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RESUMO 

O filo Echinodermata é composto por organismos exclusivamente marinhos, 

compondo um dos grupos de grande importância na organização das comunidades 

marinhas ocupando diversos nichos ecológicos. Apesar de apresentar distribuição 

vasta na costa do Brasil, o conhecimento acerca da ecologia das espécies de 

equinodermos ainda é considerado escasso, particularmente no Estado do Rio 

Grande do Norte.  Esse estudo objetivou o levantamento das espécies de 

Echinodermata em duas praias rochosas da costa oeste potiguar, além de conhecer 

aspectos ecológicos da distribuição espaço-temporal. Para tal, coletas mensais 

foram realizadas nas regiões compreendidas por recifes de arenito nas praias de 

Baixa Grande e Ponta do Mel, durante as marés baixas ao longo de um ano 

(2017/2018). As coletas foram realizadas através de transectos aleatórios 

perpendiculares a linha da costa onde os indivíduos foram identificados e 

contabilizados. Os resultados revelaram uma riqueza de dez espécies divididas em 

três classes: Ophiuroidea, Holothuroidea e Echinoidea. Na praia de Baixa Grande, a 

classe Holothuroidea foi a mais abundante em todos os meses amostrados (369 

indivíduos), com distribuição ao longo de todo o recife. Em Ponta do Mel, o grupo 

mais abundante foi Ophiuroidea, o qual ocorreu durante todo o período amostral e 

em todas as áreas do recife. Foram registradas 7 espécies de Ophiuroidea para 

ambas as praias: Ophionereis reticulata, Ophiocnida scabriuscula, Ophiothrix 

angulata, Amphipholis squamata, Amphiodia planispina e Ophioderma appressa. Os 

indivíduos foram localizados sob rochas soltas, em fundo arenoso. Ophionereis 

reticulata foi à espécie que apresentou maior abundância em Baixa Grande (147 

indivíduos) e O. scabriuscula em Ponta do Mel (96 indivíduos). As espécies de 

Ophiuroidea ocorreram em toda a extensão do recife, sendo a maior ocorrência na 

região do mesolitoral superior e médio, onde não há batimento de ondas e há poças 

perenes. A praia de Ponta do Mel foi a que apresentou maior diversidade, ocorrendo 

à classe Echinoidea, representada pela espécie Echinometra lucunter, abundante e 

frequente durante quase todos os meses de coleta. Estes organismos foram 

encontrados em tocas distribuídas ao longo de todo o recife, preferindo a região do 

mesolitoral médio e mesolitoral inferior. Este estudo revelou a diversidade de 

Echinodermata em praias rochosas do litoral Oeste potiguar, bem como apontou 

padrões ecológicos das espécies. Configura-se como o primeiro levantamento do filo 



 

  

 

para a Costa Branca do RN, gerando subsídios para futuros planos de manejo e 

estratégias de conservação da fauna marinha potiguar. 

 

Palavras-chave: recife de arenito; invertebrados marinhos; equinodermos; ecologia; 

distribuição espacial; distribuição temporal. 
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 INTRODUÇÃO 1.

 

O filo Echinodermata surgiu aproximadamente há 600 milhões de anos e 

atualmente está distribuído em cinco classes: Asteroidea (estrela-do-mar), 

Ophiuroidea (serpente-do-mar ou ofiuroide), Echinoidea (ouriço-do-mar e bolacha-

do-mar), Holothuroidea (pepino-do-mar) e Crinoidea (lírio-do-mar) incluindo cerca de 

7.000 espécies vivas e 13.000 espécies fósseis (Pawson, 2007).  

Os equinodermos compõem um dos grupos de grande importância na 

organização das comunidades marinhas, apresentando organismos que ocupam 

diversos nichos ecológicos, os quais habitam desde zona entremarés a grandes 

profundidades, seja em substratos de fundo lodoso, arenoso, rochoso a epibiose 

com outros animais e plantas (Bueno, 2015). Os organismos deste filo são 

distribuídos em todos os oceanos e profundidades, podendo compor 95% da 

biomassa em determinadas regiões do mar (Amaral et al., 2003). 

Através de grandes expedições oceanográficas no mundo durante o século 

XIX, tornou-se possível obter um maior conhecimento do grupo (Ventura et al., 

2006), possibilitando se conhecer mais sobre a biologia reprodutiva, alimentar, 

ecologia, além da realização de inventários faunísticos. 

Os equinodermos exercem papéis ecológicos essenciais nas comunidades 

marinhas, principalmente relacionado às cadeias alimentares, visto que apresentam 

uma ampla variedade de estratégias alimentícias, sendo detritívoros, carnívoros ou 

herbívoros (Amaral et al., 2003, Ventura et al., 2006). Além disso, são considerados 

bons bioindicadores ambientais, principalmente os ouriços-do-mar, devido à alta 

sensibilidade as mudanças ambientais (Slivak, 2013). 

Apesar de apresentar distribuição vasta na costa do Brasil, o conhecimento 

acerca da ecologia das espécies de equinodermos ainda é considerado escasso 

(Martins & Queiroz, 2010). No decorrer dos anos, os estudos taxonômicos vêm se 

aprofundando, principalmente nas regiões Sul e Sudeste (Manso, 2008). Na região 

Nordeste do Brasil, o conhecimento da fauna de equinodermos vem sendo ampliado 

nos últimos anos. O estado do RN, alguns trabalhos foram realizados, como o de 

Melo et al. (2008), Prata et al. (2014), Gondim et al. (2014), Gondim et al., (2018).  

Desse modo, o objetivo deste estudo foi realizar o levantamento das espécies 

de Echinodermata presentes na região rochosa de duas praias da Costa Branca/RN, 
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bem como conhecer aspectos relacionados à distribuição espaço-temporal, 

contribuindo com o conhecimento sobre a biodiversidade marinha brasileira. As 

hipóteses são: 1) A riqueza entre as praias é semelhante, uma vez que apresentam 

caracteristicas ambientais semelhantes; 2)  Em ambas as praias, os organismos 

apresentam diferenças por áreas (mesolitoral superior, mesolitoral médio e 

mesolitoral inferior); 3) há uma variação temporal na abundância de espécies.  

 

 OBJETIVOS 2.

2.1 GERAL  

Realizar o levantamento das espécies de Echinodermata presentes em duas 

praias rochosas da Costa Branca/RN, bem como conhecer aspectos relacionados à 

distribuição espaço-temporal. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Conhecer as espécies que compõe a parte rochosa de duas praias da costa 

branca potiguar;  

II. Observar quais as espécies mais frequentes e abundantes na região; 

III. Endender como esas espécies estão distribuídas ao logo do mesolitoral. 
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 MATERIAL E MÉTODOS 3.

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado em recifes de arenito nas praias de Baixa Grande e 

Ponta do Mel, ambas no município de Areia Branca (4º57’21”S, 37º08’13”O), litoral 

Oeste do Rio Grande do Norte, conhecida como Costa Branca (figura 1). A praia de 

Baixa Grande (figura 2) é caracterizada por apresentar uma extensa faixa de 

aproximadamente 3 km de recifes de arenito descontínuos, posicionados na zona 

entremarés da praia (Chaves, 2013). Durante a maré baixa, poças de profundidades 

e diâmetros variados são formadas pelo acúmulo de água, propiciando um ambiente 

favorável a uma ampla diversidade de organismos, que as utilizam para proteção. 

Figura 1. Localização da praia de Baixa Grande (1) e Ponta do Mel (2), Costa Branca, Oeste 

do Rio Grande do Norte, Brasil. 
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Figura 2. Recife de arenito da praia de Baixa Grande, RN (foto: Ana Cláudia Nobre 

de Brito).  

A praia de Ponta do Mel (figura 3) é caracterizada por ser uma praia arenosa 

com falésias e algumas formações de arenito consolidado, depósitos aflorantes de 

rochas sedimentares localizadas na faixa entremarés e no infralitoral (Silva, 2013). 

Apresenta um ambiente com fauna bastante diversificada, incluindo ouriços-do-mar, 

anêmonas, polvos, caranguejos, entre outros, dispostas ao longo de um recife de 

arenito, que durante as marés baixas, há formação de poças, além de fendas e 

reentrâncias utilizadas como abrigo pelos animais (Silva, 2013).  

 

Figura 3. Recife de arenito da praia de Ponta do Mel, RN (foto: Ana Cláudia Nobre).  
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3.2 COLETA DE DADOS 

Foram realizadas coletas mensais, entre os anos de 2017 a 2018 em marés 

baixas (-0,1 a 0.3). As coletas foram realizadas apenas na parte rochosa da praia, 

não sendo analisada a região arenosa. Para coleta de dados e captura de 

exemplares foi utilizada uma área total de 1 km na praia de Baixa Grande e 200 m 

em Ponta do Mel. Foram definidos 10 e 4 transectos perpendiculares à linha da 

costa partindo da região do mesolitoral superior ao mesolitoral inferior, em Baixa 

Grande e Ponta do Mel, com 100m e 50m de distância entre si, respectivamente. 

Foram sorteados mensalmente 3 transectos para a praia de Baixa Grande e 2 

transectos em Ponta do Mel (figura 4). Com o auxílio de um quadrante de 1m² 

disposto no transecto (figura 5), as rochas soltas foram erguidas para a observação 

e/ou captura dos espécimes.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribuição dos transectos nos recifes de arenito das praias de a) Baixa Grande e 

b) Ponta do Mel (Fonte da imagem: Google Earth). 
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Figura 5. Quadrantes (com 1m2) disposto ao longo dos transectos (Fotos: Ana 

Cláudia Nobre de Brito). 

Os espécimes encontrados dentro dos quadrantes foram identificados em 

campo, e aqueles cuja identificação não foi possível, foram capturados para 

posterior identificação. Os exemplares coletados foram anestesiados em uma 

solução de água do mar e mentol. No laboratório de Ecologia Marinha da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, os espécimes foram fixados durante 24h 

em formalina a 5% e posteriormente conservados em álcool 70%. A identificação 

dos espécimes foi realizada com o auxílio de um microscópio estereoscópico e 

literatura especializada (Tommasi, 1970; Gondim, 2009).  

3.3 ANÁLISES DE DADOS 

 Para verificar as hipóteses de que há diferenças na abundância entre as 

espécies e entre as diferentes regiões da praia, foi realizada uma análise de 

variância permutacional multivariada (PERMANOVA). Os gráficos de abundância, 

riqueza, frequência de ocorrência e variação espaço-temporal foram construídos 

utilizando o programa Statistica 8.0 e Excel. Os índices de riqueza e diversidade 

(Simpson, Shannon, Margalef e Equitabilidade) foram gerados no programa PAST. 
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A análise de frequência de ocorrência das espécies foi realizada através de 

um cálculo de frequência relativa, onde: fi é a razão entre a frequência absoluta e o 

tamanho da amostra; ni é a quantidade de vezes em que cada espécie ocorreu; e N 

é o número total de amostras. O resultado foi multiplicado por 100 para obter o 

percentual da frequência. 

fi = ni 

    N 

A frequência das espécies foi classificada de acordo com o critério: muito 

comum (F> 80%), comum (F = 51-80%), ocasional (F = 21-50%), incomum (F = 5-

20%) e rara (F <5%) (Honorio et al., 2010). 

 

 RESULTADOS 4.

4.1 DIVERSIDADE  

Foram identificados 793 indivíduos pertencentes a três classes: Ophiuroidea 

(7 espécies, 4 famílias), Echinoidea (1 espécie, 1 família) e Holothuroidea (2 

espécies, 2 famílias), as quais se encontram listadas abaixo.  

 

Lista das espécies de Echinodermata registrados nos recifes de arenito das 

praias de Baixa Grande e Ponta do Mel 

Filo Echinodermata Brugière, 1791 

Classe Echinoidea Leske, 1778 

Ordem Camarodonta Jackson, 1912 

Família Echinometridae Gray, 1825 

         Echinometra lucunter (Linnaeus,1758) 

Classe Ophiuroidea Gray, 1840 

Ordem Amphilepidida O'Hara, Hugall, Thuy, Stöhr & Martynov, 2017 

Família Amphiuridae Ljungman, 1867 

            Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828) 
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Ophiocnida scabriuscula (Lütken, 1859) 

Amphipholis januarii (Ljungman, 1866) 

Amphiodia planispina (von Martens, 1867) 

Família Ophiothrichidae Ljungman, 1867 

Ophiothrix (Ophiothrix) angulata (Say, 1825) 

Família Ophionereididae Ljugman, 1867 

Ophionereis reticulata (Say, 1825) 

Ordem Ophiacanthida O'Hara, Hugall, Thuy, Stöhr & Martynov, 2017 

Família Ophiodermatidae Ljungman, 1867 

Ophioderma appressa (Say, 1825) 

Classe Holothuroidea 

Ordem Apodida Brandt, 1835 

Família Chiridotidae Östergren, 1898 

Chiridota rotifera (Pourtalès, 1851) 

Ordem Aspidochirotida Grube, 1840 

Família Holothuriidae Ludwig, 1894 

Holothuria grisea (Selenka, 1867) 

 

 

https://www.iucnredlist.org/search?taxonomies=180148&searchType=species
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       a) 

 

b)  

 

Figura 6. Proporção de espécies para cada grupo de Echinodermata na praia de a) Baixa 
Grande e b) Ponta do Mel.  
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 Ambos os recifes apresentaram a mesma composição de espécies para as 

classes Holothuroidea e Ophiuroidea. Echinoidea foi representada pela espécie E. 

lucunter (figura 6), que ocorreu apenas em Ponta do Mel. 

 Em relação aos índices de riqueza e diversidade, a praia de Ponta do Mel 

mostrou ser a mais diversa para todos os índices analisados (tabela 1). A análise de 

PERMANOVA não mostrou diferença significativa entre os transectos, as áreas e 

meses de amostragem, não havendo tendência sazonal/temporal dos indivíduos em 

Baixa Grande. Já em Ponta do Mel, constatou-se uma diferença espacial entre o 

mesolitoral médio e mesolitoral inferior quanto à distribuição de táxons, entretanto, 

não apresentou diferença temporal. 

 

Tabela 1. Índices de riqueza, equitabilidade e diversidade de Echinodermata das praias de 

Baixa Grande e Ponta do Mel. 

 

 

 

 

 

 

 

Índices Baixa Grande Ponta do Mel 

Riqueza 8 9 

Simpson_1-D 0 0,7662 

Shannon_H 0,8657 1,719 

Margalef 1,861 2,768 

Equitability_J 0,4163 0,7824 
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Figura 7. Imagens de espécimes da classe Ophiuroidea capturados nas praias de Baixa 
Grande e Ponta do Mel (Fotos: Ana Cláudia Nobre de Brito). 

 

 

Figura 8. Imagens de espécimes da classe Holothuroidea capturados nas praias de Baixa 
Grande e Ponta do Mel (Fotos: Rafael Hemetério). 
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Figura 9. Imagens de espécime da classe Echinoidea capturado na de Ponta do Mel (Foto: 
Rafael Hemetério). 

 

4.2 ABUNDÂNCIA E FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA 

Na praia de Baixa Grande, Holothuroidea foi à classe com maior abundância, 

sendo registrada durante todos os meses do ano, com abundância total de 369 

indivíduos (figura 10). Na praia de Ponta do Mel a maior abundância foi atribuída ao 

táxon Ophiuroidea, com 158 indivíduos amostrados.  

Em Baixa Grande, Ophionereis reticulata foi à espécie mais abundante, 

totalizando 147 espécimes, sendo considerada ocasional (41,7%) (tabela 2). Em 

Ponta do Mel a espécie O. scabriuscula foi a mais abundante com 96 indivíduos 

amostrados e 75% de frequência de ocorrência, sendo considerada comum para a 

praia (figura 11). 
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Figura 10. Abundância total da classe Holothuroidea na área de estudo. 

 

As espécies A. planispina, A. januarii, A. squamata, foram menos abundantes, 

ocorrendo apenas em alguns meses, consideradas raras e incomum, 

respectivamente, para a praia de Baixa Grande. Ophioderma appressa também 

apresentou baixa abundância (1 indivíduo), ocorrendo uma única vez em Baixa 

Grande, sendo considerada rara. Em Ponta do Mel, as mesmas espécies 

apresentaram maior abundância e frequência mais elevada, com as espécies A. 

januarii, A. squamata consideradas comuns.  

Ophiothrix (Ophiothrix) angulata foi encontrada apenas nos meses de junho a 

agosto em Baixa Grande, apresentando menor abundância quando comparada à 

Ponta do Mel, com apenas um individuo por mês e considerada incomum. Em Ponta 

do Mel, a espécie foi mais abundante, com nove indivíduos no total, apresentando a 

segunda maior frequência para o táxon, considerada ocasional.  

Em relação ao ouriço-do-mar, Echinometra lucunter, apresentou a segunda 

maior abundância (49 indivíduos) para a praia e frequência (66,7%), considerada 

comum. 
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Figura 11. Abundância total da classe Ophiuroidea na área de estudo. 

 

Tabela 2. Frequência (%) e abundância total de Echinodermata nas praias de Baixa Grande 

e Ponta do Mel. (Muito comum (F> 80%); Comum (F = 51-80%); Ocasional (F = 21-50%); 

Incomum (F = 5-20%) e Rara (F <5%)).  

             Baixa Grande                                    Ponta do Mel 

Espécies Frequência (%) Abundância Frequência (%) Abundância 

E. lucunter 0 0 66,7 49 

Holothuroidea 63,9 369 37,5 36 

O. reticulata 41,7 147 25 15 

O. scabriuscula 36,1 22 75 96 

O. (O.) angulata 8,3 3 29,2 9 

A. januarii 2,8 2 16,7 20 

A. squamata 11,1 4 20,8 13 

A. planispina 2,8 2 4,1 1 

O. appressa 2,8 1 8,3 4 
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4.3 DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL 

A classe Holothuroidea foi à única que ocorreu durante todo o período de 

estudo em Baixa Grande, apresentando uma elevada abundância no mês de 

fevereiro (93 indivíduos) (figura 12a) e nos meses de abril, julho e agosto, os 

espécimes tiveram maior presença registrada no período estudado, 47, 52 e 50 

indivíduos respectivamente. Na praia de Ponta do Mel, os pepinos-do-mar, 

ocorreram ao longo dos meses em baixa abundância, tendo um pico no mês de julho 

(figura 12b). 
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Figura 12. Abundância total da classe Holothuroidea ao longo de um ano nas praias de a) 
Baixa Grande e b) Ponta do Mel. 
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Em relação aos ofiuros, as espécies mais abundantes, Ophionereis reticulata 

e Ophiocnida scabriuscula, foram presentes na maioria dos meses em ambas as 

praias (tabela 3). Em Ponta do Mel, A. januarii, O. (O.) angulata e A. squamata 

ocorreram apenas entres os meses de junho a novembro, em Baixa Grande, 

ocorreram apenas em junho a agosto e em menor abundância comparada a Ponta 

do Mel (figura 13). Echinometra lucunter ocorreu na maioria dos meses amostrados, 

sendo setembro e outubro os meses que a espécie não ocorreu (figura 14). 

 

Tabela 3. Distribuição temporal de Echinodermata das praias de Baixa Grande e Ponta do 

Mel, RN. 

                                          Baixa Grande                                        Ponta do Mel                                             

Espécies A S O N D F M A M J J A A S O N D F M A M J J A 

E. lucunter 
            

X 
  

X X X X X X X X X 
Holothuroidea X X X X X X X X X X X X X 

 
X X 

 
X 

 
X 

 
X X 

 
O. reticulata X 

 
X X X X X X X 

 
X X X X X 

  
X 

 
X 

    
O. scabriuscula X 

 
X 

  
X 

 
X 

  
X X 

 
X X X X 

 
X X X X X X 

O. angulata 
A. januarii 

 
        

X X X X 
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X X 

 
A. squamata 
A. planispina 
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Figura 13. Abundância total da classe Ophiuroidea ao longo de um ano nas praias de a) 

Baixa Grande e b) Ponta do Mel. 
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Figura 14. Distribuição temporal de Echinometra lucunter na praia de Ponta do Mel. 
 

4.4 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 
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Em Baixa Grande, Holothuroidea se distribuiu amplamente por todo o recife, 

preferindo a área do mesolitoral superior, diferente de Ponta do Mel, que não teve 

preferência por área (figura 15). Não houve diferença estatisticamente significante 

entre a abundância de Holothuroidea entre as diferentes regiões da praia (P>0,05). 

 

Figura 15. Distribuição espacial da classe Holothuroidea nas praias de Baixa Grande (azul 

claro) e Ponta do Mel (azul escuro). 

 

Ophionereis reticulata e Ophiocnida scabriuscula ocorreram ao longo de todo 

o recife (figuras 16 e 17). As demais espécies da classe Ophiuroidea, no geral, 

apresentaram preferência pela região do mesolitoral superior (figuras 18-22). Não 

houve diferença estatisticamente significante entre a abundância de Ophiuroidea 

entre as diferentes regiões da praia (P>0,05). 
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Figura 16. Distribuição espacial Ophionereis reticulata (azul claro – Baixa Grande; azul 

escuro – Ponta do Mel). 

 

Figura 17. Distribuição espacial Ophiocnida scabriuscula (azul claro – Baixa Grande; azul 

escuro – Ponta do Mel). 
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Figura 18. Distribuição espacial de Amphipholis squamata (azul claro – Baixa Grande; azul 

escuro – Ponta do Mel). 

 

Figura 19. Distribuição espacial de Amphiodia planispina (azul claro – Baixa Grande; azul 

escuro – Ponta do Mel). 
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Figura 20. Distribuição espacial de Amphipholis januarii (azul claro – Baixa Grande; azul 

escuro – Ponta do Mel). 

 

Figura 21. Distribuição espacial de Ophiothrix (Ophiothrix) angulata (azul claro – Baixa 

Grande; azul escuro – Ponta do Mel). 
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Figura 22. Distribuição espacial de Ophioderma appressa (azul claro – Baixa Grande; azul 

escuro – Ponta do Mel). 

 

Echinometra lucunter foi presente encontrado em poças de maré, sendo mais 

frequente na área do mesolitoral inferior, onde há maior disposição de fendas (figura 

20). Entretanto, não houve diferença estatisticamente significante entre a 

abundância dessa espécie entre as diferentes regiões da praia (P>0,05).  

          
Figura 23. Distribuição espacial de Echinometra lucunter na praia de Ponta do Mel. 

 

 

 



 

  

35 

 

5.  DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, foi adicionada a ocorrência de 10 espécies de Echinodermata 

para a Costa Branca do Rio Grande do Norte, com 7 espécies da classe 

Ophiuroidea: O. reticulata, O. scabriuscula, O. (O.) angulata, A. januarii, A. 

squamata, A. planispina e O. appressa,  2 espécies de Holothuroidea C. rotifera e H. 

grisea e uma espécie de Echinoidea,  E. lucunter. 

As espécies identificadas foram registradas em outros estados do Nordeste 

do Brasil como na Paraíba (Gondim et al., 2008; Gondim et al., 2011; Gondim et al., 

2013, Gondim et al., 2018), Ceará (Martins & Martins de Queiroz, 2006), Sergipe 

(Oliveira et al., 2010), Bahia (Alves & Cerqueira, 2000; Manso et al, 2008; Paim et 

al., 2015), Alagoas (Lima et al., 2011; Miranda et al., 2012) e Pernambuco (Lima & 

Fernandes, 2009). 

Acredita-se que os índices de diversidade e abundância estejam associados à 

variedade de microambientes existentes na área amostrada, como substratos 

constituídos por algas, esponjas e até mesmo fundos de areia e cascalho, o que 

favorece a ocorrência de Echinodermata (Lima et al., 2011; Miranda et al., 2012; 

Paim et al., 2015).  

Considerando que os Echinodermata são epi ou infaunais em substratos não 

consolidados, vivendo em fendas de rochas assim como em espaços sob as 

mesmas (Amaral et al., 2003), é possível que a diversidade encontrada em ambas 

as praias se deu pela ampla variedade de ambientes. As espécies foram 

encontradas principalmente sob pedras com acúmulo de matéria orgânica, o que 

favorece a ocorrência das mesmas, as quais utilizam como abrigo contra a 

dessecação, já que o local permanece úmido mesmo na maré baixa. 

Holothuroidea foi a classe mais abundante do estudo, preferindo ambientes 

arenosos, estes organismos foram encontrados sob rochas soltas e em fendas, 

isolados ou em grupos de 5 a 86 indivíduos. Martins et al. (2010) observaram grupos 

de Chiridota rotifera até 44 indivíduos na praia do Pacheco, Ceará. Organismos 

dessa espécie são comumente encontrados enterrados em sedimentos finos, 

embaixo de pedras, vivendo de forma agregada, associado a corais, poríferos e 

rodolitos (Gondim et al., 2008; Oliveira, 2013).  
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Em Alagoas, Miranda et al. (2013) observaram que a distribuição espacial de 

espécies da família Chiridotidae apresentam preferências de microhabitat por zonas 

mais abrigadas e associadas a algas marinhas como A. fragilíssima e D. cervicornis. 

Quanto à ordem Aspidochirotida é considerada relativamente abundante em águas 

tropicais, com distribuição ao longo da costa do Nordeste (Prata et al., 2014). 

Quanto a Ophiuroidea as espécies mais abundantes foram O. reticulata e O. 

scabriuscula. Segundo Gondim et al. (2008) e Lima & Fernandes (2009) ambas as 

espécies são comumente encontradas sob pedras, em fundo de areia médio-

grosseira, associada à ascídias, esponjas, poliquetas e conchas.  

Os espécimes de A. planispina, A. squamata e A. januarii foram coletados sob 

pedras, com fundo arenoso, com matéria orgânica e que continham algas. Por 

serem mais frágeis, apresentando maior autotomização, indivíduos dessas espécies 

são encontrados em algas calcárias ou enterrados no sedimento (Alves & Cerqueira, 

2000).  

Em ambas as praias, os espécimes de Ophiothrix angulata foram encontrados 

embaixo de rochas, em substrato arenoso, próximos a esponjas e algas, o mesmo 

foi encontrado por Martins & Martins de Queiroz (2006) no Ceará e Paim et al. 

(2015) na Bahia. Esta espécie é mais comum em regiões mais rasas, associadas a 

fitais (Brites et al., 2011). 

Echinometra lucunter é comumente encontrado desde o mesolitoral a 45m de 

profundidade, durante todo o ano (Martins et al., 2006). Com forte sistema 

ambulacrário, os espécimes são encontrados em tocas construídas nas rochas, 

participando, desse modo, ativamente na bioerosão do recife (Alves & Cerqueira, 

2000; Lima et al., 2009; Gondim et al., 2013).Sua ocorrência somente em Ponta do 

Mel, provavelmente deve-se a presença de tocas nas pedras, o que favorece a 

formação de abrigos para os indivíduos dessa espécie. Na área amostrada da praia 

de Baixa Grande, não há a formação de tocas nas pedras.  

Comparando a diversidade entre as praias, Ponta do Mel se mostrou a mais 

diversa, apresentando espécies variando entre comuns a raras, sem nenhuma 

apresentar alta dominância. A maior diversidade nessa praia deve-se a sua maior 

equitabilidade, com uma distribuição da abundância das espécies mais homogênea. 
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Embora a região do mesolitoral superior seja mais seca, há a presença de 

rochas soltas em toda a extensão do recife em ambas as praias, o que favorece a 

ocorrência das espécies, principalmente de Ophioroidea e Holothuroidea, podendo 

sugerir que elas utilizam a área como abrigo contra a dessecação, proteção contra 

predadores, como também para alimentação.  

Holothuroidea, Echinometra lucunter, Ophionereis reticulata e Ophiocnida 

scabriuscula foram às espécies que mais ocorreram ao longo do período estudado 

em ambas as praias, o que pode estar relacionado ao fato de que o ambiente é 

favorável para a ocorrência dessas espécies, com disponibilidade de matéria 

orgânica o ano todo, além de abrigo contra predadores e reprodução.  

Vale ressaltar que esse estudo foi realizado apenas na região rochosa das 

duas praias. Levantamentos futuros na região arenosa adicionarão mais espécies à 

lista apresentada nesse trabalho, o que contribuirá para o maior conhecimento sobre 

a diversidade de Echinodermata na costa do RN. O estudo da taxonomia do grupo é 

muito importante, pois com espécies apresentando novos registros de ocorrência, 

gera novas linhas de pesquisa como ecologia populacional, reprodução, resposta a 

estímulos químicos, entre outros. Desse modo, o levantamento do filo em regiões 

pouco conhecidas é essencial, não apenas por caráter conservacionista, mas 

também por contribuir para o avanço em varias áreas do conhecimento. 

 

6. CONCLUSÃO 

As praias de Ponta do Mel e Baixa Grande apresentam uma diversidade de 

Echinodermata relevante, apresentando-se bem distribuídas ao longo do espaço e 

do tempo. Este estudo configura-se como o primeiro levantamento de espécies de 

Echinodermata na Costa Branca do RN, sendo uma ferramenta de referência 

relevante para estudos atuais e futuros da biodiversidade marinha do filo 

Echinodermata. Além disso, contribui com o conhecimento sobre a fauna marinha 

potiguar e gera subsídios para elaboração de ações de conservação marinha local e 

monitoramento futuro. 
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