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Neste livro de colorir 
você vai conhecer mais 
sobre a importância 
dos corais e descobrir  
cinco espécies para 
aprender, brincar 
e trabalhar a sua 
criatividade!

os corais
Corais são animais formados por muitos minúsculos corpos individuais 
agrupados. Um único coral é um composto de corpos chamados pólipos 
e um esqueleto calcário. Os corais crescem em diferentes formas e ca-
madas e essas camadas se acumulam para formar um recife. O Brasil 
possui recifes de corais com características e espécies únicas, que se 
encontram espalhados ao longo de quase toda a costa.

o branqueamento dos corais
Os corais são conhecidos pela beleza de suas 
cores, mas quando não estão saudáveis, 
começam a ficar branqueados. Nos últimos 
anos, esse branqueamento nos corais co-
meçou a ficar mais frequente e mais intenso, 
causando danos irreparáveis nesses animais. 
O aumento da temperatura do oceano, a ex-
posição excessiva à luz do sol e à poluição são 
as principais causas dessa triste tendência.

o futuro dos corais
Uma importante publicação científica analisou a situação dos oceanos frente  
aos cenários de mudanças climáticas, aquecimento global, acidificação e 
aumento do nível do mar. A situação é tão crítica que estima-se que com o 
aumento de até 1,5ºC  da temperatura da superfície do mar, o percentual de 
corais ameaçados pelo branqueamento no mundo fique entre 70-90%.

Fonte: Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC) 
-Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), disponível em https://www.ipcc.ch/srocc/home/
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Vamos 
colorir os 
corais do 
Brasil?



a importância da preservação
Os recifes de corais tropicais são ecossistemas muito produtivos. 
Não apenas sustentam uma enorme biodiversidade, mas também 
têm um valor imenso para a humanidade. 

Pesca
Os recifes de corais formam os viveiros para cerca 
de um quarto dos peixes do oceano.

Turismo
Com uma gestão sustentável, os recifes de corais 
são grandes atrativos para o turismo.

ProTeção cosTeira
Os recifes de corais quebram a força das ondas du-
rante tempestades, furacões, tufões e até tsunamis.

FonTe de avanços médicos
Organismos encontrados em recifes de corais tam-
bém podem contribuir para avanços na medicina. 

valor inTrínseco
Para muitas comunidades costeiras, os recifes de 
corais e seus habitantes são intrinsecamente rela-
cionados à cultura local.

dicionário do Coralizar
Encontrou alguma palavra difícil?  
A gente te ajuda a entender!

PóliPo
Faz parte do corpo do coral e lembra um tubo. Possui divisões 
internas, com uma boca no centro e tentáculos ao seu redor.

esPécie consTruTora
Possui papel importante na construção dos recifes por depo-
sitar carbonato de cálcio ao longo do seu crescimento.

esPécie endêmica
Que tem ocorrência em uma região específica.

HermaFrodiTa
Possui ambos os sexos, feminino e masculino.

colônia
Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie.

subsTraTo
Organismo que serve de base para uma espécie.

azooxanTelados
Apresentam ausência de zooxantelas 
(microalgas fotossintetizantes).

2



3

Endêmica do Brasil, essa espécie é considerada uma importante constru-
tora dos recifes de corais, ocorrendo desde o Rio Grande do Norte até o 
Espírito Santo. A espécie, que só existe no litoral brasileiro, está listada como 
ameaçada de extinção*.

Essa espécie é considerada hermafrodita, com ciclo reprodutivo anual. Suas co-
lônias apresentam coloração variada em tons de cinza, amarelo, verde e marrom.

Fonte: Instituto Chico Mendes 
da Biodiversidade (2014)*
Crédito de foto: Banco de 
imagens Cifonauta
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Coral couve-flor ou coral ela
Mussismilia harttii
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Apresentando ocorrência menos ampla, é endêmica da Bahia, embora existam re-
gistros da espécie em algumas áreas do estado do Espírito Santo. Suas colônias, que 
têm formato de esfera, são fortemente fixas ao substrato e apresentam coloração 
que varia entre cinza, amarelo e verde, e seus pólipos apresentam formato irregular.

Ela desempenha papel fundamental por ser a principal construtora dos chapeirões 
dos bancos de Abrolhos. Atualmente, é considerada vulnerável à extinção*.

Fonte: União Internacional para a Conservação da Natureza*
Crédito de foto: Banco de imagens ICMBio
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Coral cérebro
Mussismilia braziliensis

Pintado por:



Coral-de-fogo
Millepora alcicornis

Este coral possui células venenosas que paralisam sua presa e, se em contato 
com a pele humana, causam grande ardor, fazendo jus ao seu nome popular 
‘’coral-de-fogo’’.

Essa espécie apresenta rápido crescimento e forma grandes colônias rami-
ficadas de coloração laranja-avermelhada. A espécie ocorre nos estados do 
Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
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Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Crédito de foto: Banco de   Reef guide 



Coral-de-fogo
Millepora alcicornis
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Coral-flor-de-Iemanjá
Meandrina braziliensis

Essa espécie é endêmica do Brasil e possui duas variações morfológicas. 
A primeira vive no fundo móvel, tanto em águas rasas quanto em águas 
mais profundas. Já a segunda vive fixa no substrato do recife.

Sua ocorrência é observada do Maranhão à Bahia e suas colônias apre-
sentam coloração que varia do marrom amarelado ao vermelho escuro.
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Fonte: Mar Bahia
Crédito de foto: Manoela Lelys



Coral-flor-de-Iemanjá
Meandrina braziliensis
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O coral-sol é uma espécie invasora nativa da região indo-pacífica. 
A espécie foi identificada no Brasil no fim da década de 1980. A rá-
pida reprodução e propagação são estratégias de invasão desse coral.

No litoral brasileiro há registro de ocorrência da espécie Tubastraea 
coccinea, que apresenta coloração alaranjada, e Tubastraea tagusensis 
(sua prima), de coloração amarela.
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Coral-sol
Tubastrea coccínea
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Fonte: Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 
Crédito de foto: Marine Biology 



Coral-sol
Tubastrea coccínea
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Gostou de conhecer os 
corais e quer saber mais?

Esta é uma publicação do Instituto Neoenergia.
Todos os direitos reservados.

ProjeTo 
coralizar

insTiTuTo 
neoenergia
institutoneoenergia.org.br
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O Projeto Coralizar
Em busca de soluções para o impacto das 
mudanças climáticas, o Instituto Neoenergia 
e o WWF-Brasil realizam o Projeto Coralizar, 
uma iniciativa que tem como objetivo tornar a 
restauração, a manutenção e a adaptação dos 
recifes de corais uma agenda prioritária no 
Brasil, além de engajar diversos atores sociais
em prol da preservação dos oceanos.
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