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RESUMO 

O aumento da cobertura de macroalgas em ambientes recifais é apontado como uma das 

causas para o declínio de corais e, consequentemente, da comunidade de 

macroinvertebrados associados. Por outro lado, a presença de herbívoros pode preservar 

as características dos recifes de corais por reduzir as taxas de colonização e o crescimento 

de macroalgas. A ênfase em peixes herbívoros é recorrente, no entanto, o papel dos 

mesoherbívoros tem sido negligenciado. Diante disso, propomos verificar o papel dos 

mesoherbívoros associados a diferentes tipos de algas presentes nos recifes de corais de 

Abrolhos e as variáveis (i.e. peso do sedimento, distância da costa, tipos de regime de 

proteção, profundidade) que são indicativas da sua biodiversidade. Para tanto, 54 quadrats 

de 10x10cm foram obtidos em três regiões do Banco dos Abrolhos: 1) área marinha 

protegida próxima à costa; 2) área não protegida próxima à costa; 3) área protegida 

distante da costa. Em laboratório, os macroinvertebrados foram triados, classificados e 

contabilizados em grandes grupos taxonômicos. Além disso, o peso do sedimento foi 

mensurado. Como resultado registramos 3.272 indivíduos de macrofauna vágil associada 

aos turfs sendo no Portinho Norte 1.754, 682 Timbebas e 836 na Pedra de Leste. A 

ferramenta analítica (i.e., Multivariate Regression Tree) aqui empregadas nos permitiram 

concluir que o fital presente em regiões mais afastada da costa é definida pela 

sedimentação fina provavelmente de origem recifal e que as áreas protegidas são variáveis 

preditoras para agrupar esses organismos. 

 

Palavras chave: macroinvertebrados, áreas protegidas, sedimento  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os recifes de corais estão entre os mais diversos e produtivos ecossistemas 

marinhos, sendo também considerados os mais ameaçados globalmente (Mumby & 

Steneck 2008). Esse sistema ocupa apenas 0,02% da área total do oceano e abriga em 

torno de ¼ das espécies marinha (SPALDING & GRENFELL, 1997; DAVIDSON, 

1998). Taxas alarmantes de declínio da cobertura dos corais vem sendo registradas nas 

últimas décadas (e.g. Gardner et al. 2003, Bruno & Selig 2007). Um dos principais 

problemas relatados para este ecossistema é o acréscimo do recobrimento de macroalgas 

que pode reduzir as taxas de recrutamento, crescimento e fecundidade dos corais, além 

de poder causar localmente a mortalidade de algumas espécies (Birkeland 1977, Hughes 

et al. 2007, Littler & Littler 2007).  

Uma das principais consequências do declínio da cobertura de corais e do aumento 

do recobrimento de macroalgas é a redução da complexidade estrutural do ecossistema 

(Mumby & Steneck 2008), como mostrado na figura 1. Efeitos negativos desta mudança 

de fase sobre a assembleia de peixes recifais vem sendo extensivamente relatados. A 

supressão da cobertura dos corais tem reduzido habitats e recursos alimentares para 

diversas espécies de peixes (Jones et al. 2004, Munday 2004). Além disso, a perda de 

complexidade do habitat pode intensificar a eficiência de forrageamento por predadores, 

aumentando a captura de peixes menores e, consequentemente, reduzindo sua densidade 

(Hixon & Beets 1993, Wilson et al. 2006). Efeitos similares da perda de recobrimento 

dos corais foram relatados nas comunidades de macroinvertebrados. A perda de 

superfícies para o assentamento de organismos sésseis e abrigo para organismos vágeis 

pode resultar na conservação da abundância e na redução da diversidade de 

macroinvertebrados associados à recifes de corais (Idjadi & Edmunds 2006).   
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Figura 1: Esquema modificado sobre a relação do crescimento de algas em recifes não 

saudáveis tirado de Mumby & Steneck 2008 

Assim como a redução da complexidade estrutural afeta a assembleia de peixes e 

as comunidades de macroinvertebrados, a presença de herbívoros pode preservar as 

características dos recifes de corais por reduzir as taxas de colonização e o crescimento 

de macroalgas (Mumby & Steneck 2008). De fato, a mortalidade em massa de Diadema 

sp. resultou em uma mudança de fase dos recifes caribenhos para macroalgas (Hughes 

1994, Steneck 1994). Espécies como este Echinoidea que apresentem uma menor 

capacidade de locomoção e uma dieta menos seletiva são fundamentais para estabelecer 

e manter extensas áreas disponíveis para o recrutamento de organismos construtores 

(Sandin & McNamara 2012). Em contrapartida, peixes herbívoros parecem atuar de 

forma mais dispersa nos recifes de corais devido a sua capacidade locomotora e 

seletividade alimentar (Sandin & McNamara 2012). Apesar disso, há uma ênfase na 

importância dos peixes herbívoros na regulação do recobrimento de macroalgas (e.g. 

Adam et al. 2015), enquanto que o papel dos mesoherbívoros tem sido negligenciado. 

Uma evidência dessa subestimativa é o recente registro da herbivoria realizada por 

centenas de milhares de espécimes do opistobranquia Stylocheilus striatus no Banco dos 

Abrolhos, Brasil (Ribeiro et al. 2017).  
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O Banco dos Abrolhos é o maior complexo recifal do Atlântico Sul com altos 

níveis de diversidade e endemismo (Moura et al. 2013). Da mesma forma que a maioria 

dos sistemas de recifes em todo o mundo, a região dos Abrolhos está experienciando 

declínios na cobertura de corais e crescimento excessivo de algas frondosas, filamentosas 

e cianobactérias (Franchini-Filho et al. 2013). O principal fator preditor do alto 

recobrimento de macroalgas no complexo recifal dos Abrolhos parece ser a ausência ou 

escassez de peixes herbívoros (i.e. Labridae e Acanthuridae) em áreas abertas à pesca 

(Francini-Filho & Moura 2008). Apesar disso, pouco se sabe sobre o papel dos 

mesoherbívoros na manutenção dos  recifes do Banco dos Abrolhos. 

Além da sobrepesca, a deposição de sedimento pode aumentar indiretamente as 

taxas de crescimento algal por proporcionar um aumento de nutrientes ou por reduzir os 

níveis de competição ou herbivoria (McCooK 1999). De fato, a sedimentação também é 

considerado um fator preditor das comunidades bentônicas recifais dos Abrolhos (Segal 

& Castro 2011, Castro et al. 2012). No entanto, o papel sinérgico do sedimento com outras 

variáveis na determinação dos macroinvertebrados do complexo recifal dos Abrolhos 

ainda não foi mensurado. Diante disso, propomos verificar o papel dos mesoherbívoros 

associados a diferentes tipos de algas presentes nos recifes de corais de Abrolhos e as 

variáveis (i.e. peso do sedimento, distância da costa, tipos de regime de proteção e 

profundidade) que são indicativas da sua biodiversidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 
 

2. OBJETIVO 

 

Este estudo tem como objetivo compreender os padrões de distribuição e a 

abundancia de  macroinvertebrados herbívoros associados a turfs dos recifes de  Abrolhos 

e as variáveis que são indicativas da sua biodiversidade. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudo 

 

O Banco dos Abrolhos (16°40’S-19°40’S, 39°10’W-37°20W) constitui o maior 

complexo recifal do Atlântio Sul que é caracterizado por ser um alargamento da 

plataforma continental com cerca de 46.000 km2 (Moura et al. 2013). Apenas 0.5% desta 

área está inserida no Parque Nacional Marinhos dos Abrolhos, sendo a maior extensão 

representada por Áreas Marinhas Protegidas ainda não implementadas (Moura et al. 

2013). As formações recifais de Abrolhos são encontradas em duas regiões: uma próxima 

da costa denominada de arco interno e uma mais afastada do continente intitulada de arco 

externo. Os recifes do arco interno estão expostos à sedimentações com maior percentuais 

de silicatos. Enquanto que os recifes do arco externo apresentam uma sedimentação 

originada das comunidades bentônicas compostos de carbonatos estimulados pela  

ressuspensão local (Segal & Castro 2011, Castro et al. 2012).  

As áreas escolhidas para a amostragem foram: 1) área marinha protegida do arco 

interno (Timbebas); 2) área não protegida do arco interno (Pedra de Leste); 3) arquipélago 

e área protegida do arco externo (Portinho Norte).  

 

 

Figura 2: Posição geográfica das áreas amostradas no Banco do Abrolhos, Bahia 
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Figura 3: Arquipélago dos Abrolhos, imagem retirada do site do ICMbio 

 

3.2. Coleta das amostras e análise da macrofauna associada 

 

As coletas foram realizadas no verão de 2015 e de 2017 fazendo uso do mergulho 

autônomo SCUBA. Nove quadrats de 10x10cm foram obtidos de forma aleatória em 

áreas dominadas por tufos (turfs) em cada sítio amostral. A área dos quadrats foi raspada 

totalmente de forma a preservar as macroalgas, a macrofauna e os sedimentos associados. 

O material foi acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados, fixados em 

formol 10% e conduzidos ao Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha do Instituto 

do Mar (UNIFESP) 

 Em laboratório o material foi lavado em água corrente sobre uma bandeja, de 

forma que não se perca os sedimentos e os constituintes da macrofauna. Em seguida todo 

o material armazenado na bandeja foi transpassado por um conjunto de peneiras (500 e 

63 μm) e separado com ajuda de um microscópio estereoscópio em macroinvertebrados 

vágeis, macroalgas e sedimentos. A macrofauna foi armazenada em álcool 70% e as 

macroalgas e os sedimentos em formol 4%. Os macroinvertebrados vágeis foram 

quantificados e separados por grandes grupos taxonômicos (i.e. Amphipoda, Asteroidea, 

Bivalve, Copepoda, Cumacea, Decapoda, Echinoidea, Foraminifera, Gastropoda, 
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Isopoda, Mysida, Ophiuroidea, Ostracoda, Polychaeta, Polyplacophora, Pycnogonida, 

Scaphopoda, Stomatopoda, Tanaidacea) com auxílio da literatura disponível. Os 

crustáceos que apresentaram dificuldades em níveis taxonômicos menores foram 

separados em crustáceos apenas mas serão identificados o mais breve possível e 

quantificados de acordo com a viabilidade dos organismos (Tabela 1). Havendo 

necessidade, o material será encaminhado a especialistas para a confirmação da 

classificação e/ou identificação em níveis taxonômicos inferiores. Os sedimento foram 

secos em estufa à 60°C por 48 horas e pesadas em uma balança de precisão (0,001g). 

 

 

Táxon Parâmetro 

Bivalvia Duas valvas em bom estado 

Crustacea Animal com região cefálica 

Foraminifera >50% do corpo preservado 

Gastropoda Concha com a parte mole  

Oligochaeta Animal com região cefálica 

Ophiuroidea Disco central preservado 

Picnogonyda Tronco e céfalo presentes 

Polychaeta Animal com região cefálica 

 

Tabela 1: Definição dos parâmetros utilizados para a quantificação dos animais associados, afim 

de evitar um resultado superestimado.  

 

3.3. Análise estatística de dados 

Foi gerada uma Multivariate Regression Tree (MRT) (De'Ath 2002), usada para 

identificar os fatores ambientais responsáveis por suas diferenciações. A construção 

de uma MRT se dá a partir de repetidas divisões de grupos de amostras, com o 

objetivo de produzir ‘nós’ o mais homogêneos possíveis em relação à variáve l 

resposta. A homogeneidade é medida encontrando a melhor divisão que minimiza as 

somas de quadrados sobre a média multivariada dentro de cada nó (De’ath, 2002). A 

melhor árvore foi selecionada pelo menor valor do erro relativo validado cruzado 
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(CVRE)(De’ath, 2002). Para a construção da MRT utilizamos sobre a matriz de 

macroinvertebrados a pré-transformação de Hellinger, onde os valores de abundância 

de cada grupo são divididos pela abundância total e posteriormente é realizada a raiz 

quadrada desse valor, o que reduz fortemente os valores de maior abundância 

(Borcard et al., 2011). Utilizamos o software R (versão 3.1.0). Para o cálculo da 

abundância e erro padrão dos táxons foi utilizado o programa Microsoft Excel©. 

  



 

 17 
 

4. RESULTADOS 

 

 Registramos 3.272 indivíduos de macrofauna vágil associada aos turfs: 1.754 

presentes na área protegida do arco externo (Portinho Norte), 682 na área marinha 

protegida do arco interno (Timbebas) e 836 na área não protegida do arco interno 

(Pedra de Leste). Os táxons mais abundantes foram Foraminifera (748 espécimes), 

Polychaeta (638), Tanaidacea (506), e Amphipoda (446). 

 A MRT identificou quatro assembleias distintas nas áreas amostradas (Figura 4). Os 

dois primeiros eixos da PCA mostram que essas quatro assembleias explicam 90,19% 

da variação total dos dados (Figura 5). 

 A assembleia A foi dominada por Polychaeta (15,15 ± 2,54 ind.100cm², média ± 

erro padrão), seguida por Tanaidacea (6,76 ± 1,95 ind.100cm²) (Figura 7A) e foi 

caracterizada pelo menor valore de sedimento fino (i.e.,<0,5901g), pelo grau de 

proteção (i.e., não protegido) e novamente pelo menor valor de sedimento fino 

(i.e.,<0,07195g) (Figura 4) . Aqui estão agrupados os macroinvertebrados de Pedra 

de Leste em ambos os anos (i.e.,2015 e 2017). 

 A assembleia B foi caracterizada pelas duas primeiras variáveis que também 

caracterizou a assembleia A (i.e.,<0,5901g e não protegido) e pelo valor de sedimento 

fino (i.e.,>=0,0719g) (Figura 4) e foi dominada por Isopoda (51,50 ± 0,5ind.100cm², 

média ± erro padrão), seguida por Amphipoda (50,00 ± 21 ind.100cm²) (Figura 7B). 

Aqui estão agrupados os macroinvertebrados de Pedra de Leste no ano de 2017. 

  A assembleia C foi dominada por Foraminifero (11,48 ± 1,92 ind.100cm² média ± 

erro padrão), seguida por Tanaidacea (7,00 ± 1,67 ind.100cm² média ± erro padrão) 

(Figura 7C) e agrupa os organismos de Portinho Norte e Timbébas em ambos os anos 

amostrados (i.e.,2015 e 2017), respectivamente, caracterizados por menores valores 

de sedimento fino (i.e.,<0,5901g) e pelo grau de proteção (i.e., protegido)(. (Figura 

4). 

  A assembleia D foi dominada por Foraminifero (55,00 ± 9,61 ind.100cm² média ± 

erro padrão), seguida por Polychaeta (29,50 ± 7,30ind.100cm² média ± erro padrão) 

(Figura 7D), e agrupa ao indivíduos apenas do Portinho Norte em ambos os anos 

(i.e.,2015 e 2017, e são caracterizados apenas pelos maiores valores de sedimento 

fino (i.e.,>=0,5901g)(. (Figura 4). 
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Figura 4: Multivariate Regression Tree (MRT) para os macroinvertebrados associados a turfs no 

Banco de Abrolhos.O modelo representa 48,7% de variação na estrutura das assembleias (Error 

= 0,513 corresponde ao R2 de 0,487). As variáveis ambientais responsáveis por cada divisão são 

dadas na porção superior, enquanto os táxons e suas contribuições relativas são apresentados na 

porção inferior. O número de amostras que compõem cada assembleia encontra-se abaixo da 

árvore. CV Error: cross-validated mean error; SE:standard error. 
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Figura 5: Gráfico de Análise de Componentes Principais (PCA) com destaque para os dois 

eixos principais, que mostram o quanto o modelo foi explicado pelas assembleias. 

   

  

 

Figura 6: Distribuição espacial das quatro assembleias identificadas, de acordo com os 

locais de amostragem. 
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Figura 7: (A-D): Abundância (ind.100cm², média ± erro padrão) dos macroinvertebrados que 

compõem as assembleias A, B, C, D, respetivamente, da MRT 
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5. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo indicamos que a quantidade de sedimento fino e o grau de proteção 

constituem as principais variáveis preditoras das comunidades de macroinvertebrados 

associados a algas bentônicas.  

A importância do sedimento nas comunidades bentônicas já foi observada por Leão et al. 

em 1997, que considerava os recifes a menos de 3 km da costa do norte da Bahia 

empobrecidos devido a sedimentação de origem continental. Em regiões mais afastadas 

da costa, os sedimentos do fundo são de origem carbonática por causa da ressuspensão 

dos mesmo. Isso porque a sedimentação varia de acordo com a distância costeira e pode 

interferir nas estruturas e comunidades recifais (SEGAL & CASTRO, 2011). A 

sedimentação também é importante para algumas famílias de polychaetas que utilizam as 

partículas de sedimento para construir seus tubos (Jumars et al., 2015; Santos, 2015). 

O sedimento aqui apresentado foi apenas quantificado e não identificado, mas 

acreditamos que ele seja principalmente de origem carbonática visto que uma maior 

quantidade de sedimento fino agrupou amostras do único ponto localizado no arco 

externo da plataforma continental, como mostra a assembleia D. Isso ocorre porque as 

comunidades recifais ali presente são compostas principalmente por sedimentos do 

próprio recife sem grande influência costeira (SEGAL & CASTRO, 2011). As amostras 

do Portinho Norte que foram agrupadas por esta variável apresentou uma grande 

abundância de macroinvertebrados, mostrando que lugares com sedimento de 

ressuspensão o fital é mais abundante. A análise da PCA evidencia tal hipótese por 

representar a região azul claro mais afastadas das outras regiões, mostrando que ela é 

significativamente diferente das outras assembleias, diferença essa explicada pela origem 

da sedimentação.  

Outra variável testada que foi significativa nas pesquisas foi o grau de proteção que 

ultrapassou a variável sedimentação e agrupou ambas as áreas protegidas Portinho Norte 

e Timbebas que se encontram no arco externo e interno respectivamente. A proteção já 

vem sendo apontada em diversos trabalhos como variável preditora da recuperação da 

população de peixes (Sala e Giakoumi, 2017 ; Aalto et al.,2019), com o aumento dos 
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herbívoros a proliferação de macroalgas é evitada deixando os recifes mais saúdaveis 

(Francini-Filho et al. 2013). 

No presente estudo a área marinha protegida de Timbebas e Portinho Norte apresentaram 

um aumento de macroinvertebrados quando comparadas com a região de Pedra de Leste 

que não é protegida, como foi agrupado na assembleia C fica claro a importância dessas 

áreas na biodiversidade local, além da proteção dos peixes herbívoros que por sua vez 

controlam a complexidade recifal, nossos resultados mostraram que a comunidade fital 

também é influenciada pela proteção dessas áreas. 

Ao longo da execução desta proposta, notamos que a maior parte do material tenha sido 

identificado em grandes grupos e que essa resolução não é suficiente para comparações 

refinadas a respeito do quanto o grau de proteção influência nas comunidades bentônicas 

e pretendemos identifica-los em nível de família, compreendendo assim as relações 

ecológicas entre diferentes famílias de macroinvertebrados que vivem associados a turfs. 

Entretanto, assim como já visto em outros trabalhos, a proteção influencia não só a 

comunidade de peixe local como também a comunidade bentônica.   
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6. CONCLUSÃO 

 

O conjunto de dados e ferramentas analíticas (e.g., Multivariate Regression Tree) aqui 

apresentados nos permitem concluir macroinvertebrados associados a turfs com maiores 

quantidades de sedimento fino (i.e.,>=0,5901g), apresentam uma maior abundancia 

quando comparados aos com menores quantidade de sedimento fino (i.e.,<0,5901g), isso 

porque essas regiões apresentam a origem de sedimentação diferente. Percebemos 

também, que o grau de proteção foi uma variável preditora ao agrupar amostras tanto do 

arco externo quanto do interno. Dessa forma, os resultados aqui apresentados trazem 

importantes contribuições para a compreensão dos padrões de distribuição de 

macroinvertebrados em algas bentônicas e a importância das Áreas Marinhas Protegidas 

no Banco dos Abrolhos para esses organismos. 

  



 

 24 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

   Adam TC, Burkepile DE, Ruttenberg BI, Paddack MJ. 2015. Herbivory and the 

resilience of Caribbean coral reefs: knowledge gaps and implications for 

management. Marine Ecology Progress Series. 520:1-20. 

 

Shimabukuro E M, Henry R. 2018. Benthic distribution in small tropical lakes: the 

presence of macrophytes matters. International Society for Tropical Ecology 59(1): 

69–81.  

Birkeland C. 1977. The importance of rate of biomass accumulation in early 

successional stages of benthic communities to the survival of coral recruits. In: Taylor 

DL (ed.). Proceedings of the Third International Coral Reef Symposium. University 

of Miami Press. p. 16-21.   

Borcard, D., Gillet, F., & Legendre, P. (2011). Numerical ecology with R. Springer. 

Bruno JF, Selig ER. 2007. Regional decline of coral cover in the Indo-Pacific: timing, 

extent, and subregional comparisons. PLoS ONE. 8: e711. 

Castro CB, Segal B, Negrão F, Calderon EN. 2012. Four-year monthly sediment 

deposition on turbid southwestern Atlantic coral reefs, with a comparison of benthic 

assemblages. Brazilian Journal of Oceanography. 60(1): 49-63. 

Clarke KR, Warwick RM. 2001. Change in marine communities: An approach to 

statistical analysis and interpretation. Plymouth Marine Laboratory, Plymouth. 

DAVIDSON, O.G. The enchanted braid. Coming to the terms with nature on 

the Coral Reef. New York: John Wiley &amp; Sons Inc, 269 p, 1998. 

De’ath, G. (2002). Multivariate Regression Trees: A New Technique for Modeling 

Species-Environment Relationships. Ecology, 83(4), 

1105. https://doi.org/10.2307/3071917 

Francini-Filho RB, Coni EOC, Meirelles PM, Amado-Filho GM, Thompson FL, 

Pereira- Filho GH, Bastos AC, Abrantes DP, Ferreira CM, Gibran FZ, Guth AZ, 

Sumida PYG, Oliveira NL, Kaufman L, Minte-Vera CV, Moura RL. 2013. Dynamics 

https://doi.org/10.2307/3071917


 

 25 
 

of coral reef benthic assemblages of the Abrolhos Bank, Eastern Brazil: Inferences on 

natural and anthropogenic drivers. PLoS ONE. 8: e54260. 

Francini-Filho RB, Moura RL. 2008. Dynamics of fish assemblages on coral reefs 

subjected to diferente management regimes in the Abrolhos Bank, eastern Brazil. 

Aquatic Conservation: Marine And Freshwater Ecosystems. 18: 1166-1179.  

Gardner TA, Côté IM, Gill JA, Grant A, Watkinson AR. 2003. Long-term region-wide 

declines in Caribbean corals. Science. 301(5635): 958-960. 

Hixon MA, Beets JP. 1993. Predation, prey refuges, and the structure of coral-reef fish 

assemblages. Ecological Monographs. 63(1): 77-101. 

Hughes TP, Rodrigues MJ, Bellwood DR, Ceccarelli D, Hoegh-Guldberg O, McCook 

L, Moltschaniwskyj N, Pratchett MS, Steneck RS, Willis B. 2007. Phase shifts, 

herbivory, and the resilience of coral reefs to climate change. Current Biology. 17(4): 

360-365. 

Hughes TP. 1994. Catastrophes, phase shifts, and large-scale degradation of a 

Caribbean coral reef. Science. 265(5178): 1547-1551. 

Idjadi JA, Edmunds PJ. 2006. Scleractinian corals as facilitators for other invertebrates 

on a Caribbean reef. Marine Ecology Progress Series. 319: 117-127.  

Coral decline threatens fish biodiversity in marine reserves. Proceedings of the 

National Academy of Sciences. USA. 101(21): 8251-8253. 

Littler MM, Littler DS. 2007. Assessment of coral reefs using herbivory/nutrient 

assays and indicator groups of benthic primary producers: a critical synthesis, 

proposed protocols, and critique of management strategies. Aquatic Conservation: 

Marine And Freshwater Ecosystems. 17(2): 195-215. 

McCook LJ. 1999. Macroalgae, nutrients and phase shifts on coral reefs: scientific 

issues and management consequences for the Great Barrier Reef. Coral Reefs. 18: 357-

367.  

Moura RL, Secchin NA, Amado-Filho GM, Francini-Filho RB, Freitas MO, Minte-

Vera CV, Teixeira JB, Thompson FL, Dutra GF, Sumida PYG, Guth AZ, Lopes RM, 

Bastos AC. 2013. Spatial patterns of benthic megahabitats and conservation planning 

in the Abrolhos Bank. Continental Shelf Research. 70: 109-117. 



 

 26 
 

Mumby PJ, Steneck RS. 2008. Coral reef management and conservation in light of 

rapidly evolving ecological paradigms. Trends in Ecology & Evolution. 23(10): 555-

563. 

Munday PL. 2004 Habitat loss, resource specialization, and extinction on coral reefs. 

Global Change Biology. 10(10): 1642-1647. 

Ribeiro FV, Padula V, Moura RL, Moraes FC, Salomon PS, Gibran FZ, Motta FS, 

Pereira RC, Amado-Filho GM, Pereira-Filho GH. 2017. Massive opisthobranch 

aggregation in the largest coralline reefs in the South Atlantic Ocean: are 

mesoherbivores underestimated top-down players? Bulletin Of Marine Scienci. 93(3): 

000-000. 

Sandin SA, McNamara DE. 2012. Spatial dynamics of benthic competition on coral 

reefs. Oecologia, 168(4): 1079-1090. 

Segal B, Castro CB. 2011. Coral community structure and sedimentation at different 

distances from the coast of the Abrolhos Bank, Brazil. Brazilian Journal of 

Oceanography. 59(2): 119-129. 

Shimabukuro E M, Henry R. 2018. Benthic distribution in small tropical lakes: the 

presence of macrophytes matters. International Society for Tropical Ecology 59(1): 

69–81. 

SPALDING, M.D.; GRENFELL, A.M. New estimates of global and regional 

coral reef areas. Coral Reefs, v. 16(4), p. 225-230, 1997. 

Steneck RS, Dethier MN. 1994. A functional group approach to the structure of algal-

dominated communities. OIKOS. 69(3): 476-498. 

Steneck RS. 1994. Is herbivore loss more damaging to reefs than hurricanes? Case 

studies from two Caribbean reef systems (1978-1988). In: Ginsburg RN (ed.). Global 

Aspects of Coral Reefs: Health, Hazards, and History. Rosenstiel School of Marine 

and Atmospheric Science, University of Miami. p. C32–C37. 

Teichert, S. (2014). Hollow rhodoliths increase Svalbard’s shelf biodiversity. Scientific 

Reports. 4:6972. 



 

 27 
 

Wilson SK, Graham NAJ, Pratchett MS, Jones GP, Polunin NVC. 2006. 

Multiple   disturbances and the global degradation of coral reefs: are reef fishes at risk or 

resilient? Global Change Biology. 12: 2220-2234. 

 

  



 

 28 
 

 


