulho. Deve-se buscar a produção de um kit ou 
conjunto com dois cabos-guia com mosquetões fixos às extremidades para que sejam presos às hastes 
que delimitam a subárea em sua menor distância (4 m). Os cabos dos transectos devem apresentar cores 
diferentes, devem ser negativos ou lastreados, com demarcação nítida, utilizando chumbos e/ou fitas co-
loridas, na posição dos respectivos fotoquadrados. Recomenda-se também a utilização de mosquetões de 
cores diferentes para se fixar o posicionamento do transecto em relação à orientação das áreas em campo.  
Quando possível, é recomendável a demarcação dessas áreas por boias com aviso aos navegantes para que 
evitem o fundeio nessas subáreas (Figura 3-2). 
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Figura 3-2. Imagem em perspectiva para exemplificar espacialmente os trabalhos que serão realizados nos bancos de rodolitos 
em ilhas, como na Ilha do Arvoredo (a) ou na plataforma continental (b). Destaca-se em amarelo as subáreas que serão utili-
zadas na caracterização de cada uma das profundidades especialmente os 10 m, assim como as boias de superfície utilizadas na 
sua identificação (laranjas) e na demarcação dos limites do banco (vermelhas).

A cada campanha, os limites do banco em relação à posição inicial devem ser monitorados, utili-
zando uma trena para mensurar perpendicularmente a distância da borda e a marcação de fundo (trados 
ou âncoras) para mais ou para menos, ou seja, limites relativos à expansão ou retração das respectivas 
bordas.

Estrutura da Comunidade
Para caracterizar a estrutura da comunidade serão feitos cinco fotoquadrados de 25 x 25 cm em 

cada um dos transectos de cinco metros conforme ilustrado abaixo. Serão feitos três transectos fixos sor-
teados conforme o eixo cartesiano resultante das coordenadas relativas à subdivisão da abscissa e ordenada 
conforme o tamanho do elemento amostral em cada uma das subáreas (Figura 3-3). Esses pontos alea-
tórios serão previamente sorteados e não mais alterados, por subárea amostral. Os fotoquadrados serão 
igualmente predefinidos e posicionados nos respectivos transectos sendo analisados em laboratório através 
do software CPCe. É recomendável que a câmera a ser utilizada seja Full HD para que a qualidade da 
análise seja a melhor possível sempre.

Figura 3-3. Distribuição esquemática e ilustração do processo de demarcação das subáreas e posicionamentos dos transectos. 
Os esquemas acima representam os posicionamentos das três subáreas; (A) instalação de trado de ferro galvanizado para a 
demarcação das subáreas, nota-se que neste caso o mergulhador está girando a haste de ferro galvanizado como um parafuso; 
(B) instalação de estaca de ferro galvanizado com a utilização de marreta; (C) delimitação das subáreas cuidando para que estas 
representem ambientes relativamente homogêneos; (D) transecto posicionado com o auxilio de mosquetões; (E) mergulhador 
realizando a caracterização da cobertura relativa; (F) detalhe da imagem que será posteriormente analisada.

A
B
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Para a caracterização das espécies constituintes do banco de rodolitos e epibiontes associados deve-
rá ser feita uma análise qualitativa através de busca sistemática ao longo de todo o percurso compreendido 
pelos respectivos transectos, evitando-se as áreas compreendidas pelos pontos fixos dos fotoquadrados. 
Serão coletados três espécimes de cada tipo morfológico, ou seja, três espécimes que possivelmente se 
referem a mesma entidade ou unidade taxonômica, na menor categoria possível (espécie ou gênero), nas 
respectivas subáreas amostrais. Esses representantes, que serão utilizados na identificação taxonômica da 
biota, deverão ser em parte fixados em formol, para análises morfoanatômicas, e em parte fixados em 
álcool 100% ou superior a 98%, para análises moleculares. Esse material quando necessário deverá ser 
encaminhado para especialistas. Essa abordagem se faz necessária, pois a identificação das algas calcárias 
demanda um procedimento laborioso com técnicas e equipamentos que não estão disponíveis em todas 
as instituições envolvidas. 

Para se estimar o volume e biomassa (carbono, inclusive) das espécies de rodolitos e epibiota asso-
ciada, serão utilizados quatro corers de 20 x 20 cm posicionados aleatoriamente em cada uma das subáreas 
amostrais, evitando-se os transectos fixos considerados no monitoramento. Em campo, essas amostras 
deverão ser acondicionadas em caixas térmicas, resfriadas com a utilização de gel congelado ou gelo seco. 
Em laboratório esse material deve ser mantido congelado a -20oC até sua triagem. Após descongelado, o 
material deve ser triado sob lupa, sendo os rodolitos separados da epibiota. Para a estimativa do volume 
dos rodolitos já limpos, de cada tipo morfológico (possível unidade taxonômica: espécie ou gênero), serão 
mergulhados individualmente em provetas de diferentes diâmetros, em função do tamanho dos rodolitos, 
aferindo-se o volume de líquido deslocado. Para análise de biomassa será aferido o peso úmido, após a 
análise de volume, e seco em estufa a 50oC por pelo menos 48 horas, por espécie ou unidade de rodolito.  

Para a análise do grau de calcificação, amostras das espécies dominantes dos rodolitose da flora 
associada ao esqueleto calcário, serão secas a 50°C durante 48 horas ou até peso constante. Nesse proce-
dimento é importante utilizar fragmento da ordem de um grama em balanças de pelo menos quatro casas 
decimais. Após a pesagem, estes fragmentos devem ser mergulhados em HCl 1 N por 48 horas ou até que 
a descalcificação do fragmento seja total. Nessa etapa é importante que se utilizem beckers mais altos que 
largos em relação ao tamanho do fragmento utilizado (muitas vezes de 25 a 50 mL são suficientes), uma 
vez que assim o fragmento ficará completamente imerso no ácido. É importante lembrar que a descalcifi-
cação estará terminada quando não mais se observar a formação de bolhas saindo do material. É necessário 
que nesse caso o material seja observado com lupa. Após a descalcificação, o líquido deverá ser descartado 
e o material imerso em água destilada rapidamente descartada. Após essa lavagem o material deverá ser 
transferido, com o auxílio de uma espátula com colher (15 cm), para um recipiente limpo com peso pre-
viamente definido (placa de petri ou vidro de relógio). Esse conjunto será novamente colocado em estufa 
a 50oC por 48 horas ou até peso constante. O percentual de calcificação de pelo menos três espécimes de 
cada espécie, ou de cada tipo morfológico, será obtido pela diferença de peso seco após a completa descal-
cificação descrita anteriormente. 

Para a aquisição de dados da cobertura percentual do epibentos, como mencionado anteriormen-
te, será utilizado o programa CPCe 4.0 (Coral Point Count with Excel extensions; Kohler & Gill,  2006). 
Serão aleatorizados 50 pontos em cada elemento amostral (fotoquadrado) e cada táxon de algas, inver-
tebrados e sedimento sob os pontos serão identificados (Figura 3-4). O banco de dados montado para o 
programa deverá levar em consideração cerca de 16 grandes grupos (Tabela 3-1). Sete para organismos 
zoobentônicos agrupando-os em suas respectivas classes; e seis para macroalgas, baseadas na classificação 
morfofuncional sugerida por Littler et al. (1983), diferenciada pela classe Turf que irá agrupar algas den-
samente emaranhadas formando uma estrutura que se assemelha a um tapete. Destaca-se também como 
grupo Rodolito Branqueado aqueles rodolitos com estado fisiológico derivado de perturbação ambiental 
representada pelo soterramento, aquecimento da água, exposição a poluente, entre outros. Os demais 
grandes grupos considerados irão se referir a pontos aleatórios sobre áreas de sombra que possam tornar a 
identificação duvidosa, como areia, cascalho, conchas mortas ou organismos/objetos desconhecidos. 
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Grupos Morfofuncionais Grupos / Espécies

PORIFERA Esponja

HYDROZOA Hydrozoa sp1 Outro hidrozoa

CRUSTACEA E CIRREPEDIA Craca Outros

ANTHOZOA Anemona Palythoa Octocoral

Gorgonia Protopalythoa Outros

ASCIDIA Ascidia branca Outra ascidia

BRYOZOA Bryozoa sp1 Bryozoa sp2 Outros bryozoa

ECHINODERMATA Estrela laranja Ouriço branco Ouriço preto

MACROALGAS CORIACEAS Bryoyhamnion seatiforti Lobophora variegata Padina gymnospora

Dichotomaria marginata Outra macroalga coriacea Sonderophucus capensis

Sargassum sp. Sargassum furcatum Spatoglossum shroederi

MACROALGAS CORTICADAS Chondria curvilineata Gelidiales Halimenia sp.

Plocamium brasiliensis Gelidium floridano Hypnea sp.

Codium spp Gloiocladia iyoensis Hypnea spinella

Hypnea volubilis Chondracanthus sp. Rhodymenia sp.

Laurencia sp Asteronemia peltata Rosevingea intricata

MACROALGAS FOLIACEAS Dictyota humifusa Canistrocarpus cervicornis Dictyota sp

MACROALGAS FILAMENTOSAS Asparagopsis taxiformis Ceramiales Cladophora

Bryopsis sp. Champia sp. Ernodesmis verticilata

MACROALGAS CALCARIAS ARTI-
CULADAS Amphiroa beauvoisii Galaxaura Jania adhaerens

Athrocardia Jania cubensis Jania sp

MACROALGAS CROSTOSAS Calcárias não articuladas Colpomenia sinuosa Mesophyllum sp.

Codium intertextum Lithophyllum sp. Microalgas epilíticas

Peyssonelia sp.

RODOLITOS Lithothamnion sp. Mesophyllum sp. Mastophoroideae

Lithophyllum sp. Sporolithon sp.

RODOLITOS  BRANQUEADO Hapalidiaceae Sporolithaceae Corallinaceae

Corallinales Sporolitales Corallinophycidae

TURF Turf filamentoso Turf calcário

Tabela 3-1: Exemplo dos grupos/espécies contempladas em cada tipo morfológico ou grupo morfofuncional.
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Figura 3.4. Imagem capturada de uma amostra sendo processada no CPCe. Destaca-se os 50 pontos sorteados, assim como a 
lista de espécie destacada abaixo. Ressalta-se ainda que cada padrão de cor refere-se a um grupo operacional específico

Procedimentos Complementares
• Monitoramento da temperatura e transparência da água: em cada subárea deverá ser instalado 

um data logger (Tidbits). Estes deverão permanecer pelo menos 15 dias antecessores às coletas, 
ou caso possível, para todo o período de verão. Nesses casos, deve-se programar visitas perió-
dicas à área para que seja realizada a manutenção do sensor de luz para evitar o crescimento de 
perifíton, conforme recomendação do fabricante; 

• Análise do efeito da profundidade: quando possível, a caracterização de uma ou duas pro-
fundidades adicionais, mais rasa ou mais profundas (de 5, 15 e 20 m), poderá ser realizada 
repetindo-se os procedimentos descritos nos itens iniciais;

• Volume e biomassa: além das análises descritas acima, as amostras das algas e dos sedimentos 
associados, então coletados na superfície (corers de 20 x 20 cm), terão sua composição de 
carbono qualitativa e quantitativamente descrita de modo mais detalhado. Nesse caso, após a 
coleta, as amostras de algas, tanto os rodolitos quanto as algas associadas, e sedimentos super-
ficiais serão transportados sob refrigeração (gelo em cooler) até os respectivos laboratórios onde 
serão triadas, identificadas e aferidos os respectivos pesos úmido (para cálculo da densidade do 
sedimento) e seco. Caso não seja feita a análise logo após a coleta, o material deverá ser arma-
zenado em freezer (-20o C). Para o peso seco, as espécies de algas deverão ser secas a 50o C até 
peso constante. Para a análise do Carbono Orgânico Total (TOC- Elementar), alíquotas de 
cada espécie deverão ser mecanicamente trituradas até serem reduzidas a pó. Essas alíquotas 
deverão ser separadas em cápsulas de estanho. Nas instituições que dispuserem de TOC, 
essas deverão seguir para a análise. Aquelas instituições que não dispuserem do equipamento 
deverão enviar as amostras para o Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Antes da análise em TOC, as alíquotas passarão por descarbonatação com ataque 
ácido;

• Espessura do banco: deve-se ainda caracterizar a espessura do banco (altura dossel), da super-
fície do depósito de rodolitos até a camada subsequente de sedimentos em pelo menos três 
pontos de cada subárea. Para tanto, ao se retirar os corers, utilizados na coleta para avaliação de 
volume e biomassa, essa espessura será avaliada com a determinação da espessura compreen-
dida entre o limite da camada de sedimento e de rodolitos até a superfície com a utilização 
da trena;
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• Sedimento da subsuperfície: para a análise da composição granulométrica e do teor de car-
bono orgânico e inorgânico na biomassa viva e sedimento depositado (TOC e carbonatos), 
em cada subárea serão coletados aleatoriamente três testemunhos cilíndricos de 6,55 x 15 cm 
(amostrador AMS). O cilindro deverá penetrar 1 m no sedimento. As amostras serão retira-
das, de cada corer nos seguintes intervalos: 0-15, 15-30, 30-50 e 50-100 cm, da porção central 
da coluna de sedimento. A partir da análise do volume de sedimento coletado será avaliada a 
densidade do sedimento, estimando-se as abundâncias de carbono considerando suas formas 
orgânicas e inorgânicas. Os procedimentos relativos à quantificação de carbono seguirão o 
descrito anteriormente;

• Filmagem: cada uma das subáreas amostrais deve ser fotografada e filmada por dois minutos 
considerando seus aspectos gerais. Para essas filmagens considerar sempre o mesmo ângulo de 
observação partindo do lado direito, mais raso. Essas filmagens têm como propósito futuras 
comparações, análises da abundância de peixes e divulgação dos resultados;

• Ecofisiologia da fotossíntese: para aferir o estado fisiológico dos rodolitos, serão obtidos dados 
de 10 curvas rápidas de luz por quadrado amostrado. As medidas serão realizadas com um 
fluorímetro submersível DIVING-PAM, diretamente em cada local de amostragem. Serão 
analisadas as variações temporais de rendimento quântico efetivo das algas, bem como as re-
lações de dissipação térmica (Y(NO) e Y(NPQ)) (Klughammer & Schreiber, 2008; Schreiber 
et al., 1994);

Outros parâmetros que devem ser caracterizados:

• Na lateral esquerda mais rasa ou adjacente à costa de cada uma das três subáreas amostrais, 
deverá ser instalado um coletor de sedimento que deverá permanecer na área por 30 dias. Esse 
será posicionado perpendicular à superfície do substrato, com sua abertura a 50 cm acima do 
fundo; 

• Na lateral direita mais profunda será monitorada a dinâmica do sedimento, avaliando a varia-
ção da altura do fundo em relação ao ápice desse trado com a utilização de uma trena. Para se 
evitar flutuação dos valores em relação à posição das ripple marks, será utilizado um substrato 
plano paralelo ao substrato para se determinar o nível dessa superfície. 

Tratamento e Análise dos Dados
Deve-se buscar parcerias com as instituições nacionais ou locais responsáveis pelo monitoramento 

das variáveis climáticas, sendo recomendável a compilação periódica dos dados de direção e velocidade 
dos ventos, horas de insolação, nebulosidade, pluviosidade e temperatura do ar. Os dados relacionados 
às características da água, como temperatura da superfície do mar (TSM) e turbidez, poderão ser obtidos 
com consultas às bases do NOAA (The National Oceanic and Atmospheric Administration). Esses dados 
estão disponíveis gratuitamente no site do NOAA (http://www.ncdc.noaa.gov). Portanto, para a análise 
de dados de TSM deve-se utilizar o conjunto de dados globais do ERSST - NOAA, dados de resolução 2o 
x 2o estão disponíveis desde 1950, segundo suas médias mensais, por exemplo (Smith & Reynolds, 2004). 

Para visualizar eventuais padrões temporais na estrutura da comunidade recomenda-se a utilização 
de abordagens multivariadas para todos os descritores relacionados com a estrutura, especialmente para 
abundância da biota. Para cada escala de ordenação serão empregadas análises espaciais multidimensionais 
não métricas (nMDS), através da dissimilaridade Bray-Curtis calculada a partir de dados não processados, 
através do PRIMER 6.0. (Clarke & Warwick, 2001). A análise de variância permutacional (PERMANO-
VA; Anderson, 2001) será aplicada para examinar a variação espacial e temporal das assembleias em todas 
as localizações. As análises serão baseadas na dissimilaridade de Bray-Curtis, no qual cada termo será testa-

http://www.ncdc.noaa.gov
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do utilizando-se 999 permutações aleatórias   (Anderson, 2001). Para os demais descritores deve-se buscar 
análises pertinentes considerando as particularidades de cada informação.

Após a obtenção dos dados ambientais, será realizada a Maximum Entropy Modelling usando o 
software MAXENT (Phillips et al., 2006; Phillips & Dudik, 2008) para relacionar os conjuntos de dados 
bióticos e ambientais. Adicionalmente, serão usados dois métodos alternativos: Modelos Lineares Genera-
lizados (GLMs, em inglês) e Modelos Aditivos Generalizados (GAMs, em inglês) usando o pacote R BIOMOD 
(McCullagh & Nelder, 1989; Thuiller, 2003; Thuiller, 2009). Esses métodos fornecem formas menos res-
tritivas que as regressões múltiplas clássicas, permitindo uma resposta não habitual das variáveis. Usando 
esse software, ausências pseudoaleatórias serão geradas ao longo da área de estudo. 

O desempenho do modelo será testado utilizando a Área Sob a Curva (AUC, em inglês) do Re-
ceiver Operating Characteristic (ROC) plot (Fielding & Bell, 1997; Swets, 1988) para todo o conjunto de 
dados, além dos diferentes conjuntos de dados obtidos usando a validação interna (fraccionamento de da-
dos) (Guisan & Zimmermann, 2000; Fielding & Bell, 1997). Será aplicada 70-30% de particionamento 
e computadas 10 interações usando MAXENT. Os modelos de Presenças Verdadeiras Relativas ou Sen-
sitividade, Ausências Verdadeiras Relativas ou Especificidade serão inspecionados usando as MAXENT 
output plots.

Considerações Finais
A cada cinco anos, o grupo deverá se reunir para atualização do macrozoneamento, análise e 

discussão dos dados, gerando-se pelo menos este produto-periódico desta iniciativa. Serão valorizadas 
iniciativas pontuais que venham a gerar produtos ao longo do período, sendo que tais propostas deverão 
ser apresentadas ao grupo para que tenhamos atuação em rede.

Divulgação Científica
Com a finalidade de transmitir o conhecimento produzido pela GT Rodolitos da ReBentos, foi 

criado um blog (http://rodolitos.wordpress.com) onde serão divulgados textos explicativos e imagens ob-
tidas durantes as campanhas de amostragem bem como notícias sobre o andamento do projeto.    
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