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RESUMO 

 

O presente estudo analisa a capacidade da espécie de zoantídeo, Palythoa caribaeorum de 

acumular metais pesados. Além disso, comparou-se as concentrações dos metais encontrados 

em colônias distribuídas em setores diferentes de um mesmo recife e em partes diferentes de 

uma mesma colônia. Somado a isso, verificou-se as relações entre a distribuição do zoantídeo, 

a morfometria e os metais pesados. O estudo foi realizado no período seco e chuvoso, entre os 

anos de 2005 e 2006, nos recifes de arenito da praia de Suape, PE, Brasil. Como área controle 

utilizou-se a praia da Gamela, distante 50km do ponto de estudo. Foram aplicados teste-t e 

Kruskal-Wallis aos resultados encontrados, utilizando-se como variáveis a concentração de 

metais no tecido do P. caribaeorum, no sedimento e na alga Padina gymnospora. Para a 

morfometria as variáveis foram o diâmetro e a altura dos pólipos. Para o estudo da 

distribuição e abundância foi proposta uma metodologia de transectos, a Espinha-de-peixe, 

que conjuga metodologias padrões de ambientes recifais. Os resultados mostraram que o 

zoantídeo apresenta uma baixa abundância, em relação ao que era esperado, nos recifes 

estudados, com distribuição concentrada no setor externo do recife na praia da Gamela e no 

setor interno nos recifes de Suape. Além de sugerir que P. caribaeorum não seria um bom 

bioacumulador de metais pesados. Contudo, o metal níquel obteve uma maior concentração 

no zoantídeo do que no sedimento e na alga. Em relação à distribuição e a morfometria do 

zoantídeo, não foi evidenciada nenhuma influência dos metais. Os resultados das medições 

morfométricas demostraram uma sazonalidade entre os diâmetros da parte interna e externa e 

na altura dos pólipos externos e internos, que pode ser explicada pela biologia reprodutiva do 

animal.  

 

 

 

Palavras-chave: Cnidaria, Zoanthidea, Palythoa caribaeorum, metais pesados, Suape.       
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ABSTRACT 

 

 The present work analyses the capacity of species of zoanthid, Palythoa caribaeorum 

of bioaccumulate heavy metals. Furthermore, the work trys to relate the concentrations of the 

metals in different part of the same reef and in different part of the same colony. An other 

objective is to verify the presence of some relation between the distribution of the zoanthid, 

the morphometry and the heavy metals. The study was realized in the beach-rocks of Suape 

beach, PE, Brazil and, as a control, Gamela beach, PE, Brazil. The results were analyzed with 

statistical test t and Kruskal-Wallis, using as variables the concentrations of heavy metals in 

tissues of P. caribaeorum, in the sediment and in the seaweed Padina gymnospora. For 

morphometry, the variables were the diameter and the height of the polyps. For distribution 

and abundance study, it was proposed a new methodology of transects, the fish-bone, that 

combine standard methodologies for reef environments. The results showed that the zoanthid 

was a low abundance in the studied reefs, but the distribution of them was focused in the outer 

sector of the reef of Gamela and in the inner sector of Suape. The results proved that P. 

caribaeorum would not be a good bioindicator, although it concentrated more nickel that the 

sediment and the seaweeds. The results show that the heavy metals would not influence in the 

distribution and morphometry of the zoanthid. Even though, it was verify seasonality between 

the diameter and the height of inner and outer part of the colony, which may be explain for 

reproductive biology of the animal. The punctual character of our work impedes a strong 

conclusion, suggesting a long-term study and an evaluation of polluted areas. 

 

 

 

Key words: Cnidaria, Zoanthidea, Palythoa caribaeorum, heavy metals, Suape. 
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1. Introdução   

Com a revolução industrial houve um acelerado crescimento populacional. 

Paralelo a isso, ocorreu um aumento da exploração dos recursos naturais e da poluição. 

As regiões costeiras foram as mais afetadas, pois o grande efetivo populacional está 

distribuído de forma mais concentrada nesses locais (Braga, 2002).  

Nos dias atuais, o mundo convive com um difícil paradigma: como crescer de 

forma sustentável e preservar o Meio Ambiente? O Brasil Figura no cenário mundial 

como uma das potências emergentes mais promissoras do Século XXI, ao lado da 

China, Índia, Coréia e México, que despontarão nos avanços tecnológicos e 

econômicos. Contudo, para manter o crescimento econômico, na quase totalidade dos 

casos, há a formação de grandes passivos ambientais. Como exemplo, tem-se o caso da 

China, que vem destruindo o seu ambiente natural para implantação de obras estruturais 

que irão dar suporte para o crescimento econômico do país nos próximos 20 a 30 anos. 

Apesar disso, existe a necessidade de se criar uma boa estrutura logística que 

facilite o escoamento da produção, tanto para a exportação, como para o mercado 

interno. Isso se torna mais necessário em países com dimensões continentais como é o 

caso dos Estados Unidos, a própria China, a Índia e, particularmente, o Brasil. Nesse 

cenário mundial, os portos brasileiros têm um papel estratégico cada vez mais 

importante no desenvolvimento econômico nacional. 

A ampliação do comércio exterior e as novas exigências de eficiência produtiva, 

obrigaram os portos a superarem o seu simples papel entre as matrizes de transportes 

nacional e internacional, exigindo uma reestruturação das atividades portuárias 

(Pellegrini et al., 1999; Wang & Slack, 2000). Como uma dessas mudanças, instalou-se 

um novo conceito, o de hub port ou porto-indústria.   
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Todavia, políticas empreendedoras mal planejadas podem trazer sérios danos ao 

equilíbrio de todas as comunidades do ecossistema costeiro. A implantação de 

indústrias sem a devida preocupação e sem a fiscalização do destino dos seus rejeitos, 

pode causar prejuízos ambientais irreversíveis. Uma das formas de fiscalizar tais 

atividades nos ecossistemas é selecionar organismos bioindicadores, que tenham 

características peculiares à reação de mudanças no ambiente (Primack & Rodrigues, 

2002).  

Um bioindicador pode ser um organismo, uma espécie ou uma comunidade, e 

pode servir como objeto de monitoramento biológico e químico (Hawkins et al., 1994; 

Carballo et al., 1997). Segundo Rosenberg & Resh (1993) e Hellawell (1986) os 

organismos indicadores ideais deveriam ter as seguintes características:  

� Reconhecimento fácil por não especialistas. 

� Distribuição cosmopolita para facilitar as comparações regionais e 

internacionais. 

� Populações abundantes. 

� Indivíduos de diversos taxa (=grupos taxonômicos) possuindo, assim, 

organismos com diferentes reações de sensibilidade a mudanças ambientais. 

� Organismos relativamente grandes e de fácil amostragem, com os quais as 

técnicas empregadas sejam diversas e de custo baixo. 

� Pouca mobilidade, representando, por isso, as condições locais. 

� Ciclos de vida longos (semanas, meses ou anos), o que permite detectar qualquer 

alteração em tempo hábil e a promoção de um testemunho da qualidade do 

ambiente no passado e no presente. 

� Características ecológicas bem conhecidas. 

� Organismos que possam ser utilizados em experimentos de laboratório. 
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� Grande sensibilidade ou resistência às mudanças ambientais.  

Um grupo interessante muito utilizado como bioindicador ambiental é o dos 

macroinvertebrados bentônicos ou zoobentos. São geralmente sedentários ou de pouca 

mobilidade, não podendo evitar, rapidamente, mudanças ambientais prejudiciais e 

exibem variados graus de tolerância à poluição (Metcalfe, 1989). Por essas razões eles 

têm sido amplamente utilizados como bioindicadores de qualidade da água, do nível de 

poluição e/ou alteração de um ambiente aquático (Goodnight, 1973; Resh & Unzicker, 

1975; Boxall & Maltby, 1997 e Anubha et al, 1997). Dentro desses macroinvetebrados 

um grupo que vem se destacando como bioindicadores, são os cnidários bentônicos, que 

têm algumas espécies que possuem os pré-requisitos citados e que já foram alvos de 

estudos que testaram sua capacidade de atuarem como bioindicadores ambientais. Um 

exemplo, é a espécie de anêmona-do-mar, endêmica do Brasil, Bunodosoma caissarum 

Correa, 1964, que se mostrou como excelente indicadora de contaminação radioativa 

(Gouvêa et al., 1985). Além deste exemplo, há trabalhos realizados com espécies de 

corais escleractínios no monitoramento de ambientes com metais pesados (Tabela 1).  
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Tabela 1. Exemplos de estudos de metais pesados com corais escleractínios (Reichelt-Brushett e Mcorist, 2003). 

Referências Espécies   Localização Al Fe Mn Ni Cu Zn Cd Pb Br I Ba As 
Hanna & Muir, 1990 Porites lutea Áreas poluídas e não  x x x x x x  x     
 Goniastrea retiformis poluídas do Mar Vermelho x x x x x x  x     
 Pocillopora verrucosa  x x x x x x  x     
               
McConchie & Harriott, 1992 Acropora aspera Porto das Ilhas Heron -      x x x x     
 Acropora valida Austrália     x x x x     
 Pocillopora damicornis       x x x x     
               
Bastidas & García, 1997 Montastraea annularis  Punta Brava - Venezuela & x x   x x x x     
  Baixo Caimán - Venezuela x x   x x x x     
               
Esslemont, 1997 Montastraea annuligera Porto Darwin - Austrália    x x x x x     
 Goniastrea aspera     x x x x x     
               
Esslemont, 1999 Acropora nobilis Ilhas Heron - Austrália    x x x x x     
 Goniastrea aspera     x x x x x     
               
David, 2003 Porites sp. Recifes de Caganhão, Recifes   x  x x       
  de Ulan e Recifes de Ihatub -             
   Filipinas             
               
Reichelt-Brushett &  Acropora tenuis  Ilhas Magnetic & Ilhas One Tree x x x x x x x x x x x x 

McOrist, 2003   Austrália                         
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1.1 Filo Cnidaria  

O Filo Cnidaria possui organismos bentônicos e planctônicos e tem como 

principal característica morfológica possuir uma única cavidade gastrica revestida por 

uma endoderme, chamada de celêntero, e células urticantes chamadas cnidócitos ou 

cnida. Possuem simetria radial em torno do eixo longitudinal com extremidade oral e 

aboral. Apresentam um ou mais ciclos de tentáculos ao redor da boca e podem 

apresentar estruturas esqueléticas córneas ou de carbonato de cálcio. O sistema nervoso 

é composto por uma rede difusa. Não possuem sistema excretor e respiratório e sua 

reprodução pode ser sexuada ou assexuada (Fox et al., 2005). 

São predominantemente marinhos e estão presentes em todos os mares do 

mundo e possuem uma grande diversidade de tamanhos e cores. Podem ser solitários ou 

coloniais e grande maioria são encontrados em duas formas durante seu ciclo de vida: 

uma forma livre natante, chamada de medusa; e outra forma sedentária ou séssil 

conhecida como pólipo (Fox et al., 2005). 

De acordo com Marques & Collins (2004) o Filo Cnidaria pode ser dividido em 

cinco classes: Hydrozoa, que apresenta a forma pólipo e medusa; Cubozoa e Scyphozoa, 

com a forma medusóide predominante; Staurozoa para as medusas sésseis; e Anthozoa 

apresentando apenas a forma pólipo. 

 

1.1.1 Classe Anthozoa 

 A Classe Anthozoa é caracterizada principalmente por não possuir o estágio 

medusóide em seu ciclo de vida. Apresentam representantes tanto solitários como 

coloniais e o seu celêntero é dividido por septos ou mesentérios. Possui o maior número 

de espécies descritas no filo e está subdividida em duas subclasses, Hexacorallia e 

Octocorallia (Fautin & Mariscal, 1991). 
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A subclasse Hexacorallia é representada pelos animais com tentáculos e 

mesentérios em número múltiplo de seis (anêmonas, zoantídeos, corais negros, 

ceriantários e corais pétreos). A Subclasse Octocorallia apresenta pólipos compostos por 

oito tentáculos pinados e oito mesentérios (leques-do-mar, corais moles e penas-do-mar) 

(Perez, 1999).  

 

1.1.2. Subclasse Hexacorallia 

         Ordem Zoanthidea 

              Família Zoanthidae  

                   Gênero Palythoa Lamoroux, 1816 

 

Palythoa caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860) 

   

Os zoantídeos são cnidários polipóides exclusivamente marinhos e habitantes 

dos recifes costeiros. São coloniais, possuem esqueleto hisdrostático e pólipos que se 

conectam por um retículo basal ou por um tecido chamado cenénquima, a única exceção 

é o gênero Sphenopus, que é solitário (Ryland, 1997).   

O gênero Palythoa tem como característica a particularidade de incorporar 

sedimento na camada mesogleal durante seu crescimento, que atuaria como uma 

estrutura de sustentação (Herberts, 1972; Suchanek & Green, 1981) (Figura 1).  

Segundo Haywick & Mueller (1997), a entrada das partículas de sedimento na 

mesogleia seria via um mecanismo de assimilação transepitelial, diferente de alguns 

processos de incorporação passiva encontrado em esponjas. 
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Figura 1. Corte esquemático de colônias de Palythoa spp. indicando a localização do 

sedimento dentro da colônia e o disponível (modificado de Haywick & Mueller, 1997). 

 

Na espécie P. caribaeorum, os pólipos estão conectados por um espesso 

cenênquima, o qual também agrega partículas na sua superfície. Estas colônias formam 

extensos “tapetes” localizados nas áreas submersas, mas quando estão expostos durante 

a maré baixa, seus pólipos produzem um muco que protege a colônia da dessecação. O 

muco lhe dá o nome popular de “baba-de-boi”. Este zoantídeo é o mais abundante do 

litoral pernambucano, ocupando extensas regiões sobre os recifes (Figuras 2 a, b e c) 

(Soares et al., 2006). Fernandes (2000) relata o baba-de-boi como uma das espécies que 

melhor representa a fauna dos beach-rocks pernambucanos. 
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Figura 2. Palythoa caribaeorum (Duchassing & Michelotti, 1860) nos recifes de Suape, 

PE. (a) colônia submersa; (b) detalhe dos pólipos abertos; (c) colônia exposta coberta 

por muco. 

 

O sedimento incorporado por estes zoantídeos é insignificante quando 

comparado ao total de carbonato típico dos recifes de coral, mas em alguns ambientes 

recifais, estes são as espécies dominantes e o sedimento contido nos tecidos é 

localmente importante (Haywick & Mueller, 1997). 

 Haywick & Mueller (1997) estudaram a assimilação do sedimento em várias 

espécies de Palythoa dos recifes de Florida Keys no caribe americano. Os autores 

demonstraram que as espécies de Palythoa assimilam todos os minerais disponíveis no 

recife. Aragonita, calcita magnesiana, carbonato de cálcio e em menor quantidade 

componentes siliciclásticos são assimilados em proporções comparáveis com as 

quantidades encontradas em sedimentos adjacentes. A quantidade assimilada pelos 

tecidos dos zoantídeos é significante, alcançando 45% do peso úmido de cada 

organismo (Haywick & Mueller, 1997). 
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1.2 Metais Pesados 

  

 Embora a poluição por metais traços esteja associada à ação antrópica, a 

presença deles na crosta terrestre ocorre naturalmente, tanto em altas concentrações ou 

no nível de traços. Förstner (1984) estabeleceu cinco fontes de poluição de metais: a) 

geológica; b) efluentes de mineração; c) efluentes industriais; d) lixiviação de metais de 

depósitos de resíduos sólidos; e) excreção animal ou humana a qual contém metal. 

 De acordo com sua atividade biológica os metais podem ser divididos em três 

grupos: metais essenciais, aqueles com funções biológicas conhecidas e específicas; 

metais tóxicos; e metais eventualmente presentes nas células, sem funções definidas, 

podendo ser um indicador de funcionamento das mesmas (Beveridge et al., 1997 apud 

Andrade & Pfeiffer et al., 1999). 

 Esses metais podem ser bioacumulados através de processos metabólicos dos 

organismos, tendendo a retê-los e formando reservas. A bioacumulação pode ser 

definida como: “a concentração de um elemento superior à quantidade básica necessária 

para que uma célula assuma, normalmente, seu metabolismo, mantendo o seu 

equilíbrio” (Martoja & Martoja, 1984). Bryan & Langston (1992), Luoma & Jenne 

(1976) e Luoma (1989) descreveram os fatores biológicos (sexo, idade, estágio 

reprodutivo, etc.) que são influenciados pela bioacumulação de metal. 

 O acúmulo de metais pesados por biomassa oriunda de bactérias, fungos e algas 

em ambientes aquáticos tem sido atribuído a processos de complexação e/ou adsorção 

entre cátions metálicos e os sítios ionizáveis presentes na superfície destes biomateriais. 

Entre a diversidade da biomassa existente, as algas têm sido a fonte mais promissora 

quanto à capacidade de bioabsorção de metais pesados como cobre, cádmio, chumbo, 

níquel e zinco (Lima & Masini, 1999). O desempenho destes organismos como 

adsorventes depende de sua concentração (população), pH do meio, cinética de reação, 



COSTA, D. L., 2007. Avaliação do zoantídeo Palythoa caribaeorum (CNIDARIA... . 

 

10 

entre outros fatores (Fourest & Volesky, 1996). Estes dados tornam as algas excelentes 

organismos controle de áreas potencialmente poluídas por metais pesados como já foi 

comprovado pelo grupo do Prof. Amado Filho em vários trabalhos (Amado Filho et al., 

2001; Amado Filho & Pfeiffer, 1998; Amado Filho et al., 1997; Amado Filho et al., 

1996). 

   O efeito tóxico de um elemento químico no ambiente depende também de sua 

especiação, sinergismo com outros elementos, relação com os fatores físico-químicos 

ambientais, de sua concentração, tempo de exposição e das características individuais 

dos organismos expostos. O uso de metais traço como indicativos de poluição ambiental 

está intimamente relacionado ao seu efeito tóxico e sua capacidade de permanecer nos 

diferentes compartimentos (Chagas, 2003).  

 

1.3. Justificativa do trabalho 

 

 O Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS), localizado no litoral 

pernambucano tem uma previsão de receber nos próximo dez anos cerca de 4 bilhões de 

dólares em investimentos. Nesses empreendimentos estarão inclusos fábricas de 

garrafas PET, de fios de polyester, de salgadinhos e de balas; uma refinaria de petróleo 

e um grupo têxtil. Todas essas indústrias possuem rejeitos que contêm metais pesados e 

que se não forem tomadas medidas preventivas podem chegar aos rios próximos e 

conseqüentemente aos estuários e ao ambiente recifal.  

 Identificar organismos que possam ser utilizados como bioindicadores desses 

metais e, além disso, determinar a sua distribuição e ecologia é importante para um 

plano de monitoramento e manejo da área. 
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Devido a isso e baseado nas informações de que o sedimento funciona como um 

reservatório para metais (Harbinson, 1986; Williams et al., 1994), uma vez que podem 

causar diminuição nas concentrações de metais dissolvidos, por processos de 

adsorção/precipitação (Salomons & Förstner,1984) concentrando uma quantidade maior 

do que o nível encontrado na água (Rocha, 2000); e que P. caribaeorum incorpora o 

sedimento para crescer, foi elaborado um modelo para a formulação da hipótese (Figura 

3). 

 

 

 

Figura 3. Linha de raciocínio para formulação das hipóteses da pesquisa sobre as 

concentrações de metais pesados em P. caribaeorum. 

 

 

 

LOGO, P. caribaeorum ACUMULARÁ METAIS 
PESADOS? 

OS METAIS PESADOS ACUMULAM-SE NO SEDIMENTO 

P. caribaeorum INCORPORA SEDIMENTO DURANTE O 
CRESCIMENTO 
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2. Hipóteses   

 

� Palythoa caribaeorum tem concentrações de metais pesados maiores que o 

sedimento circundante. 

� As concentrações de metais pesados no P. caribaeorum em Suape são maiores 

do que em Gamela.  

� Não há diferenças morfométricas entre os pólipos de colônias diferentes no 

recife de Suape. 

� Existem diferenças morfométricas entre os pólipos de colônias das praias de 

Suape e Gamela.  

� Não há diferenças morfométricas entre pólipos, em colônias de dimensões 

semelhantes em um mesmo recife. 

� P. caribaeorum se distribui de forma homogênea sobre os beach-rocks de Suape 

e Gamela. 

 

3. Objetivos 

 

     3.1. Geral 

Avaliar se P. caribaeorum possui a capacidade de acumular metais pesados e 

caracterizar a sua distribuição nos beach-rocks de duas praias do litoral pernambucano, 

bem como as diferenças morfométricas que possam existir em colônias dessas duas 

praias e em um mesmo recife. 

 

     3.2 Específicos  

� Determinar e comparar estatisticamente a concentração de metais pesados 

existente no sedimento com as de P. caribaeorum da praia de Suape e da Praia 

de Gamela.  

� Criar um mapa com a distribuição do P. caribaeorum e analisá-la virtualmente, 

através do programa ArcView GIS. 

� Comparar a distribuição de P. caribaeorum com as concentrações de metais nas 

praias estudadas. 

� Identificar se há diferença na altura, no diâmetro e no número de pólipos em 

colônias de P. caribaeorum de praias diferentes e da mesma praia.   
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4. Descrição da área de estudo 

     4.1. Praia de Suape  

Os bancos de arenitos, também conhecidos como beach-rocks, da praia de Suape 

(Figura 4) estão localizados a 40 km ao sul da cidade do Recife, na faixa costeira do 

Estado de Pernambuco, entre as latitudes 8º 21' 45.68" S e 8º 23' 27.88 S e as longitudes 

34º 56' 44.61 W e 34º 57' 30.19 W. Apresentam aproximadamente 3500 m de 

comprimento e 80 m de largura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. (a) Vista aérea do CIPS (fonte: Governo de Pernambuco – CPRH, 07/1995) e 

(b) beach-roks da praia de Suape. 

 

 A sua extremidade mais ao norte, chamada nesse trabalho de Suape ponta 

esquerda (S.P.E), está próxima à baía de Suape e ao Cabo de Santo Agostinho. A ponta 

mais ao sul, chamada de ponta direita (S.P.D), está próxima ao Complexo Industrial 

Portuário de Suape (CIPS), da Ilha Cocaia e do estuário do Rio Tatuoca (Figura 5).  

 A região apresenta um clima tropical quente e úmido, pseudotropical do tipo As’ 

na escala de Köeppen, com chuvas de outono-inverno, distribuídas de março a agosto. 

A pluviosidade anual vem oscilando entre 1.850 mm a 2.364 mm. As temperaturas mais 

b a 
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baixas são registradas no período de junho a setembro e as mais altas entre dezembro e 

fevereiro. A média anual é de 24,7 ºC (Teódulo, 2003). 

 
 
Figura 5. Fotografia aérea do recife de Suape (Pernambuco) localizando os pontos de coleta, 

o porto e a ilha da Cocaia. SDP, Suape Ponta Direita; SPE, Suape Ponta Esquerda; 

CIPS, Complexo Industrial do Porto de Suape (Fonte: FAB – II COMAR, 1982). 
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     4.1.1 Metais pesados em Suape 

Em 1998, a UFPE fez um levantamento das condições ambientais do Complexo 

Industrial do Porto de Suape (CIPS) e identificou que havia metais-traço, sem relação 

sazonal, no sedimento e atribuiu a presença desses elementos às dragagens constantes e 

a descaracterização dos sedimentos originais. Foi encontrado um baixo grau de 

contaminação, com exceção do ferro no rio Ipojuca (4,6mg. kg-1). 

Além deste, outro estudo foi realizado também pela UFPE/FADE (1999) no 

sedimento do CIPS identificando concentrações de Hg, Cu e Ni com potencial para 

efeitos adversos.  

Teódulo et al. (2003) testaram três métodos de extração parcial de metais traços 

em sedimento de Suape e identificaram que a contribuição antropogênica da 

industrialização do Complexo Industrial Portuário de Suape ainda era pequena, em 

relação aos metais estudados. 

Chagas (2003) também realizou análise das concentrações de metais pesados no 

sedimento no CIPS. Baseado no mapa das estações de coleta realizada por ela (Figura 6) 

e nas concentrações de metais encontrada nas estações 3, 4, 5, 6 e 7 (tabela 2), foram 

escolhidos os pontos de amostragem deste trabalho. 
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Figura 6. Mapa do Complexo Industrial de Suape, com as estações de coletas da 

pesquisa realizada por Chagas em 2003.  

 

Tabela 2. Concentrações (µg.gֿ¹) de metais encontrados na pesquisa realizada por 

Chagas em 2003, nos sedimentos do Complexo Industrial de Suape. 

Estações Mn Pb Zn Cr Ni Cu Co 

3 8,6 5,2 1,9 1,1 <l.d. 0,5 0,7 
4 37,0 16,7 8,8 2,3 <l.d. 0,6 2,6 
5 17,5 7,0 3,5 1,4 <l.d. 0,4 1,4 
6 33,5 10,6 5,5 2,8 0,5 0,6 2,6 

7 66,4 20,6 36,5 44,1 12,6 7,9 7,1 
Limite de detecção (l.d.) do Ni=0,03. Estações 3,4,5 = S.P.D e 6,7=S.P.E 
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     4.2. Praia da Gamela 

 A praia da Gamela está situada no município de Sirinhaém, a cerca de 40 Km ao 

sul do Porto de Suape. Faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guadalupe, 

criada pelo Decreto no 19.635 de 13 março de 1997. Apresenta duas linhas de recifes de 

arenito. A primeira linha, com 2,5 km de extensão, está localizada próxima à praia, 

servindo como abrigo para juvenis de peixes de várias espécies que se alimentam de 

corais. Já a segunda encontra-se a 1,5 km de distância da primeira, tendo ouriços como 

espécie predominante, bem como formações dominadas por algas (CPRH, 2006).

 A área do recife que foi usada como área controle apresenta uma formação do 

tipo franja e tem aproximadamente 400 m de comprimento por 250 m de largura (Figura 

7). Está localizado entre as latitudes 8º 40' 14.99" S e 8º 40' 42.31" S e as longitudes 35º 

03'47.70" W e 35º 03' 56.89" W. Não há estudos sobre metais pesados na área. Contudo, 

a região não possui nenhum empreendimento próximo, que poderia aportar metais para 

o sistema marinho local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Beach-rocks da praia da Gamela - PE. (Fonte: Google Earth, 2007).  
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5. Materiais e Métodos 

     5.1. Metais pesados 

Para o estudo dos metais pesados foram coletadas amostras de P. caribaeorum. 

Adicionalmente foram coletados amostras do sedimento circundante ao zoantídeo, da 

alga Padina gymnospora Kuetzing e a fanerógama, também conhecida como “seagrass” 

(capim-agulha), Halodule wrightii Aschers, que só foi coletada na praia de Suape. As 

coletas foram feitas nas praias de Suape (P.E e P.D) e Gamela (G), no período de verão 

de 2005 (novembro e dezembro) maio e junho) e de inverno de 2006 (maio e junho). 

 Os zoantídeos foram coletados utilizando-se faca e espátula para a retirada das 

amostras. Foram escolhidas aleatoriamente três colônias diferentes, no período de 

inverno e de verão, em cada ponto de coleta. Em cada colônia foram retirados dois 

pedaços de aproximadamente 30 g, um na parte interna e o segundo na parte periférica; 

totalizando 36 amostras. As amostras eram guardadas, separadamente, em sacos de 

polietileno e acondicionadas em isopor com gelo. 

 A alga e o capim-agulha foram coletados manualmente e acondicionados da 

mesma forma do zoantídeo. O número de amostras foi igual ao zoantídeo. Os 

exemplares de P. gymnospora foram acondicionados inteiros, já os do capim-agulha 

foram separados em raiz, rizoma, e folhas segundo metodologia padrão utilizada para 

estudos com metais pesados (Amado Filho & Pfeiffer, 1998). 

Os sedimentos foram coletados com cores de 10 cm de comprimento por 10 cm 

de diâmetro e colocados em potes de plásticos de 50 ml. Em cada local de coleta foram 

retiradas triplicatas das amostras. 

No laboratório, a alga, o capim agulha e o zoantídeo foram limpos, lavados em 

água do mar e, posteriormente, em água destilada. Foram então secos a 80oC por dois 

dias, macerados, homogeneizados e pesados em balança de precisão (0,001 g). As 



COSTA, D. L., 2007. Avaliação do zoantídeo Palythoa caribaeorum (CNIDARIA... . 

 

19 

amostras foram enviadas ao Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro sob 

os cuidados do Prof. Gilberto Amado Filho para a finalização das análises dos metais 

pesados.  Já no laboratório, as amostras foram transferidas para forno do tipo mufla, 

onde foram calcinados a 420oC. Após essa etapa, frações de 0,5g em triplicata de cada 

amostra, mantidas em beckers de 50 ml, foram digeridas em placa quente a 90oC com 

15ml de HNO3 (65% wt) por um tempo suficiente para solubilização das amostras. As 

amostras foram mantidas semitampadas com vidros de relógio por um período variável 

de 2 a 3 dias. A solução resultante foi evaporada e então redissolvida em HCl 0.1N 

aferindo-se o volume em 15ml. Para as amostras de zooantídeo a solução final foi 

filtrada devido à elevada concentração de partículas na solução. As concentrações de 

metais foram então determinadas por Espectrofotometria de Absorção Atômica de 

Chama (EAA, Varian AA-1475) em triplicata, e os resultados expressos em µg.g-1 (peso 

seco). A eficiência do procedimento analítico foi determinada através de análise 

comparativa com amostras de padrões de referência: IAEA - 140 (“sea plant 

homogenate”, Fucus).  

Foram analisados os metais: Cádmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Ferro (Fe), 

Manganês (Mn), Níquel (Ni), Chumbo (Pb) e Zinco (Zn). 

 As amostras de sedimento foram devidamente pesadas em triplicata (0,2 g por 

amostra), digeridas em 5ml HNO3 mais 4ml de HF em bombas de teflon, mantidas em 

estufa  a 120ºC durante 12h. Após essa etapa, as amostras foram transferidas para 

cadinhos de teflon onde foram evaporadas em  banho de areia aquecido. As amostras 

foram então re-suspendidas em HCl 0.1N com volume final de 15ml. As concentrações 

de metais foram então determinadas por Espectrofotometria de Absorção Atômica de 

Chama (EAA, Varian AA-1475) e os resultados expressos em µg.g-1 (peso seco). 
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5.2. Distribuição espacial de P. caribaeorum 

Para a verificação da distribuição de P. caribaeorum nos dois recifes estudados, 

foi desenhada uma metodologia de amostragem, junto com o professor André Maurício 

Santos do Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco. 

Procurávamos uma metodologia que pudesse nos dar uma representação mais fiel do 

recife, tanto na gradação da distribuição da fauna no sentido paralelo à linha de costa 

quanto perpendicular seguindo o gradiente das marés. A metodologia proposta conjuga 

os desenhos amostrais de transectos e quadrats utilizados em trabalhos de ecologia de 

recifes, outorgando uma visão mais completa do recife com um esforço amostral 

similar, e com ponderação dos resultados.  

O recife foi dividido em três setores: S1) interno, mais próximo da praia, que 

recebe influência das correntes que entram e saem dos estuários e possuem um tempo de 

exposição ao sol menor que o meio; S2) meio, parte mais central do recife, passa mais 

tempo exposto no período entre-marés; S3) externo, parte voltada para o mar aberto, 

maior influência da força das ondas e possui o menor tempo de exposição no período 

entre-marés.  

 Para tanto, foi desenvolvido o método que denominou-se de Fish-bone transects, 

ou transectos espinha-de-peixe. Neste método, a unidade amostral foi composta por uma 

linha perpendicular à linha do recife (coluna) atravessado por linhas paralelas (costelas) 

(Figura 8). O desenho amostral depende do objetivo de cada trabalho. Neste projeto o 

objetivo era estudar a distribuição e zonação de P. caribaeorum nos recifes escolhidos, 

para o qual foi escolhido um desenho sistemático. Como primeiro passo definiu-se os 

pontos de coleta ao longo do recife. A distância entre estes pontos dependeu do 

comprimento do mesmo, estabelecendo uma distância padrão para cada recife. A 
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localização do primeiro ponto foi ao acaso, localizando-se aproximadamente a 50m do 

limite do recife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo esquemático da unidade amostral do Fish-bone transect (Transecto 

espinha-de-peixe).  

 

O tamanho das colunas varia de acordo ao tamanho do recife. Em cada setor do 

recife (externo, meio e interno) foi localizado uma espinha. A soma de todas as colunas 

em um ponto (coluna do setor externo, meio e interno) deve representar 35-45% da 

largura do recife. O número de costelas varia segundo o tamanho da coluna, tendendo a 

uma distribuição homogênea das mesmas (e.g. se a coluna tiver 15 m, então teremos 

duas costelas, uma aos 5 m e outra aos 10 m). Sendo que a primeira e a última costela, 

nunca se localizam no começo e no fim da coluna. O tamanho de cada costela foi 

sempre de 10m, intersectando o meio (5 m) com a coluna. O tamanho escolhido 

Coluna 

Costela 

Costela 
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garantiria a descoberta de possíveis fáces na área estudada, um tamanho maior não 

justificaria o aumento do esforço amostral. 

Paralelamente ao estudo da distribuição de P. caribaeorum, foi também 

estimada a abundância dos outros organismos bentônicos que co-habitam os recifes com 

a espécie, alvo do presente estudo. Os resultados referentes aos cnidários bentônicos que 

recobrem o substrato (corais e zoantídeos) foram incluídos na presente dissertação com 

a finalidade de comparar possíveis relações ecológicas nos padrões de distribuição. Já 

os resultados integrados com todos os habitantes macroscópicos dos recifes estudados, 

tanto que recobrem o substrato, quanto os pontuais (equinodermos, cirrípedes, bivalves, 

etc.), serão processados em um trabalho futuro. 

A abundância relativa dos cnidários foi estimada pela interseção das colônias 

com a linha ou trena estendida, com escala em nível de centímetros segundo 

metodologia padrão utilizada no uso de linhas ou faixas isobatimétricas (“transects” – 

Loya, 1972, 1978) (Castro et al., 1995). O trabalho foi realizado por uma equipe 

integrada por duas duplas, onde cada dupla se ocupava de realizar a amostragem de 

espinhas completas em um setor específico do recife. A captura dos dados foi feita com 

gravador manual tipo MP3, e posteriormente transferidos a planilhas padronizadas. 

 O recife de Suape possui uma extensão aproximada de 3500 m. Pelo qual, 

decidiu-se marcar os pontos das espinhas a cada 300 m, perfazendo 10 pontos de 

amostragem. Em cada ponto foram feitos três espinhas-de-peixe, um interno, um meio e 

um externo. No total foram feitos 60 espinhas (30 no inverno e 30 no verão). O tamanho 

das colunas em Suape foram de 15 m x 0,01 m cada uma, atingindo deste modo 55% da 

largura total do recife. Cada espinha ficou conformada por duas costelas, uma aos 5m e 

outra aos 10 m, ambas de 10 m x 0,01 m. A única exceção foram as duas espinhas da 



COSTA, D. L., 2007. Avaliação do zoantídeo Palythoa caribaeorum (CNIDARIA... . 

 

23 

extremidade da ponta direita que tiveram uma coluna de 10 m sobreposto por uma única 

costela de 10 m, fato justificado pela pequena largura do recife nesse setor (40 m).  

O recife da Gamela possui uma extensão de 400m pelo qual se decidiu distribuir 

os pontos de coleta a cada 100 m, perfazendo quatro pontos de amostragem. Em cada 

ponto foi repetida a metodologia utilizada em Suape. Cada espinha ficou conformada 

por uma coluna de 30 m x 0,01 m e três costelas de 10 m x 0,01 m, sendo localizados 

nos metros 5, 15 e 25 da coluna. No total foram 24 espinhas (12 no inverno e 12 no 

verão).  

Como já foi dito, nas amostragens utilizadas para mensurar a cobertura de 

organismos que recobrem o substrato é utilizada a escala em nível de centímetros. 

Porém, para poder utilizar o programa escolhido para processar os dados das espinhas é 

necessário uma área, então foi utilizada a largura da trena para estimar a área amostrada, 

ficando as costelas e colunas com uma largura de 1 cm (0,01 m). 

Os dados quantificados foram tratados com o programa ArcView 3.2a GIS para 

a realização de um mapa de distribuição e cálculo da distribuição média de cada espécie 

nos recifes, e com o programa Systat 6.0 package (Wilkinson, 1996), para o cálculo da 

abundância relativa de cada espécie. A utilização do programa de modelagem espacial 

ArcView permite transportar o recife ao meio virtual  e entender melhor a distribuição 

espacial da comunidade como um todo.  

 

     5.2.1. Comparação do fish-bone transect com metodologias de transectos usadas 

em ecologia de recifes. 

 

 Com o intuito de estabelecer as vantagens e desvantagens da nova metodologia 

sugerida, foi feita uma comparação com metodologias padrão usadas nos estudos 
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ecológicos de recifes, através do Qui-quadrado (Sokal & Rohlf, 1996). Para isso foi 

aproveitado que o fish-bone transect conjuga duas metodologias de campo, transectos 

perpendiculares e paralelos, e analisados os resultados separadamente segundo a 

metodologia a ser analisada. Assim, um fish-bone de Suape que está formado por uma 

coluna e duas costelas, foi considerado primeiro em seu conjunto, e depois as colunas 

como metodologia de transecto perpendicular e as costelas como metodologia de 

transectos paralelos. Para fazer um teste da eficiência do método foi comparada a 

abundância (cobertura) de Palythoa caribaeorum e Zoanthus sociatus nas praias 

estudadas nas três metodologias utilizadas. 

 

     5.3. Morfometria 

 

 Para a análise morfométrica foram retiradas dez amostras de P. caribaeorum, de 

10cm x 10cm (Figura 9), por local de coleta (S.P.E, S.P.D e GAM), sendo cinco da 

parte interna e cinco da parte externa de cada colônia, totalizando 60 amostras. Cada 

“dupla” (interno e externo) foi retirada de colônias diferentes. O material foi colocado 

em sacos de polietileno e fixado in situ com solução de formalina 4%.  

 Em laboratório, foi quantificado o número de pólipos por amostra. Para facilitar 

a contagem e a mensuração, cada amostra foi dividida em nove pedaços (Figura 10) e 

em cada parte foi medido o diâmetro e a altura de cinco pólipos, totalizando 45 por 

amostra. Devido à dificuldade de anestesiá-los, preferiu-se não fazê-lo e medir os 

pólipos fechados. 

 Para a análise estatística foi feito teste de Lilliefors para saber se havia uma 

distribuição normal e para a variância foi feito Kruskal-Wallis através do programa 

Systat 6.0 (Wilkinson, 1996). 
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Figura 9. Exemplo de amostragem de um quadrado de 10cm X 10cm do Palythoa 

caribaeorum para estudos morfométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Demonstração do método utilizado para a contagem e medição dos pólipos 

do Palythoa caribaeorum. 
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6. Resultados e Discussão  

     6.1. Metais pesados. 

          6.1.1. Sedimento 

          Os metais pesados quantificados no sedimento foram Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e 

Pb. Os valores encontrados para as estações de coletas de Suape Ponta direita (SPD), 

Suape Ponta Esquerda (SPE) e Gamela (GAM), do inverno e verão, estão apresentados 

nas Tabelas 3 e 4. Quando comparados com a Tabela 5, demonstram que as áreas em 

estudo possuem concentrações de metais pesados em níveis característicos de ambientes 

pouco impactados, com esse tipo de poluente (Zhijia & Morrison, 2001 apud Chagas, 

2003). 

 

Tabela 3. Média das concentrações de metais pesados (µg.gֿ¹) nos sedimentos de Suape 

Ponta Direita (SPD), Suape Ponta Esquerda (SPE) e Gamela (GAM) no verão. 

Locais de coleta Cd Cr Cu Mn Ni Pb Fe 

SPD 0,35 23,40 7,76 75,50 6,75 8,50 3.450,80 
D.P 0,15 5,03 0,60 12,50 0,60 0,70 166,01 

SPE 0,75 27,80 5,68 80,62 3,70 12,50 6.230,80 
D.P 0,20 2,40 1,63 10,20 0,50 2,45 1330,56 

GAM 0,23 20,5 2,56 90,64 3,74 2,51 3.450,81 
D.P 0,5 2,5 1,5 13,5 0,65 1,56 320,01 

D.P= Desvio Padrão. 

 

Tabela 4. Média das concentrações de metais pesados (µg.gֿ¹) nos sedimentos de Suape 

Ponta Direita (SPD) e Suape Ponta Esquerda (SPE) no inverno. 

Locais de coleta Cd Cr Cu Mn Ni Pb Fe 

SPD 0,31 20,70 5,76 80,53 5,75 9,50 4.650,83 
D.P 0,10 5,03 0,50 13,40 0,70 1,40 166,01 

SPE 0,60 29,83 6,68 97,62 2,71 11,71 9.784,20 
D.P 0,20 4,41 2,63 12,40 0,60 1,45 1530,56 
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Quando comparadas as duas praias pode-se constatar pelos resultados que as 

concentrações de Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, e Fe são similares. A única exceção foi o chumbo, 

o qual possui uma concentração menor em Gamela. As amostras de Gamela do invenrno 

foram perdidas.  

 

Tabela 5. Comparação entre as concentrações médias de metal traço (mg. Kgֿ¹) em 

sedimentos superficiais do Complexo Industrial do Porto de Suape (CIPS) e em 

ambientes afetados e não afetados (Chagas, 2003). 

Condição Áreas Mn Pb Zn Cr Ni Cu Co Autores 
  Porto Kembla - 484,0 1290,0 203,0 - 1468,0 - Zhijia &  

Considerados (Austrália)               
Morrison 

(2001) 

contaminados Visakhapatnam  182,0- 78,1- 71,1- - 17,7- 25,3- 10,4- 
Vegunopala 

Rao & 

  (Índia) 670,0 82,1 208,0   42,0 50,5 25,9 
Vegunopala 

Rao  
                  (1997) 

Considerados Média mundial - 20,0 95,0 100,0 - 48,0 - Zhijia &  

não                  
Morrison 

(2001) 
contaminados Costa Oeste - 21,0 40,0 38,0 - 6,0 - Zhijia &  

  (Austrália)               
Morrison 

(2001) 

  CIPS (Brasil) 37,1 19,2 15,3 13 2,9 2,8 2,4 Chagas, 2003. 

 

           6.1.2. Padina gymnospora e Halodule wrightii 

 Por serem bons bioindicadorres (Amado Filho et al., 1996; Amado Filho et al., 

1997; Amado Filho & Pfeiffer, 1998; Lima & Masini, 1999; Amado Filho et al., 2001) 

a alga e a fanerógama foram utilizadas como testemunha para comparar as suas 

concentrações com as encontradas em P. caribaeorum. Os metais analisados foram Cd, 

Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn e seus valores estão indicados nas Tabelas 6, 7 e 8. 
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Tabela 6. Média das concentrações de metais pesados (µg.gֿ¹) em Padina gymnospora 

de Suape Ponta Direita (SPD), Suape Ponta Esquerda (SPE) e Gamela (GAM), no 

verão. 

  Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn Fe 

S.P.D 0,70 8,56 4,51 80,55 2,40 4,47 42,5 2,100,33 
D.P 0,50 2,60 0,32 10,40 4,71 0,75 7,58 1450,00 

S.P.E 0,20 7,10 2,00 23,21 5,39 3,36 47,35 1,230,92 
D.P 0,07 2,00 0,20 5,51 2,70 2,26 5,7 300,36 

GAM 0,90 13,09 5,51 45,68 5,87 4,54 57,7 1,300,45 
D.P 0,10 4,05 0,70 25,00 1,65 1,65 6,8 140,89 

D.P = Desvio padrão. 

 

Tabela 7. Média das concentrações de metais pesados (µg.gֿ¹) em Padina gymnospora 

de Suape Ponta Direita (SPD), Suape Ponta Esquerda (SPE) e Gamela (GAM) no 

inverno. 

  Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn Fe 

SPD 0,97 7,75 3,51 83,48 3,35 3,47 43,4 2,578,33 

D.P 1,25 3,55 0,72 11,40 2,64 0,87 6,58 1896,41 

SPE 0,17 5,08 1,81 25,98 8,39 2,36 50,36 1,111,92 

D.P 0,07 1,83 0,38 4,51 3,88 1,26 7,58 353,36 

GAM 1,14 12,09 4,12 48,68 5,87 4,42 64,7 1,566,45 
D.P 0,59 3,65 0,55 37,00 2,65 1,85 7,8 165,22 

D. P = Desvio Padrão. 

 

Tabela 8. Média das concentrações de metais pesados (µg.gֿ¹) em Halodule wrightii de 

Suape Ponta Direita (SPD), Suape Ponta Esquerda (SPE) e Gamela (GAM) no inverno. 

  Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn Fe 
Capim agulha - rizoma 0,35 2,34 2,58 303,71 8,07 1,78 1,75 10,11 

D.P 0,15 0,15 0,31 25,38 1,25 1,17 0,31 4,14 

Capim agulha - raiz 0,16 3,59 3,37 906,37 17,76 1,67 2,48 15,07 
D.P 0,11 0,52 0,50 118,32 1,61 0,56 0,50 4,16 

Capim agulha - folha 0,06 2,64 4,63 445,20 52,92 2,55 1,17 15,23 
D.P 0,12 0,85 0,81 290,75 16,98 1,46 0,96 4,22 

D. P = Desvio Padrão. 
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 Os valores encontrados na alga e na fanerógama confirmam a conclusão obtida 

com os sedimentos, de que a área não possui concentrações de metais pesados que a 

caracterizem como um ambiente impactado.   

           6.1.3. Palythoa caribaeorum 

 As concentrações encontradas para os metais Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn 

quantificados em P. caribaeorum de SPD, SPE e GAM, do verão e inverno, estão 

expostas nas Tabelas 9 e 10. Não foram realizdas amostras de zoantídeo durante o 

inverno em Gamela, lenvando em consideração os custos elevados das análises o que 

não justificaria repetir as mesmas, devido aos níveis muito baixos de metais observado 

durante o verão.  

 Além disso, foi analisada uma possível correlação entre os níveis de 

concentração de metais nas colônias do zoantídeo e os padrões morfométricos 

mensurados (altura, comprimento e número dos pólipos por colônia). Deste modo, 

foram utilizadas amostras no verão na praia de Suape para análises de metais de dois 

setores de cada colônia amostrada, uma externa ou periférica e outra interna ou central 

(Suape Ponta Direita Externo, Suape Ponta Direita Interno, Suape Ponta Esquerda 

Externo e Suape Ponta Esquerda Interno) (Tabela 10). 

 

Tabela 9. Média das concentração de metais pesados (µg.gֿ¹) em P. caribaeorum de 

Suape Ponta Direita (SPD), Suape Ponta Esquerda (SPE) e Gamela (GAM), no verão. 

Locais de coleta Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

SPD 0,70 6,31 7,00 15,80 13,40 6,30 65,71 
D.P 0,05 1,10 2,50 3,30 5,30 1,33 10,95 

SPE 0,2 13,40 2,70 8,40 8,20 3,44 23,05 
D.P 0,08 3,24 0,50 1,60 1,58 2,13 2,34 

GAM 0,15 7,30 2,60 7,30 7,50 2,57 38,78 
D.P 0,08 2,00 0,15 0,56 0,90 2,66 5,55 

D.P = Desvio Padrão. 
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Tabela 10. Média das concentrações de metais pesados (µg.gֿ¹) em P. caribaeorum de 

Suape Ponta Direita Externo (SPDE), Suape Ponta Direita Interno (SPDI), Suape Ponta 

Esquerda Externo (SPEE) e Suape Ponta Esqueda Interno (SPEI), no inverno. 

Locais de coleta Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn 

SPDE  0,80 7,25 6,58 12,80 12,80 7,44 70,71 

D.P 0,70 1,10 3,52 2,33 4,33 2,33 12,95 

SPDI 0,18 12,31 2,52 9,44 8,44 4,44 21,05 

D.P 0,08 2,24 0,48 2,57 2,57 1,13 1,34 

SPEE 0,16 8,25 3,61 6,39 6,39 1,57 40,78 
D.P 0,07 1,06 0,16 0,85 0,85 1,66 6,55 

SPEI 0,26 9,28 4,60 7,40 7,44 2,44 50, 70 
D.P 0,02 3,24 0,17 0,80 2,71 3,13 7,55 

D.P = Desvio Padrão 

Mesmo com um n baixo (=3) fez-se um teste-t por resumo amostral comparando 

os metais pesados da parte interna e externa nas duas pontas do recife de Suape e 

encontrou-se diferenças significativas para o Cr (p= 0,0123) e o Zn (p=0,0014) na ponta 

direita. Na ponta esquerda, Cd (p= 0,0380) e Cu (p=0,0009) também foram 

significativamente diferentes. Vale ressaltar que o teste-t presume normalidade dos 

dados e com três amostras o teste de normalidade fica enfraquecido. Mas é importante 

frisar também que nesses casos mesmo com um n baixo o resultado foi significativo. 

Fez-se o mesmo procedimento para comparar P. gymnospora com P. 

caribaeorum. Nesse caso, a alga foi analisada com a parte interna e externa da colônia, 

na ponta direita e na ponta esquerda, no inverno.  

Em Suape Ponta Direita Interno (SPDI) os metais que tiveram diferença 

significativa foram Mn (p=0,0002), Ni (p=0,0374) e Zn (p=0,0022). Em SPDE os 

metais que diferiram foram Ni (p=0,0160), Pb (p=0,0253) e Zn (p=0,0156). Já em 

Suape Ponta Esquerda Interno (SPEI) os metais que apresentaram diferenças foram Cu 
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(p=0,002) e Mn (p=0,001). Em SPEE as diferenças ficaram por parte do Cr (p=0,0301), 

Cu (p=0,0008) e Mn (p=0,0009).   

Outro detalhe observado é que as concentrações da Ponta Direita de Suape, 

considerada impactada (Chagas, 2003), apresentaram níveis de Cd, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn 

maiores do que a Ponta Esquerda de Suape, tanto no inverno como no verão. Em 

relação aos valores na parte interna e externa das colônias observou-se que a Ponta 

Direita concentrou mais metais na parte externa, enquanto que a ponta esquerda teve 

maior concentração na parte interna.  

Além disso, os valores da Tabela 6 e 9 demonstram que as concentrações médias 

de Cd, Cr, Cu, Pb e Zn encontradas em P. gymnospora e P. caribaeorum em SPD no 

verão, são muito próximas. Já em relação a SPE e GAM nenhum metal encontrado no 

P. caribaeorum possui uma concentração maior do que as encontradas no sedimento.   

Os resultados das Tabelas 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 demonstram que o zoantídeo, no 

verão e no inverno teve uma maior concentração de Ni (13,40±5,30µg.gֿ¹) quando 

comparado a concentração encontrada em P. gymnospora (2,40±4,71µg.gֿ¹), em H. 

wrightii (2,55±1,46µg.gֿ¹) e no sedimento (6,75±0,60µg.gֿ¹).  

 Nas amostras do inverno de SPD os níveis de Ni (12,80±4,33µg.gֿ¹) da baba-de-

boi são maiores do que os encontrados no sedimento (5,75±0,70µg.gֿ¹) e em P. 

gymnospora (3,35±2,64µg.gֿ¹). Já em SPE, o Ni de P. caribaeorum (6,39±0,85µg.gֿ¹) 

não tem diferença quando comparado com as concentrações em P. gymnospora 

(SPE=8,39±3,88µg.gֿ¹). Porém, quando comparados com o sedimento ambos possuem 

uma concentração maior (Tabela 11). 
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Tabela 11. Média das concentrações de Ni (µg.gֿ¹) em P. gymnospora, P. caribaeorum 

e sedimento de Suape, no inverno.  

  P. gymnospora P. caribaeorum Sedimento 

SPD 3,35 12,80 5,75 

D.P 2,64 4,33 0,70 

SPE 8,39 6,39 2,71 

D.P 3,88 0,85 0,60 

D.P = Desvio Padrão. 

 

Apesar do níquel aparecer em P. caribaeorum com concentrações semelhantes, 

em um caso até maior, a P. gymnospora e o sedimento, não podemos afirmar que ele é 

um bioacumulador. Pois, existem alguns fatores que são relevantes e precisam ser 

analisados.  

As Figuras 11 e 12 sintetizam os dados das tabelas 3, 4, 6, 7, 9 e 10, com as 

concentrações dos metais encontrados em P. caribaeorum, P. gymnospora e no 

sedimento, nas praias da Gamela e Suape, no período de inverno e de verão.  
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Figura 11. Diferença das concentrações dos metais Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn para o 

P. caribaeorum, P. gymnospora e sedimento, nas praias da Gamela e Suape, no litoral 

pernambucano, no período do verão. 

Metais Inverno

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn

P. car-SPDE 

P. car-SPDI

padina-SPD

sedi. SPD

P. car-SPEE

P. car-SPEI

padina-SPE

Sedi. SPE

 

Figura 12. Diferença das concentrações dos metais Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn para o 

P. caribaeorum, P. gymnospora e sedimento, nas praias da Gamela e Suape, no litoral 

pernambucano, no período do inverno. 
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Como já foi dito na introdução, as espécies do gênero Palythoa assimilam 

partículas de sedimento durante seu crescimento. Aparentemente não existe preferência 

pela origem dos sedimentos assimilados, tendo uma maior quantidade de sedimentos 

carbonatados, tanto seja de corais, algas coralinas vermelhas ou Halimeda sp. A única 

preferência é pelo tamanho da partícula. Sedimentos extraídos de amostras de tecido de 

espécies de Palythoa da costa da Flórida foram da ordem dos 125 µm, tamanho das 

partículas mais finas do sedimento circundante (> 500 µm). A maioria do sedimento 

fino extraído de espécimes de Palythoa spp. da Florida estava composto por agregações 

alongadas de cristais de aragonita. Estas partículas seriam produzidas in situ através da 

mineralização biológica (biomineralização) (Haywick & Mueller, 1997). 

Encontrou-se dois problemas ao analisar os resultados das concentrações dos 

metais pesados nos tecidos de P. caribaeorum das praias estudadas. Dois problemas que 

marginariam a esta espécie de zoantídeo como um potencial bioindicador de áreas 

poluídas por metais pesados. O primeiro é a característica do sedimento assimilado, 

partículas carbonatadas, facilmente biomineralizadas pelo metabolismo dos cnidários, o 

que torna uma matriz não orgânica de difícil ligação para a maioria dos metais. Assim, 

os sedimentos concentrados no zoantídeo não seriam um ótimo “ligante” para os metais 

disponíveis no ambiente. Um outro fator importante é o tamanho do sedimento 

assimilado. Mesmo as espécies de Palythoa funcionando como uma peneira, como foi 

observado por Haywick & Mueller (1997), já que assimilam as menores partículas do 

sedimento circundante, as mesmas são de um tamanho geralmente superior a 63 µm o 

que dificulta ligação dos metais, já que estes são melhor quelados em sedimentos com 

dimensões menores a 63 µm (Lacerda et al,. 1987). 
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     6.2. Distribuição espacial de Palythoa caribaeorum 
 
 
 A distribuição espacial de P. caribaeorum nos recifes de Suape e Gamela foi 

analisada com a metodologia de espinha-de-peixe, tentando encontrar alguma relação na 

distribuição do zoantídeo com os focos de metais pesados e analisando o tamanho da 

população para cada recife sazonalmente .  

 De acordo com Magnusson & Mourão (2003), delinear uma amostragem é 

coletar dados de forma que você tenha uma chance de tomar uma boa decisão. Sendo 

em grande parte, depende apenas do bom senso.Se através da espinha-de-peixe for 

possível minimizar a possibilidade de erros desse “bom senso”, ter-se-á um método que 

poderia ser utilizado em qualquer situação. 

 Os resultados da Tabela 12 apresentam a comparação estatística da metodologia 

da espinha-de-peixe, com o transecto perpendicular à linha de praia, chamado nesse 

trabalho de coluna e com o transecto paralelo à linha de praia, nesse caso chamado de 

costela. O parâmetro comparado foi a abundância relativa, medida pelos centímetros de 

cobertura de cada espécie sobre o substrato, com relação à área total amostrada (em 

centímetros) por cada método.  

 

Tabela 12. Comparação dos métodos de amostragens na praia de Gamela para Palythoa 

caribaeorum e Zoanthus sociatus, no inverno e no verão (n=3). 

Local/Estação Espécie Comparação G.L χχχχ²    (p) 

Gamela-inverno Z. sociatus Espinha X Coluna 2 21,058 0,0000 

Gamela-inverno Z. sociatus Espinha X Costela 2 20,692 0,0000 

Gamela-verão Z. sociatus Espinha X Coluna 2 5,011 0,0252 

Gamela-verão Z. sociatus Espinha X Costela 2 5,998 0,0143 

Gamela-inverno P. caribaeorum Espinha X Coluna 2 19,935 0,0000 

Gamela-inverno P. caribaeorum Espinha X Costela 2 28,144 0,0000 

Gamela-verão P. caribaeorum Espinha X Coluna 2 0,626 0,4289 

Gamela-verão P. caribaeorum Espinha X Costela 2 0,673 0,4121 
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 Mesmo comparando poucas espécies pode-se verificar que todas as análises 

deram diferenças significativas com relação aos métodos de amostragem. A exceção foi 

P. caribaeorum durante o verão, que não mostrou diferença entre os métodos. Uma 

possível explicação lógica para os resultados obtidos em Gamela durante o verão, 

obtém-se ao analisar os resultados da cobertura de P. caribaeorum expostos na Tabela 

13. A estação seca em Gamela é o período de mais baixa abundância de P. caribaeorum 

nos recifes estudados, chegando só ao 0,4 %. Se uma das vantagens do método de 

espinha-de-peixe é justamente capturar mais dados que os outros métodos analisados, 

uma baixa abundância de um organismo tenderia a equiparação dos métodos já que não 

poderemos encontrar mais de algo que, simplesmente, é escasso.  

Os dados apresentados na Tabela 13 representam o percentual de cobertura 

amostrado por cada método para as duas espécies de zoantídeos no verão e inverno. 

Nota-se que o percentual da cobertura total e a área da cobertura ocupada por cada 

espécie, na espinha-de-peixe é sempre intermediário em comparação aos outros dois 

métodos. 

 
Tabela 13. Área da cobertura ocupada pelas espécies de Palythoa caribaeorum e 

Zoanthus sociatus no recife de Gamela. 

Estação de 
coleta Transectos Área cobertura (cm²) Cobertura total (%) 

Z. sociatus Coluna 895,812 2,06 
Inverno Costela 1162,287 2,94 

  Espinha 2058,099 2,48 
Z. sociatus Coluna 3160,763 7,29 
Verão Costela 2573,606 6,52 

  Espinha 5734,369 6,92 
P. caribaeorum Coluna 543,882 1,25 

Inverno Costela 265,968 0,67 
  Espinha 809,85 0,98 

P.caribaeorum Coluna 151,702 0,35 
Verão Costela 161,067 0,41 

  Espinha 312,769 0,38 
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 A comparação do fish-bone com os métodos tradicionais de amostragens indica 

que há uma boa possibilidade  da espinha possuí duas vantagens significativas. A 

primeira é de incorporar mais dados do ambiente, e como segunda seria a de ponderar 

os dados, ficando mais próximo da realidade (Tabela 13).  

 Como toda nova metodologia proposta, suas reais vantagens, assim como seus 

defeitos serão desvendados com o uso. Os dados apresentados no presente trabalho são 

parte de um projeto maior, que tem como objetivo determinar a zonação de todos os 

organismos da macrofauna bentônica dos recifes trabalhados nessa dissertação. Após a 

compilação de todas essas informações poderemos inferir estatisticamente se a espinha-

de-peixe serve como melhor delineador amostral para áreas recifais.  

Uma grande ferramenta da nova metodologia proposta é que cada unidade 

amostral (fish-bone) da uma visão em duas dimensões (horizontal e vertical) da 

distribuição do organismo estudado. 

Os dados de abundância relativa de P. caribaeorum em cada setor dos recifes 

amostrados estão representados nas Tabelas 14 e 15. 

 
Tabela 14. Abundância relativa (% cobertura) e área da cobertura do P. caribaeorum 

nos diferentes setores da praia da Gamela - PE, nas estações de verão e inverno de 

(2005/2006).  

Estação  Local 
Cobertura 

(%) 
Área cobertura 

(cm²) 
 Setor 1  2,84 809,85 

Inverno Setor 2 0 0 
  Setor 3 0 0 

 Setor 1  1 284,41 
Verão Setor 2 0,09 28,359 

  Setor 3 0 0 
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Tabela 15. Abundância relativa (% cobertura) e área de cobertura do P. caribaeorum 

nos diferentes setores da praia de Suape – PE, nas estações de verão e inverno 

(2005/2006). 

Estação  Local 
Cobertura 

(%) 
Área cobertura 

(cm²) 
 Setor 1  0,091 36,456 

Inverno Setor 2 0,25 107,59 
  Setor 3 5,27 2393,1 

 Setor 1  0,21 82,46 
Verão Setor 2 0,43 181,83 

  Setor 3 4,25 1929,125 
 

Os dados de cobertura indicam que o zoantídeo não esta distribuído 

uniformemente nos recifes, concentrando-se em determinados setores. No caso do recife 

de Gamela, a abundância de P. caribaeorum é muito baixa (Tabela 14) apresentando 

uma distribuição quase totalmente restringida ao setor externo do recife (setor 1), sendo 

mais abundante durante o inverno (Tabela 14). Já no recife de Suape, a abundância do 

zoantídeo é mais elevada (Tabela 15), mas apresentando uma distribuição concentrada 

no setor interno do recife (setor 3) (Tabela 15), sendo mais abundante durante o inverno 

também. Vale fazer a ressalva que tanto em Suape quanto em Gamela a abundância 

encontrada foi muito menor que a esperada, já que o baba-de-boi é considerado quase o 

símbolo dos recifes brasileiros, alcançando 37-65 % de cobertura (Acosta et al., 1998). 

Os dados resultantes da cobertura foram plotados através do programa ArcView 3.2a 

para obter um mapa de distribuição de P. caribaeorum nos recifes das duas praias. Com 

esse programa é possível obter a distribuição média dos animais no recife e compará-la 

no espaço-tempo. No caso de Gamela foram sobrepostos os dados de distribuição média 

com uma imagem de satélite do recife, obtendo um resultado de modelagem virtual que 

oferece uma exposição gráfica fiel e rápida de interpretação dos resultados (Figuras 13 e 

14). A sobreposição dos dados no recife de Suape não foi possível dado o comprimento 
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do mesmo, já que uma foto aérea que cobrisse toda a extensão diminuía muito a 

imagem impossibilitando a sobreposição dos dados. Para graficar a distribuição média 

em Suape foi utilizado o programa ArcView para fazer um modelagem esquemática do 

recife e poder sobrepor os resultados (Figuras 15 e 16).  

O programa ArcView calcula o ponto médio da distribuição de uma espécie e 

cria um “gráfico” mostrando a localização de mesmo. Segundo estas análises, a 

distribuição média de P. caribaeorum na praia da Gamela estaria localizada no setor 

externo do recife, tendo uma “deslocamento” em direção ao setor médio durante o verão 

(Figuras 13 e 14). Já a distribuição no recife de Suape varia em relação à Gamela. 

Graficamente pode ser observado que a concentração da distribuição de P. caribaeorum 

está nos extremos do recife, localizados na Ponta Direita e Ponta Esquerda 

respectivamente. Por tal motivo, a modelagem feita dá uma distribuição média quase no 

meio do recife (Figuras 15 e 16). Por isso, ao analisar os gráficos da distribuição média 

é importante olhar a amplitude dos dados plotados. 

Uma possível interpretação dos resultados, estaria relacionada ao tamanho e 

forma dos recifes estudados. O recife de Suape é muito comprido, estreito e alto (fica 

exposto uns 3 metros durante a maré baixa) outorgando uma brusca pendente em 

relação ao mar. Por tal motivo, o setor externo (setor 1) é muito afetado pelas ondas, de 

moda agitada, o qual não representa um local ideal para o assentamento dos zoantídeos. 

Já o recife de Gamela é um beach-rock largo com uma suave pendente, que faz com que 

o recife mergulhe gradualmente no mar, o que faz com que o setor externo seja um local 

de moda calma. 

Para a comparação da distribuição do P. caribaeorum de Suape com os metais 

pesados, foi visto que a distribuição das colônias está mais concentrada na parte 

esquerda do recife, que é a menos impactada pelos metais pesados (Tabela 9), como 
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mostrado na Figuras 15 e 16. Além disso, é a parte mais distante do porto, sofrendo 

menos influência de pressões antrópicas oriunda do Complexo Industrial de Suape. 

 

 
 
Figura 13. Demonstração da localização das colônias de Palythoa caribaeorum 

(estrelas pequenas), com a sua distribuição média (círculo com cruz no meio) no recife 

da praia da Gamela - PE, no inverno (fonte: Google Earth, 2007).  
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Figura 14. Demonstração da localização das colônias de Palythoa caribaeorum 

(estrelas pequenas), com a posição do cálculo da sua distribuição média (círculo com 

cruz no meio) no recife da praia da Gamela - PE, no inverno (fonte: Google Earth, 

2007).  

 

± 3500m 

 
Figura 15. Modelo esquemático do Recife de Suape - PE, com a localização das 

colônias de Palythoa caribaeorum (estrelas douradas), com a posição do cálculo da sua 

distribuição média (círculo com cruz interna), no verão.  
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± 3500m 

 
Figura 16. Modelo esquemático do Recife de Suape - PE, com a localização das 

colônias de Palythoa caribaeorum (estrelas douradas), com a posição do cálculo da sua 

distribuição média (círculo com cruz interna), no inverno.  

 

     6.3. Morfometria. 

 
Para os dados referentes à morfometria foram medidos 855 de 12.258 pólipos de 

P. caribaeorum coletados em Gamela (GAM) para o inverno e verão. Em Suape Ponta 

Esquerda (SPE) foram 810 de 12.552 pólipos e Suape Ponta Direita (SPD) 855 de 

10.746 pólipos. A média de pólipos encontrada para uma área de 100 cm² em cada praia 

e para cada parte da colônia está apresentada na Tabela 16. 

 
Tabela 16. Número médio de pólipos de P. caribaeorum em 100 cm², em Suape Ponta 

Esquerda (SPE), Suape Ponta Direita (SPD) e Gamela (GAM). 

  SPE SPD GAM 
  Interno Externo Interno Externo Interno Externo 
Média inverno 767 1020,25 528,2 607,6 731,2 788,5 

D.P 77,55 197,91 85,20 184,82 129,19 129,775 

Média verão 546,4 534,2 550,8 578,25 549,8 539,8 

D.P 128,63 124,76 108,49 52,31 90,29 47,49 

D.P = Desvio Padrão. 
 

Os valores da Tabela 16 foram analisados com o teste de variância de Kruskal-

Wallis, e o resultado (H= 28,8771; g.l=11) mostra que não houve diferença significativa 

entre o número de pólipos da parte externa da colônia com a parte interna, para as três 

praias, SPD, SPE e GAM. As colônias de zoantídeos têm um crescimento de dentro 

para fora, encontrando os pólipos mais jovens na periferia da colônia (Ryland, 1997). 
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Por serem mais antigos, acreditava-se que os pólipos internos seriam em menor número 

por área estudada tendo em vista que teriam maior diâmetro e altura. Em Gamela esse 

resultado não foi tão estranho, pois os “tapetes” de P. caribaeorum são pequenos, não 

havendo muita distância entre o quadrado coletado no setor interno da colônia e o 

externo. Já em Suape, achava-se que iria resultar significativa a diferença entre o 

número de pólipos do setor interno e externo pelo grande tamanho dos “tapestes”.  

No entanto, existe a ressalva de que o n utilizado (n=5) foi baixo. Como a priori 

o objetivo era comparar as diferenças entre a altura e diâmetro de dentro e fora da 

colônia, com os metais, o número de quadrados feitos e a área do quadrado (10cm X 

10cm) foram suficientes. Entretanto, surgiu uma hipótese a posteriori relacionada ao 

número de pólipos internos com o externo para isso o número de quadrados amostrados 

poderia estar mascarando essa não-diferença dada no resultado.     

A Figura 17 exibe a comparação da altura dos pólipos de Gamela no período de 

inverno e verão. É possível notar que há uma diferença significativa (H= 173.9976; 

g.l=3; p < 0,001) entre a altura dos pólipos. O verão apresentou pólipos internos maiores 

do que os externos, diferente do inverno. Além disso, em média os pólipos do verão 

apresentaram uma altura maior do que a do inverno.   
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Figura 17. Comparação da altura média (mm) dos pólipos de Palythoa caribaeorum na 

parte interna e externa da colônia, em Gamela, no inverno e verão. 

 

O diâmetro dos pólipos de Gamela está exibido no gráfico da Figura 18. Como 

dito anteriormente, pelo fato das colônias de Gamela apresentarem tapetes menos 

extensos não houve diferença significativa entre os pólipos internos e externos para o 

inverno e para o verão. No entanto, há diferenças em relação à sazonalidade. O diâmetro 

dos pólipos do verão foi significativamente maior do que no inverno (H=40.9788; g.l=3, 

p < 0,001). 

Figura 18. Comparação do diâmetro dos pólipos (mm) de Palythoa caribaeorum na 

parte interna e externa da colônia, em Gamela, no inverno e verão. 
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Em relação à altura dos pólipos de Suape Ponta Direita, os resultados 

apresentados na Figura 19 mostram que os pólipos internos são mais altos que o 

externo. Somado a isso verificamos que assim como Gamela os pólipos da parte interna, 

no verão são cerca de cinco a seis milímetros mais altos que o interno do inverno 

(H=458.0052; g.l=3, p < 0,001). 

 

Figura 19. Comparação da altura média dos pólipos (mm) de Palythoa caribaeorum na 

parte interna e externa da colônia, em Suape Ponta Direita (SPD), no inverno e verão. 

 

O diâmetro de SPD não apresentou diferença significativa. Diferindo de SPE e 

GAM SPD não possui sazonalidade para essa variável. Além disso, os pólipos internos 

e externos são praticamente do mesmo diâmetro, como é visto na Figura 20 (H=5,0501; 

g.l=3; p=0,1682).  
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Comparação diâmetro SPD 
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Figura 20. Comparação do diâmetro médio dos pólipos (mm) de Palythoa caribaeorum 

na parte interna e externa da colônia, em Suape Ponta Direita (SPD), no inverno e verão. 

 

Nas colônias de Suape Ponta Esquerda, a altura dos pólipos da parte interna são 

maiores no inverno. No verão ocorre o oposto, os externos são maiores, inclusive 

apresentando a maior altura, quando comparado com a parte interna e externa do 

inverno (H=251,473; g.l=3) (Figura 21).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21. Comparação da altura média dos pólipos (mm) de Palythoa caribaeorum na 

parte interna e externa da colônia, em Suape Ponta Esquerda (SPE), no inverno e verão.  
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 O diâmetro de SPE apresentou pólipos do verão maiores do que o inverno. 

Quando comparadas as duas partes da colônia, externa e interna, verifica-se que no 

inverno existe uma diferença entre as duas parte e no verão não há diferença 

significativa (H=104.8803; g.l=3, p < 0,001) (Figura 22).   

 

Diâmetro SPE inverno e verão
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Figura 22. Comparação do diâmetro médio dos pólipos (mm) de Palythoa caribaeorum 

na parte interna e externa da colônia, em Suape Ponta Esquerda (SPE), no inverno e 

verão. 

 

 Estabelecendo uma possível comparação entre a morfometria e os metais 

pesados assimilados pelo zoantídeo, foi construída uma tabela-resumo com os dados 

obtidos (Tabela 17). Não foi achado nenhum padrão que justifique relação entre algum 

caráter morfométrico e a concentração dos metais. 
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Tabela 17. Síntese das diferenças encontradas em Palythoa caribaeorum no recife de 

Suape no inverno em relação a morfometria e metais pesados. 

S.P.D.I = Suape Ponta Direita Interno; S.P.D.E= Suape Ponta Direita Externo; S.P.E.I= 

Suape Ponta Esquerda Interno; S.P.E.E= Suape Ponta Esquerda Externo. 

 

Possivelmente a explicação para o aumento do diâmetro e da altura dos pólipos 

de P. caribaeorum no verão está ligada a sua fase reprodutiva. Sua fecundidade é 

variável, porém um dos fatores determinantes é o tamanho (diâmetro e altura) do pólipo. 

Além disso, a maioria das espécies de Palythoa se reproduz durante o spawning que 

ocorre uma vez por ano e só dura poucos dias (Ryland, 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locais de coleta Diâmetro Altura Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn 
S.P.D.I =  (p<0.05) = (p<0.05) = = = = - 

S.P.D.E = - = - = = = = (p<0.05) 

S.P.E.I (p<0.05)  (p<0.05) (p<0.05) = (p<0.05) = = = = 

S.P.D.E - - - = - = = = = 
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7. Considerações finais 
 

� As características biológicas de P. caribaeorum não o apontaria como bom 

bioacumulador de metais pesados. Porém, os resultados mostraram alguns 

metais com concentrações superiores as encontradas no sedimento e nas algas 

controle.  O caráter pontual (em tempo) do nosso trabalho impede uma 

conclusão mais aprofundada. Sugerindo estudos a longo prazo e em áreas que já 

sejam comprovadamente impactadas.   

� Não foi encontrada relação entre as concentrações de metais pesados e as 

variáveis morfométricas e de distribuição estudados. O animal não estaria 

influenciado pelas concentrações dos metais, já que não são níveis tóxicos ou 

poluentes segundo as tabelas internacionais. 

� Possivelmente, as diferenças sazonais encontradas na morfometria estariam 

relacionadas à variáveis biológicas do zoantídeo, como a dinâmica reprodutiva. 

� Palythoa caribaeorum tem baixa abundância e a sua distribuição é setorizada 

nos recifes estudados. A distribuição concentrada em diferentes regiões dos 

recifes estaria relacionada com a forma/tamanho dos mesmos ou com a 

hidrodinâmica dos aportes de água doce aos sistemas recifais estudados. 

 

 
. 
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