
 

CPM RT 366/09 
Janeiro/2010 

Capítulo 3 
164/454 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental da 
Dragagem de aprofundamento do

Porto de Tubarão 
Rev. 00

 

 

 

 

3.2 MEIO BIÓTICO 
 
3.2.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 
Com base em consultas ao IBAMA e aos órgãos estaduais e municipais responsáveis pela 
gestão das unidades de conservação localizadas nas áreas próximas do projeto, apresenta-se 
a seguir a relação das UCs existentes, suas respectivas categorias de manejo, o órgão 
responsável pela gestão da unidade, o instrumento legal de criação, sua localização e área, 
ecossistema predominante e aspectos do manejo. Vale ressaltar que todas as unidades de 
conservação identificadas estão localizadas na área de influência indireta do empreendimento 
representada pela zona costeira (entre a região do município da Serra e de Vila Velha), que 
possui inúmeros ecossistemas ambientalmente sensíveis, como estuários, manguezais, 
restingas, lagoas costeiras e costões rochosos, que são considerados prioritários para a 
conservação. 

 
As unidades de conservação identificadas estão mapeadas e são apresentadas na Figura 
3.2.1-1. 

 
Como pode ser observado nas tabelas a seguir, ocorrem unidades de conservação 
pertencentes tanto ao grupo de unidades de proteção integral (Parque, Estação Ecológica e 
Reserva Biológica) como ao grupo de unidades de uso sustentável (Área de Proteção 
Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico e Reserva Extrativista), nos três níveis 
governamentais: federal, estadual e municipal. 

 
De acordo com a Lei nº 9985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC e que estabelece critérios e normas para criação, implantação e gestão 
das unidades de conservação, o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar 
a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, enquanto o das 
unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parte de seus recursos. 
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 UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL 
 

 Reserva Biológica (REBIO) 
 
Tem como objetivo básico a preservação integral da biota e demais atributos naturais em seus 
limites, sem interferência humana ou modificações ambientais. A área da REBIO é de domínio 
público, sendo proibida a visitação, exceto aquela com objetivo educacional. A pesquisa 
científica depende de prévia autorização. 

 
 

 Estação Ecológica (EE) 
 
Tem por objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. A 
realização de pesquisas científicas e a visitação pública com objetivos educacionais precisam 
de autorização. A área da EE é de posse e domínio público. 

 
 

 Parque 
 
Tem, entre seus objetivos, a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico. 

 
 

 UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL 
 

 Área de Proteção Ambiental (APA) 
 
A Área de Proteção Ambiental (APA) é uma categoria de Unidade de Conservação (UC) 
voltada para a proteção de riquezas naturais que estejam inseridas dentro de um contexto de 
ocupação humana. Tem o objetivo de disciplinar o processo de ocupação das terras e 
promover a proteção dos recursos abióticos e bióticos dentro de seus limites, de modo a 
assegurar o bem-estar das populações humanas que aí vivem, resguardar ou incrementar as 
condições ecológicas locais e manter paisagens e atributos culturais relevantes. É constituída 
por áreas públicas e/ou privadas. 
 
A seguir são descritas as principais UCs identificadas nas proximidades da obra.  
 
 

– Estaduais 
 
Das 02 (duas) UCs estaduais, 01 (uma) está localizada no município da Serra e 01 (uma) está 
localizada no município de Vila Velha (Tabela 3.2.1-1). A maioria dessas Unidades apresenta 
ambientes considerados de Extrema Prioridade para Conservação (Fundação O Boticário, 
2003), como as praias do litoral do Espírito Santo (algumas consideradas insuficientemente 
conhecidas), costões rochosos e manguezais, como os da baía do Espírito Santo e de Vitória. 
Das duas UCs identificadas, uma é na categoria APA - Área de Proteção Ambiental, que, 
segundo o MMA (2002), possui baixa efetividade na conservação dos recursos naturais, como 
consequência de uma carência de instrumentos de gestão e regularização das áreas. Verifica-
se, portanto, uma tendência de incremento da pressão antrópica resultante, sobretudo, de 
atividades turísticas. 
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Tabela 3.2.1-1: Unidades de Conservação Estaduais na Área de Influência Indireta do 
empreendimento. 
 

UNIDADE MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO 
ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL/ 
CONTATO 

ÁREA
INSTRUMENTO 

LEGAL DE 
CRIAÇÃO 

ECOSSISTEMA 
PREDOMINANTE 

PLANO 
DE 

MANEJO 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS

Área de 
Proteção 
Ambiental 

Praia 
Mole 

Serra/ES 
S 19°37’-20º12’ 

W 040°12’ -
040°14 ’’ 

IEMA 
3136-3470 

400,00 
ha 

Decreto n° 
3.802-N de 
29/12/94 

Restinga Não 
existente Nenhuma 

Parque 
Estadual 
Ilha das 
Flores 

Vila 
Velha/ES - SEAMA 3 ha 

Decreto 
Nº5174-E de 

15/06/92 
Insular * * 

 
 

- Municipais 
 

O Município de Vitória apresenta a maioria das Unidades de Conservação da Área de 
Influência, com 5 das 7 UCs identificadas (Tabela 3.2.1-2). 

 
Nessas áreas estão localizados diversos ecossistemas considerados de alta a extrema 
importância como áreas prioritárias para a conservação. Entre esses ecossistemas 
encontram-se manguezais, costões rochosos, restingas e os complexos insulares. 
 
Tabela 3.2.1-2: Unidades de Conservação Municipais na Área de Influência Indireta do 
empreendimento. 

 

UNIDADE MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO 
ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 
CONTATO 

ÁREA 
INST. 

LEGAL 
DE 

CRIAÇÃO

ECOSSISTEMA 
PREDOMINANTE 

PLANO 
DE 

MANEJO 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS

Parque 
Municipal 
da Baía 

Noroeste de 
Vitória 

Vitória/ES 

Baía de Vitória 
Bairros São 

Pedro, Santo 
André, Nova 
Palestina e 
Resistência 

SEMMAN 3382-
6538 

Centro de Doc. e 
Informação 
3382-6581 

638.858 
m² 

Decreto 
Municipal 

n.º 
10.179, de 
01/06/98 

Manguezal Não 
existente 

Fiscalização, 
educação 

ambiental, práticas 
esportivas e trilhas.

Reserva 
Ecológica 
Municipal 

Restinga de 
Camburi 

Vitória/ES 

S 20°16’22’’-
20°16’03’’ 

W040°16’55’’- 
040°17’33’’ 

SEMMAN 3382-
6538 

Centro de Doc. e 
Informação 
3382-6581 

125.440m2
Lei n° 

3.566 de 
03/01/89 

Restinga Não 
existente 

Fiscalização, 
pesquisa, área de 

segurança da 
INFRAERO. 

Estação 
Ecológica 
Municipal 

Ilha do 
Lameirão 

Vitória/ES 

S 20°16’40’’-
20°14’21’’S 

W 040°19’41’’ - 
40°16’54’’ 

SEMMAN 3382-
6538 

Centro de Doc. e 
Informação 
3382-6581 

891,8 ha 

Lei n° 
3.377 de 
25/01/86 

Manguezal e 
restinga 

Não 
existente 

Pesquisa, 
fiscalização, 
educação 
ambiental 

Área de 
Proteção 
Ambiental 

Ilha do Frade 
Vitória/ES 

S 20°18’18’’-
20°17’54’’ 

W 040°17’14’’ - 
040°16’33’’ 

SEMMAN 
3382-6538 

Centro de Doc. E 
Informação 
3382-6581 

38,02 ha 

SEMMAM
Decreto 
7920 de 
31/12/88 

Insular Não 
existente 

Educação 
ambiental, uso 

público, 
fiscalização e 

pesquisa 

Área de 
Proteção 

Permanente/ 
Tombamento 

das Ilhas 
Costeiras 

Vitória/ES 

Ilhas do Cal, 
Pólvora, Urubu, 
Cobras, Bode, 

Baleia, 
Galhetas, Fato, 
Rasa, Socó e 

Pombas 
localizadas nas 
Baías de Vitória 
e Espírito Santo 
e Adjacências 

SEMMAM 
3382-6538 

Centro de Doc. E 
Informação 
3382-6581 

* 
SEMMAM

Lei 
3158/84 

Insular Não 
existente 

Uso público e 
fiscalização 
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Tabela 3.2.1-2: Unidades de Conservação Municipais na Área de Influência Indireta do 
empreendimento. Continuação. 

 

UNIDADE MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO 
ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 
CONTATO 

ÁREA
INST. 

LEGAL 
DE 

CRIAÇÃO

ECOSSISTEMA 
PREDOMINANTE 

PLANO 
DE 

MANEJO 
ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS

Reserva 
Ecológica de 
Jacarenema 

Vila 
Velha/ES 

S40º 19´22” 
W20º 24´22” 

SEMAS-CRN 
27-33884294 

346,27 
ha 

Decreto 
Municipal  
n.º 33/03 

Floresta de 
Restinga e 
Lagunar 

Não 
existente 

Fiscalização, 
educação ambiental 

e pesquisa 
Parque 

Ecológico 
Morro do 
Penedo 

Vila 
Velha/ES - SEMAS-CRN 

27-33884294 
19,00 

ha 

PVVV 
Decreto 
058 de 

16/06/94 

Rupestre Não 
existente Nenhuma 

Parque 
Municipal 
Morro da 

Manteigueira 

Vila 
Velha/ES 

S 20°20’ 
W 40°20’ 

SEMAS-CRN 
27-33884294 

140,00 
ha 

Lei 
Municipal 

n.º 2836 de 
08/06/93 

Manguezal e 
Floresta Ombrófila 

Densa 
Existente 

Educação 
ambiental, uso 

público e 
fiscalização. 

 
 

Além das unidades de conservação supracitadas, existem inúmeros Monumentos Naturais 
tombados pelo Município de Vitória. Os Monumentos Naturais são áreas protegidas que têm 
como objetivo o manejo, a proteção e preservação de características naturais de significado 
cênico ou de referência para o município, proporcionando espaços adequados ao 
desenvolvimento de programas educativos ambientais e culturais, recreação e pesquisas.  

 
Dentro da área de interesse do estudo, citam-se como Monumentos tombados as ilhas 
costeiras, a saber: 

 
 Cal (Resol. 12/87 - CMPDU) 

 
 Pólvora (Resol. 13/87 - CMPDU) 

 
 Urubu (Resol. 14/87 - CMPDU) 

 
 Cobras (Resol. 15/87 - CMPDU) 

 
 Bode (Resol. 22/87 - CMPDU) 

 
 Baleia (Resol. 23/87 - CMPDU)  

 
 Galhetas (Resol. 24/87 - CMPDU)  

 
 Fato (Resol. 25/87 - CMPDU)  

 
 Rasa (Resol. 26/87 - CMPDU)  

 
 Socó (Resol. 27/87 - CMPDU)  

 
 Pombas (Resol. 34/87 - CMPDU)  
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3.2.2 PRINCIPAIS ECOSSISTEMAS 
 
Por definição, entende-se como zona costeira a área de interação do ar, da terra e do mar, 
incluindo seus recursos marinhos e terrestres, renováveis ou não, podendo conter a faixa 
marítima, o solo e o subsolo marinhos de jurisdição nacional, setores de abrasão e 
sedimentação, planícies de restinga e sistemas lagunares, planícies e terras baixas 
sublitorâneas, sob influência das marés, e as bacias hidrográficas do interior dos continentes 
(JABLONSKY et al.,1999). 

 
Segundo Jablonsky et al. (op. cit.), a zona costeira testemunha o intercâmbio direto entre o 
continente e o mar nos planos físico, químico, biológico e geológico, como também nos planos 
político, econômico e social. As áreas situadas na orla marítima abrigam os ecossistemas 
considerados dentre os mais importantes da biosfera como manguezais, restingas e costões 
rochosos. Nessas áreas ocorrem as interações que caracterizam o espaço da zona costeira e 
definem os seus limites. 

 
A zona costeira dá suporte a inúmeras cadeias alimentares devido à sua elevada 
produtividade orgânica, resultado da penetração de luz solar, do transporte de nutrientes dos 
cursos d’água e da drenagem de áreas continentais. Nessa zona situam-se ecossistemas de 
grande importância para a vida marinha como manguezais e recifes de corais, que garantem 
uma elevada produção de biomassa viva responsável pela renovação do estoque pesqueiro. 
Todos esses fatores fazem dos ecossistemas costeiros os de maior produtividade orgânica 
(YANEZ-ARANCIBIA, 1987). 

 
Entre os principais ecossistemas costeiros identificados na área de influência do 
empreendimento encontram-se: 
 
 
♦ PRAIAS 
 
 Praias Arenosas 

 
Ao longo da área de influência verificam-se segmentos praiais constituídos por praias de 
diferentes tipologias, conforme critérios de classificação utilizados na escola australiana, a 
saber: 
 
 
Perfil Dissipativo 
 
Compreende as praias pouco inclinadas, com areias de textura fina e compacta. As ondas 
quebram longe da praia e a energia é dissipada ao longo da zona de surfe. Nesses tipos de 
praia podem ocorrer os terraços de baixa-mar (Figura 3.2.2-1). 
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Figura 3.2.2-1: Exemplo de praia dissipativa – Ilha do Boi, Vitória-ES. 
 
Em relação à comunidade biológica, os principais grupos faunísticos relacionados a este tipo 
de praia pertencem à meiofauna: Turbellaria, Nematoda, Polychaeta, Olygochaeta, Copepoda, 
Isopoda, Ostracoda, Tardigrada e Acari (XIMENEZ, 1998; SILVA, MUEHE & XIMENEZ, 
1998). 
 
Quanto à macrofauna, o zoobentos de praias expostas é caracterizado por Arenaeus 
cribarius, Neocallichirus mirim, Callichirus major, Lepidopa richmondi (Crustacea: Decapoda); 
Bowmaniella brasiliensis, Metamysidopsis elongata (Mysidacea); Tholozodium 
rhombofrontalis, Excirolana armata (Isopoda); Bathyporeiapus ruffoi (Amphipoda); Donax 
hanleyanus, Donax gemmula, Mesodesma mactroides (Mollusca: Pelecypoda); Hastula 
cinerea, Hastula salleana, Olivancillaria vesica, Olivella minuta, Terebra riosii, Terebra Imitratris 
(Mollusca: Gastropoda); Scolelepis squamata, Euzonus furciferus (Annelida: Polychaeta) 
(VELOSO, et al. 1997). 
 
 
Perfil Intermediário 
 
Representado pelas praias que modificam o perfil em função das alterações no tamanho, e do 
grau de incidência das ondas que são causadas pela alternância entre tempo bom e 
tempestade. Podem apresentar bancos transversais, banco e calha longitudinal e banco e 
praia de cúspides dependendo do momento da observação (Figura 3.2.2-2). 

 

 
 

Figura 3.2.2-2: Exemplo de praia Intermediária – Porção central da praia de Camburi, Vitória-ES. 
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A composição faunística das praias expostas à ação das ondas apresenta dominância de 
crustáceos onde são encontrados principalmente representantes de Isopoda, Amphipoda e 
Thalassinidea e moluscos como Gastropoda e Bivalvia (AMARAL & JABLONSKY, 2005). 

 
 

Perfil Refletivo 
 

As praias com perfil refletivo são íngremes e a arrebentação ocorre na face da praia, 
ocorrendo reflexão de parte da energia da onda para o oceano (Figura 3.2.2-3). 
 

 
 

Figura 3.2.2-3: Exemplo de praia refletiva – Praia de Camburi, Vitória-ES. 
 
 
De forma geral, o zoobentos de praias refletivas é caracterizado pelas seguintes espécies: 
Crustacea: Decapoda - Ocypode quadrata, Emerita brasiliensis, Arenaeus cribarius; Isopoda – 
Excirolana braziliensis; Amphipoda Pseudorchestoidea brasiliensis; Mollusca: Pelecypoda 
Donax hanleyanus, Tivella mactroides; Annelida: Polychaeta – Pisionidens indica, Hemipodus 
olivieri; Echinodermata – Mellita quinquiesperforata (VELOSO & CARDOSO, 1996; VELOSO 
et al., 1997a; 1997b). 

 
Além dessas espécies, podem ser encontradas ainda: Cicindela alba, Charadrius collaris e 
Talorchestia longicornis. Olivancillaria vesica, Olivancillaria urceus, (GIANUCA, 1987; SILVA et 
al., 1986, SILVA et al. 1987, ZANATTA 1990). 
 
 
Terraços de Baixa-Mar 
 
São superfícies horizontais ou levemente inclinadas, constituídas por depósitos de sedimentos 
lamosos ou mistos que ficam expostos durante as marés baixas e são limitadas por declives. 
Esse tipo de feição ocorre normalmente em lagoas e margens e desembocadura de rios. O 
grau de exposição à água salgada do oceano determina a existência de manguezais ou 
marismas (Figura 3.2.2-4).  
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Figura 3.2. 2-4: Terraço de baixa-mar localizado na  
entrada do Canal da Passagem, Vitória-ES. 

 
 
A comunidade biológica desses ambientes é composta principalmente pelo Fitobentos e 
Zoobentos. Em relação ao fitobentos, as macroalgas nos manguezais se fixam na base dos 
troncos das árvores, nas raízes com pneumatóforos (Avicennia schaueriana) e raízes escoras 
(Rhizophora mangle). As algas que vivem nesse ambiente formam uma comunidade perene, 
dominada por espécies do gênero Bostrychia, que ocorrem durante todo o ano. Além dessas, 
as espécies mais comumente encontradas nesse ambiente são: Rhizoclonium spp., 
Monostroma oxispermum, Enteromorpha clathrata, E. linza, Caloglossa leprieurii, C. 
ogasawaraensis, Catenella repens e Polysiphonia howei (POR, 1994). 

 
A fauna séssil de troncos e raízes é composta por moluscos (Crassostrea spp., Brachydontes 
darwinianus), cracas (Chthamalus spp. e Balanus eburneus, Balanus trigonus, Balanus a. 
anfritite e Balanus a. niveus), hidrozoários (Dynamene sp.), briozoários (Schizoporella sp.). 
 
Os organismos vágeis que usualmente habitam os troncos e raízes são os moluscos 
gastrópodes Littorina angulifera, L. australis, Neritina virginea e Melampus coffaeus e o 
crustáceo decápode Aratus pisonii.  

 
A macrofauna que vive associada ao sedimento é caracterizada pelos caranguejos 
Chasmagnathus granulata, Uca rapax, Uca uruguayensis, Uca thayeri, Uca maracoani, 
Goniopsis cruentata, Ucides cordatus - Uçá, Cardisoma guanhumi – guaiamu, Callinectes 
sapidus – siri-puá, Callinectes danae - siri, Callinectes ornatus, Callinectes larvatus, Callinectes 
borcourti, Callinectes exasperatus e o molusco Anomalocardia brasiliana – berbigão, que vive 
enterrado no sedimento lamoso. As espécies do gênero Callinectes (siris), o guaiamu e o 
berbigão são comestíveis e têm exploração comercial. São utilizados na subsistência das 
famílias que vivem na borda do manguezal (POR, 1994; NOVELLI, 1994). 
 
 
Planícies de Maré 
 
São áreas muito pouco inclinadas formadas por sedimentos arenosos, lamosos ou mistos que 
ocorrem ao longo dos litorais, em fundos de baías e em algumas praias dissipativas (Figura 
3.2.2-5). 
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Figura 3.2.2-5: Exemplo de praia dissipativa com presença de planície  
de maré e terraços da Formação Barreiras – Setor NE da Praia de  

Camburi, próximo ao Complexo de Tubarão, Vitória-ES. 
 
 
A descrição da comunidade biológica aqui é semelhante à das praias dissipativas. 
 
 
 

♦ COSTÕES ROCHOSOS 
 
Os litorais consolidados naturais são constituídos por rochas e recebem a denominação 
genérica de costão. Suas feições, importância ecológica e sensibilidade variam com fatores 
tais como: tipo de rocha; exposição ao oceano; grau de desgaste e fragmentação. Os costões 
encontrados no litoral da região considerada neste levantamento foram dos seguintes tipos: 
 
 
♦ COSTÕES LISOS 

 
São costões que apresentam diferentes graus de inclinação, poucos blocos de rochas e 
fissuras (Figura 3.2.2-6). 
 

 
 

Figura 3.2.2-6: Exemplo costão liso – Ilha do Frade, Vitória-ES. 
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♦ COSTÕES LISOS E FRAGMENTADOS COM BLOCOS DE ROCHAS 
 
São como o anterior, só que esses costões têm muitas reentrâncias, arestas e blocos de 
rochas de tamanhos variados situados à beira-mar (Figura 3.2.2-7). 

 

 
 

Figura 3.2.2-7: Costão margeado por blocos de rochas – ilha do Fato, 
Baía do ES, Vitória-ES. 

 
 
♦ COSTÕES DA FORMAÇÃO BARREIRAS 
 
Apresentam rochas de cor castanha ou avermelhada, muitas vesículas e reentrâncias, têm 
baixa inclinação e se estendem do supra até o infralitoral. Na região são muito encontradas 
como plataforma de abrasão (Figura 3.2.2-8). 
 

 

  
 

Figura 3.2.2-8: Costão formado pela formação Barreiras – Praia Mole, Serra-ES  
(à esquerda) e Praia de Camburi, Vitória-ES (à direita). 

 
 
♦ COSTÕES COM POÇAS DE MARÉ 
 
São costões pouco inclinados, que aprisionam água das marés ou de tempestades ampliando 
a zonação para níveis mais altos (Figura 3.2.2-9). 
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Figura 3.2.2-9: Costão formado pela formação Barreiras  
com poça de maré - Praia de Camburi, Vitória-ES. 

 
 
♦ COSTÕES ARTIFICIAIS 
 
São os costões formados por estruturas construídas pelo homem. Entre as principais obras 
encontradas na região, está o complexo portuário (portos de Tubarão e Praia Mole na Baía do 
ES, e Porto de Vitória e Capuaba na Baía de Vitória), além dos enrocamentos na praia de 
Camburi. Outras obras menores estão distribuídas pela área de influência. 
 
 
 Molhes e Enrocamentos 

 
São construídos para proteger a linha de costa contra a erosão, para estabilizar barras ou para 
criar áreas abrigadas para a atracação de embarcações em portos de tamanhos variados 
(Figura 3.2.2-10). 
 

  
 

Figura 3.2.2-10: Enrocamentos localizados na praia de Camburi e enrocamento do porto de Praia Mole - Vitória-
ES. 

 
 
A comunidade biológica dos costões rochosos é formada pelo fitobentos e o zoobentos, 
apresentando algumas diferenças em termos de costão exposto e abrigado. O fitobentos de 
costões rochosos expostos se caracteriza por uma zona do supralitoral dominada por 
cianofíceas, o médio litoral superior composto principalmente pelos gêneros Enteromorpha, 
Centoceras, Ulva e Cladophora. O médio litoral inferior dominado por Chaetomorpha 
antennina, Gigartina spp. e pelas Coralinaceas. No infralitoral ocorre geralmente o predomínio 
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do gênero Sargassum ou Pterocladia spp. A distribuição inferior das algas é limitada pela 
presença de herbívoros (ouriços e/ou peixes). Comparado com o fitobentos de costões 
abrigados, o de costão exposto costuma apresentar maior diversidade (SOUSA et al., 1994). 
 
O zoobentos dos litorais rochosos abrigados apresenta, em geral, faixas de zonação menos 
extensas. O supralitoral é caracterizado pela presença de Lygia spp. e Littorina spp. O médio 
litoral pode apresentar colônias de Phragmatopoma sp. Já o infralitoral é caracterizado pela 
presença dos antozoários Zoanthus sp. e Palithoa sp. Ocorrem também os cnidários 
Anemonia sargassenssis, Budonosoma granuliferum; os moluscos bivalves Lithophaga sp., 
Brachidontes sp., Ostrea spp., os gastrópodes Tegula sp., Fissurela spp., Cymatium sp. e o 
crustáceo decápode Eriphia gonagra. 
 
De maneira geral, o zoobentos de costões rochosos expostos se caracteriza por uma zona de 
supralitoral com abundância do caranguejo Pachygrapsus transversus e do molusco Littorina 
spp. O médio litoral é dominado por cinturões de balanídeos Chtamalus spp., Tetraclita spp. e 
outros moluscos tais como: Colisella subrugosa, Fissurella spp., Thais haemastoma e 
Leucozonia nassa. O médio litoral inferior é dominado frequentemente pelo pelecípode Perna 
perna e/ou por espécies de ouriços como o Echinometra lucunter e Paracentrotus gamardi. O 
infralitoral geralmente é composto pelos crustáceos anomuros: Petrolisthes armatus, 
Pachychelis monilifer e pelo ouriço Lithechinus variegatus (VELOSO & CARDOSO, 1996; 
VELOSO et al., 1997a; 1997b). 

 
 

♦ LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DE AFLORAMENTO ROCHOSO, CORAIS E BANCO 
DE ALGAS 

 
O levantamento das áreas de afloramento rochoso, corais e banco de algas (Figura 3.2.2-11) 
foi feito no período maré vazante de sizígia a fim de encontrar o infralitoral exposto. Pode-se 
observar que os costões da região apresentam-se totalmente cobertos por organismos 
bentônicos. Dentre estes, a maioria (mais de 90%) apresenta-se coberta por algas e 
invertebrados. 

 
Na AID, os costões são artificiais do tipo molhes e enrocamentos, cobertos principalmente por 
invertebrados (Figura 3.2.2-10). Já a maioria dos costões da região (AII) é do tipo naturail liso 
e fragmentado. No final da Praia de Camburi (Figura 3.2.2-8 e Figura 3.2.2-9) são encontrados 
costões com poças de maré (ponto 1) e costões da formação barreiras (pontos 2 e 3), ambos 
com presença de invertebrados e algas. Na Ponta e Ilhas do Fato (pontos 5 e 6) os costões 
são costões lisos e fragmentados com invertebrados e algas (Figura 3.2.2-7). 

 
A Ilha do Frade (Figura 3.2.2-6) é dominada por costões lisos com invertebrados e algas 
(pontos 9, 10, 11, 12, 17 e 18). Nesse local existe um grande banco de macroalgas (ponto 8). 
Na base da ponte que liga a ilha ao continente existe um costão artificial fragmentado com 
invertebrados em ambos os lados. A Ilha do Boi, incluindo as Ilhas Gaeta, também é 
dominada por costões lisos com invertebrados e algas (pontos 20 a 25). Destaque para banco 
de mexilhões (Perna perna) nos pontos 21 e 22.  

 
Em Vila Velha, no morro do Moreno, ocorre a presença de costões lisos e fragmentados com 
invertebrados e algas (pontos 29, 30 e 32) e costões lisos com invertebrados e algas (31 e 
33). Já o Morro do Farol, a Praia da Sereia e Ilhas adjacentes são dominados por costões 
lisos com invertebrados e algas (34 a 36). Destaque para a presença de bancos de mexilhões 
(Perna perna) na Ilha do Sapo e de corais na região da Praia da Sereia (pontos 37 e 38). 
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♦ RESTINGAS 
 
A restinga é um ecossistema caracterizado por um forte gradiente ambiental que se 
estabelece perpendicularmente à linha da praia, podendo ser encontrados diversos tipos 
fitofisionômicos situados sobre as planícies arenosas costeiras, que, segundo Rizzini (apud 
MAGNAGO et al, 2007), são originadas pela deposição de sedimentos eminentemente 
arenosos, enquadrados como areias quartzosas marinhas depositadas de diferentes maneiras 
no Período Quaternário (MAGNAGO et al, 2007). A ocorrência de restingas na Área de 
Influência do Empreendimento se restringe à Restinga de Camburi e a alguns trechos de Praia 
Mole e Carapebus, sendo que estas duas últimas estão localizadas ao norte da AI do 
empreendimento, com baixa probabilidade de serem afetadas por ele (Figura 3.2.2-12). 
 

 
 

 
 

Figura 3.2.2-12: Trecho de Restinga – Praia Mole, Serra-ES. 
 
 
♦ MANGUEZAIS 

 
Os manguezais estão presentes em trechos da zona costeira e principalmente nas baías e 
desembocaduras dos rios (zonas estuarinas). Portanto, o ecossistema manguezal representa 
um ambiente de transição, que está sujeito ao regime das marés, compondo-se de diversas 
espécies vegetais e animais adaptados à variação de salinidade (YOKOYA, 1995). 

 
No município de Vitória, a maior cobertura vegetal ainda conservada pertence ao ecossistema 
Manguezal, com cerca de 18,0 km2 (VALE & FERREIRA, 1998), estando a Estação Ecológica 
da Ilha do Lameirão a ocupar a maior extensão, com 890ha e a Baía Noroeste de Vitória com 
63ha (VITÓRIA, 1999 apud CEPEMAR, 2006) (Figura 3.2.2-13). 
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Figura 3.2.2-13: Manguezal localizado no canal da Passagem, Vitória-ES. 
 
 
3.2.2.1 Descrição dos Principais Ecossistemas Costeiros por Município 
 
A descrição geral dos principais ecossistemas costeiros deste diagnóstico ambiental, 
apresentada a seguir, foi efetuada na faixa litorânea que compreende os municípios da Serra, 
Vitória e Vila Velha, que corresponde à área de influência do empreendimento. Foram 
utilizadas, além das informações disponíveis na literatura científica, aquelas disponíveis nos 
estudos realizados visando ao licenciamento ambiental de outros projetos na região (AS/PEG, 
2003, CEPEMAR, 2003, 2004a e 2004b). 
 
No município de Vila Velha, as principais praias são Praia da Costa (Figura 3.2.2.1-1), Itapoã, 
Coqueiral de Itaparica, Barra do Jucu e Ponta da Fruta, todas com características refletivas de 
alta declividade e compostas por sedimentos médios a grossos. Segundo Cepemar (2003), os 
invertebrados marinhos comumente encontrados em praias do litoral capixaba são 
representados pelo molusco bivalve Donax hanleyanus, a bolacha-de-praia do gênero Mellita, 
a estrela-do-mar do gênero Astropecten e o caranguejo maria-farinha/fantasma (Ocypode 
quadrata), entre outros.  
 

 
 

Figura 3.2.2.1-1: Praia da Costa. Vila Velha - ES. 
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Nesta região encontra-se ainda uma grande variedade de aves como o trinta-réis-de-bico-
amarelo (Sterna eurygnatha) e o trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hyrundinacea), a coruja-
buraqueira (Athene cunicularia), o albatroz-de-sobrancelha (Diomedea melanophrys), a garça-
branca (Casmerodius albus), o martim-pescador (Ceryle torquata), a fragata (Fregata 
magnificens) e o atobá-marrom (Sula leucogaster), as quais se agrupam em várias pequenas 
ilhas costeiras para nidificar e reproduzir. 

 
No município de Vitória, a Reserva Ecológica Municipal Restinga de Camburi (Figura 3.2.2.1-
2) possui uma área com 12,54 ha de remanescente de Mata Esclerófila Litorânea ou Mata 
Seca de Restinga. Essa vegetação possui função de fixação de dunas, impedindo a 
movimentação do solo arenoso. A fauna é representada por invertebrados, répteis, aves e 
pequenos mamíferos roedores. É um dos últimos remanescentes de mata seca de restinga, 
refúgio de animais silvestres ameaçados de extinção (FUNDAÇÃO PROMAR, 2000). 
 

 

 
 

Figura 3.2.2.1-2: Vista da Reserva Ecológica Municipal restinga da praia de Camburi na  
baía do Espírito Santo, Vitória - ES. 

 
 
O litoral de Vitória apresenta-se cheio de recortes, baías e inúmeras ilhas devido aos 
afloramentos e promontórios cristalinos pré-cambrianos que alcançam a linha de costa na 
região metropolitana do município. O município de Vitória é subdividido em duas baías: a baía 
de Vitória e a baía do Espírito Santo.  
 
O estuário da baía de Vitória (Figura 3.2.2.1-3) tem sua formação a partir de transgressões do 
nível do mar ocorridas durante o Quaternário, que provocaram o afogamento e alargamento 
dos rios próximos à sua desembocadura, assim como os estuários atuais da costa leste do 
Brasil (MENDES, 1984, DOMINGUEZ, 1983 apud CEPEMAR, 2003). No estuário de Vitória, o 
afogamento da baía propiciou o desenvolvimento do extenso manguezal.  
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Figura 3.2.2.1-3: Vista da região de Vitória e Vila Velha - ES, com as baías do Espírito Santo  
e Vitória em destaque. Na região são comuns os afloramentos rochosos que  

compõem os morros e as ilhas, também é de extrema importância o  
sistema de manguezais situado no interior da baía de Vitória. 

 
 

Os manguezais da baía de Vitória são os mais estudados e descritos, destacando-se 67 
espécies vegetais e 19 espécies animais nessa região segundo Carmo (1987), Carmo et al. 
(1995, 1998a), Ferreira (1989), Gollner (1992), Conti (1995), Santos (1993) e Rocha (1995). 

 
A maior dominância pertence à Rhizophora mangle, assim como a densidade, tendo 
Avicennia shaueriana ficado com a segunda posição com relação à dominância, mas sendo 
superada por Laguncularia racemosa em relação à densidade (CARMO et al., 1995). 

 
Nos municípios de Vitória e Vila Velha, os bosques de manguezal estão sendo rapidamente 
destruídos por desmatamentos, aterros (sanitários e urbanísticos) e invasões por palafitas e 
casas de pequeno e médio porte. Essa destruição está vinculada à especulação imobiliária 
crescente; deposição de lixo e esgoto in natura, tanto urbano como industrial (especialmente 
próximo à cidade de Vitória); pesca predatória (recorrente em toda a baía de Vitória com o uso 
de redes de arrasto de fundo) e a extração de madeira e tanino (principalmente de Rhizophora 
mangle), motivada pela fabricação de panelas de barro, prática comum no Espírito Santo. 
Representando 25,5% do ecossistema mangue no estado, essa área merece especial 
atenção no que diz respeito a políticas públicas de proteção da biodiversidade (JABLONSKY 
et al., 1999).  

 
Na região da Grande Vitória, os afloramentos rochosos litorâneos estão bem representados 
(BORGO, 1994) (Figura 3.2.2.1-4). Nessas formações, a vegetação apresenta-se sob a forma 
de ilhotas, que se alternam em meio a grandes extensões de rocha exposta. Onde o substrato 
é menos espesso, predominam associações baixas de Musci, Pteridophyta, Bromeliaceae, 
Cactaceae, Euphorbiaceae, Velloziaceae, Agavaceae, Orchidaceae e outros. Essas ilhotas de 
ervas e arbustos estão sujeitas a translocações em períodos de chuvas fortes, ou ainda, 
despregam-se da rocha nos períodos secos, sofrendo então deslocamento por ação dos 
ventos. Ocorrem, no entanto, grupamentos arbóreo-arbustivos ou mesmo arbóreos onde o 
substrato é mais espesso. Veem-se, então, Moraceae, Melastomataceae, Guttiferae e outras.  
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Figura 3.2.2.1-4: Costão abrigado do Morro Jaburuna, Vila Velha-ES. 
 
 
Nos afloramentos rochosos litorâneos dos morros Guajura, Gameleira e Pedra dos Dois 
Olhos, localizados na Ilha de Vitória, Vitória-ES, Borgo (op. Cit.) destaca a presença de 54 
espécies de plantas. 

 
Com relação às praias, destacam-se a praia do Canto, Santa Helena, Camburi, Castanheira, 
praia da Ilha do Frade, Direita, Grande, do Suá, do Meio, da Jurema e de Santo Antônio. O 
problema erosivo mais preocupante desse setor é verificado na praia de Camburi e da 
Jurema. Devido à construção do Porto de Tubarão na década de 60, alterou-se o padrão de 
chegada de ondas, intensificando a sua altura na porção central da praia e ocasionando 
erosão nesse trecho. A partir de então, inúmeras intervenções foram realizadas na tentativa 
de solucionar o problema, sendo a mais recente em 1999, quando foram adicionados cerca 
970.000 m3 de areia na praia. 

 
Dentro da baía do Espírito Santo, mais especificamente na porção nordeste da praia de 
Camburi, através de um monitoramento de longo prazo (mais de 20 anos), pode-se 
caracterizar bem a estrutura das comunidades biológicas marinhas da zona costeira. Nessa 
área foram identificadas 69 espécies do fitobentos e 150 do zoobentos presentes nos costões 
rochosos desse trecho do litoral (Barreiras) (Figura 3.2.2.1-5).  
 

 
 

Figura 3.2.2.1-5: Praia com costões rochosos da Formação Barreiras - Setor  
nordeste da Baía do Espírito Santo, próximo à área portuária. 
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Araújo et al. (2005) identificaram uma grande variedade de peixes que utiliza a praia arenosa 
da Ilha do Frade, em Vitória. O litoral dessa Ilha é caracterizado por pequenas praias arenosas 
entre as formações rochosas. Os meses que apresentaram a maior diversidade de espécies 
foram dezembro e março, ao passo que janeiro e junho apresentaram a menor diversidade. 
Segundo os autores, o elevado valor de exemplares juvenis encontrados ao longo do período 
amostral pode estar associado ao grande acúmulo de algas presentes nessa praia, as quais 
fornecem novos micro-habitats, além de terem um importante papel na reposição da matéria 
orgânica. O uso de águas costeiras rasas da plataforma continental por muitas espécies de 
peixes em alguma parte do ciclo de vida demonstra a importância desses habitats para as 
comunidades ícticas.  

 
O principal destaque hidrográfico da região de Vitória é o rio Santa Maria da Vitória. Segundo 
o portal da Seama e do IPES, a área de drenagem da bacia do rio Santa Maria da Vitória é de 
1.660 km2. Seus principais afluentes são: rios Possmouser, Claro, São Luís, Bonito, da Prata, 
Timbuí, Mangaraí, das Pedras, Caramuru, Duas Bocas, Triunfo, Jequitibá, Farinhas, Fumaça 
e São Miguel.  

 
O rio Santa Maria da Vitória constitui atualmente o único manancial supridor da região norte da 
cidade de Vitória, além disso, também atende a demanda de água da sede do município da 
Serra e dos balneários de Jacaraípe, Nova Almeida, Praia Grande, Manguinhos e Carapebus. 
No rio Santa Maria da Vitória existem duas usinas hidrelétricas operadas pela ESCELSA, 
denominadas Rio Bonito e Suíça. A agropecuária é a principal atividade da parte superior, 
com destaque para a olericultura nas várzeas e baixas encostas. A principal fonte de poluição 
dos rios é o lançamento de grandes cargas de esgoto sem nenhum tratamento. A contribuição 
das indústrias, principalmente matadouros e frigoríficos e, especificamente nas áreas rurais da 
bacia, pocilgas e criadouros de animais, vem magnificando o problema.  
 
No Município da Serra, ES, existe um complexo limnográfico que provavelmente originou-se 
de uma transgressão marinha, seguida por uma regressão, que deve ter acontecido nos fins 
da era mesozoica e início do período quaternário. Essa entrada e posterior retração do mar 
originaram algumas lagoas que formam um ecossistema bastante rico, limitando-se ao sul 
com a bacia do rio Santa Maria de Vitória e ao norte com a bacia da lagoa Jacuném.  
 
As praias Mole e Carapebus estão localizadas no trecho do litoral da Serra onde os 
sedimentos quaternários costeiros são delimitados pelos platôs terciários da Formação 
Barreiras, sendo as morfologias associadas a esses depósitos determinantes nos processos 
costeiros e na morfodinâmica das praias. Esses arrecifes abrigam uma fauna e flora bastante 
exuberantes. Na região de praia Mole e da praia de Carapebus (Figura 3.2.2.1-6), através de 
um programa de monitoramento, essas comunidades biológicas vêm sendo caracterizadas há 
bastante tempo, tendo sido identificada uma grande diversidade de espécies fitobentônicas e 
zoobentônicas (CEPEMAR, 2003 e 2007). Também se observa nessa região uma extensa 
área de restinga preservada, mas que vem sofrendo pressão por ocupação antrópica. 
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Figura 3.2.2.1-6: Vista dos costões rochosos da Formação Barreiras  
e da restinga na região de Praia Mole, Serra-ES. 

 
 
3.2.3 ESTRUTURA DAS COMUNIDADES E INVENTÁRIO DA BIOTA  
 
Os dados apresentados a seguir se baseiam em estudos técnicos realizados pela Vale, 
ArcelorMittal Brasil, Projeto Tamar, além de trabalhos científicos publicados em periódicos e 
congressos. De acordo com estas informações foi realizado o inventário da biota marinha 
presente na área de influência direta e indireta do empreendimento, considerando as 
comunidades planctônicas, bentônicas, cetáceos e quelônios.  
 
A caracterização dessas comunidades baseou-se no levantamento dos dados atualmente 
disponíveis na literatura, incluindo-se considerações específicas sobre cada comunidade, 
além da identificação das espécies chave, as indicadoras da qualidade ambiental, as de 
interesse econômico e/ou científico, as raras, as endêmicas, além daquelas ameaçadas de 
extinção. Considerou-se nesse levantamento a área de influência direta no entorno do 
empreendimento, localizado na baía do Espírito Santo e a área de influência indireta a qual 
compreende o restante da baía do Espírito Santo e zona costeira adjacente, além da baía de 
Vitória. 
 
 
3.2.3.1 Comunidades Planctônicas 
 
Para o diagnóstico das comunidades planctônicas foram analisados os trabalhos disponíveis 
desde a década de 80, que marcaram o início dos estudos na região, até o presente 
momento, entre eles, trabalhos produzidos e publicados sob a forma de trabalhos científicos 
ou de relatórios técnicos. 

  
A seguir será apresentado o levantamento bibliográfico realizado para a comunidade 
planctônica, especificando os trabalhos relativos às comunidades fitoplanctônicas, 
zooplanctônicas e ictioplanctônicas. A localização dos pontos investigados encontram-se na 
Figura 3.2.3.1-1. 
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 FITOPLÂNCTON, ZOOPLÂNCTON E ICTIOPLÂNCTON 
 
Os estudos com dos organismos plactônicos se iniciaram no ano de 1986, quando a Vale 
realizou a caracterização e começou a monitorar esses organismos na baía do Espírito Santo, 
e se estenderam até o presente momento, completando 23 anos de monitoramento 
(CEPEMAR, 2009a).  
 
A partir de 1986 diversos estudos foram realidados, a saber: 
 
 No ano de 1998, a Prefeitura Municipal de Vitória elaborou um estudo de Declaração de 

Impactos Ambientais - DIA - dentro do projeto “Proteção e Recuperação da Praia de 
Camburi, Vitória, Espírito Santo”.  

 
 Estudos com fitoplâncton na baía de Vitória, localizada na Área de Influência Indireta (AII), 

iniciaram-se a partir do ano de 1997. Entre 1997 a 1999 foram realizadas coletas 
trimestrais em 10 pontos ao longo do canal da Passagem e baía de Vitória para avaliar a 
composição qualiquantitativa do fitoplâncton (DIAS Jr. et al., 2000). Figueiredo (2000) 
estudou a comunidade fitoplanctônica em dois pontos do trecho final do canal da 
Passagem. Já Lucas (2002) avaliou a influência do fitoplâncton e dos nutrientes originários 
de uma estação de tratamento de esgoto sobre o sistema estuarino do canal da 
Passagem. Recentemente, Schaeffer e Dias-Junior (2005) estudaram a distribuição 
espacial qualiquantitativa do fitoplâncton no canal da passagem, baía de Vitória e baía do 
Espírito Santo. 

 
 A comunidade zooplanctônica foi estudada por BONECKER et al., (1991) e utilizando a 

espécie Acartia lilljeborgi (Copepoda) como indicadora de área de contaminação crônica 
(DIAS, 1995). Dias (1994) avaliou a distribuição e variação espaço-temporal dos 
copépodes na baía do Espírito Santo. Sterza et al. (2005) realizaram uma análise 
comparativa dos últimos 18 anos para o zooplâncton. Já na baía de Vitória, entre os anos 
de 1997 e 1999, Sterza et al. (2000) realizaram estudo sobre a distribuição dos 
quetognatos na baía de Vitória e no canal da Passagem. Em 1999, Loureiro et al. (1999) 
descreveram as alterações morfológicas no copépode Acartia lilljeborgi. Estudos mais 
recentes foram realizados na mesma área, onde Sterza (2002) e Sterza & Loureiro 
Fernandes (2006a, 2008) estudaram a composição qualiquantitativa do zooplâncton.  

 
 Na baía de Vitória destacam-se os estudos de Almeida et al. (2000) e Joyeux et al. (2004), 

os quais, nos anos de 1999 e 2000, realizaram coletas durante a noite em maré enchente 
a fim de estudar a migração das larvas ictioplanctônicas no estuário. 

 
 

 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONHECIMENTO DO PLÂNCTON 
 

Até o início da década de 90, a maioria dos trabalhos produzidos sobre a composição e 
ecologia do fitoplâncton zooplâncton e ictioplâncton estava concentrada na região costeira da 
baía do Espírito Santo. A partir de 1997, estudos foram desenvolvidos na região de Vitória e 
contêm informações sobre a composição e a abundância dos grupos planctônicos 
(fitoplâncton, zooplâncton e ictioplâncton).  
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De forma geral, para toda comunidade planctônica, as variações quantitativas e qualitativas na 
região estão fortemente associadas aos processos físicos costeiros como vazão de rios, 
lançamento de nutrientes e processos climáticos, como ocorrência de chuvas, os quais 
influenciam o plâncton na região. A baía do Espírito Santo é um corpo semifechado de água, 
que está associado ao sistema estuarino do rio Santa Maria da Vitória do qual recebe aporte 
pelo canal da Passagem e pelo canal de acesso à baía de Vitória. As águas fluviais desse 
sistema que alcançam a baía apresentam sinais químicos e bacteriológicos de degradação, 
com fenômenos de eutrofização na coluna d’água.  

 
Em regiões costeiras, as concentrações de nutrientes são fatores relevantes na ecologia 
do plâncton. O fitoplâncton da baía do Espírito Santo apresenta elevados valores de 
abundância, fato ocasionado pela maior influência continental no interior da baía e nas 
áreas mais próximas à costa, com grande contribuição de algas de origem estuarina, com 
os maiores valores de densidade numérica ocorrendo no verão e outono (CEPEMAR 
2009a). Os grupos de algas mais representativos na composição quantitativa do 
fitoplâncton são os fitoflagelados, as clorofíceas, as cianofíceas, as diatomáceas e as 
criptofíceas, sendo que as clorofíceas e criptofíceas predominaram na maioria dos 
levantamentos (PMV, 1998; SCHAEFFER & DIAS-JUNIOR, 2005). As clorofíceas e 
cianofíceas são principalmente de origem continental e mostram a influência estuarina na 
área de monitoramento, sendo as clorofíceas o principal grupo. As criptofíceas são típicas 
de águas costeiras e estuarinas, enquanto os fitoflagelados e diatomáceas são típicos de 
ambientes marinhos. Com relação à escala de tamanho, o nanoplâncton (<20 μ) 
predomina amplamente sobre o microfitoplâncton (>20µ) (PMV, 1998; CEPEMAR 2009a). 
 
Já o fitoplâncton da baía de Vitória apresenta uma diversidade baixa, e a sua composição é 
influenciada pelo aumento do volume de água lançada pelos rios. Os grupos mais 
representativos são: clorofíceas, diatomáceas e dinoflagelados (DIAS Jr. et al., 2000). A baía 
do Espírito Santo, por ser o local de encontro das águas provenientes da baía de Vitória e 
canal da Passagem, assim como de espécies fitoplanctônicas de origem fluvial ou marinha, 
apresenta uma similaridade de classes encontradas nesses dois locais (SCHAEFFER & 
DIAS-JUNIOR, 2005). 

 
Entre as espécies consideradas como características de águas costeiras encontram-se as 
diatomáceas Cyclotella sp, Pseudo-nitzschia spp., Pseudo-nitzschia “delicatissima”, 
Skeletonema costatum e Thalassionema nitzschioides. Espécies do fitoplâncton indicadoras 
das águas oligotróficas transportada pela Corrente do Brasil encontradas na região são: 
Rhizosolenia calcaravis, R. alata, R. setigera.  

 
Com relação à comunidade zooplanctônica, o maior número de espécies e densidades 
pertence aos grupos dos copépodes. A dominância de Copepoda em águas tropicais no oeste 
do atlântico tem sido descrita por Boltovskoy (1981; 1999), e as espécies mais abundantes 
encontradas no presente trabalho estão associadas com as águas da corrente tropical do 
Brasil (BJONBERG, 1981). Entre os taxa encontrados, a maioria é característica de ambientes 
costeiros com forte influência continental. Entre as espécies mais abundantes estão as típicas 
de ambientes estuarinos (BOLTOVSKOY, 1981; 1999) como Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa e 
Parvocalanus crassirostris. Espécies de áreas costeiras são abundantes como, Paracalanus 
parvus, Euterpina acutifrons e Temora turbinata. Outras espécies de Copepoda encontradas 
são típicas de sistemas oceânicos, como é o caso de Farranula gracilis, Subeucalanus 
subtenuis, Centropages velificatus, Acrocalanus longicornis e Corycaeus giesbrechti. Outros 
grupos encontrados como larvas de Decapoda, Appendicularia (Oikopleura dioica) e 
Chaetognatha (Sagitta friderici) também são típicos de ambientes costeiros.  
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Na baía do Espírito Santo são encontrados os Filos: Cnidaria, Ctenophora, Bryozoa, 
Echinodermata, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Chaetognata e Chordata. As 
espécies Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa Paracalanus parvus, Temora turbinata, Paracalanus 
quasimodo, Parvocalanus crassirostris, Oithona hebes e Corycaeus speciosus e o Gastropoda 
Creceis acicula são os organismos mais representativos nesta região (BONECKER et al., 
1987; CEPEMAR, 2009a; DIAS, 1994; PMV, 1998; STERZA et al., 2005). 
 
Já na baía de Vitória são observados os seguintes grupos: Copepoda, Appendicularia, 
Pteropoda, Ictioplâncton, Decapoda, Bryozoa, Bivalve, Polychaeta, Cirripedia, Mysidacea, 
Luciferidae, Euphausiacea, Cumacea, Cladocera, Rotifera, Ostracoda, Isopoda, Amphipoda, 
Scyphozoa, Hydrozoa, Sifonofora, Ctenophora, Chaetognatha, Salpidae, Ascidiacea, 
Stomatopoda, Nematoda, Echinodermata, Phoronida, Acarina e Foraminifera. 49 espécies de 
Copepoda já foram identificadas sendo Acartia lilljeborgi, A. tonsa, Temora turbinata, Oithona 
hebes, O. oculata, Paracalanus quasimodo e Parvocalanus crassirostris as espécies mais 
representativas (STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006a). 
 
Dentre os cladóceros, a espécie Penilia avirostris é tipicamente costeira, já tendo sido 
assinalada para vários ecossistemas: baía de Guanabara (SCHUTZE & RAMOS, 1987; 
NOGUEIRA et al., 1989; VALENTIN et.al., 1999), baía de Ilha Grande (COELHO-BOTELHO 
et al., 1999), estuário do rio Mucuri (BONECKER, 1995), estuário do rio Paraíba do Sul 
(STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006b), entre outros. Pseudevadne tergestina é 
característica de águas quentes e indicadoras de Água Tropical. Entretanto, podem ocorrer 
até a 600m de profundidade. Pleopis polyphemoides e Pseudevadne tergestina estão 
associadas a águas quentes, baixa salinidade e com clorofila-a (BOLTOVSKOY, 1981). 

 
Para os Decapoda, a presença de pós-larvas de braquiúros, principalmente siris, reflete o 
modelo de exportação de larvas dos estuários com desenvolvimento em regiões costeiras e 
oceânicas. As larvas de siri podem desenvolver-se até 200 km da costa com posterior retorno 
(McCONAUGHA, 1988), como estratégia de maximização da sobrevivência. 
 
Os Chaetognatha são exclusivamente marinhos e apresentam ampla distribuição nos 
oceanos. As espécies Sagitta enflata, Sagitta decipiens, Sagitta friderici, vêm sendo 
assinaladas como as mais abundantes (VANNUCCI & HOSOE, 1952; COSTA & PRANDI, 
1971; MONTEIRO-RIBAS & MUREB, 1989). S. enflata é indicadora de Água Tropical 
(BARTH, 1964), preferindo águas quentes e de altas salinidades (ALMEIDA-PRADO, 1961; 
MC LELLAND, 1989), sendo mais comum em ambiente nerítico. S. friderici e Sagitta minima 
são características de regiões neríticas e de plataforma (FURNESTIN, 1957; MCLELLAND, 
1989), sendo S. friderici a mais representativa nessa região do litoral brasileiro. A espécie 
Sagitta decipiens é considerada mesopelágica, enquanto Sagitta hispida é tropical de áreas 
esteno-halinas (BOLTOVSKOY, 1981).  

 
Para os apendiculárias, as espécies Oikopleura dioica, Oikopleura longicauda são 
encontradas mais na superfície que no fundo. Oikopleura dioica é uma espécie característica 
de regiões neríticas e de águas costeira e tropical.  

 
Dentre a classe Thaliacea, a espécie Thalia democratica é considerada indicadora de Água 
Tropical (BARTH, 1964), cosmopolita, característica de águas quentes, sendo a mais 
abundante da família Salpidae. Doliolum nationalis é a espécie da família Doliolidae mais 
comum no Oceano Atlântico, ocorrendo ao longo de todo o litoral brasileiro e são cosmopolitas 
de águas quentes (ESNAL, 1999a).  
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A maior abundância de organismos zooplanctônicos na região da baía do Espírito Santo e 
Vitória são encontradas na primavera e no verão, padrão comum em sistemas costeiros 
brasileiros, onde o verão é a época de maior abundância zooplanctônica, devido à maior 
disponibilidade de nutrientes nas águas costeiras (DIAS, 1994; STERZA, 2002, STERZA & 
LOUREIRO FERNANDES, 2008). No monitoramento da Vale no ano de 2008 (CEPEMAR, 
2009a), ficou clara a correlação positiva entre a abundância o zooplâncton e a temperatura 
(Tabela 3.2.3.1-1). 
 
Tabela 3.2.3.1-1: Teste de correlação de Spearman (R) entre a abundância do zooplâncton 
(ind.m-3) e as variáveis físico-químicas do monitoramento marinho da VALE (2008). 
 

ABUNDÂNCIA DO ZOO X VARIÁVEIS SPEARMAN P-LEVEL 
Abundância & Temp. (ºC) 0,61 0,00 
Abundância & Salinidade 0,07 0,62 

Abundância & Cond. (meq./L) 0,07 0,62 
Abundância & pH -0,20 0,17 

Abundância & Transp. (m) -0,47 0,00 
Abundância & O.D. (mg/L) -0,29 0,05 

Abundância & %O.D. -0,24 0,10 

 
 
Na baía de Vitória já foi registrada a ocorrência de um copépode exótico, Bestiolina sp., vindo 
provavelmente por água de lastro. Essa espécie já se estabeleceu e faz parte da comunidade 
dominante (STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006a).  
 
Em relação ao ictioplâncton, a área estudada apresenta uma grande variabilidade de espécies 
de larvas de peixes com hábitos muito variados. A maioria dos táxons identificados é típica de 
sistemas costeiros e estuarinos, que comumente usa os estuários e zonas de praia como área 
de alimentação de larvas e juvenis (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978, 1980, 2000; 
MENEZES & FIGUEIREDO, 1980, 1985). Esses ambientes apresentam características 
semelhantes e funcionam como “berçários” para as larvas de peixes, pois fornecem alimento 
em abundância e proteção. 
 
No monitoramento marinho da Vale no ano de 2008 (CEPEMAR, 2009a), a abundância de 
ovos e de larvas de peixes esteve positivamente correlacionada com a salinidade e 
condutividade, ou seja, as maiores densidades ocorreram na região costeira e oceânica 
(Tabela 3.2.3.1-2). 
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Tabela 3.2.3.1-2: Resultado do teste de correlação de Spearman (p> 0,05) entre a abundância 
de ovos e larvas de peixes com os parâmetros físico-químicos e abundância do zooplâncton 
no monitoramento marinho da VALE (Ciclo/2008). 
 

OVOS E LARVAS X VARIÁVEIS SPEARMAN P-LEVEL 
Ovos & ZOO (Ind.m-3) 0,08 0,59 

Ovos & Temp. (ºC) -0,06 0,68 
Ovos & Salinidade 0,47 0,00 

Ovos & Cond. (meq/L) 0,37 0,01 
Ovos & pH -0,10 0,50 

Ovos & Transp. (m) -0,18 0,22 
Ovos & O.D. (_G/L) 0,04 0,80 

Ovos & %O.D. 0,00 1,00 
Ovos & larvas (Larvas.100-3) 0,24 0,10 

Larvas & ZOO (Ind.m-3) 0,15 0,30 
Larvas & Temp. (ºC) 0,17 0,25 
Larvas & Salinidade 0,46 0,00 

Larvas & Cond. (meq/L) 0,48 0,00 
Larvas & pH -0,11 0,48 

Larvas & Transp. (m) -0,24 0,10 
Larvas & O.D. (mg/L) -0,13 0,37 

Larvas & %O.D. -0,12 0,40 
Larvas & Ovos (Ovos.100m-3) 0,24 0,10 

 
 
Observa-se um predomínio de famílias de larvas pelágicas, em que as larvas mais 
abundantes na área de influência são da família Engraulidae, Blennidae, Sciaenidae, Scartella 
aff. cristata, Labrisomus sp., Leptocephali sp., Chloroscombrus chrysurus, Stellifer sp., 
Clupeidae (CEPEMAR, 2009a), Gobiidae (Microgobius meeki), Gerreidae e Haemulidae 
(PMV, 1998; ALMEIDA et al., 2000 e JOYEUX et al., 2004). 
 
Dentre as larvas de peixes encontradas, as famílias Blenniidae e Labrisomidae possuem uma 
distribuição tipicamente nerítica (BASSANI et al., 1999). Os peixes dessas famílias, como o 
Scartella aff. cristata (maria-da-toca) e o Labrisomus sp. são típicos de ambientes recifais. As 
demais famílias, como Clupeidae (sardinhas) ocorrem também em baías e estuários. Segundo 
Yáñez-Arancibia (1986), muitas espécies marinhas e estuarinas, como exemplo, a família 
Clupeidae, procuram as águas costeiras para realizarem sua reprodução. De acordo com 
Matsuura (1977), a família Clupeidae desova preferencialmente do início de primavera até 
final de verão, atingindo sua maior densidade nos meses de dezembro e janeiro. 
 
Os Engraulidae são conhecidos como manjubas e sardinhas-boca-torta e possuem hábito de 
vida epipelágico. A desova e o ciclo de vida desses organismos dependem da intensidade de 
penetração de águas subtropicais acima do fundo na plataforma continental e a formação de 
áreas de retenção ou estabilidade na coluna d’água (FREITAS & MUELBERT, 2004). 
Apresentam ampla distribuição geográfica, sendo encontradas predominantemente em águas 
tropicais e subtropicais das Américas em regiões costeiras semiabertas como baías as quais 
funcionam como berçários (SILVA et al., 2003).  
 
Não foram registradas famílias de larvas de peixes raras ou endêmicas dessa região. 
Entretanto, a espécie Hippocampus reidi Ginsgurg, 1933 (Cavalo-marinho) aparece na Lista 
Estadual da Fauna Ameaçada de extinção (IEMA, 2005) classificada como “Vulnerável”. 
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Deve-se destacar a relevância das larvas mesopelágicas, que, apesar de não terem valor para 
consumo, são consideradas um elo trófico importante no mar e podem representar uma fonte 
potencial para a exploração humana. 
 
Apresenta-se a seguir Lista 3.2.3.1-1, o inventário taxonômico dos organismos planctônicos 
(fitoplâncton, zooplâncton e ictioplâncton) presentes na área de influência. 

 
Lista 3.2.3.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton, zooplâncton 
e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons marcados em 
vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção (IEMA, 2005). 
 
 

FITOPLÂNCTON 
DINOPHYTA 
Dinophyceae  
Ceratium furca Ehrenberg  
Ceratium hircus Schröder 
Ceratium longinum Karsten 
Ceratium tripos (Müller) Nitzsch 
Dinophysis acuminata Cleparéde & Lachmann 
Dinophysis minutis Saville-Kent 
Dinophysis caudata Saville Kent 
Dinophysis punctata Jörgensen 
Dinophysis spp Ehrenberg 
Gymnodinium sp1 
Prorocentrum micans Ehrenberg 
Prorocentrum triangulatum Martin 
Protoperidinium cerasus (Paulsen) Balech 
Protoperidinium claudicans (Pulsen) Balech 
Protoperidinium depressum (Bailey)  
Protoperidinium pentagonum (Gran) Balech 
Protoperidinium divergens (Ehrenberg)  
Protoperidinium oceanicum (Vanhöfen) Balech 
Protoperidinium ovatum (Pouchet) Balech 
Protoperidinium cf pallidum (Ostenfeld) Balech 
Protoperidinium sp1 
Protoperidinium sp2 
Protoperidinium sp3 
Protoperidinium sp4 
 
CHROMOPHYTA 
Bacillariophyceae (diatomáceas) 
Actinoptychus splendens (Chadbolt) 
Amphiprora alata Kützing 
Anomeoneis serians (Brébisson) 
Asterionella japonica Cleve 
Bacillaria paradoxa Gmel. (= Nitzschia paradoxa) 
Bacteriastrum delicatulum Cleve 
Bacteriastrum hyalinum (Launder) 
Bellerochea malleus (Brightwell) 
Biddulphia aurita (Lyngbye) Brebisson & Godey 
Biddulphia longicruris Greville 
Biddulphia mobiliensis Bailey 
Biddulphia obtusa Kützing 
Biddulphia pulchella Gray 
Biddulphia tridens Ehrenberg 
Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey 
Chaetoceros affinis Lauder 
Chaetoceros atlanticus Cleve 
Chaetoceros coarctatus Lauder 
Chaetoceros curvisetus Cleve 
Chaetoceros decipiens Cleve 
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Chaetoceros diadema (Ehren.) Gran 
Chaetoceros eibenii (Grunow) 
Chaetoceros lorenzianus Grunow 
Chaetoceros mitra (Bailey) Cleve 
Chaetoceros peruvianus Brightwell 
Chaetoceros socialis Launder 
Chaetoceros sp1 
Chaetoceros sp2 
Chaetoceros sp3 
Chaetoceros sp4 
Chaetoceros sp5 
Compylodiscus sp 
Coconeis sp 
Corethron hystrix Hensen 
Coscinodiscus lineatus Ehrenberg 
Coscinodiscus centralis Ehrenberg 
Coscinodiscus marginatus Ehrenberg 
Cyclotella kutzingiana Thwaites 
Cymbella minuta Hilse ex. Rabenhorst 
Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck 
Cymbella sp 
Denotula pumila (Castracane) (= Schrodella delicatula) 
Diploneis bombus (Ehrenberg) 
Diploneis crabo Ehrenberg 
Diploneis sp 1 Cleve 
Diploneis sp 2 Cleve 
Ditylum brightwelli (West) 
Eucampia cornuta (Cleve) 
Grammatophora marina (Lyngbye) Kützing 
Gyrosigma sp1 
Gyrosigma balticum (Ehrenberg) Cleve 
Gyrosigma fasciola (Ehrenberg) Cleve 
Hemiaulus membranaceus Cleve 
Hemiaulus sinensis Greville 
Lauderia annulata Cleve (= Lauderia borealis) 
Leptocylindrus danicus Cleve 
Licmophora sp Agardh 
Melosira moniliformis (O. Muller) 
Melosira nummuloides Agardh 
Melosira sulcata (Ehrenberg) Kützing 
Melosira varians Agardh 
Navicula sp1 
Navicula sp2 
Navicula sp3 
Navicula sp4 
Navicula sp5 
Nitzschia acicularis W. Smith 
Nitzschia closterium (Ehrenberg) 
Nitzschia longissima (Brébisson) Grunow 
Nitzschia longissima var. reversa  
Nitzschia panduriformis Gregory 
Nitzschia seriata Cleve 
Nitzschia sp 1 Hassall 
Nitzschia sp 2 Hassall 
Pennales sp1 
Pennales sp2 
Pennales sp3 
Pennales sp4 
Pennales sp5 

 



 

CPM RT 366/09 
Janeiro/2010 

Capítulo 3 
193/454 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental da 
Dragagem de aprofundamento do

Porto de Tubarão 
Rev. 00

 

 

 

 

 

Lista 3.2.3.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton, zooplâncton 
e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons marcados em 
vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção (IEMA, 2005). 
 
 

Pennales sp6 
Pennales sp7 
Pennales sp8 
Pennales sp9 
Pennales sp10 
Pennales sp11 
Pennales sp12 
Pennales sp13 
Pennales sp14 
Pennales sp15 
Pennales sp16 
Pinnularia sp1 
Pinnularia sp2 
Pleurosigma elongatum W. Smith 
Pleurosigma normanii Ralfs 
Pleurosigma sp W. Smith / Gyrosigma sp Hassall (1) 
Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) 
Rhabdonema punctatum (Harvey & Bailey) Stodder 
Rhizosolenia alata Brightwell 
Rhizosolenia calcaravis Schultze 
Rhizosolenia delicatula Cleve 
Rhizosolenia fragilissima Bergh 
Rhizosolenia robusta Norman 
Rhizosolenia setigera Brightwell 
Rhizosolenia shrubsolei Cleve (= Rhizosolenia imbricata var. shrubsole) 
Rhizosolenia stolterfothi H. Péragallo 
Skeletonema costatum (Greville) 
Stephanopyxis palmerians (Greville) 
Sternopterobia intermedia (Lewis) 
Surirella fastuosa var. recedens Schmidt 
Surirella febigerii Lewis 
Surirella striatula Turpin 
Surirella sp 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg 
Tabellaria sp 
Thalassionema nitzschioides Grunow 
Talassiosira decipens Grunow 
Thalassiosira subtilis (Ostenfeld) 
Thalassiothrix frauenfeldi Grunow 
Triceratium antediluvianum (Ehrenberg) Grunow 
Triceratium favus Ehrenberg 
 
HAPTOPHYTA 
Prymnesiophyceae (cocolitoforídeos) 
Cocolitoforideo sp1 
Cocolitoforideo sp2 
Coccolithus sp Schwarz 
CHLOROPHYTA  
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Turpin 
Chlorella cf minutissima Fott et Nováková 
Chlorella sp1 
Closteriopsis acicularis (G. M. Smith) Belcher & Swale 
Chlorococcales sp1 
Chlorococcales sp2 
Chlorococcales sp3 
Chlorococcales sp4 
Chlorococcales sp5 
Chlorococcales sp6 
Chlorococcales sp7 
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Chlorococcales sp8 
Chlorococcales sp9 
Chlorococcales sp10 
Chlorococcales sp11 
Chlorococcales sp12 
Chlorococcales sp13 
Chlorococcales sp14 
Kirchneriella lunaris (Kirchner) Möbius 
Koliella sp 
Monoraphidium contortum (Thur.) Komárkova- Legnerova 
Monoraphidium irregulare (C. M. Smith) Komárkova- Legnerova 
Monoraphidium sp 
Oedogonium sp 
Pediastrum duplex Meyn 
Scenedesmus bicaudatus (Hansgirg) Chodat 
Scenedesmus bijugus (Turpin) Kützing 
Scenedesmus denticulatus Lagerheim 
Scenedesmus opoliensis Richter 
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson 
Tetraëdron trigonum (Nägeli) Hansgirg 
 

CRYSOPHYTA 
Dictyochophyceae  
Dyctiocha fibula Ehrenberg 
 

Chrysophyceae 
Mallomonas sp 
 

Cryptophyceae 
Criptofícea sp1 
Criptofícea sp2 
CRIPTOMONAS SP1 
CRIPTOMONAS SP2 
CRIPTOMONAS SP3 
CRIPTOMONAS SP4 
CRIPTOMONAS SP5 
CRIPTOMONAS SP6 
 

ZYGENEMAPHYCEAE 
CLOSTERIUM SP 
CYANOPHYTA 
Cyanophyceae  
Lynbya sp1 
Merismopedia glauca (Ehrenberg) Naegeli 
Merismopedia tenuissima Lammermann 
Merismopedia sp1 
Oscillatoria sp1 
Oscillatoria sp2 
Synechocystes aquatilis Sauvageou 
 

EUGLENOPHYTA 
Euglena acus Ehrenberg 
Euglena sp1 
Euglena sp2 
Euglena sp3 
 

FITOFLAGELADOS 
Fitoflagelado sp1 
Fitoflagelado sp2 
Fitoflagelado sp3 
Fitoflagelado sp4 
Fitoflagelado sp5 
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Fitoflagelado sp6 
Fitoflagelado sp7 
Fitoflagelado sp8 
Fitoflagelado sp9 
Fitoflagelado sp10 
Fitoflagelado sp11 
Fitoflagelado sp12 
Fitoflagelado sp13 
Fitoflagelado sp14 
Fitoflagelado sp15 
Fitoflagelado sp16 
Fitoflagelado sp17 
 

ZOOPLÂNCTON 
 

Filo Sarcomastigophora 
Classe Granuloreticulosea 
Ordem Foraminiferida  
Classe Acantharea  
Classe Polycystinea  
 

Filo Rotifera 
  

Filo Cnidaria  
Classe Hydroidomedusae  
Classe Siphonophora (sifonóforos) 
Lensia sp (Keferstein & Ehlers, 1860) 
Muggiaea kochi (Will, 1844)            

Filo Ctenophora  
 

Filo Nematoda  
 

Filo Annelida 
Classe Polychaeta  
 
Filo Mollusca 
Classe Gastropoda 
Ordem Thecosomata (Pteropoda) 
Cresseis acicula Rang 
Ordem Mesogastropoda 
Classe Bivalvia 
 
Filo Phoronida (lofoforados) 
 
Filo Arthropoda 
Subfilo Crustacea 
Classe Branchiopoda (Cladocera) 
Ordem Ctenopoda (=Sidoidea) 
Família Sididae  
Penilia avirostris Dana, 1852 
Ordem Onycopoda (=Polyphemoidea) 
Família Podonidae  
Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859) 
Pseudevadne tergestina (Claus, 1877) 
Classe Copepoda 
Ordem Calanoida 
Família Acartiidae 
Acartia lilljeborgi Giesbrecht, 1892 
Acartia tonsa Dana, 1948 
Família Calanidae 
Undinula vulgaris Dana, 1849 
Família Centropagidae 
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Centropages furcatus Bjornberg, 1963 
Centropages velificatus (Oliveira, 1947) 
Família Clausocalanidae 
Clausocalanus furcatus (Brady, 1883) 
Família Eucalanidae 
Subeucalanus pileatus (Giesbrecht, 1888) 
 Subeucalanus subtenuis (Giesbrecht, 1888) 
Família Lucicutiidae 
Lucicutia flavicornis (Claus, 1863) 
Lucicutia longicornis (Claus, 1863) 
Família Paracalanidae 
Acrocalanus longicornis Giesbrecht, 1888 
Bestiolina sp (Sewell, 1912)  
Calocalanus pavoninus Farran, 1936 
Paracalanus aculeatus Giesbrecht, 1888 
Paracalanus nanus Sars, 1907 
Paracalanus parvus (Claus, 1863) 
Paracalanus quasimodo Bowman, 1971 
Parvocalanus crassirostris (Dahl, 1894) 
Família Pontellidae 
Calanopia americana Dahl, 1894 
Labdocera fluviatilis Dahl, 1894 
Labidocera sp 
Pontellina plumata (Dana, 1853) 
Família Pseudodiaptomidae 
Pseudodiaptomus acutus (Dahl, 1894) 
Pseudodiaptomus marshi Wright, 1936 
Pseudodiaptomus richardi Dahl, 1894 
Família Temoridae 
Temora stylifera (Dana, 1849) 
Temora turbinata (Dana, 1849) 
Temoropia mayumbaensis Scott, 1894 
Ordem Cyclopoida 
Família Oithonidae 
Oithona hebes Giesbrecht, 1891 
Oithona nana Giesbrecht, 1892 
Oithona oculata Farran, 1913 
Oithona oswaldocruzi Oliveira, 1945 
Oithona plumifera Baird, 1843 
Oithona setigera (Dana, 1849) 
Oithona similis Claus, 1863 
Família Clausididae 
Hemicyclops thalassius Vervoort & Ramirez, 1966 
Ordem Poecilostomatoida 
Família Corycaeidae 
Corycaeus amazonicus Dahl, 1894 
Corycaeus giesbrechti Dahl, 1894 
Corycaeus speciosus Dana, 1849 
Farranula gracilis (Dana, 1853) 
Farranula rostrata (Claus, 1863) 
Família Oncaeidae 
Oncaea curta Sars, 1916 
Oncaea media Giesbrecht, 1891 
Oncaea mediterranea (Claus, 1863) 
Oncaea scottodicarloi Heron & Bradford-Grieve, 1995 
Oncaea venusta Philippi, 1843 
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Família Sapphirinidae 
Sapphirina sp 
Ordem Harpacticoida 
Família Clytemnestridae 
Clytemnestra rostrata (Brady, 1883) 
Clytemnestra scutellata Dana, 1847 
Família Euterpinidae 
Euterpina acutifrons (Dana, 1847) 
Família Ectinosomatidae 
Macrosetella gracilis (Dana, 1847) 
Microsetella norvergica Boeck, 1864 
Microsetella rosea Dana, 1847 
Família Miraciidae 
Miracia efferata Dana, 1849 
Familia Longipediidae 
Longipedia minor T. Scott and A. Scott, 1893 
Longipedia coronata Claus, 1863 
Ordem Monstrilloida 
Cimabassoma gracilis Thompson, 1887 
Cimbassoma rigidum Thompson, 1887 
 

Classe Cirripedia 
Classe Ostracoda 
Classe Malacostraca 
Ordem Cumacea 
Ordem Amphipoda 
Ordem Isopoda 
Ordem Mysidacea 
Promysis atlantica (Tattersall, 1923) 
Ordem Euphausiacea 
Ordem Stomatopoda 
Ordem Decapoda 
Subordem Dendrobranchiata 
Infraordem Penaeidae 
Família Luciferidae 
Lucifer faxoni Borradaile, 1915 
Família Penaeidae 
Infraordem Anomura 
Família Diogenidae 
Família Paguridae 
Família Porcellanidae 
Infraordem Caridae 
Família Alpheidae 
Infraordem Brachyura (caranguejos) 
Família Sergestidae 
 

Filo Chaetognatha (quetognatos) 
Classe Sagittoidea  
Ordem Aphragmophora  
Família Sagittidae  
Sagitta hexaptera d’Orbigny, 1843 
Sagitta minima Grassi, 1881 
Sagitta friderici Ritter – Zahony, 1911 
Sagitta tenuis (Conant, 1896) 
Sagitta bipunctata Quoy & Gaimard, 1827 
Sagitta decipiens Fowler, 1905 
Sagitta enflata Grassi, 1881 
SAGITTA HISPIDA CONANT, 1895 
SAGITTA SP 
Família Krohnittidae  
Krohnitta pacifica (Aida, 1897) 
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e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons marcados em 
vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção (IEMA, 2005). 
 
 

Filo Echinodermata 
 

Filo Bryozoa 
 

Filo Chordata 
Subfilo Urochordata 
Classe Appendicularia (apendiculárias) 
Família Oikopleuridae 
Oikopleura dioica Fol, 1872 
Oikopleura fusiformis Fol, 1872 
Oikopleura longicauda (Vogt, 1854) 
Oikopleura rufescens Fol, 1872 
Oikopleura sp 
Família Fritillaridae 
Fritillaria sp 
Classe Ascidiacea 
Classe Thaliacea 
Ordem Doliolida (doliolídeos) 
Família Doliolidae 
Doliolum gegenbauri Uljanin (1884) 
Doliolum nationalis Borgert, 1893 
Ordem Salpida (salpas) 
Família Salpidae 
Thalia democratica (Forskål, 1775) 
Subfilo Vertebrata 
Classe Osteichthyes (ovos e larvas de peixes) 
 

LARVAS DE PEIXES (ICTIOPLÂNCTON) 
 
Filo Chordata 
Subfilo Vertebrata (Craniata) 
Superclasse Gnasthostomata  
Classe Actinopterygii 
Subclasse Neopterygii 
Divisão Teleostei 
Subdivisão Elopomorpha 
Ordem Elopiformes 
Família Elopidae (Ubarana) 
Elops saurus Linnaeus, 1766 (Ubarana) 
Ordem Atheriniformes 
Família Atherinidae 
Xenomelaniris brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825) 
Ordem Anguilliformes 
Família Ophichthidae (Muçum) 
Myrophis punctatus Lütken, 1852 
Subdivisão Clupeomorpha 
Ordem Clupeiformes 
Família Clupeidae 
Harengula jaguana Poey, 1865 
Família Engraulidae (Manjuba) 
Lyncengraulis grossidens Agassiz, 1829 
Subdivisão Euteleostei 
Ordem Mugiliformes 
Família Mugilidae 
Mugil sp (Tainha)  
Ordem Beloniformes 
Famíla Hemiramphidae  
Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1842)   
Família Exocoetidae (Voador) 
Cypselurus sp 
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Hyporamphus sp 
Ordem Gasterosteiformes 
Família Syngnathidae (Peixe-cachimbo)  
Pseudophallus mindi (Meek & Hildebrand, 1923) 
Syngnathus dunckeri (Metzelaar, 1919) 
Syngnathus elucens (Poey, 1868) 
Syngnathus sp 
Hippocampus reidi Ginsgurg, 1933 (Cavalo-marinho) 
Leptocephali sp 
Ordem Scorpaeniformes 
Família Triglidae 
Prionotus punctatus (Bloch, 1797) (Cabrinha) 
Família Agonidae (Cabrinha-de-chifre) 
Ordem Perciformes 
Família Callionymidae 
Callionymus bairdi Jordan, 1888 
Família Centropomidae 
Centropomus sp 
Família Eleotridae 
Eleotris pisonis (Gmelin, 1789) (Peixe macaco) 
Família Acropomatidae 
Familia Ephippidae 
Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782) 
Família Carangidae  
Naucrates ductor (Linnaeus, 1758) 
Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801) (Guaivira) 
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) (Palombeta) 
Decapterus punctatus (Cuvier, 1829) 
Trachinotus sp Cuvier, 1832 
Família Gerreidae 
Diapterus olisthostomus Ranzani, 1842 
Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829) 
Eucinostomus sp (Carapicu) 
Família Haemulidae (Pomadasydae) 
Família Lutjanidae 
Lutjanus sp  
Família Sparidae (Sargo-de-dente) 
Archosargus sp 
Família Sciaenidae (Sargentinhos) 
Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) 
Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830) 
Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830)  
Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801) 
Menticirrhus sp 
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) (Corvina) 
Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875) 
Stellifer rastrifer (Jordan, 1889) (Cangoá) 
Stellifer sp 
Família Serranindae 
Diplectrum sp 
Serranus sp 
Família Labrisomidae 
Labrisomus sp  
Família Blenniidae  
Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829) 
Scartella aff. Cristata (Linnaeus, 1758) 
Família Gobiesocidae 
Gobiesox strumosus Cope, 1870 
Gobiesox sp Cope, 1870 (Peixe-ventosa) 
Família Gobiidae (Maria-da-toca) 
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Awaous tajasica (Lichtenstein, 1822) 
Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837) (Emborê) 
Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770) 
Gobionellus stomatus Starks, 1913 
Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882) (Rondon) 
Ctenogobius smaragdus (Valenciennes, 1837) 
Gobiosoma sp (Maria-da-toca) 
Microgobius meeki Evermann & Marsh 1900 
Microgobius sp 
Scomber sp 
Família Microdesmidae (Cerdalidae) 
Microdesmus longipinnis (Weymouth, 1910) 
Família Scombridae (Bonito) 
Sarda sarda (Bloch, 1793) 
Thunnus sp (Bonnaterre, 1788) 
Família Trichiuridae 
Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 
Ordem Pleuronectiformes (Heterosomata) 
Família Paralichthyidae 
Citharichthys sp 
Paralichthys brasiliensis (Ranzani, 1842) 
Família Achiridae 
Achirus declivis Chabanaud, 1940 
Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) 
Trinectes microphthalmus (Chabanaud, 1928) 
Família Cynoglossidae 
Symphurus sp 
Symphurus tessellatus (Quoy & gaimard, 1824) 
Ordem Tetraodontiformes (Plectognathi) 
Família Balistidae 
Família Monacanthidae 
Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766) 
Família Ostraciidae 
Família Tetraodontidae 
Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900) 
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758) 
Sphoeroides sp (Baiacu) 

 

 
 
3.2.3.2 Comunidade Bentônica 
 
Os dados referentes à comunidade bentônica utilizados neste documento foram analisados a 
partir de trabalhos disponíveis desde a década de 80, que marcou o início dos estudos na 
região, até o presente momento, entre eles trabalhos produzidos e publicados sob a forma de 
trabalhos científicos ou de relatórios técnicos. A localização dos pontos de coleta de 
informações é apresentada na Figura 3.2.3.2-1. Já na área de disposição, foram realizadas 
coletas de dados primários que serão apresentados a seguir. 
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Os estudos com bentos se iniciaram no ano de 1986, quando a Vale realizou a caracterização 
e começou a monitorar o bentos da baía do Espírito Santo, estudos esses que se estendem 
até o presente momento, completando 23 anos de monitoramento (CEPEMAR, 2009a). 
Recentemente a Vale tem realizado o monitoramento ambiental de acompanhamento da 
dragagem do complexo portuário de tubarão (CEPEMAR, 2009b. Destaca-se também o 
trabalho de Freitas Netto et al. (2007), no qual foi avaliada a estratificação de populações do 
mexilhão (Perna perna) em um costão rochoso da Ilha do Boi. Já na baía de Vitória, no ano de 
2003 (HABTEC, 2003) e 2005 (ENVIRONLINK, 2005; 2006a; 2006b e 2006c), foram 
realizadas dragagens de manutenção do canal do porto e o monitoramento ambiental 
contemplou a comunidade bentônica. Ainda, Nalesso et al. (2005) realizaram estudo sobre a 
comunidade macrobentônica de substrato mole na região. Barreto et al. (2007) estudaram a 
caracterização da fauna macrobentônica associada aos agregados de Phyllochaetopterus 
socialis (Polychaeta) na região da baía de Vitória. Eutrópio et al. (2007) avaliaram o efeito da 
descarga de nutrientes orgânicos sobre a riqueza e diversidade de recrutas da fauna 
associada a painéis experimentais. Krohling et al. (2007) avaliaram o efeito da descarga de 
nutrientes orgânicos sobre a riqueza, diversidade e biomassa de recrutas de organismos 
bentônicos em painéis experimentais. 
 
Para a identificação e caracterização dos principais ecossistemas da região abordada 
neste estudo, que tem como limite a baía do Espírito Santo e baía de Vitória, ela foi 
dividida em ambientes que se constituem em ecossistemas (substrato não consolidado e 
substrato consolidado). 
 
 
♦ BENTOS DE SUBSTRATO NÃO CONSOLIDADO (INFRALITORAL) 

 
O infralitoral é caracterizado aqui pelos fundos marinhos situados entre o nível mais baixo das 
marés de sizígia e a isóbata de 20m. Na baía do Espírito Santo, os tipos de fundo 
predominantes são: areia grossa com silte argila e areia fina (CEPEMAR, 2009a). Na área a 
ser dragada, a composição granulométrica das amostras analisadas é relativamente 
heterogênea na proporção entre lama e areia (EQUILIBRIUM, 2006, CEPEMAR, 2009b). 
Composição semelhante é encontrada no canal da baía de Vitória (HABTEC, 2003; 
NALESSO et al., 2005). Associadas a cada um destes tipos de substrato existem 
comunidades distintas, em termos de composição e dominância, em que ocorre a dominância 
de anfípodes em fundos arenosos, enquanto fundos lamosos são habitados, 
preferencialmente, por anelídeos poliquetas (SOARES-GOMES et al., 2002).  
 
A fauna encontrada na baía de Vitória e na baía do Espírito Santo é composta principalmente 
pelos filos Annelida (Polychaeta) e Mollusca. Os táxons desses filos somados corresponderam 
a mais de 60% do total; outro filo importante em número de táxons e de organismos é o 
Crustacea. Já os Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertinea, Sipuncula, Echinodermata e 
Hemichordata apresentam uma contribuição numérica pouco expressiva (CEPEMAR, 2009a; 
ENVIRONLINK, 2005; HABTEC,2003; NALESSO et al., 2005). 
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Polychaeta, Crustacea, Mollusca e Nematoda de uma forma geral são os grupos dominantes 
em sedimento de áreas de baías, estuários e praias, sendo que são esperadas alterações em 
relação a qual desses grupos pode estar ocorrendo como dominante. Essas variações 
estariam relacionadas com as características físicas, químicas e biológicas apresentadas pela 
coluna d'água e principalmente pelo sedimento da região objeto de estudo (ROSA-FILHO & 
BEMVENUTI, 1998; CORBISIER, 1991; PALACIN et al., 1991; JARAMILLO & MCLACHLAN, 
1993; HALL & FRID, 1998; REIS et al., 2000; BARROS et al., 2001 e RIZZO E AMARAL, 
2001). 

 
As espécies de importância comercial que ocorrem na área de estudo são principalmente os 
Penaeidae Penaeus brasiliensis, Artemesia longerinaris, Xiphopenaeus kroyeri (camarão-rosa, 
camarão-barba-ruça, camarão-sete-barbas) e ainda Portunidae (siri) e Stomatopoda 
(lagostim). 
 
Apresenta-se a seguir (Lista 3.2.3.2-1) o inventário taxonômico do bentos do substrato não 
consolidado (infralitoral) da baía de Vitória e baía do Espírito Santo (BARRETO et al., 2007; 
CEPEMAR, 2009a, 2009b; ENVIRONLINK, 2005; HABTEC, 2003; NALESSO et al., 2005). 
 
Lista 3.2.3.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. 
 
 

Filo Cnidaria 
Classe Anthozoa 
Ordem Actiniaria 
Família Actiniidae 
Actiniaria spp 
Família Renillidae 
Renilla reniformis (Pallas, 1766) 
Ordem Gorgonacea 
 
Filo Platyhelminthes 
Classe Turbellaria 
Polycladida sp 
Stylochophana divae 
 
Filo Nemertinea 
Nemertinea sp 
 
Filo Nematoda 
 
Filo Annelida 
Classe Polychaeta 
Família Ampharetidae 
Isolda pulchella F. Müller, 1858 
Amphicteis sp 
Família Amphinomidae 
Eurythoe sp 
Família Aricidea 
Aricidea sp 
Família Chaetopteridae 
Phyllochaetopterus socialis Claparède, 1870 
Família Cirratulidae 
Cirratulus sp 
Tharyx sp 
Família Glyceridae 
Hemipodia simplex Böggemann, 2002 
Hemipodus sp 
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Lista 3.2.3.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação. 
 

 

Família Dorvilleidae 
Dorvillea annulata (Moore, 1906) 
Dorvillea sp 
Família Eulepethidae 
Pareulepis multibranchiata Amaral & Nonato, 1984 
Família Eunicidae 
Eunice multicylindri Shisko, 1981 
Eunice tubifex Crossland, 1904 
Eunice sp 
Lysidice sp 
Marphysa mortenseni de Quatrefages, 1865 
Marphysa sp 
Família Lysaretidae 
Lysarete sp 
Família Nephtyidae 
Aglaophamus juvenalis Kinberg, 1866 
Família Onuphidae 
Família Syllidae 
Exogone breviantennata Ørsted 1845 
Exogone clavator Ehlers,1913 
Pionosyllis sp 
Syllis sp 
Typosyllis sp 
Família Glyceriidae 
Glycera americana Leidy 1855 
Glycera sp 
Família Goniadidae 
Glycinde sp 
Goniada littorea Kinberg, 1866 
Goniada maculata Oersted, 1843 
Goniada teres Treadwell, 1931 
Goniada sp 
Goniadides aciculata Hartmann-Schröder, 1960 
Goniadides carolinae Day, 1973 
Goniadide sp 
Família Phyllodocidae 
Phyllodoce sp 
Família Nephtydae 
Família Nereidae 
Ceratonereis sp 
Laeonereis acuta (Treadwell, 1923) 
Laeonereis sp 
Namalycastis abiuma (Mueller, In Grube, 1871) 
Nereis riisei Grübe, 1857 
Nereis sp 
Neanthes bruaca Lana & Sovierzoski,1987 
Família Lumbrineridae 
Lumbrineris aberrans (Shmarda, 1861) 
Lumbrineris latreilli Audouin and Milne-Edwards, 1834 
Lumbrineris meteorana (Augener, 1931) 
Lumbrineris sp 
Lumbrineriopsis sp 
Ninoe sp 
Família Arabellidae 
Arabella sp 
Família Onuphidae 
Diopatra cuprea (Bosc) 
Nothria stigmatis (Treadwell, 1922) 
Onuphis eremita oculata Audouin & Milne-Edwards, 1833 
Onuphis sp 
Diopatra tridentata 
Família Paraonidae 
Aricidea SP 
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Tabela 3.2.3.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação. 
 

 

Família Pholoidae 
Pholoe sp 
Família Spionidae 
Laonice sp 
Paraprionospio sp 
Prionospio sp 
Família Maldanidae 
Euclimene spp 
Família Capitellidae 
Mediomastus sp 
Notomastus latiriceus 
Família Oenonidae 
Labrorostratus sp 
Família Opheliidae 
Ophelina sp 
Armandia sp 
Família Pilargidae 
Parandalia ocularis  Emerson & Fauchald, 1971 
Parandalia sp 
Pilarges sp de Saint Joseph, 1899 
Sigambra   bassi   (Hartman, 1947) 
Sigambra sp 
Família Magelonidae 
Magelona cincta F. Müller, 1858 
Magelona sp 
Família Pisionidae 
Pisione sp 
Família Sabellidae 
Megalomma sp 
Família Terebellidae 
Família Oweniidae 
Owenia sp 
Família Sternaspidae  
Sternaspis sp 
Família Serpulidae 
Filograna implexa Berkeley, 1828 
Família Trochochaetidae 
Trochochaeta sp 
 

Filo Mollusca 
Classe Polyplacophora 
Order Neoloricata 
Família Ischnochitonidae 
Ischinochiton sp 
Classe Gastropoda 
Halistylus columma Dall, 1890 
Família Acteonidae 
Acteon pelecais 
Família  Barleeiidae 
Barleeia rubroperculata Clark, 1853 
Família Bullidae 
Bulla striata Bruguière, 1792 
Família Cerithiidae 
Cerithium atratum (Born, 1778) 
Família Chioninae 
Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791) 
Família Calyptraeidae 
Calyptraea centralis (Conrad, 1841) 
Crepidula aculeata (Lamarck 1822) 
Família Elachisinidae 
Elachisina floridana (Rehder, 1943) 
Família Ellobiidae 
Melampus coffeus (Linnaeus, 1758) 
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Lista 3.2.3.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação. 
 
 

Família Eulimidae 
Eulima sp 
Família Epitoniidae 
Epitonium sp (Lamarck, 1822) 
Família Haminoeinae 
Atys sp 
Haminoea sp 
Família Hydrobiidae 
Heleobia australis (d’Orbigny, 1835) 
Família Littorinidae 
Littorina angulifera (Lamarck, 1822) 
Littorina flava King & Broderip, 1832 
Família Melongeninae 
Pugilina morio (Linnaeus, 1758) 
Família Mitridae 
Mitra sp 
Família Nassariidae 
Nassarius vibex (Say, 1822) 
Nassarius sp 
Família Naticidae 
Natica pusilla Say, 1822 
Família Neritidae 
Nerita fulgurans Gmelin, 1791 
Neritina virginea (Linnaeus, 1758) 
Família Obtortionidae 
Finella dubia (d' Orbigny, 1842) 
Família Odostomiinae 
Miralda robertsoni Altena, 1975 
Família Phasianellidae 
Tricollia affinis Robertson, 1958 
Família Retusidae 
Volvulella sp 
Família Olividae 
Olivella defiorei klappenbach, 1964 
Família Caecidae 
Anachis obesa (Adams, 1845) 
Caecum brasilicum Folin, 1874 
Caecum sp 
Família Pyramidellidae 
Odostomia sp1 
Odostomia sp2 
Odostomia sp3 
Turbonilla spp 
Família Rissoellidae 
Rissoella caribaea Rehder, HA, 1943 
Família Skeneidae 
Cyclostremiscus beauii (P. Fischer, 1857) 
Família Columbellidae 
Anachis isabellei 
Anachis sertulariarum (d’Orbigny, 1841) 
Família Terebridae 
Terebra sp 
Família Vitrinellidae 
Solariorbis shimeri (Clapp, WF, 1914) 
Ordem Nudibranchia 
Classe Pelecypoda (Bivalvia) 
Família Cardiidae 
Papyridea soleniformis (Bruguiere, 1789) 
Família Crassatellidae 
Crassinella marplatensis Castellanos, 1970 
Crassinella martinicensis (Dall, 1903) 
Crassinella sp 
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Lista 3.2.3.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação. 
 
 

Família Glycymerididae 
Glycymeris sp (Linnaeus, 1758) 
Família Hiatellidae 
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767) 
Família Lucinidae 
Lucina pectinata (Gmelin, 1791) 
Lucina sp (Gmelin, 1791) 
Família Mytillidae 
Brachidontes solisianus (Orbigny, 1846) 
Lithophaga nigra (d´Orbigny, 1842) 
Musculus viator (d´Orbigny, 1846) 
Mytella falcata (Orbigny, 1846) 
Mytella guyanensis (Lamarck, 1819) 
Mytella sp 
Família Psammobiidae 
Heterodonax bimaculata (Linnaeus, 1758) 
Família Veneridae 
Chione paphia (Linnaues, 1767) 
Chione pubera (Bory Saint-Vincent, 1827) 
Chione subrostrata (Lamarck, 1818) 
Chione sp (Linnaeus, 1767) 
Gouldia cerina (C.B.Adams, 1845) 
Família Nuculidae 
Nucula brasiliana d´Orbigny, 1846 
Nucula lyoni d´Orbigny, 1846 
Nucula semiornata d´Orbigny, 1846 
Nucula sp 
Família Nuculanidae 
Nuculana acuta (Conrad, 1831) 
Família Corbulidae 
Corbula caribaea d´Orbigny, 1853 
Corbula cymella d´Orbigny, 1853 
Corbula patagonica d´Orbigny, 1846 
Corbula lyoni Pilsbry, 1897 
Corbula tryoni E. A. Smith, 1880 
Corbula sp 
Família Tellinidae 
Macoma sp 
Tellina nitens C.B. Adams, 1845 
Tellina gouldii Hanley, 1846 
Tellina sp 
Família Muricidae 
Trachypollia turricula (Von Maltzan, 1884) 
Família Arcidae 
Anadara notabilis (Röding, 1798) 
Anadara ovalis (Bruguière, 1789) 
Anadara sp 
Família Ostreidae 
Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) 
Família Pandoridae 
Pandora bushiana Dall, 1886 
Família Petricolidae 
Cooperella atlantica Rehder, 1943 
Família Ranellidae  
Cymatium parthenopeum (Von Salis, 1793) 
Família Solecurtidae 
Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786) 
Família Thraciidae 
Thracia distorta Couthouy, 1839 
Família Ungulinidae 
Diplodonta punctata Say, 1822 
Felaniella sp 
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Lista 3.2.3.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação. 
 
 

Família Semelidae 
Abra lioica (Dall, 1881) 
Semelle nuculoides (Conrad, 1841) 
 

Filo Arthropoda 
Subfilo Uniramia 
Classe Insecta 
Anurida maritima Guérin, 1836 
Order Diptera  
Família Ceratopogonidae 
Família Dolichopodidae 
 

Subfilo Chelicerata 
Classe Arachnida 
Ordem Acariformes 
Hydrachnidia sp1 
Hydrachnidia sp2 
 

Subfilo Crustacea 
Classe Cirripedia 
Família Chthamalidae 
Chthamalus bisinuatus Pilsbry, 1916 
Euraphia rizophorae (de Oliveira, 1940) 
Tetraclita sp 
Família Balanidae 
Balanus sp 
Classe Ostracoda 
Classe Malacostraca 
Ordem Amphipoda 
Ampelisca paria Barnard & Agard, 1986 
Ampelisca sp 
Caprella sp 
Família Corophiidae 
Corophium sp 
Familia Urothoidae 
Uruthoe sp 
Família Hyallidae 
Família Ampithoidae 
Família Gammaridea 
Família hyalidae 
Hyale sp 
Família Melitidae 
Elasmopus sp 
Família Phoxocephalidae 
Família Ischiroceridae 
Ordem Isopoda 
Família Anthuridae 
Família Aegidae 
Rocinela sp Leach, 1818 
Família Cirolanidae 
Eurydice convexa H. Richardson, 1900 
Família Sphaeromatidae 
Paracerceis sp 
Ordem Tanaidacea 
Família Kalliapseudidae 
Kaliapseudes sp 
Família Leptocheliidae 
Leptochelia sp Dana, 1849 
Ordem Decapoda 
Infraordem Brachyura 
Família Goneplacidae 
Chasmocarcinus peresi Rodrigues da Costa, 1968 
Familia Leucosiidae 
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Lista 3.2.3.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação. 
 
 

Ebalia stimpsoni A.Milne Edwards, 1880 
Lithadia obliqua (Coelho, 1973) 
Persephona punctata (Linnaeus, 1758) 
Família Grapsidae 
Aratus pisonii (Milne Edwards, 1837) 
Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850) 
Família Ocypodidae 
Uca leptodactyla Rathbun, 1898 
Uca sp 
Família Porcellanidae 
Petrolisthes sp 
Família Portunidae 
Callinectes sp 
Família Callapidae 
Hepatus gronqui (Herbst, 1785) 
Família Xanthidae 
Eurytium limosum (Say, 1818) 
Hexapanopeus paulensis Rathbun, 1930 
Hexapanopeus schmitti Rathbun, 1930 
Menippe nodifrons Stimpson, 1859 
Panopeus americanus Saussure, 1857 
Panopeus austrobesus Williams, 1983 
Panopeus hartii Smith, 1869 
Panopeus spp 
Tetraxanthus sp 
Família Pinnotheridae 
Infraordem Pennaeidae 
Família Solenoceridae 
Família Sergestidae 
Família Palaemonidae 
Macrobrachium sp 
Família Pinnotheridae  
Pinnixia chaetopterana Stimpson, 1860 
Pinnixa sp 
Infraordem Anomura 
Família Diogenidae 
Paguristes sp 
Família Paguridae 
Pagurus criniticornis (DANA, 1852) 
Familia Galatheidae 
Munida sp 
Infraordem Caridae 
Família Alpheidae 
Alpheus sp 
Ordem Stomatopoda 
Classe Pycnogonida 
 
Filo Sipuncula 
Aspidosiphon sp 
Golfingia sp 
Phascolion strombi (Montagu 1804) 
 
Filo Echinodermata 
Classe Asteroidea 
Enoplopatiria stellifera 
Classe Ophiuroidea 
Hemipholis elongata (Say, 1825) 
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Lista 3.2.3.2-1 Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação. 
 

 

Família Amphiuridae 
Amphiura sp (O F Müller, 1776) 
Axiognathus squamata Tommasi 1970 
Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842) 
Família Ophiothricidae 
Ophiotrix sp 
Família Ophidiasteridae 
Ophyophragmus sp 
Classe Holothuroidea 
Holothuria grisea Selenka, 1867 
 

Filo Nemertea 
 

Filo Hemichordata 
Saccoglossus sp 
 

Filo Urochordata 
Classe Ascidiacea 
Família Styelidae 
Styela plicata (Lesueur, 1823) 
 

Filo Chordata 
Subfilo Cephalochordata 
Classe Leptocarda 
Família Branchiostomidae 
Asymmetron lucayanum Andrews, E.A. (1893) 
Branchiostoma sp 
 

Subfilo Vertebrata (Craniata) 
Superclasse Gnasthostomata  
Classe Actinopterygii 
Subclasse Neopterygii 
Divisão Teleostei 
Subdivisão Elopomorpha 
Ordem Anguilliformes 
Família Ophichthidae (Muçum) 
Myrophis punctatus Lütken, 1852 
Subdivisão Clupeomorpha 
Ordem Peiciformes 
Família Gobiidae 

 

 
 

 BENTOS DE SUBSTRATO CONSOLIDADO 
 
Apresenta-se a seguir a caracterização desses ambientes baseada em estudos realizados na 
região da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. As costas rochosas apresentam feições que 
dependem do tipo de rocha, de sua exposição à energia do oceano aberto, do grau de 
desgaste e da fragmentação. Estas características influem no tipo e densidade dos 
organismos que vivem nesses ambientes. De forma a caracterizar os litorais rochosos, foram 
identificados os seguintes tipos: 
 
 

 Costões Abrigados 
 
– Fitobentos 
 
O fitobentos de costões rochosos expostos se caracteriza por uma zona do supralitoral 
dominada por cianofíceas, o médio litoral superior composto principalmente pelos gêneros 
Enteromorpha, Centoceras, Ulva e Cladophora. O médio litoral inferior dominado por 
Chaetomorpha antennina, Gigartina spp. e pelas Coralinaceas. No infralitoral ocorre 
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geralmente o predomínio do gênero Sargassum ou Pterocladia spp. A distribuição inferior das 
algas é limitada pela presença de herbívoros como ouriços e/ou peixes (SOUSA et al, 1994). 
 
– Zoobentos 
 
O zoobentos dos litorais rochosos abrigados apresenta, em geral, faixas de zonação menos 
extensas. O supralitoral é caracterizado pela presença de Lygia spp. e Littorina spp. O médio 
litoral pode apresentar colônias de Phragmatopoma sp. Já o infralitoral é caracterizado pela 
presença dos antozoários Zoanthus sp. e Palithoa sp. Ocorrem também os cnidários 
Anemonia sargassenssis, Budonosoma granuliferum; os moluscos bivalves Lithophaga sp., 
Brachidontes sp., Ostrea spp., os gastrópodes Tegula sp., Fissurela spp., Cymatium sp. e o 
crustáceo decápode Eriphia gonagra (VELOSO & CARDOSO, 1996; VELOSO et al., 1997a; 
1997b). 
 
 Costões Expostos 

 
– Fitobentos 
 
O fitobentos de costões rochosos expostos também se caracteriza por uma zona de 
supralitoral dominada por cianofíceas, o médio litoral superior composto principalmente pelos 
gêneros Enteromorpha, Centoceras, Ulva e Cladophora. O médio litoral inferior é dominado 
por Chaetomorpha antennina, Gigartina spp., e pelas Coralinaceae. No infralitoral ocorre 
geralmente o predomínio do gênero Sargassum ou Pterocladia spp. A distribuição inferior das 
algas é limitada pela presença de herbívoros (ouriços e/ou peixes). Comparado com o 
fitobentos de costões abrigados, o de costão exposto costuma apresentar maior diversidade 
(SOUSA et al, 1994). 
 
– Zoobentos 
 
De maneira geral, o zoobentos de costões rochosos expostos se caracteriza por uma zona de 
supralitoral com abundância do caranguejo Pachygrapsus transversus e do molusco Littorina 
spp. O médio litoral é dominado por cinturões de balanídeos Chtamalus spp., Tetraclita spp. e 
outros moluscos tais como: Colisella subrugosa, Fissurella spp., Thais haemastoma e 
Leucozonia nassa. O médio litoral inferior é dominado frequentemente pelo pelecípode Perna 
perna e/ou por espécies de ouriços como o Echinometra lucunter e Paracentrotus gamardi. O 
infralitoral geralmente é composto pelos crustáceos anomuros: Petrolisthes armatus, 
Pachychelis monilifer e pelo ouriço Lithechinus variegatus (VELOSO & CARDOSO, 1996; 
VELOSO et al., 1997a; 1997b). 
 
Entre os táxons encontrados nos costões rochosos da região, cinco deles aparecem na lista 
de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA (2003). Dentre estes: o ouriço-do-mar 
Paracentrotus gamardi, o polychaeta Diopatra cuprea e as estrelas-do-mar Astropecten sp., 
Coscinasterias tenuispina e Echinaster brasiliensis. Porém, essas espécies não são 
classificadas quanto à categoria de ameaça. 
Apresenta-se a seguir, na Lista 3.2.3.2-2, o inventário taxonômico dos organismos bentônicos 
(fitobentos e zoobentos) presentes nos costões rochosos da área de influência (CEPEMAR, 
2006; EUTRÓPIO et al., 2007; FREITAS NETTO et al., 2007; KROHLING et al., 2007). 
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Lista 3.2.3.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e zoobentos) 
presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons 
marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA 
(2003). 
 
 

FITOBENTOS 
 

Divisão Chlorophyta 
Classe Chlorophyceae 
Ordem Ulvales 
Família Ulvaceae 
Ulva fasciata Delile 
Ulva flexuosa Wulfen 
Ulva lactuca Linnaeus, 1753 
Ulva linza Linnaeus, 1753 
Ulva rigida C. Agardh, 1823 
Ulva sp 
Ordem Cladophorales 
Família Anadyomenaceae 
Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh, 1823 
Família Cladophoraceae 
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing, 1849 
Chaetomorpha antennina (Bory) Kützing, 1849 
Chaetomorpha sp 
Chaetomorpha gracilis Kützing, 1849 
Chaetomorpha spiralis Okamura, 1903 
Cladophora montagneana Kützing, 1849 
Cladophora ordinata Børgesen 
Cladophora prolifera (Roth) Kützing 
Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek ,1963 
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey 
Willeella ordinata Børgesen 
Família Siphonocladaceae 
Cladophoropsis membranacea (C. Agardh) Børgesen 
Família Valoniaceae 
Valonia macrophysa Kützing, 1843 
Ordem Bryopsidales 
Família Bryopsidaceae 
Bryopsis pennata J. V. Lamouroux 
Família Codiaceae 
Codium intertextum Collins & Hervey 
Codium isthmocladum Vickers 
Codium taylorii P.C. Silva 
Família Caulerpaceae 
Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh, 1817 
Caulerpa fastigiata Montagne 
Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing, 1849 
Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux, 1809 
Caulerpa racemosa (Montagne) Weber-van Bosse, 1898 
Caulerpa setularioides (S.G. Gmelin) M. Howe, 1905 
Caulerpa verticillata J. Agardh 
Caulerpa webbiana Montagne, 1837 
Família Udoteaceae 
Boodleopsis pusilla (Collins) W.R. Taylor, A.B. Joly & Bernat 
Halimeda cuneata K. Hering, 1846 
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Lista 3.2.3.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e zoobentos) 
presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons 
marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA 
(2003). (Continuação) 
 
 

Divisão Phaeophyta 
Ordem Ectocarpales 
Família Ectocarpaceae 
Bachelotia antillarum (Grunov) Gerloff 
Hincksia mitchelliae (Harvey) P.C. Silva 1987 
Ordem Scytosiphonales 
Família Scytosiphonaceae 
Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier, 1851 
Ordem Dictyotales 
Familia Dictyotaceae 
Dictyota cervicornis Kützing 1859 
Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hörnig & Weber-Peukert 
Dictyota mertensii (Mart.) Kütz. 
Dictyoteris delicatula Lamouroux 1809 
Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveira, 1977 
Padina gynmospora (Kützing) Sonder, 1871 
Zonaria tournefortii (J.V. Lamouroux) 
Ordem Fucales 
Familia Sargassaceae 
Sargassum furcatum Kütz. 
Sargassum ramifolium Kütz. 
Sargassum vulgare C. Agardh 
 
Divisão Rhodophyta 
Classe Florideophycidae 
Ordem Corallinales 
Família Corallinaceae 
Amphiroa beauvoisii Lamouroux, 1816 
Amphiroa fragilissima Lamouroux, 1816 
Amphiroa rígida Lamouroux, 1816 
Amphiroa sp 
Arthrocardia flabellata (Kützing) Manza, 1940 
Corallina officinalis Linnaeus, 1758 
Corallina panizzoi Schnetter & U. Richt. 
Haliptilon subulatum (Ellis & Sol.) Johansen 
Jania adhaerens Lamouroux, 1816 
Jania crassa Lamouroux, 1816 
Jania pumila Lamouroux, 1816 
Ordem Gelidiales 
Família Gelidiaceae 
Gelidium floridanum Taylor, 1943 
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis 
Pterocladia bartlettii Taylor, 1943 
Pterocladia capilacea (S.G. Gmelin) Santelices & Hommersand, 1997 
Família Gelidiellaceae 
Gelidiella acerosa (Forsskål) Feldmann & G. Hamel, 1934 
Ordem Nemaliales 
Família Galaxauraceae 
Galaxaura marginata (Ellis & Solander) Lamouroux, 1816 
Tricleocarpa fragilis (Linnaeus) Huisman & Townsend, 1993 
Ordem Bonnemaisoniales 
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Lista 3.2.3.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e zoobentos) 
presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons 
marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA 
(2003). (Continuação) 
 
 

Família Bonnemaisoniaceae 
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon 
Ordem Gigartinales 
Família Gigartinaceae 
Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq, 1993 
Chondracanthus teedi (Roth) Kuetzing 
Família Hypneaceae 
Hypnea cervicornis J. Agardh 
Hypnea musciformis (Wulfen) J.V. Lamouroux, 1813 
Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing 
Família Rhizophyllidaceae 
Octhodes secundiramea (Mont.) M. Howe 
Família Phyllophoraceae 
Gymnogongrus griffithsiae (Turn.) Martius 
Ordem Halymeniales 
Família Halymeniaceae 
Cryptonemia seminervis (C. Agardh) J. Agardh 
Halymenia bermudensis Collins & M. Howe 
Halymenia floridana J. Agardh 
Grateloupia doryphora (Mont.) M. Howe 
Grateloupia filicina (J.V. Lamouroux) C. Agardh 
Ordem Gracilariales 
Família Gracilariaceae 
Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh 
Gracilaria domingensis (Kütz.) Sond. ex Dickie 
Gracilaria sp1 
Gracilaria sp2 
Gracilariopsis lemaneiformis (Bory) E.Y. Dawson, Acleto et Foldvik 
Ordem Gigartinales 
Família Gigartinalacea 
Solieria filiformis (Kütz.) P.W. Gabrielson 
Order Plocamiales 
Família Plocamiaceae 
Plocamium brasiliense (Greville) Howe & Taylor 
Ordem Rhodymeniales 
Família Champiaceae 
Champia parvula (C. Agardh) Harvey 
Champia vieiliardii Kütz. 
Família Rhodymeniaceae 
Botryocladia occidentalis (Børgesen) Kylin 
Gelidiopsis gracilis (Grev. ex J. Agardh) F. Schmitz 
Gelidiopsis variabilis (Grev. ex J. Agardh) F. Schmitz 
Rhodymenia pseudopalmata (J.V. Lamouroux) P.C. Silva 
Ordem Ceramiales 
Família Ceramiaceae 
Aglaothamnion halliae (Collins) Aponte, D.L. Ballant. & J.N. Norris  
Aglaothamnion cordatum (Børgesen) Feldm.-Maz.[A. neglectum; Callithamnion neglectum] 
Aglaothamnion uruguyiensis 
Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne, 1846 
Ceramium brasiliense A.B. Joly 
Ceramium brevizonatum H.E. Petersen 
Ceramium comptum Boergesen 
Ceramium flaccidum (Harvey ex Kützing) Ardissone, 1871 
Ceramium luetzelburgii O.C. Schmidt 
Ceramium vagabunde Dawson, 1957 
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey, 1833 
Wrangelia argus Montagne, 1856 
Família Dasyaceae 
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Lista 3.2.3.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e zoobentos) 
presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons 
marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA 
(2003). (Continuação) 
 
 

Dasya brasiliensis Oliveira & Braga 
Heterosiphonia crispella (C. Agardh) M.J. Wynne 
Família Delesseriaceae 
Caloglossa leprieurii (Montagne) G. Martens, 1869 
Cryptopleura corallinarum (Nott) N.L. Gardner, 1927 
Família Rhodomelaceae 
Bostrychia binderi Harvey, 1849 
Bostrychia moritziana (Sonder ex Kützing) 
Bostrychia radicans Montagne, 1842 
Bryothamnion saatorthii (Turner) Kütz. & Triquetrum 
Chondria polyrhiza (Kützing) Okamura, 1907 
Chondrophycus papillosa (C. Agardh) 
Griffithsia schousboei Monty 
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn 
Laurencia flagellifera J. Agardh 
Murayella periclados (C. Agardh) F. Schmitz 
Neosiphonia tepida (Hollenberg) S. M. Guim. et M. T. Fujii 
Osmundaria obtusiloba (C. Agardh) R. E. Norris 
Ophidocladus simpliusculus (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Falkenberg 
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey 
Polysiphonia ferulacea Suhr ex J. Agardh 
Polysiphonia howei Hollenb in W.R. Taylor 
Polysiphonia subtilissima Mont. 
 

ZOOBENTOS 
 

Filo Porifera 
Classe Calcarea 
Order Clathrinida 
Clathrina aurea (Solé-Cava, Klautau, Boury-Esnault, Borojevic & Thorpe, 1991) 
Classe Demospongiae 
Ordem Hadromerida 
Família Chondrillidae 
Condrosia reniformis Nardo, 1847 
Família Clionaidae 
Cliona dioryssa (Laubenfels, 1950) 
Ordem Halichondrida 
Família Halichondriidae 
Hymeniacidon heliophila (Parker, 1910) 
Ordem Poecilosclerida 
Família Mycalidae 
Mycale angulosa (Duchassaing & Michelotti, 1864) 
Família Myxillidae 
Tedania ignis Duchassaing & Michelotti, 1864 
Ordem Haplosclerida 
Família Haliclonidae 
Haliclona sp 
 

Filo Cnidaria 
Classe Hydrozoa 
Subclasse Athecatae 
Ordem Capitata 
Família Pennariidae 
Ordem Hydraires 
Família Sertulariidae 
Dynamena sp 
Sertularella sp1 (Hincks, 1862) 
Sertularella sp2 (Hincks, 1862) 
Classe Anthozoa 
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Lista 3.2.3.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e zoobentos) 
presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons 
marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA 
(2003). (Continuação) 
 

 

Subclasse Hexacorallia 
Ordem Actiniaria 
Família Actiniidae 
Phyllactis flosculifera Lesueur 1817 
Phyllactis sp 
Bunodosoma canjicum Correa, 1964 
Bunodosoma sp 
Bunodosoma caissarum Correa, 1964 
Família Aiptasiidae (?) 
Zoanthidea spp 
Palythoa brasiliensis Heider, 1899 
Palythoa sp 
Zoanthus sp1 
Zoanthus sp2 
Discoma carlgreni 
Ordem Alcyonaria 
Família Gorgoniidae 
Lophogorgia sp 
Ordem Scleractinia 
Astrangia sp 
Siderastrea stellata Laborel (1969) 
Siderastrea sp 
Favia gravida Verrill, 1868 
Ordem Octocorallia 
Família Telestacea 
Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) 
Ordem Gorgonacea 
 

Filo Platyhelminthes 
Classe Turbellaria 
 

Filo Nematoda 
 

Filo Annelida 
Classe Polychaeta 
Família Cirratullidae 
Família Glyceridae 
Glycera sp 
Tharyx sp 
Cirratulus sp 
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) 
Família Goniadidae 
Ophioglycera sp 
Família Hesionidae 
Família Polynoidae 
Halosydnella sp 
Lepidonotus sp 
Família Amphinomidae 
Eurythoe sp 
Família Lumbrineridae 
Lumbrineris tetraura (Schmarda, 1861) 
Família Nereidae 
Perinereis cultrifera (Grube, 1840) 
Nereis spp 
Família Eunicidae 
Eunice sp1 
Eunice sp2 
Lysidice sp 
Marphysa sp1 
Marphysa sp2 
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Lista 3.2.3.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e zoobentos) 
presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons 
marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA 
(2003). (Continuação) 
 

 

Família Phyllodocidae 
Phyllodoce sp 
Família Onuphidae 
Diopatra cuprea (Bosc) 
Diopatra sp 
Onuphis sp Audouin & Milne-Edwards, 1833 
Onuphis litoralis Audouin & Milne-Edwards, 1833 
Família Terebellidae 
Terebella sp 
Thelepus setosus (Quatrefages, 1865) 
Família Sabellidae 
Branchiomma nigromaculatum (Baird, 1865) 
Sabella sp 
Família Sabelariidae 
Phragmatopoma lapidosa Kinberg, 1867 
Família Syllidae 
Typosyllis sp 
Syllis sp 
Família Spionidae 
Spiophanes sp 
 

Filo Mollusca 
Classe Polyplacophora 
Order Neoloricata 
Família Ischnochitonidae 
Ischnochiton pectinatus (Sowerby, 1840) 
Ischnochiton pruinosus Gould, 1846 
Ischnochiton roseus Sowerby, 1832 
Ischinochiton striolatus Gray, 1828 
Ischinochiton sp 
Classe Gastropoda 
Família Acmaeidae 
Colisella subrugosa Orbigny, 1846 
Colisella sp 
Família Barleeiidae   
Amphithalamus vallei Aguayo & Jaume, 1947 
Família Caecidae 
Caecum ryssotitum de Folin, 1867 
Família Columbellidae 
Anachis catenata (Sowerby, 1844) 
Anachis isabellei (Orbigny, 1841) 
Anachis lyrata (Sowerby, 1832) 
Anachis obesa (C.B.Adams, 1845) 
Anachis pulchella (de Blainville, 1829) 
Anachis sertularia Orbigny, 1841 
Mitrella dichroa (Sowerby, 1844) 
Mitrella ocellata (Gmelin, 1791) 
Mitrella argus Orbigny, 1842 
Collumbella mercatoria (Linnaeus, 1758) 
Família Cylichnidae 
Acteocina inconspicua Olsson & McGinty, 1958 
Família Batillariidae 
Batillaria minima (Gmelin, 1791) 
Família Trochidae 
Tegula viridula (Gmelin, 1791) 
Tegula sp 
Família Cerithiidae 
Cerithium atratum (Born, 1778) 
Cerithium sp 

 

 



 

CPM RT 366/09 
Janeiro/2010 

Capítulo 3 
218/454 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental da 
Dragagem de aprofundamento do

Porto de Tubarão 
Rev. 00

 

 

 

 

Lista 3.2.3.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e zoobentos) 
presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons 
marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA 
(2003). (Continuação) 
 
 

Família Calyptraeidae 
Calyptraea centralis (Conrad, 1841) 
Crepidula aculeata (Lamarck 1822) 
Crepidula plana Say 1822 
Crepidula protea (d´Orbigny, 1841) 
Família Costellariidae 
Vexillum pulchellum (Reeve, 1844) 
Família Elachisinidae 
Elachisina floridana (Rehder, 1943) 
Família Eulimidae 
Melanella eulimoides (Adams, CB, 1850) 
Família Fissurellidae 
Fissurella sp 
Fissurella rosea (Gmelin, 1791) 
Fissurella clenchi Farfante, 1943 
Família Glycymerididae 
Glycymeris sp (Linnaeus, 1758) 
Família Haminoeidae 
Haminoea sp 
Família Littorinidae 
Littorina flava King & Broderip, 1832 
Littorina ziczac (Gmelin, 1791) 
Família Marginellidae 
Prunum sp 
Família Olividae 
Olivella olssoni Altena, 1971 
Família Skeneidae 
Parviturbo rehderi Pilsbry & McGinty, 1945 
Família Fasciolariidae 
Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) 
Leucozonia ocellata (Gmelin, 1791) 
Leucozonia sp 
Família Pyramidellidae 
Chrysallida gemmulosa. (Adams, 1850) 
Chrysallida jadisi (Olsson & McGinty, 1958) 
Odostomia sp 
Turbonilla spp 
Família Rissoinidae 
Rissoina catesbiana Adams 1851  
Rissoina fenestrada Adams 1851 
Família Siphonariidae 
Siphonaria hispida Smith, 1890 
Siphonaria sp 
Família Triphoridae 
Triphora nigrocincta Adams, 1839 
Família Nassariidae 
Nassarius minor (Scacchi, 1836) 
Família Thaididae 
Thais deltoidea (Lamarck, 1822) 
Família Muricidae 
Stramonita haemastoma (Linnaeus, C., 1767) 
Família Ranellidae  
Cymatium parthenopeum (Von Salis, 1793) 
Família Turridae 
Pilsbryspira leucocyma (Dall, 1884) 
Família Turbinidae 
Astraea sp 
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Lista 3.2.3.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e zoobentos) 
presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons 
marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA 
(2003). (Continuação) 
 
 

Família Tricoliidae 
Tricolia affinis (Adams, 1850) 
Tricolia bella (Smith, 1937) 
Família Cerithiidae 
Bittium varium Pfeiffer, 1840 
Família Aplysiacea 
Aplysia dactylomela Rang, 1828 
Aplysia juliana Quoy and Gaimard, 1832 
Família Onchidiidae 
Onchidella indolens (Gould, 1852) 
Ordem Nudibranchia 
Classe Bivalvia 
Família Crassatellidae 
Crassinella lunulata (Conrad, 1834)  
Crassinella martinicensis (d'Orbigny, 1846) 
Família Hiatellidae 
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767) 
Família Isognomonidae 
Isognomon bicolor (C.B.Adams, 1845) 
Isognomon sp 
Família Limidae 
Lima lima (Linnaeus, 1758) 
Família Mytillidae 
Brachidontes sp 
Brachidontes darwiniano 
Brachidontes rodriguezi (d´Orbigny, 1846) 
Brachidontes solisianus (Orbigny, 1846) 
Brachidontes exustus (Linnaeus, 1758) 
Gregariella coralliophila (Gmelin, 1791) 
Lioberus castaneus (Say, 1822) 
Musculus viator (d´Orbigny, 1846) 
Perna perna (Linnaeus, 1758) 
Família Corbulidae 
Corbula caribaea d´Orbigny, 1853 
Família Ostreidae 
Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) 
Ostrea cristata Born, 1778 
Ostraea spp 
Família Arcidae 
Arcopsis adamsi (Dall, 1886) 
Arca imbricata Bruguière, 1789 
Barbatia candida (Helbling, 1771) 
Anadara notabilis (Röding, 1798) 
Anadara ovalis (Bruguière, 1789) 
Família Myidae 
Sphenia antillensis Dall & Simpson, 1901 
Sphenia sp. 
Família Noetiidae 
Noetia bissulcata (Lamarck, 1819) 
Família Tellinidae 
Macoma uruguayensis (E.A. Smith, 1885) 
Família Veneridae 
Transennella stimpsoni Dall, 1902 
Família Cardiidae 
Trachycardium muricatum (Linnaeus, 1758) 
Classe Cephalopoda 
Ordem Octopoda 
Octopus vulgaris Lamarck, 1798 
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Filo Sipuncula 
 
Filo Artthropoda 
Subfilo Crustacea 
Classe Cirripedia 
Ordem Thoracica 
Família Chthamalidae 
Chthamalus sp 
Família Balanidae 
Balanus sp 
Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758) 
Família Tetraclitidae 
Tetraclita stalactifera (Lamarck, 1818) 
Classe Ostracoda 
Classe Malacostraca 
Ordem Isopoda 
Isopoda spp 
Família Anthuridae 
Cyantura sp 
Família Cirolanidae 
Cirolana sp Dana, 1852 
Família Idoteidae 
Erichsonella sp Richardson, 1900a 
Idotea sp Fabricius, 1798 
Família Ligiidae 
Ligia sp Fabricius, 1798 
Família Sphaeromatidae 
Sphaeroma sp 
Ordem Amphipoda 
Família Hyalidae 
Hyale sp 
Família Ischyroceridae 
Ericthonius brasiliensis Stebbing, 1906 
Jassa falcata Montagu, 1808 
Família Caprellidea 
Caprella lunaris Mayer, 1890 
Família Corophiidae 
Unciola sp 
Família Gammaridea 
Ordem Tanaidacea 
Família Kalliapseudidae 
Kalliapseudes sp 
Família Leptocheliidae 
Leptochelia sp Dana, 1849 
Ordem Decapoda 
Infraordem Caridea 
Família Alpheidae 
Alpheus heterochaelis Say, 1818 
Infraordem Thalassinidea 
Family Callianassidae 
Upogebia sp 
Infraordem Anomura 
Família Porcellanidae 
Megalobrachium sp 
Família Diogenidae 
Clibanarius sp 
Calcinus sp 
Petrochirus sp 
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Lista 3.2.3.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e zoobentos) 
presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons 
marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA 
(2003). (Continuação) 
 
 

Família Paguridae 
Pagurus sp 
Infraordem Brachyura 
Família Majidae 
Acanthonyx sp 
Microphrys sp 
Epialtus sp 
Pitho sp 
Família Xanthidae 
Pilumnus sp 
Eriphia sp 
Família Grapsidae 
Pachygrapsus sp 
Família Portunidae 
Callinectes sp 
 

Filo Bryozoa 
Família Lunulitidae 
Verminaria sp 
Família Schizoporellidae 
Arthropoma sp 
Schizoporella sp (Hincks, 1877) 
Family Scrupocellariidae 
Scrupocellaria cornigera (Pourtales, 1863) 
 

Filo Echinodermata 
Classe Asteroidea 
Família Astropectinidae 
Astropecten sp 
Coscinasterias tenuispina (Lamarck 1816) 
Echinaster brasiliensis (Muller & Troschel, 1880) 
Echinaster sp 
Patiria sp 
Classe Ophiuroidea 
Ordem Ophiurida 
Família Amphiuridae 
Amphipholis squamata (Chiaje, 1829) 
Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842) 
Ophiothrix angulata  violacea  Clark, 1918 
Ophioderma apressum (Say, 1825) 
Classe Holothuroidea 
Holothuria arenicola Semper, 1868 
Holothuria grisea Selenka, 1867 
Chiridota rotífera (Pourtales, 1851) 
Thyone braziliensis 
Classe Crinoidea 
Família Tropiometridae 
Tropiometra carinata (Lamarck, 1816) 
Classe Echinoidea 
Lytechinus variegatus (Leske, 1778) 
Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758) 
 

Filo Urochordata 
Classe Ascidiacea 
Família Clavelinidae 
Clavelina sp 
Família Didemnidae 
Didemnum speciosum (Herdman, 1886) 
Didemnum granulatum Tokioka, 1954 
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Lista 3.2.3.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e zoobentos) 
presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons 
marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA 
(2003). (Continuação) 
 
 

Didemnum sp 
Diplosoma listerianum (Milne-Edwards, 1841) 
Lissoclinum fragile (Van name, 1902) 
Polysyncraton amethysteum (Van Name, 1902) 
Família Holozoidae 
Distaplia sp 
Família Styelidae 
Botrylloides nigrum Herdman, 1886 
Botryllus tabori Rodrigues, 1962 
Styela plicata (Lesueur, 1823) 

 

 
 
3.2.3.3 Ictiofauna 

 
Entre os trabalhos de ictiofauna, os estudos se iniciaram no ano de 1981 na praia de Camburi 
(HELMER & ZAMPROGNO, 1981). No ano de 1993, a então Companhia Siderúrgica de 
Tubarão (CST) realizou a caracterização e começou a monitorar a ictiofauna na área marinha 
sob influência do seu efluente (CEPEMAR, 1994), estudo que continuou até o presente 
momento. Recentemente, Freitas Netto (2003) realizou um estudo sobre o levantamento das 
artes de pesca no litoral do estado do Espírito Santo e suas interações com cetáceos, o qual 
contempla algumas colônias de pesca da área de estudo. Almeida (2004) avaliou a 
composição qualiquantitativa da fauna capturada por redes de arrasto de portas dirigida à 
pesca do camarão na região costeira adjacente à praia Mole e Carapebus. Já Araújo et al. 
(2005) realizaram um levantamento sobre a composição e estrutura da comunidade de peixes 
de uma praia arenosa da Ilha do Frade, localizada na Área de Influência Indireta (AII) do 
empreendimento. 

 
A localização dos pontos de coleta dos estudos da ictiofauna é apresentada na Figura 3.2.3.3-
1. 

 
 

 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONHECIMENTO DA ICTIOFAUNA 
 

Em geral, a maior abundância de peixes na região ocorre nos meses mais quentes 
(CEPEMAR, 1994; FUNDAÇÃO ECOSSISTEMAS, 2006; ARAÚJO et al., 2005) padrão 
semelhante ao observado em zonas costeiras de regiões subtropicais e temperadas 
quentes (VENDEL et al., 2003; GUNTHER, 1958; MARCFALAND, 1963).  
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Até o presente momento, ao longo da AID e AII já foi encontrado um total de 140 
espécies/gêneros de peixes distribuídas em 47 famílias, sendo o maior número de espécies 
pertencentes à família Scianidae. A maioria das espécies de peixes registradas na área de 
estudo tem ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde o Golfo do México até a costa do 
Brasil (BÖHLKE & CHAPLIN, 1968). A análise da composição de espécies da área de estudo 
evidenciou uma estreita afinidade com a fauna de peixes da Província Zoogeográfica do 
Caribe, embora alguns autores (PALACIO, 1982) considerem o litoral do Espírito Santo 
inserido dentro de uma zona de transição faunística que recebe influências das Províncias do 
Caribe e Patagônica (CEPEMAR, 1994). 
 
Entre os táxons que ocorrem na região da baía do Espírito Santo e região costeira adjacente, 
a ordem Perciformes é a mais importante. Das famílias de Perciformes representadas na área 
de estudo destaca-se a família Sciaenidae (CEPEMAR, 1994; ARAÚJO et al., 2005; 
ALMEIDA 2004; FUNDAÇÃO ECOSSISTEMAS, 2006). Segundo Vazzoler (1970) e Vazzoler 
(1975), a família Sciaenidae representa o maior contingente de espécies demersais da 
plataforma continental sul brasileira. A maioria das espécies desta família habita águas 
costeiras e rasas, próximas de estuários, baías, desembocaduras de grandes rios e até 
mesmo em áreas de recifes, em fundos de areia e lama, constituindo um dos mais 
importantes recursos pesqueiros do Atlântico e de grande relevância como fonte de alimento 
para o homem (CHAO & MUSICK, 1977; MENEZES & FIGUEIREDO, 1980; HOSTIM-SILVA 
et al., 1992). 
 
A ordem Clupeiformes também fornece uma importante contribuição para a ictiofauna da 
região (CEPEMAR, 1994). Este grupo, representado pelas famílias Clupeidae (sardinhas) e 
Engraulidae (manjubas), compreende peixes de pequeno porte, que formam cardumes e 
habitam águas costeiras (entrando em baías e estuários). Algumas espécies do grupo 
constituem fonte de alimento abundante e barato para o homem, enquanto outras servem de 
alimento básico para muitos peixes e aves marinhas (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978). 
Segundo Yáñez-Arancibia (1986), muitas espécies marinhas e estuarinas, como, por exemplo, 
a família Clupeidae, procuram as águas costeiras para realizarem sua reprodução. De acordo 
com Matsuura (1977), a família Clupeidae desova preferencialmente do início de primavera 
até final de verão, atingindo sua maior densidade nos meses de dezembro e janeiro.  
 
Os engraulidae são conhecidos como manjubas e sardinhas-boca-torta e possuem hábito de 
vida epipelágico. A desova e o ciclo de vida desses organismos dependem da intensidade de 
penetração de águas subtropicais acima do fundo na plataforma continental e a formação de 
áreas de retenção ou estabilidade na coluna d’água (FREITAS & MUELBERT, 2004). 
Apresentam ampla distribuição geográfica, sendo encontradas predominantemente em águas 
tropicais e subtropicais das Américas em regiões costeiras semiabertas como baías, as quais 
funcionam como berçários (SILVA et al., 2003). 
 
Dentre as outras ordens que ocorrem na região podem-se destacar as ordens 
Pleuronectiformes (famílias Bothidae, Soleidae e Cynoglossidae), Rajiformes (famílias 
Rhinobatidae, Torpedinidae e Rajidae), Tetraodontiformes (família Tetraodontidae), 
Anguilliformes, Gadiformes, Batrachoidiformes, Scorpaeniformes, Dactylopteriformes 
(CEPEMAR, 1994), Carangidae, Lutjanidae e Sparidae (ARAÚJO et al.,2005). 
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Em termos de espécies mais abundantes, destacam-se a "pescadinha" Isopisthus parvipinnis, 
o "cangoá" Ctenosciaena gracilicirrhus, a "sardinha-vidro" Chirocentrodon bleekerianus, a 
"sardinha-olhuda" Pellona harroweri (CEPEMAR, 1994), Stellifer brasiliensis, Macrodon 
ancylodon, Conodon nobilis, Larimus breviceps e Stellifer rastrifer (FUNDAÇÃO 
ECOSSISTEMAS, 2006), sendo Mugil curema a espécie de maior importância em peso.  
 
A "pescadinha" Isopisthus parvipinnis é uma das espécies mais abundantes. Essa espécie 
tem sido encontrada em águas costeiras pouco profundas (até cerca de 50m), sobre fundos 
de areia e/ou lama, sendo também comum em águas estuarinas (MENEZES & FIGUEIREDO, 
1980; CARVALHO, 1992).     
 
O "cangoá" Ctenosciaena gracilicirrhus, segundo Menezes e Figueiredo (1980), é uma 
espécie de águas costeiras da plataforma continental, encontrada geralmente sobre fundos de 
areia ou areia/lama, em profundidades entre 10 e 100 metros. 
 
Em relação à "sardinha-vidro" Chirocentrodon bleekerianus, cardumes desta espécie podem 
ser encontrados em regiões costeiras (até 60 metros de profundidade), bem como em 
ambientes estuarinos (CARVALHO, 1992). Já a "sardinha-olhuda" Pellona harroweri é uma 
espécie que vive em pequenos cardumes em regiões costeiras de fundo arenoso, entre 1 e 50 
m de profundidade (CARVALHO, 1992). 
 
Stellifer brasiliensis tem sido encontrada em águas costeiras pouco profundas (até cerca de 50 
m), sobre fundos de areia e/ou lama, sendo também comum em águas estuarinas (MENEZES 
& FIGUEIREDO, 1980; CARVALHO, 1992). Já S. rastrifer, segundo Menezes e Figueiredo 
(1980), é também uma espécie de águas costeiras da plataforma continental, encontrada 
geralmente sobre fundos de areia ou areia/lama, em profundidades entre 10 e 60 metros. 
 
A análise dos comprimentos padrões médios evidenciou que a grande maioria das espécies 
que compõem a ictiofauna local sofre com os arrastos das redes camaroneiras. A predação 
sobre os juvenis é intensa e, provavelmente, deve afetar os estoques de teleósteos nas 
futuras gerações, especialmente se analisarmos que a pesca artesanal do camarão atua 
praticamente durante todo o ano em toda a orla costeira capixaba (FUNDAÇÃO 
ECOSSISTEMAS, 2006). 
 
As espécies da família Lutjanidae são abundantes na região da Ilha do Frade, principalmente 
no verão, apresentando uma assembleia menos representativa no outono (ARAÚJO et al., 
2005).  
 
Estudos da análise macroscópica das gônadas constataram que a grande maioria dos peixes 
capturados durante o período de estudo (1994-2006) constituía-se de indivíduos imaturos 
sexualmente, ou seja, eram jovens que ainda não estavam preparados para a reprodução. 
Este resultado indicou que a área de estudo constitui-se em local de crescimento de juvenis, 
provenientes de locais de reprodução situados em lugares mais afastados da costa e/ou 
ambientes mais costeiros, como por exemplo, estuários mais próximos (CEPEMAR, 1994; 
FUNDAÇÃO ECOSSISTEMAS, 2006). 
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Especificamente na região da baía de Vitória, Chagas et al. (2006) encontraram 77 taxa de 
peixes distribuídos em 31 famílias, sendo Paralichthyidae, Sciaenidae e Gobiidae (6 espécies) 
e Achiridae (5 espécies) as que apresentaram o maior número de espécie. As famílias 
Gerreidae, Achiridae, Tetraodontidae, Lutjanidae e Cynoglossidae dominaram a ictiofauna, 
sendo Achirus lineatus, Eucinostomus spp., Symphurus tessellatus, Sphoeroides testudineus, 
Sphoeroides greeleyi e Lutjanus synagris os dominantes. A maior riqueza e abundância 
ocorreram nos locais mais rasos e com valores menores de salinidade.  
 
Em relação à composição da ictiofauna, segundo procedimento de verificar qual o status de 
ameaça de extinção atribuído a estas, ou seja, pela portaria do IBAMA (2003), Lista Nacional 
das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, a única espécie que se encontra 
na lista é Lutjanus analis (CUVIER, 1828), popularmente conhecida como Cioba, Vermelho, a 
qual ocorre na baía de Vitória. Já na lista estadual de espécies ameaçadas de 2005, Decreto 
Nº 1.499-R de 14 de junho de 2005 (IEMA, 2005), as espécies registradas não apresentam 
nenhuma citação. 
 
Apresenta-se a seguir, na Lista 3.2.3.3-1, o inventário taxonômico dos organismos da 
ictiofauna presentes na área de influência (CEPEMAR, 1994; ALMEIDA, 2004; ARAÚJO et al., 
2005; CHAGAS et al., 2006). 

 
Lista 3.2.3.3-1: Inventário taxonômico dos organismos da ictiofauna presentes na baía do 
Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de 
espécies ameaçadas de extinção do IBAMA (2003). 
 
 

Classe Chondrichthyes 
ORDEM RAJIFORMES 
Família Rhinobatidae 
Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792) 
Zapteryx brevirostris (Muller & Henle, 1841) 
Família Torpedinidae 
Narcine brasiliensis (Olfers, 1831) 
Família Rajidae 
Rioraja agassizii (Müller & Henle, 1841) 
Raja sp 
 

Classe Osteichthyes 
ORDEM ALBULIFORMES 
Família Albulidae 
Albula vulpes (Linnaeus, 1758) 
ORDEM ANGUILLIFORMES 
Família Muraenidae 
Gymnothorax funebris Ranzani, 1840 
Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831 
Família Ophichthidae 
Myrophis punctatus Lutken, 1852 
Ophichthus parilis (Richardson, 1848) 
ORDEM CLUPEIFORMES 
Família Clupeidae 
Chirocentrodon bleekerianus (Poey, 1867) 
Harengula clupeola (Cuvier, 1829) 
Lile piquitinga (Schreiner & Miranda-Ribeiro, 1903) 
Odontognathus mucronatus Lacépède, 1800 
Pellona harroweri (Fowler, 1917) 
Sardinella brasiliensis (Steindachner, 1789) 
Família Engraulidae 
Anchoa lyolepis (Evermann & Marsh, 1902) 
Anchoa spinifer (Valenciennes, 1848) 
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Lista 3.2.3.3-1: Inventário taxonômico dos organismos da ictiofauna presentes na baía do 
Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de 
espécies ameaçadas de extinção do IBAMA (2003). Continuação. 
 

 

Anchoa tricolor (Agassiz, 1829)  
Anchovia clupeoides (Swainson, 1839) 
Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911)  
Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829) 
Lycengraulis grossidens (Agassiz, 1829) 
 

ORDEM AULOPIFORMES 
Família Chlorophthalmidae 
Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840 
Família Synodontidae 
Synodus foetens (Linnaeus, 1766) 
ORDEM ELOPIFORMES 
Família Elopidae 
Elops saurus Linnaeus, 1766 
ORDEM LOPHIIFORMES 
Família Ogcocephalidae 
Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758) 
ORDEM GADIFORMES 
Família Ophidiidae 
Raneya fluminensis (Ribeiro, 1903) 
ORDEM BATRACHOIDIFORMES 
Família Batrachoididae 
Porichthys porosissimus (Valenciennes, 1837) 
ORDEM SCORPAENIFORMES 
Família Scorpaenidae 
Scorpaena brasiliensis Cuvier, 1829 
Scorpaena plumieri Bloch, 1789 
Família Triglidae 
Prionotus punctatus (Bloch, 1797) 

ORDEM DACTYLOPTERIFORMES 
Família Dactylopteridae 
Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) 
ORDEM PERCIFORMES 
Família Acanthuridae 
Acanthurus bahianus Castelnau, 1855 
Família Carangidae 
Parona signata (Jenyns, 1841) 
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793) 
Família Centropomidae 
Centropomus parallelus Poey, 1860  
Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) 
Família Serranidae 
Diplectrum formosum (Linnaeus, 1766) 
Diplectrum radiale (Quoy & Gaimard, 1824) 
Mycteroperca bonaci (Poey, 1860) 
Família Priacanthidae 
Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801) 
Priacanthus cruentatus (Lacépède, 1802) 
Família Carangidae 
Caranx crysos (Mitchill, 1815) 
Caranx latus Agassiz, 1831 
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) 
Selene setapinnis (Mitchill, 1815) 
Selene vomer (Linnaeus, 1758) 
Trachinotus goodei Jordan & Evermann, 1896 
Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758) 
Família Lutjanidae 
Lutjanus analis (Cuvier, 1828) Cioba, Vermelho 
Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801) 
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) 
Família Sparidae (Sargo-de-dente) 
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Lista 3.2.3.3-1 Inventário taxonômico dos organismos da ictiofauna presentes na baía do 
Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de 
espécies ameaçadas de extinção do IBAMA (2003). Continuação. 
 
 

Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792) 
Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)  
Família Gerreidae 
Diapterus auratus Ranzani, 1840 
Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829) 
Eucinostomus  argenteus Baird & Girard, 1855 
Eucinostomus gula (Cuvier,1830) 
Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863) 
Eucinostomus lefroyi (Goode, 1874) 
Eucinostomus spp 
Eugerres brasilianus (Cuvier, 1830) 
Família Uranoscopidae 
Astroscopus y-graecum (Cuvier, 1829) 
Família Haemulidae 
Anisotremus surinamensis (Bloch, 1791) 
Conodon nobilis (Linnaeus, 1758) 
Haemulon steindachneri (Jordan & Gilbert, 1882) 
Orthopristis ruber (Cuvier, 1830)  
Pomadasys crocro (Cuvier, 1830) 
Família Sciaenidae  
Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830) 
Ctenosciaena gracilicirrhus (Metzelaar, 1919) 
Cynoscion jamaicensis (Vaillant & Bocourt, 1883) 
Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830) 
Cynoscion microlepidotus (Cuvier, 1830) 
Cynoscion striatus (Cuvier, 1829) 
Cynoscion virescens (Cuvier, 1830) 
Isopisthus parvipinnis (Cuvier, 1830) 
Larimus breviceps (Cuvier, 1830) 
Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801) 
Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758) 
Menticirrhus littoralis (Holbrook, 1855) 
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) 
Nebris microps Cuvier, 1830 
Ophioscion punctatissimus Meek & Hildebrand, 1925 
Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875) 
Stellifer brasiliensis (Schultz, 1945) 
Stellifer cf. naso (Jordan, 1889) 
Stellifer rastrifer (Jordan, 1889) 
Stellifer stellifer (Bloch, 1790) 
Umbrina coroides Cuvier, 1830 
Família Mullidae 
Upeneus parvus (Poey, 1853) 
Família Ephippidae 
Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782) 
Família Chaetodontidae 
Chaetodon striatus Linnaeus, 1758 
Família Mugilidae  
Mugil curema Valenciennes, 1836 
Mugil liza Valenciennes, 1836 
Mugil platanus Gunther, 1880 
Mugil sp. 
Família Scaridae 
Sparisoma axillare (Steindachner, 1878) 
Família Gobiidae 
Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837) 
Ctenogobius smaragdus (Valenciennes, 1837) 
Ctenogobius stigmaticus (Poey, 1860) 
Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770) 
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Lista 3.2.3.3-1: Inventário taxonômico dos organismos da ictiofauna presentes na baía do 
Espírito Santo e baía de Vitória. Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de 
espécies ameaçadas de extinção do IBAMA (2003). Conclusão. 
 
 

Gobionellus stomatus Starks, 1913 
Microgobius meeki Evermann & Marsh, 1899 
Família Sphyraenidae 
Sphyraena barracuda (Edwards, 1771) 
Sphyraena guachancho Cuvier, 1829 
Sphyraena sp 
Família Polynemidae 
Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758) 
Família Trichiuridae 
Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 
Família Stromateidae 
Peprilus paru (Linnaeus, 1758) 
ORDEM PLEURONECTIFORMES 
Família Paralichthyidae  
Citharichthys arenaceus Evermann & Marsh, 1900 
Citharichthys macrops Dresel, 1885 
Citharichthys spilopterus Gunther, 1862 
Citharichthys sp 
Paralichthys brasiliensis (Ranzani, 1840) 
Syacium papillosum (Linnaeus, 1758) 
Etropus crossotus Jordan & Gilbert, 1882 
Etropus longimanus Norman, 1933 
Etropus sp 
Família Achiridae 
Achirus declivis Chabanaud, 1940 
Achirus lineatus Linnaeus, 1758 
Catathyridium garmani (Jordan, 1889) 
Trinectes microphthalmus (Chabanaud, 1928) 
Trinectes paulistanus (Miranda-Ribeiro, 1915) 
Família Cynoglossidae 
Symphurus diomedianus (Goode & Bean, 1885) 
Symphurus jenynsi Evermann & Kendall, 1906    
Symphurus tessellatus (Quoy & Gaimard, 1824) 
Symphurus plagusia (Bloch & Schneider, 1801) 
ORDEM TETRAODONTIFORMES 

Família Diodontidae 
Chilomycterus antillarum Jordan & Rutter, 1897 
Cyclichthys spinosus (Linnaeus, 1758) 
Família Ostraciidae 
Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758) 
Acanthostracion polygonius (Poey, 1876) 
Lactophrys trigonus (Linnaeus, 1758) 

Família Tetraodontidae 
Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1758) 

Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785) 
Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900) 
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758) 
ORDEM SILURIFORMES 
Família Ariidae 
Notarius grandicassis (Valenciennes, 1840) 
ORDEM SYNGNATHIFORMES 
Família Syngnathidae 
Syngnathus rousseau Kaup, 1856 
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Em estudo realizado sobre a captura de pescados pelas frotas de pesca da região (Praia Mole 
e Carapebus), ALMEIDA (2004) verificou que estiveram presentes nas capturas duas 
espécies de camarão: Nematopolemon schimitti, classificado na categoria de fauna 
acompanhante, e Xiphopenaeus kroyery, espécie alvo desta prática pesqueira (pesca de 
arrasto). O camarão Nematopolemon schimitti pertence à Família Caridea, com importância 
econômica reduzida no Brasil. O camarão-sete-barbas, Xiphopenaeus kroyery pertence à 
Família Penaeidae, com elevado potencial de comercialização e grande valor de mercado.  
 
Já no estudo de FREITAS NETTO (2003), o autor descreve as artes de pescas utilizadas nos 
principais portos pesqueiros localizados na área de influência indireta. A maior parte da pesca 
ocorre em áreas costeiras e oceânicas do litoral do Espírito Santo e sul da Bahia.  
 
Entre as principais espécies capturadas estão o Xixarro, Olho-de-boi, Tainha, Dourado, 
Enchova, Sarda, Cação-martelo, Baiacu, Cioba, Pescada, Pescadinha, Pargo, além de 
crustáceos como os Camarões sete-barbas, branco e rosa. Os portos Praia do Suá e Prainha 
estão entre os que abrigam a maior frota pesqueira do estado (FREITAS NETTO, 2003).  
 
 
3.2.3.4 Cetáceos 

 
Até o presente momento, registros sobre a ocorrência de cetáceos na baía do Espírito Santo 
se restringem ao monitoramento de cetáceos realizado pela ArcelorMittal Tubarão, onde foi 
avaliada a sua ocorrência, distribuição e hábitos. Neste estudo, o registro dos cetáceos foi 
realizado através de observações em campo (CTA, 2007), vide Figura 3.2.3.3-1. 

 
Dentre as espécies registradas no litoral do Espírito Santo, apenas Sotalia guianensis foi 
registrada através de avistamento na baía do Espírito Santo. Essa é uma espécie que ocorre 
em todo o litoral do estado, preferencialmente nas regiões próximas à linha de costa e em 
locais rasos (FREITAS NETTO, 2003). Os animais ocorrem preferencialmente na isóbata de 
10 metros, sendo que utilizam o local como área de deslocamento e alimentação, não sendo 
uma área de residência (CTA, 2007). Apesar dessa única ocorrência, ja foi registrado o 
encalhe da espécie Steno bredanensis na baía do Espírito Santo (FREITAS NETTO & 
BARBOSA, 2003). 

 
A seguir apresenta-se uma descrição das duas espécies já registradas na baía do Espírito. 

 
- Espécie: Sotalia guianensis (Van Bénéden, 1862) 
  Sinônimos: Sotalia fluviatilis (Gervais & Deville, 1853) (partim) 
  Nomes Vulgares: boto, boto-cinza, golfinho 
  Classe: Mammalia 
  Ordem: Cetacea 
  Família: Delphinidae 
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O ecótipo marinho tem distribuição costeira contínua de Florianópolis, Santa Catarina (27º35' 
S, 48º34' W), a Honduras (15º58' N, 85º 42'W) (da SILVA & BEST, 1996). Ao longo de sua 
distribuição, é encontrado em estuários protegidos, baías e desembocaduras de grandes rios, 
muitas vezes ocupando áreas que não sofrem influência da água do mar (da SILVA & BEST, 
1996). No litoral leste, o boto-cinza é um dos cetáceos com maior número de registros 
(AZEVEDO 1997; DI BENEDITTO, 2001) e, diferentemente de outros delfinídeos, Sotalia 
guianensis utiliza a região costeira ao longo de todo o ano.  

 
- Espécie: Steno bredanensis Lesson, 1828 
  Nome vulgar: Golfinho-de-dentes-rugosos 
  Classe: Mammalia 
  Ordem: Cetacea 
  Família: Delphinidae 

 
 
O golfinho-de-dentes-rugosos tem sido reportado como uma espécie de hábitos oceânicos, 
que ocorre em águas tropicais e subtropicais (JEFFERSON et al., 1993). No Brasil, entretanto, 
tem sido frequentemente observado em águas costeiras (LAILSON-BRITO et al., 1996a). A 
espécie é um dos delfinídeos mais frequentemente registrados no litoral do sudeste do Brasil, 
seja por avistagem, capturas acidentais em redes de pesca ou por animais encontrados 
mortos (AZEVEDO, 1997).  
 
Das espécies de odontocetos registradas na bacia do Espírito Santo, duas possuem hábitos 
exclusivamente costeiros, não realizam longos movimentos e utilizam a região ao longo de 
todo o ano: o boto-cinza (Sotalia guianensis) e a franciscana (Pontoporia blainvillei). Por serem 
espécies costeiras, interagem frequentemente com atividades humanas. Tais interações, que 
ameaçam a conservação de P.blainvillei e Sotalia guianensis, estão presentes em atividades 
de pesca, molestamentos causados pelo crescente aumento do trânsito de embarcações, 
degradação e poluição dos ambientes por despejos de poluentes (BRITO et al., 1994; 
LAILSON-BRITO et al., 1996b; DI BENEDITTO, 1997; IBAMA, 1997; DI BENEDITTO, 2000; 
LAILSON-BRITO, 2000;  IBAMA, 2001). 
 
 
3.2.3.5 Quelônios 

 
As tartarugas marinhas são grandes migradoras, podendo percorrer centenas de milhas entre 
as áreas de reprodução e de alimentação. Algumas espécies de tartarugas marinhas foram 
extintas e a maior parte das populações encontra-se em declínio. As principais ameaças 
passam pela interação com atividades pesqueiras, destruição de habitats de reprodução, de 
descanso e de alimentação, assim como a poluição (BJORNDAL, 1995).  
 
No Brasil, ocorrem cinco das sete espécies de tartarugas marinhas: a tartaruga-cabeçuda, 
Caretta caretta; a tartaruga-verde, Chelonia mydas; a tartaruga-oliva, Lepidochelys olivacea; a 
tartaruga-de-couro, Dermochelys coriacea; e a tartaruga-de-pente, Eretmochelys imbricata 
(TAMAR, 1999). Destas cinco, quatro ja foram registradas na região da Praia Mole e 
Carapebus (COELHO & BARROSO, 2005; TAMAR, 2007).  
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Todas as espécies citadas estão ameaçadas de extinção, e a legislação atual proíbe a captura 
e a comercialização de tartarugas marinhas, assim como a coleta de ovos dos ninhos e a 
produção de artigos derivados de tartarugas marinhas (SANCHES, 1999). Além disso, as 
principais áreas de desova das tartarugas marinhas no Brasil estão protegidas desde 1980 
pelo IBAMA (MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1999). As tartarugas marinhas existentes no 
Brasil também fazem parte da chamada “Lista Vermelha da União Mundial para a 
Conservação da Natureza - IUCN de Animais Ameaçados, 2004” (IUCN, 2004). 
 
Por exporem apenas a cabeça ou parte de seu dorso na superfície da água, as tartarugas 
marinhas são de difícil observação. Assim, diferentemente de cetáceos, por exemplo, que são 
observados mais facilmente em superfície, poucas informações são reunidas acerca dos 
hábitos de tais espécies na costa brasileira. A maior parte da informação está concentrada 
sobre aspectos ligados a reprodução, como áreas e períodos de desova. O dados não 
reprodutivos são relativamente escassos, porém mostram que a costa do Sudeste é uma 
importante área para o desenvolvimento do ciclo de vida das tartarugas marinhas no litoral 
brasileiro (SANCHES, 1999).  
 
As tartarugas marinhas realizam grandes migrações, contudo, as rotas migratórias não estão 
bem definidas na região sudeste do Brasil. O Projeto TAMAR tem realizado um esforço no 
sentido de descrever a biologia e o comportamento das espécies de tartarugas marinhas ao 
longo do litoral brasileiro. Recentemente, estudos realizados através de monitoramento por 
satélite permitiram obter informações referentes às áreas geográficas onde essas espécies 
passam grande parte do seu ciclo de vida. Transmissores colocados no casco de algumas 
tartarugas permitem localizar o animal pelo sinal emitido, que é captado por satélite quando 
elas vão à superfície respirar.  
 
No caso do TAMAR, esses estudos foram realizados em conjunto com pesquisadores do 
Conservation and Research Center – Smithsonian Institute – USA e parte dos resultados 
foram disponibilizados na página do TAMAR (http://www.tamar.org.br/satelite.htm). Os 
resultados mostraram que tartarugas marcadas têm deslocamento preferencial na plataforma 
continental. Porém, alguns exemplares marcados realizaram deslocamentos na província 
oceânica do Espírito Santo, como as tartarugas "Capixaba" e "Povoação". As Figuras 3.2.3.5-
1 e 3.2.3.5-2 ilustram esse deslocamento.  
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Figura 3.2.3.5-1: Deslocamentos de um exemplar de tartaruga-marinha "Povoação" em águas  
oceânicas do estado do Espírito Santo. (Fonte: http://www.tamar.org.br/satelite.htm). 

 
 
 

 
 

Figura 3.2.3.5-2: Deslocamentos de um exemplar de tartaruga-marinha "Capixaba" em águas  
oceânicas do estado do Espírito Santo. (Fonte: http://www.tamar.org.br/satelite.htm). 
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A bacia do Espírito Santo também é uma área importante de reprodução e alimentação para 
as tartarugas marinhas no Brasil. O maior sítio de reprodução da tartaruga-verde (Chelonia 
mydas) no Brasil está localizado na Ilha da Trindade (SANCHES, 1999). Nas praias do Estado 
do Espírito Santo são reportadas desovas das cinco espécies de tartarugas marinhas, sendo 
mais frequentes para Caretta caretta e Dermochelys coriacea (SANCHES, 1999). Reith et al. 
(1996) registraram 249 desovas nas proximidades da foz do rio do Doce na temporada 
reprodutiva 1995/1996. 
 
Até o presente momento não existem dados publicados sobre os quelônios na baía do Espírito 
Santo e Vitória. Porém, sabe-se que a região é frequentada por esses organismos, uma vez 
que são frequentemente avistados pela população e eventualmente se prendem a redes de 
pesca. 
 
No município de Serra, um trabalho de manejo e conservação das tartarugas marinhas vem 
sendo realizado desde a temporada 2001/2002. Em outubro de 2004, firmou-se um convênio 
de cooperação técnica entre a ArcelorMittal Tubarão e a Fundação Pró-TAMAR, a fim de 
realizar o monitoramento de desovas das tartarugas marinhas na região da Praia Mole e 
Carapebus (Figura 3.2.3.3-1), já que é uma das regiões onde há uma grande concentração de 
desovas (TAMAR, 2007).  
  
Segundo esse estudo, durante o período de monitoramento houve 54 registros reprodutivos 
de tartarugas marinhas na região de Praia Mole/Carapebus, sendo 36 desovas, 6 meias-luas 
e 12 registros sem desovas. No ano de 2006/2007, dos 36 ninhos registrados na Praia Mole, 
24 eram da espécie Caretta caretta, conhecida popularmente como tartaruga-cabeçuda e 12 
ninhos não puderam ter a espécie identificada, devido à ausência de filhotes vivos ou 
natimortos no ninho (TAMAR, 2007).  
 
O estudo concluiu que durante o decorrer da temporada reprodutiva 2006/2007 do 
monitoramento de desovas de tartarugas marinhas, a região da Praia Mole destacou-se como 
uma área de importância para o ciclo de vida desses animais, observando um aumento de 
desovas comparado com as temporadas anteriores. A região da Praia Mole é também uma 
importante área de alimentação de tartarugas marinhas da espécie Chelonia mydas, não 
havendo muitos problemas em relação à poluição luminosa, redes de pesca e de espera, 
coleta de ovos, como em outras áreas do litoral serrano, já que é uma área de praia pouco 
frequentada e de pouca influência antrópica. Essa região mostrou também ser o local de 
maior concentração de desovas de tartarugas marinhas da espécie Caretta caretta do litoral 
Serrano (TAMAR, 2007). 
 
O período reprodutivo se desenvolve entre os meses de setembro e fevereiro. A Figura 
3.2.3.5-3 mostra a distribuição temporal dos ninhos registrados nas Bases do Projeto TAMAR-
IBAMA no Espírito Santo, na temporada 2004/2005 (TAMAR, 2005). 
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Número de Ninhos 

Caretta caretta 
 
Dermochelys coriacea 
 
Não Identificada 

 
 

Figura 3.2.3.5-3: Distribuição temporal dos ninhos registrados nas Bases do Projeto TAMAR 
IBAMA no Espírito Santo, na temporada 2004/2005 (TAMAR, 2005). 

 
 
A seguir apresenta-se uma breve descrição das quatro espécies de tartarugas marinhas que 
ocorrem na região da Praia Mole e adjacências, baseado em Lutz & Musick (1996), Sanches 
(1999) e TAMAR (1999) e MMA (2002). 

 
 

 TARTARUGA-VERDE (Chelonia mydas) 
 

Quando filhote, é uma espécie onívora, tornando-se basicamente herbívora quando juvenil e 
adulta, podendo alimentar-se eventualmente de moluscos, esponjas e ovos de peixes. A 
espécie é considerada cosmopolita e as principais áreas de nidificação e alimentação estão 
nos trópicos. Normalmente são encontradas em profundidades rasas de até 20m. A espécie 
se reproduz, preferencialmente, nas áreas oceânicas brasileiras, mas há alguns registros de 
desovas em pontos no litoral dos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe e Espírito 
Santo. A Ilha de Trindade (ES) é considerada o maior sítio de reprodução desta espécie no 
Brasil. O Atol das Rocas abriga a segunda maior colônia, enquanto que em Fernando de 
Noronha está a população mais ameaçada, com um número anual de desovas muito inferior 
ao registrado nas outras áreas. 

 
 

 TARTARUGA-CABEÇUDA (Caretta caretta) 
 

A tartaruga-cabeçuda é uma espécie onívora, podendo alimentar-se de crustáceos, moluscos, 
águas-vivas, hidrozoários, ovos de peixes e algas. Habita normalmente profundidades rasas 
até cerca de 20m. Quanto à reprodução das tartarugas marinhas no litoral do Brasil, observa-
se que o maior número de ninhos é desta espécie. Foram registradas áreas de desova na 
Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.  
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 TARTARUGA-OLIVA (Lepidochelys olivacea) 
 

A tartaruga-oliva é a menor das tartarugas marinhas que ocorrem em águas brasileiras. 
Alimenta-se em águas mais profundas que as outras espécies, geralmente entre 80 e 100m. 
Porém, pode ser encontrada em águas mais rasas, principalmente em áreas próximas a 
estuários. A espécie é onívora, alimentando-se de peixes, moluscos, hidrozoários, crustáceos, 
algas, briozoários, tunicados e ovos de peixe. Particularmente no Brasil, possuem hábito 
solitário nas emergências à praia, sendo que as desovas se concentram no Estado de 
Sergipe.  

 
 

 TARTARUGA-DE-PENTE (Eretmochelys imbricata) 
 

Enquanto filhotes, os indivíduos da espécie vivem em associação com bancos de algas do 
gênero Sargassum, alimentando-se principalmente de pequenos crustáceos. Na fase juvenil e 
adulta, a espécie torna-se onívora, podendo alimentar-se de algas, ovos de peixe, crustáceos, 
moluscos, ouriços, corais e esponjas. São encontradas normalmente em profundidades rasas 
até cerca de 40m. A espécie pode ser mais observada em áreas tropicais, sendo as 
populações dessas áreas compostas principalmente por subadultos. Poucas colônias de 
adultos são conhecidas. No Brasil, a principal área de desovas é o litoral norte do Estado da 
Bahia. Mas há registros de ninhos nos estados do Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito 
Santo. 

 
As principais ameaças às tartarugas marinhas na costa brasileira estão ligadas a perturbações 
nas áreas de desova, como a ocupação desordenada da zona costeira, criação de animais 
domésticos em praias, abate de fêmeas e coleta de ovos, trânsito, iluminação artificial, entre 
outras (TAMAR, 1999; SANCHES, 1999). Adicionalmente, capturas acidentais em artes de 
pesca são a principal causa de mortalidade de tartarugas marinhas em áreas de alimentação 
e desova (BARATA et al., 1998; BELLINI & SANCHES, 1998; TAMAR, 1999; SANCHES, 
1999).   

 
Alguns estudos mostram essas ameaças, como no estudo de Coelho e Barroso (2005) no 
litoral do município de Serra, onde os autores observaram que, além dos conflitos de uso e 
ocupação do espaço da orla marítima, também foram diagnosticados conflitos entre as 
atividades pesqueiras, tipicamente de redes em geral, e as tartarugas marinhas.  Nesse 
estudo (COELHO & BARROSO op. cit.), os autores encontraram, durante as temporadas de 
2002/03 e 2003/04, 63 indivíduos de C. mydas, 1 Eretmochelys imbricata e 1 Lepidochelys 
olivacea. 96,9% desses indivíduos foram encontrados mortos, sendo que duas tartarugas da 
espécie C. mydas foram resgatadas da posse de pescadores ainda vivas. 49,2 % das 
tartarugas marinhas encontradas mortas apresentaram sinais evidentes de emalhes com rede 
de pesca.  
 
 
 
 




