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5.2 Meio Biótico 

5.2.1 Metodologia Aplicada 

A metodologia aplicada no presente documento para fins de análise do Meio Biótico será 

devidamente explicitada, separadamente, quando da apresentação de cada grupo da 

fauna (terrestre e aquática), assim como a flora. 

Esta segregação metodológica é justificada pela variabilidade de técnicas de amostragens 

observada para a biota terrestre e aquática; portanto, seguindo a itemização aplicada ao 

documento, serão apresentadas, respectivamente, as metodologias aplicadas ao estudo 

da Biota Terrestre (item 5.2.2), dividida em Flora (item 5.2.2.1) e Fauna (item 5.2.2.2), 

sendo a última segregada em Entomofauna, Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna; e da 

Fauna Aquática (item 5.2.3), dividida em Comunidades Planctônicas, Comunidades 

Bentônicas (marinha e praial), Ictiofauna, Cetáceos e Quelônios. 

A permissão para  captura/coleta/transporte/exposição de animais silvestres foi concedida 

pelo IBAMA via Coordenação Geral de Autorização de Uso e Gestão da Fauna e 

Recursos Pesqueiros por meio de duas autorizações: 

● Fauna Terrestre: Autorização nº 217/2009 de 13/10/09 (Anexo 22) 

● Fauna Marinha: Autorização nº 231/09 de 30/10/09 (Anexo 22) 

5.2.2 Biota Terrestre 

5.2.2.1 Flora 

a) Introdução 

● Aspectos Conceituais 

O ecossistema Restinga existente no estado do Espírito Santo encontra-se localizado ao 

longo de aproximadamente 370 km de costa (THOMAZ E MONTEIRO, 1993), 

interrompido em alguns pontos pelos Tabuleiros Costeiros e pelas formações Pré-

cambrianas (MOREIRA e CAMELIER, 1977).  
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A palavra restinga, no sentido fitogeográfico, designa as formações vegetais que cobrem 

as planícies quaternárias arenosas litorâneas e, no sentido ecológico, indica todo o 

conjunto de fatores bióticos e abióticos que interagem entre si, formando um ecossistema 

com características peculiares (SILVA, 1990), resultante da ação conjunta de fontes de 

areia, correntes de deriva litorânea, variação do nível relativo do mar e de armadilhas para 

retenção de sedimentos formados durante o quaternário (SUGUIO e TESSLER, 1984). 

É um ecossistema que apresenta substrato com baixos valores de nutrientes e 

relativamente seco nas camadas superficiais, sendo bastante intensa a evaporação 

(ALONSO, 1977). Devido às suas condições edafo-climáticas, somente espécies providas 

de adaptações especiais encontram condições satisfatórias de sobrevivência, como por 

exemplo, o seu sistema radicular profundo e extremamente ramificado, apropriado à 

fixação e busca de água e nutrientes em maior amplitude nas camadas mais profundas do 

solo, além do pequeno tamanho das folhas e sua natureza coriácea, que reduzem a 

excessiva transpiração e se apresentam resistentes às injúrias acarretadas pela ação dos 

ventos (ANDRADE, 1968; WAISEL, 1972; ALONSO, 1977). 

Ao longo do tempo foi formada uma cobertura vegetal com características próprias, onde 

pesquisadores reconhecem haver uma grande riqueza de comunidades estabelecidas, 

desde as regiões mais próximas à praia até as mais distantes, com características fito-

fisionômicas distintas para cada formação. A classificação das comunidades da restinga é 

elaborada na maioria dos trabalhos considerando aspectos referentes ao solo, atmosfera, 

proximidade com o mar, além daqueles de caráter fisionômico e florístico (ARAÚJO e 

HENRIQUES, 1984).  

A distribuição desta vegetação é afetada por fatores diversos como: presença de corpos 

d’água, desnível do solo, profundidade do lençol freático, distância em relação ao mar, 

formação geológica e até a direção dos ventos. Dentro destas comunidades são 

encontradas diversas formas biológicas como: árvores, arbustos, herbáceas eretas e 

rastejantes, lianas, além de epífitas. Em determinadas comunidades prevalecem árvores 

de portes consideráveis, em outras são as arbustivas ou herbáceas que predominam 

(PEREIRA, 1990; ARAÚJO e HENRIQUES, 1984). 
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b) Metodologia 

Para elaboração deste diagnóstico foram coletados dados primários em todas as 

fitofisionomias detectadas ao longo da área de interesse da Ferrous, por meio de 

campanhas realizadas “in loco” no mês de setembro de 2009. A vegetação vascular foi 

classificada com base na literatura (ARAÚJO e HENRIQUES, 1984; PEREIRA, 2003; 

RADAMBRASIL, 1983; RIZZINI, 1979) e na legislação vigente (CONAMA no 303, 2002, 

além de ESPÍRITO SANTO, 1996; ESPÍRITO SANTO, 1997) e mapeada diretamente no 

campo. O mapa de vegetação foi elaborado na escala de 1:10.000, de tal forma que  se 

possa ter uma boa visualização das diferentes fitofisionomias encontradas (Figura 5.2.2.1-

1). 
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Para as amostragens fitossociológicas realizadas na vegetação arbustivo-arbórea 

existente nas diferentes fitofisionomias, utilizou-se o método das parcelas com cinco 

unidades amostrais de 50x10 m (DAP ≥ 10 cm) por formação e cinco subparcelas de 

10x10 m (3 ≤ DAP < 10 cm), (MULLER - DOMBOIS e ELLENBERG, 1974). Foram 

computados os diâmetros e as alturas dos indivíduos, sendo os cálculos realizados 

utilizando o Programa Mata Nativa (2009).  

Para as formações predominantemente arbustivas, utilizou-se o método de intercepto de 

linha para obter informações lineares, onde foi verificada a frequência das espécies 

interceptadas a cada cinco metros (para a formação Palmae foram utilizado intervalos 

com 60 m; para a aberta de Clusia e as entre-moitas com 100 m e na Pós-praia com 125 

m). Nestas amostragens foram consideradas as herbáceas e arbustivas. As lianas não 

foram incluídas nas amostras e apenas na florística, devido à dificuldade de se 

estabelecer um indivíduo. Para a formação Palmae, onde ocorre Allagoptera arenaria 

(guriri) que possui caule subterrâneo e gera dificuldade na delimitação dos indivíduos, um 

indivíduo foi considerado como o agrupamento dos eixos aéreos isolados de outros 

agrupamentos pelo solo exposto ou de vegetação herbácea. Na formação 

predominantemente herbácea (halófila-psamófila), foram aplicadas 20 amostras de 1m2 e 

computada a frequência das espécies amostradas (BROWER e ZAAR, 1984).  

Esta análise foi realizada através de amostragens fitossociológicas nas diferentes 

comunidades, em apenas uma estação do ano, pois uma amostragem (monitoramento) 

de vegetação vascular no inverno e outra no verão não trariam resultados muito 

diferenciados (significativos) que pudessem contribuir com o diagnóstico. 

A curva de rarefação foi calculada segundo GOTELLI E ENTSMINGER (2001). O 

dendrograma de similaridade foi elaborado com base em JACCARD (HAMMER et al., 

2001). 

Através de observações e amostragens de campo, foram identificadas as espécies 

ameaçadas de extinção e endêmicas, em conformidade com a legislação vigente 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06; IBAMA, 2008 e DECRETO 1499-R - ESPÍRITO 

SANTO, 2005). 
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c) Vegetação Atual 

A vegetação existente na área na área de influência do empreendimento, que se localiza 

no espaço territorial do município de Presidente Kennedy/ES encontra-se inserida no 

contexto fitogeográfico da Floresta Atlântica (RIZZINI, 1979) e ecossistema associado 

denominado Restinga (PEREIRA, 1990, 2003; ARAÚJO e HENRIQUES, 1984), onde a 

cobertura vegetal atual constitui-se pelas seguintes tipologias: Formações arbustivas 

abertas não inundáveis [Aberta de Clusia (AC), Entre-moitas (E) da aberta de Clusia], 

Formações arbustivas fechadas não inundáveis [Pós-praia (PP), Palmae (Pa)], 

Formações florestais inundáveis [Mata de Várzea (MV) e Manguezal (Ma)], Formações 

florestais não inundáveis [Mata Seca de Restinga (MS), Mata Baixa de Restinga (MB)], 

Formação herbácea inundável [halófila-psamófila (HP)] e Vegetação 

antrópica/antropizada [Floresta Plantada com Eucalipto (FPE), Pastagem (P), Mata Seca 

de Restinga Degradada (MSD), Aberta de Clusia  e Degradada (ACD)]. 

d) Levantamento Florístico 

O levantamento florístico evidenciou a presença de 184 espécies e 66 famílias. As 

Famílias mais representativas foram Myrtaceae, com vinte e sete espécies, seguida por 

Moraceae com oito espécies, Leguminosae Faboideae com sete espécies, Sapotaceae 

com seis espécies e, Araceae, Cactaceae e Sapindaceae, com cinco espécies cada, 

conforme apresentado na Tabela 5.2.2.1-1, a seguir. 

Durante o levantamento, foram encontradas espécies que não puderam ser identificadas 

ao nível específico devido à ausência de caracteres reprodutivos. Embora haja espécies 

ao nível de gênero, estas não apresentam características vegetativas próximas das 

respectivas espécies ameaçadas pertencentes aos gêneros listados. 
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Tabela 5.2.2.1-1: Listagem das famílias e espécies terrestres encontradas na área de 
influência do empreendimento. 

Fitofisionomias Espécie Família Nome Vulgar 
AC E PP Pa MV MS MB FPE P MSD ACD Ma HP

Adenocalymma conjugata Bignoniaceae                

Aechmea ligulata Bromeliaceae                

Alchornea triplinervia Euphorbiaceae Filipe               

Allagoptera arenaria Arecaceae Guriri                   

Allophylus puberulus Sapindaceae                 

Alternanthera maritima Amaranthaceae                 

Anchietea pyrifolia Violaceae                 

Andira fraxinifolia Leg. Faboideae Angelim-coco                

Annona sp.1 Annonaceae                

Anthurium parasiticum Araceae                

Anthurium pentaphyllum Araceae                

Anthurium raimundii Araceae                

Arrabidae conjugata Bignoniaceae                

Aspidosperma aff. Illustre Apocynaceae Tambu-pequiá               

Astronium concinnum Anacardiaceae Gonçalo-alves               

Astronium graveolens Anacardiaceae Aderne               

Avicennia germinans Avicceniaceae                

Bactris setosa Arecaceae Tucum-do-brejo               

Borreria verticillata Rubiaceae                

Bougainvillea cf. spectabilis Nyctaginaceae Buganvile                 

Brachiaria humidicola Poaceae Brachiária                 

Brasiliopuntia brasiliensis Cactaceae Mandacaru                  

Bromelia antiacantha Bromeliaceae Bromélia                

Brosimum sp.1 Moraceae                

Byrsonima sericea Malpighiaceae Murici                 

Calophyllum brasiliense Clusiaceae Uanandi-preto               

Campomanesia aff. Guaviroba Myrtaceae                

Campomanesia guazumifolia Myrtaceae Gabiroba               

Canavalia rosea Leg. Faboideae                

Capparis flexuosa Capparaceae Feijão-da-praia                 
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Tabela 5.2.2.1-1: Listagem das famílias e espécies terrestres encontradas na área de 
influência do empreendimento. Continuação. 

Fitofisionomias Espécie Família Nome Vulgar 
AC E PP Pa MV MS MB FPE P MSD ACD Ma HP

Casearia sp.1 Flacourtiaceae Mamão-do-mato-mato               

Casearia sp.2 Flacourtiaceae                

Casearia sp.3 Flacourtiaceae                

Cathedra bahiensis Olacaceae Tita               

Cattleya  guttata* Orchidaceae                

Cecropia pachystachya Cecropiaceae Imbaúba-mirim               

Celtis cf. Iguanaea Ulmaceae                 

Celtis sp.1 Ulmaceae                 

Centrosema sp.1 Leg. Faboideae                 

Cereus fernanbucensis Cactaceae Saborosa                 

Cestrum aff. Laevigatum Solanaceae                

Cestrum sp.1 Solanaceae                 

Chamaecrista flexuosa Leg. Caesalpinoideae                

Chrysophyllum lucentifolium Sapotaceae Uacá                

Chrysophyllum sp. Sapotaceae                

Clavija brasiliensis Theophrastaceae                 

Clusia hilariana Clusiaceae                 

Coccoloba arborescens Polygonaceae                

Cordia sp.1 Boraginaceae                 

Couepia schottii Chrysobalanaceae Milho-torrado-de-folha-larga                

Couepia sp. Chrysobalanaceae                

Cryptanthus dorothyae Bromeliaceae                

Cupania emarginata Sapindaceae                

Cuphea flava Lythraceae                

Davilla rugosa Dilleniaceae Cipó-caboclo               

Dichorizandra sp. Commelinaceae                

Diodia aff. Radula Rubiaceae                

Dioscorea aff. Glandulosa Dioscoriaceae Batata-da-praia                

Diospyros inconstans Moraceae                

Dodonea viscosa Sapindaceae                

Epidendron dentatum Orchidaceae                

SP�a glabrata Euphorbiaceae Cinta-larga                  

Eriotheca macrophylla Bombacaceae Imbiruçu               

Erythroxyllum sp.1 Erythroxylaceae                

Erythroxyllum sp.2 Erythroxylaceae                

Erythroxyllum sp.3 Erythroxylaceae                

Erythroxyllum sp.4 Erythroxylaceae                

Eucaliptus sp. Myrtaceae Eucalipto               
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Tabela 5.2.2.1-1: Listagem das famílias e espécies terrestres encontradas na área de 
influência do empreendimento. Continuação. 

Fitofisionomias Espécie Família Nome Vulgar 
AC E PP Pa MV MS MB FPE P MSD ACD Ma HP

Eugenia sp.1 Myrtaceae                 

Eugenia sp.2 Myrtaceae                

Eugenia sp.3 Myrtaceae                

Eugenia sp.4 Myrtaceae                

Eugenia sp.5 Myrtaceae                

Eugenia sp.6 Myrtaceae                

Eugenia sp.7 Myrtaceae                

Eugenia uniflora Myrtaceae Pitanga               

Ficus gomelleira Moraceae Mata-pau               

Ficus sp.1 Moraceae Ficus-mirim               

Ficus sp.2 Moraceae                

Ficus sp.3 Moraceae Figueira               

Ficus sp.4 Moraceae                

Ficus sp.5 Moraceae                

Gallesia integrifolia Phytolacaceae Pau-d'alho                

Garcinia brasiliensis Clusiaceae Guanandi-da-areia                

Gaylussacia brasiliensis Ericaceae                 

Guapira noxia Nyctaginaceae Maria-mole               

Guapira opposita Nyctaginaceae João-mole                  

Guapira sp.1 Nyctaginaceae                

Hippeastrum sp. Amarylidaceae                

Hylocereus setaceus Cactaceae                

Ilex integerrima Aquifoliaceae               

Inga capitata Leg. Mimosoideae Ingá-feijão               

Inga laurina Leg. Mimosoideae Ingá-mirim               

Inga subnuda Leg. Mimosoideae aca-pau               

Ipomoea ac-caprae Convolvulaceae                

Ipomoea imperati Convolvulaceae                 

Jacarandá puberula Bignoniaceae Caroba                

Jacquinia armilaris* Theophrastaceae                

Lagenocarpus verticillatus Cyperaceae                

Laguncularia racemosa Combretaceae                

Leg. Faboideae sp.1 Leg. Faboideae                

Licania sp.1 Chrysobalanaceae                

Machaerium hirtum Leg. Faboideae Angico-roxo               

Manilkara salzmannii Sapotaceae Massaranduba               

Manilkara subsericea Sapotaceae                

Marlierea aff. Neuwiediana Myrtaceae                 
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Tabela 5.2.2.1-1: Listagem das famílias e espécies terrestres encontradas na área de 
influência do empreendimento. Continuação. 

Fitofisionomias Espécie Família Nome Vulgar 
AC E PP Pa MV MS MB FPE P MSD ACD Ma HP

Mikania sp.1 Asteraceae                 

Mikania sp.2 Asteraceae                

Monstera adansonii Araceae                

Myrcia falax Myrtaceae Batinga-roxa               

Myrcia sp.1 Myrtaceae                

Myrcia sp.2 Myrtaceae                

Myrcia sp.3 Myrtaceae                

Myrcia sp.4 Myrtaceae                

Myrcia sp.5 Myrtaceae                

Myrcia sp.6 Myrtaceae                

Myrcia sp.7 Myrtaceae                

Myrcia sp.8 Myrtaceae                

Myrcia sp.9 Myrtaceae                

Myrciaria sp.1 Myrtaceae                

Myrciaria sp.2  Myrtaceae                

Myrciaria sp.3 Myrtaceae                

Myrciaria sp.4 Myrtaceae                

Myrciaria sp.5 Myrtaceae                

Myrciaria sp.6 Myrtaceae                

Myrciaria sp.7 Myrtaceae                

Ocotea notata Lauraceae                  

Ocotea sp.1 Lauraceae                

Ocotea sp.2 Lauraceae                

Oxypetalum banksii Asclepiadaceae                

Panicum  sp.  Poaceae                

Paspalum maritimum Poaceae Grama-da-praia                   

Passiflora sp.1 Passifloraceae Maracujá-do-mato                 

Passiflora sp.2 Passifloraceae Maracujá-do-mato                

Paulinia wainmaneifolia Sapindaceae                

Peltogyne sp.1 Leg.caesalpinoideae                

Peperomia aff. rubricaulis Piperaceae                

Peplonia  sp. Asclepiadaceae                

Pereskia aculeata Cactaceae Orapronobis                

Philodendron pedatum Araceae                

Picramnia bahiensis Simarubaceae Caixeta-preta               

Pilosocereus arrabidae Cactaceae                 

Piper hispidum Piperaceae                

Plumbago scandens Plumbaginaceae                



 

 

 

 

 

CPM RT 127/10 
Maio/10 

11/385 EIA - Estudo de Impacto Ambiental da Planta 
de Filtragem e Terminal Portuário Privativo 

para Embarque de Minério de Ferro 
Presidente Kennedy/ES 

Rev. 00
 

Tabela 5.2.2.1-1: Listagem das famílias e espécies terrestres encontradas na área de 
influência do empreendimento. Continuação. 

Fitofisionomias Espécie Família Nome Vulgar 
AC E PP Pa MV MS MB FPE P MSD ACD Ma HP

Paspalum sp.1 Poaceae                

Paspalum sp.2 Poaceae                

Polypodium sp.1 Polypodiaceae                

Pouteria sp.1 Sapotaceae                

Protium heptaphyllum Burseraceae Amescla                   

Protium icicariba Burseraceae                

Pseudobombax grandiflora Bombacaceae                 

Psychotria sp.1 Rubiaceae                

Pteroleps glomerata Melastomataceae                

Randia armata Rubiaceae Ponteiro               

Rhizophora mangle Rhizophoraceae                

Sapium glandulatum Euphorbiaceae Leiteirinha               

Schinus terebinthifolius Anacardiaceae Aroeira               

Senegalia lacerans Leg. Mimosoideae Arranha-gato               

Senna angulata Leg. Caesalpinoideae                

Serjania sp.1 Sapindaceae                 

Sideroxylon obtusifolium  Sapotaceae Quixabeira                  

Simaruba amara Simarubaceae Caxeta                

Sloanea sp Elaeocarpaceae                

Smilax rufescens Smilacaceae                 

Sporobulus virginicus Poaceae                

Stenothaphrum secundatum Poaceae                

Stygmaphyllum paralias Malpighiaceae                 

Stygmaphyllum sp.1 Malpighiaceae                   

Stylosantes scabra Leg. Faboideae                

Swartzia apetala Leg. Faboideae Arruda-conceição               

Syngonanthus sp.1 Eriocaulaceae                

Tabernaemontana salzmanni Apocynaceae Espeta               

Tapirira guianensis Anacardiaceae Cupuba                

Tibouchina sp.1 Melastomataceae Quaresma               

Tillandsia stricta Bromeliaceae                

Tocoyena bullata Rubiaceae                

Trichilia sp.1 Meliaceae                

Trichilia sp.2 Meliaceae                

Vanilla chamissonis Orchidaceae                

Vriesea procera Bromeliaceae                

Ximenia americana Olacaceae                   

Zanthoxylum sp. Rutaceae                
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Tabela 5.2.2.1-1: Listagem das famílias e espécies terrestres encontradas na área de 
influência do empreendimento. Conclusão. 

Fitofisionomias Espécie Família Nome Vulgar 
AC E PP Pa MV MS MB FPE P MSD ACD Ma HP

Ziziphus platyphylla Rhamnaceae Juá                 

Zollernia glabra Leg. Faboideae Pitombinha                           
 

Legenda: AC – aberta de clúsia; E – entre-moita; PP – pós-praia; Pa – palmae; MV – mata de várzea; MS – mata 
seca de restinga; MB – mata baixa de restinga; FPE – Floresta Plantada com Eucalipto; P – pastagem; MSD – 
mata seca de restinga degradada; ACD – aberta de Clusia degradada; Ma - Manguezal; HP – halófila-psamófila. * 
ameaçada de extinção. 

e) Similaridade 

O dendrograma indica similaridade florística de média a alta (40%) entre a Pós-praia e a 

formação Palmae, pois estas comunidades se entrelaçam e a similaridade pode ser um 

estágio de regeneração da Pós-praia após perturbação. A Mata Seca Degradada e a 

Aberta de Clusia degradada possuem a segunda similaridade (30%). O restante das 

comunidades apresentou alta dissimilaridade (Figura 5.2.2.1-2). Devido a estas e outras 

características, todas as fitofisionomias serão descritas separadamente. 

 
Figura 5.2.2.1-2: Similaridade florística entre Manguezal (Ma), Pastagem (P), Mata Seca Degradada (MSD), 

Aberta de Clúsia Degradada (MSD), Halófila-psamófila (HP), Pós-Praia (PP), Palmae (Pa), Entre - moitas 
(E), Aberta de Clúsia (AC), Mata Seca (MS), Mata Baixa (MB), Mata de Várzea (MV), Floresta Plantada com 

Eucalipto (FPE).  
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f) Descrição da Vegetação 

● Palmae (Pa) 

A formação Palmae está localizada nas áreas de influência direta, indireta e fora da área 

de supressão, fica próxima à praia substituindo a formação pós-praia. A formação Palmae 

apresenta os indivíduos de forma aglomerada com altura de cerca de 1,5 m, com o solo 

(areia quartzosa marinha) sombreado em sua maior parte pela cobertura vegetal. 

Fitofisionomia dominada pelo Alagoptera arenaria (guriri), e por outras plantas que 

ocorrem de maneira esparsa (Figuras 5.2.2.1-3 e 5.2.2.1-4). 

  
Figura 5.2.2.1-3: Aspecto da formação Palmae com 

predomínio de Alagoptera arenaria (guriri). 
Figura 5.2.2.1-4: Outro aspecto da formação 

Palmae. 

As amostragens através do intercepto de linha nas áreas da formação Palmae foram 

suficientes para captar a maior riqueza de espécies da área, pois a curva de diversidade 

(Figura 5.2.2.1-5) apresentou tendência de estabilização.   
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Figura 5.2.2.1-5: Curva de rarefação de diversidade da formação Palmae. 

Dentre as 13 espécies amostradas, destacou-se a Allagoptera arenaria (guriri) em relação 

à frequência (Tabela 5.2.2.1-2), com predomínio sobre as outras espécies. Isto está de 

acordo com o observado na paisagem local (Figuras 5.2.2.1-6 e 5.2.2.1-7). O índice de 

diversidade de SHANNON-WEAVER (H') foi de 1,84, e a equitabilidade (J = H'/lnS) foi de 

0,75.  

  
Figura 5.2.2.1-6: Predomínio de Alagoptera arenaria 

(guriri) na formação Palmae. 
Figura 5.2.2.1-7: Outro aspecto da formação 

Palmae com predomínio de guriri. 
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Tabela 5.2.2.1-2: Parâmetros fitossociológicos da formação Palmae na área do 
empreendimento. 

Espécie NIn FA FR  (%) 

Allagoptera arenaria 32 2,67 34,06 

Alternanthera maritima 14 1,17 14,90 

Cereus fernanbucensis 9 0,75 9,58 

Capparis flexuosa 7 0,58 7,45 

Cestrum sp.1 7 0,58 7,45 

Guapira opposita 6 0,50 6,39 

Stigmaphyllum sp. 6 0,50 6,39 

Allophylus sp. 4 0,33 4,26 

Bromelia antiacantha 4 0,33 4,26 

Ximenia americana 2 0,17 2,13 

Cordia sp. 1 0,08 1,06 

Paspalum maritimum 1 0,08 1,06 

Ziziphus sp. 1 0,08 1,06 

Total  7,83 100,0 
Legenda: NIn – número de intervalos em que a espécie aparece; FA – frequência absoluta; FR – frequência relativa. 

● Aberta de Clúsia (AC) 

A formação aberta de Clusia, localizada nas áreas de influência direta, indireta e com 

parte dentro da área de supressão, é caracterizada pela descontinuidade da vegetação, 

disposta em moitas com formatos irregulares que atingem até cinco metros de altura. No 

interior dessas moitas é notável a presença de um indivíduo de porte maior, arbustivo, 

geralmente representado na área por Protium icicariba ou Clusia hilariana, sendo a região 

periférica de cada moita composta por indivíduos pertencentes principalmente à Família 

Bromeliaceae (Figuras 5.2.2.1-8 e 5.2.2.1-9), estabelecidos sobre solo arenoso (areia 

quartzosa marinha). Em alguns locais, devido ao pastoreio pelo gado, o solo se apresenta 

com baixa cobertura da vegetação, já em outros locais se encontra com boa cobertura.  
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Figura 5.2.2.1-8: Aspecto geral da formação Aberta 

de Clúsia. 
Figura 5.2.2.1-9: Outro aspecto da formação Aberta 

de Clúsia. 

As amostragens através do intercepto de linha nas áreas da formação aberta de Clusia 

foram suficientes para captar a maior riqueza de espécies da área, pois a curva de 

diversidade (Figura 5.2.2.1-10) apresenta tendência de estabilização.  
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Figura 5.2.2.1-10: Curva de rarefação de diversidade da Formação Aberta de Clúsia. 

Dentre as 28 espécies amostradas, destacou-se Ocotea notata em relação à frequência 

(Tabela 5.2.2.1-3), corroborando as observações encontradas na paisagem local. A 

espécie Marlierea sp. foi a segunda colocada, o que comprova o predomínio das espécies 

arbustivas na formação analisada. Outras espécies como Marlieria aff. neuwidieana., 

Eugenia sp.1 e Clusia hilariana também mostraram-se representativas na área. O índice 
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de diversidade de SHANNON-WEAVER (H') foi de 2,85 e a equitabilidade (J = H'/lnS) foi 

de 0,93. 

Tabela 5.2.2.1-3: Parâmetros fitossociológicos da formação aberta de Clúsia na área de 
influência do empreendimento. 

Espécie NIn FA FR  (%) 

Ocotea notata 14 0,70 10,85 

Marlierea sp. 11 0,55 8,53 

Clusia hilariana 8 0,40 6,20 

Allagoptera arenaria 8 0,40 6,20 

Eugenia sp.1 7 0,35 5,43 

Tillandsia stricta 6 0,30 4,65 

Gaylussacia brasiliensis 6 0,30 4,65 

Coccoloba arborescens 6 0,30 4,65 

Vriesea procera 5 0,25 3,88 

Anthurium raimundii 5 0,25 3,88 

Ilex integerrima 5 0,25 3,88 

Pilosocereus arrabidae 5 0,25 3,88 

Polypodium sp. 5 0,25 3,88 

Aechmea ligulata 4 0,20 3,10 

Pera glabrata 4 0,20 3,10 

Eugenia sp.3 4 0,20 3,10 

Manilkara subsericea 4 0,20 3,10 

Protium icicariba 4 0,20 3,10 

Cereus fernanbucensis 3 0,15 2,33 

Byrsonima sericea 3 0,15 2,33 

Eugenia sp.2 3 0,15 2,33 

Protium heptaphyllum 3 0,15 2,33 

Erythroxyllum sp.3 1 0,05 0,78 

Ximenia americana 1 0,05 0,78 

Stygmaphyllum paralias 1 0,05 0,78 

Andira fraxinifolia 1 0,05 0,78 

Erythroxyllum sp.4 1 0,05 0,78 

Guapira opposita 1 0,05 0,78 

Total  6,45 100 
Legenda: NIn – número de intervalos em que a espécie aparece; FA – frequência absoluta; FR – frequência relativa.   
 



 

 

 

 

 

CPM RT 127/10 
Maio/10 

18/385 EIA - Estudo de Impacto Ambiental da Planta 
de Filtragem e Terminal Portuário Privativo 

para Embarque de Minério de Ferro 
Presidente Kennedy/ES 

Rev. 00
 

● Entre-moitas (E) 

A região das entre-moitas, localizada nas áreas de influência direta e indireta, encontra-se 

em parte dentro da área de supressão, que compõe a formação aberta de Clúsia. É 

caracterizada pela rara presença de espécies herbáceas ou até mesmo a ausência 

destas, em regiões onde o nível do lençol freático não aflora nos períodos de maior 

pluviosidade. A região das entre-moitas apresenta indivíduos de forma esparsa, com 

altura de poucos centímetros a menos de um metro, ocupando o solo (areia quartzosa 

marinha) aparente (Figuras 5.2.2.1-11 e 5.2.2.1-12). 

  
Figura 5.2.2.1-11: Aspecto da região entre-moitas 

junto à formação Aberta de Clúsia. 
Figura 5.2.2.1-12: Outro aspecto da região entre-

moitas. 

 

As amostragens através do intercepto de linha nas áreas das Entre-moitas da aberta de 

Clúsia foram suficientes para captar a maior riqueza de espécies da área, pois a curva de 

diversidade (Figura 5.2.2.1-13) apresenta tendência de estabilização. 
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Figura 5.2.2.1-13: Curva de rarefação de diversidade da Formação entre-moitas. 

Dentre as 13 espécies amostradas, destacou-se Chamaecrista flexuosa e Cuphea flava 

em relação à frequência (Tabela 5.2.2.1- 4). Isto está de acordo com o observado na 

paisagem local. O índice de diversidade de SHANNON-WEAVER (H') foi de 2,05 e a 

equitabilidade (J = H'/lnS) foi de 0,74. 

Tabela 5.2.2.1-4: Parâmetros fitossociológicos das entre-moitas da formação aberta de 
Clúsia, na área de influência do empreendimento. 

Espécie NIn FA FR (%) 
Chamaecrista flexuosa 15 0,75 22,39 
Cuphea flava 12 0,60 17,91 
Allagoptera arenaria 11 0,55 16,42 
Paspalum maritimum 9 0,45 13,43 
Stylosantes scabra 6 0,30 8,96 
Diodia sp. 5 0,25 7,46 
Paspalum sp.1 2 0,10 2,99 
Syngonanthus sp. 2 0,10 2,99 
Borreria verticillata 1 0,05 1,49 
Lagenocarpus 
verticillatus 1 0,05 1,49 
Gaylussacia brasiliensis 1 0,05 1,49 
Pilosocereus arrabidae 1 0,05 1,49 
Stygmaphyllum paralias 1 0,05 1,49 

Total  3,35 100 
Legenda: NIn – número de intervalos em que a espécie aparece; FA – frequência absoluta; FR – frequência relativa.   
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● Pós-praia (PP) 

A vegetação da formação Pós-praia, localizada nas áreas de influência direta, indireta e 

fora da área de supressão, encontra-se logo em sequência à formação Palmae e 

possuindo maior diversidade florística e formas de vida do que a anterior. Esta formação 

apresenta os indivíduos de forma emaranhada com altura de até 3 - 4m, com o solo (areia 

quartzosa marinha) sombreado em sua maior parte pela cobertura vegetal (Figuras 

5.2.2.1-14 e 5.2.2.1-15). Muitas das espécies ocorrentes nessa formação são 

caracterizadas pela suculência das folhas, folhas com margens serrilhadas, e pela 

natureza espinescente, o que torna esta formação pouco penetrável.  

  
Figura 5.2.2.1-14: Aspecto da formação pós-praia 

junto à estrada de acesso. 
Figura 5.2.2.1-15: Aspecto geral da formação pós-

praia. 

 

As amostragens através do intercepto de linha nas áreas da formação pós-praia foram 

suficientes para captar a maior diversidade da área, pois a curva de diversidade (Figura 

5.2.2.1-16) apresenta tendência de estabilização.  
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Figura 5.2.2.1-16: Curva de rarefação da diversidade da Formação Pós-praia. 

Dentre as 25 espécies amostradas, destacou-se a escandente Capparis flexuosa em 

relação à frequência (Tabela 5.2.2.1-5), juntamente com outras arbustivo-arbóreas e 

herbáceas, como Alternanthera maritima. Isto está de acordo com o observado na 

paisagem local. O índice de diversidade de SHANNON-WEAVER (H') foi de 2,71 e a 

equitabilidade (J = H'/lnS) foi de 0,84. 

Tabela 5.2.2.1-5: Parâmetros fitossociológicos da formação pós-praia na área de 
influência do empreendimento. 

Espécie NIn FA FR  (%) 

Capparis flexuosa 38 1,52 16,89 

Alternanthera marítima 28 1,12 12,44 

Ziziphus sp. 26 1,04 11,56 

Allagoptera arenaria 23 0,92 10,22 

Bromelia antiacantha 15 0,60 6,67 

Cereus fernanbucensis 13 0,52 5,78 

Bougainvillea cf. glabra 12 0,48 5,33 

Cestrum sp.1 12 0,48 5,33 

Arrabidae sp.1 10 0,40 4,44 

Guapira opposita 8 0,32 3,56 

Sideroxylon obtusifolium  8 0,32 3,56 

Hylocereus setaceus 5 0,20 2,22 

Passiflora sp.1 4 0,16 1,78 
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Tabela 5.2.2.1-5: Parâmetros fitossociológicos da formação pós-praia na área de 
influência do empreendimento. (Continuação) 

Espécie NIn FA FR  (%) 

Ximenia americana 3 0,12 1,33 

Allophylus sp. 3 0,12 1,33 

Inga subnuda 3 0,12 1,33 

Coridia sp.1 2 0,08 0,89 

Eugenia uniflora 2 0,08 0,89 

Stigmaphyllum sp.1 2 0,08 0,89 

Zollernia glabra 2 0,08 0,89 

Celtis sp.1 2 0,08 0,89 

Paspalum maritimum 1 0,04 0,44 

Tocoyena bullata 1 0,04 0,44 

Mikania sp.2 1 0,04 0,44 

Peltogyne sp.1 1 0,04 0,44 

Total  9,00 100 
Legenda: NIn – número de intervalos em que a espécie aparece; FA – frequência absoluta; FR – frequência relativa.   

 

● Mata de Várzea (MV) 

A Mata de Várzea, localizada nas áreas de influência direta, indireta e com parte dentro 

da área de supressão, está representada por pequenos fragmentos de vegetação onde o 

nível do lençol freático aflora durante boa parte do ano. Essa vegetação é dotada de 

indivíduos arbóreos que atingem em sua maioria oito metros de altura, sendo grande 

parte de sua composição florística dotada de espécies peculiares a este ambiente como 

Alchornea triplinervea (filipe), Bactris setosa (tucum-do-brejo), Calophyllum brasiliensi 

(guanandi-preto), Cecropia pachystachya (embaúba-mirim) e Sapium glandulatum 

(leiteirinha), conforme apresentado nas Figuras 5.2.2.1-17 e 5.2.2.1-18. 
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Figura 5.2.2.1-17: Aspecto geral da Mata de Várzea 

junto à área de pastagem. 
Figura 5.2.2.1-18: Outro aspecto da formação de 

Mata de Várzea. 

As amostragens através de parcelas (DAP ≥ 10 cm) nas áreas da Mata de Várzea foram 

suficientes para captar a maior diversidade da área, pois a curva de rarefação da 

diversidade (Figura 5.2.2.1-19) apresenta tendência de estabilização em relação ao 

número de indivíduos amostrados (29).  

 
Figura 5.2.2.1-19: Curva de rarefação da diversidade,  

Mata de Várzea (DAP > 10 cm). 

As amostragens nas áreas da Mata de Várzea, com DAP ≥ 10 cm, tiveram área basal 

média de 10,8 m²/ha, com diâmetro máximo de 49 cm, médio de 15 cm e mínimo de 10 

cm, altura máxima de 12 m, média de 8 m e mínima de 6 m. O índice de diversidade de 

SHANNON-WEAVER (H') foi de 1,6 e a equitabilidade (J = H'/lnS) foi de 0,8. 
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A densidade detectada foi de 426 indivíduos por hectare, constituindo 7 espécies 

distribuídas entre 7 famílias. Tapirira guianensis apresentou-se como a espécie com 

maiores valores de importância e cobertura, superiores quando comparados aos da 

segunda colocada, Tibouchina sp.1 (Tabela 5.2.2.1-6). 

As amostragens nas áreas da Mata de Várzea, com 3 ≤ DAP < 10 cm, foram suficientes 

para captar a maior diversidade da área, pois a curva de rarefação da diversidade (Figura 
5.2.2.1-20) apresenta tendência de estabilização em relação ao número de indivíduos 

amostrados (84), com área basal média de 3,0 m²/ha, com diâmetro máximo de 9,9 cm, 

médio de 6 cm e mínimo de 3 cm, altura máxima de 12 m, média de 7,0 m e mínima de 

4,0 m. O índice de diversidade de SHANNON-WEAVER (H') foi de 2,15 e a equitabilidade 

(J = H'/lnS) foi de 0,79. 

 
Figura 5.2.2.1-20: Curva de rarefação da diversidade, 

 Mata de Várzea (3 ≤ DAP < 10 cm). 
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Tabela 5.2.2.1-6: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente da 
Mata de Várzea, amostrada ao longo da área de influência direta do empreendimento.  

  3  ≤ DAP  < 10 cm DAP ≥ 10 cm 
ESPÉCIE 

NI NA ABI DA VC VI NI NA ABI DA VC VI 

Tapirira guianensis 4 3 0,0194 267 6,6 18,1 6 3 0,4186 80 70,2 93,3 

Tibouchina sp.1 24 3 0,1746 1600 46,3 57,8 10 3 0,1211 133 46,1 69,2 

Cecropia pachystachya 18 3 0,1083 1200 32,1 43,7 10 3 0,1110 133 44,9 68,0 

Ficus gomelleira 1 1 0,0020 67 1,3 5,2 1 1 0,1071 13 16,3 24,0 

Pseudobombax grandiflorum 3 1 0,0155 200 5,1 8,9 2 1 0,0233 27 9,1 16,8 

Inga laurina 2 1 0,0047 133 2,7 6,6 2 1 0,0196 27 8,7 16,4 

Sapium glandulatum 8 2 0,0154 533 10,5 18,2 1 1 0,0128 13 4,7 12,4 

Alchornea triplinervia 14 3 0,0768 933 24,1 35,7       

Bactris setosa 9 3 0,4362 600 59,6 71,1       

Calophyllum brasiliense 1 1 0,0029 67 1,4 5,3       

Cestrum aff. laevigatum 1 1 0,0009 67 1,2 5,0       

Ficus sp.4 1 1 0,0010 67 1,2 5,1       

Pera glabrata 2 1 0,0136 133 3,8 7,6       

Piper hispidum 2 1 0,0016 133 2,4 6,2       

Schinus terebinthifolius 1 1 0,0046 67 1,6 5,5       
Legenda: NI - número de indivíduos; NA - número de amostras; ABI - área basal individual; DA – densidade absoluta; VC - 
valor de cobertura e VI - valor de importância. 

 

● Mata Seca de Restinga (MS) 

A Mata Seca de Restinga, localizada nas áreas de influência direta e indireta, apresentou 

predominância de dossel contínuo, com indivíduos atingindo altura de até 15 m, 

localizados em áreas de solo arenoso (areia quartzosa marinha), serrapilheira presente, 

espessa e recobrindo a sua superfície em vários pontos e outros com a areia aparente, 

com fisionomia fechada, estratos diferenciados em sua estrutura, presença de cipós e 

raras epífitas. De maneira geral, esta fitofisionomia é constituída por indivíduos adultos e 

jovens de espécies características deste ambiente, tais como: Protium heptaphyllum 

(almescla), Syderoxylom obtusifolium (quixabeira), Chrysophyllum lucentifolium (uacá), 

Bougainvillea cf. glabra (buganvile), Gallesia integrifolia (pau-d’alho) e Brasiliopuntia 

brasiliensis, conforme apresentado nas Figuras 5.2.2.1-21 e 5.2.2.1-22. 
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Figura 5.2.2.1-21: Aspecto geral da formação Mata 

Seca de Restinga. 
Figura 5.2.2.1-22: Outro aspecto geral da Mata Seca 

de Restinga. 

 

As amostragens nas áreas da Mata Seca de Restinga com DAP ≥ 10 cm foram suficientes 

para captar a maior expressão da diversidade local (Figura 5.2.2.1-23). A área basal 

média foi de 14,02 m²/ha, diâmetro máximo de 51,8 cm, médio de 16,6 cm e mínimo de 

10 cm, altura máxima de 12 m, média de 8 m e mínima de 5 m. O índice de diversidade 

de SHANNON-WEAVER (H') foi de 3,37 e a equitabilidade (J = H'/lnS) foi de 0,9. 

 
Figura 5.2.2.1-23: Curva de rarefação da diversidade, 

 Mata Seca de Restinga (DAP ≥ 10 cm). 
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A densidade detectada foi de 560 indivíduos por hectare, constituindo 42 espécies 

distribuídas entre 22 famílias. Protium heptaphyllum apresentou-se como a espécie com 

maiores valores de importância e cobertura, superiores quando comparados aos da 

segunda colocada, Guapira opposita, em virtude de sua área basal ser mais elevada 

(Tabela 5.2.2.1-7). 

As amostragens nas áreas da Mata Seca de Restinga com 3 ≤ DAP < 10 cm foram 

suficientes para captar a maior expressão da diversidade local (Figura 5.2.2.1-24). A área 

basal média foi de 4,88 m²/ha, com diâmetro máximo de 9,7 cm, médio de 6 cm e mínimo 

de 3 cm, altura máxima de 10 m, média de 5,3 m e mínima de 2 m. O índice de 

diversidade de SHANNON-WEAVER (H') foi de 3,57 e a equitabilidade (J = H'/lnS) foi de 

0,95. 

A densidade detectada foi de 1.540 indivíduos por hectare, constituindo 42 espécies 

distribuídas entre 19 famílias. Erythroxylum sp.1 apresentou-se como a espécie com 

maiores valores de importância e cobertura, superiores quando comparados aos da 

segunda colocada, Guapira opposita, em virtude de sua área basal ser mais elevada 

(Tabela 5.2.2.1-7). 

 
Figura 5.2.2.1-24: Curva de rarefação da diversidade, 

 Mata Seca de Restinga (3 ≤ DAP < 10 cm). 
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Tabela 5.2.2.1-7: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente da 
Mata Seca de Restinga, amostrada ao longo da área de influência direta do 

empreendimento. 
3 ≤ DAP < 10 cm DAP ≥ 10 cm 

ESPÉCIE 
NI NA ABI DA VC VI NI NA ABI DA VC VI 

Protium heptaphyllum       17 4 0,4854 68 25,99 31,324

Guapira opposita 3 2 0,0162 60 10,54 14,466 10 4 0,2755 40 15,00 20,335

Brosimum sp.1 2 1 0,0132 40 8,00 9,962 10 3 0,2312 40 13,74 17,738

Erythroxylum sp.1 4 3 0,0202 80 13,45 19,336 10 3 0,1528 40 11,50 15,502

Brasiliopuntia brasiliensis 3 1 0,0113 60 8,54 10,496 6 3 0,1838 24 9,53 13,531

Eriotheca macrophylla       3 1 0,3444 12 11,97 13,302

Eugenia sp.6 1 1 0,0013 20 1,85 3,811 7 3 0,1097 28 8,13 12,130

Ximenia americana 3 3 0,0146 60 9,89 15,772 5 2 0,1546 20 7,98 10,648

Campomanesia guazumifolia 4 2 0,0151 80 11,38 15,298 5 4 0,0605 20 5,30 10,630

Pouteria sp.1 4 2 0,0109 80 9,65 13,570 4 3 0,1147 16 6,13 10,129

Pseudobombax grandiflorum       5 3 0,0635 20 5,38 9,383 

Couepia schottii       2 2 0,1564 8 5,89 8,558 

Diospyros inconstans       4 2 0,0673 16 4,78 7,445 

Gallesia integrifolia       2 2 0,1172 8 4,77 7,440 

Aspidosperma aff. Illustre 4 1 0,0185 80 12,76 14,717 4 2 0,0597 16 4,56 7,228 

Simaruba amara       3 2 0,0816 12 4,47 7,138 

Cathedra bahiensis 3 2 0,0135 60 9,42 13,345 5 1 0,0657 20 5,45 6,780 
Ficus sp.2       2 1 0,1248 8 4,99 6,322 
Leg. Faboideae sp.1       2 2 0,0718 8 3,48 6,143 
Eugenia sp.5 4 2 0,0122 80 10,18 14,105 3 2 0,0429 12 3,37 6,034 
Chrysophyllum lucentifolium 1 1 0,0025 20 2,33 4,293 3 2 0,0339 12 3,11 5,776 
Garcinia brasiliensis       2 2 0,0513 8 2,89 5,559 
Sloanea sp. 1 1 0,002 20 2,10 4,063 2 2 0,0388 8 2,54 5,203 
Sideroxylon obtusifolium 1 1 0,0057 20 3,62 5,583 2 2 0,0382 8 2,52 5,185 
Celtis cf. Iguanaea 1 1 0,0026 20 2,38 4,337 3 1 0,0357 12 3,16 4,494 
Astronium graveolens       2 1 0,0527 8 2,93 4,265 
Casearia sp.3       2 1 0,0295 8 2,27 3,604 
Eugenia sp.4 1 1 0,002 20 2,13 4,087 1 1 0,0379 4 1,80 3,128 
Erythroxylum sp.2 1 1 0,0025 20 2,33 4,293 1 1 0,0287 4 1,53 2,865 
Myrcia sp.1 1 1 0,0055 20 3,55 5,512 1 1 0,0215 4 1,33 2,661 
Guapira noxia       1 1 0,0209 4 1,31 2,643 
Eugenia sp.7       1 1 0,0176 4 1,22 2,549 
Machaerium hirtum       1 1 0,0169 4 1,20 2,530 
Ficus sp.5 1 1 0,004 20 2,92 4,880 1 1 0,0161 4 1,17 2,507 
Capparis flexuosa 4 1 0,0069 80 8,03 9,993 1 1 0,0154 4 1,15 2,487 
Legenda: NI - número de indivíduos; NA - número de amostras; ABI - área basal individual; DA – densidade absoluta; VC - 
valor de cobertura e VI - valor de importância. 
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Tabela 5.2.2.1-7: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente da 
Mata Seca de Restinga, amostrada ao longo da área de influência direta do 

empreendimento. (Continuação) 
3 ≤ DAP < 10 cm DAP ≥ 10 cm 

ESPÉCIE 
NI NA ABI DA VC VI NI NA ABI DA VC VI 

Tabernaemontana salzmanni       1 1 0,0151 4 1,14 2,477 
Myrciaria sp.2  1 1 0,0009 20 1,67 3,633 1 1 0,0148 4 1,14 2,469 
Myrciaria sp.1 2 1 0,0024 40 3,60 5,556 1 1 0,0138 4 1,11 2,440 
Ocotea sp.1 2 1 0,0041 40 4,29 6,247 1 1 0,0124 4 1,07 2,402 
Ziziphus platyphylla       1 1 0,0121 4 1,06 2,393 
Myrciaria sp.4       1 1 0,01 4 1,00 2,334 
Ficus sp.3       1 1 0,0084 4 0,95 2,288 
Ocotea sp.2 3 1 0,006 60 6,36 8,322       
Zollernia glabra 2 1 0,005 40 4,65 6,615       
Myrciaria sp.7 2 1 0,0038 40 4,13 6,094       
Astronium concinnum 2 1 0,0031 40 3,88 5,841       
Trichilia sp.2 2 1 0,003 40 3,83 5,792       
Celtis sp.1 1 1 0,0058 20 3,68 5,645       
Ficus sp.1 1 1 0,0043 20 3,07 5,030       
Guapira sp.1 1 1 0,0038 20 2,83 4,795       
Casearia sp.1 1 1 0,0029 20 2,48 4,436       
Trichilia sp.1 1 1 0,0029 20 2,48 4,436       
Zanthoxylum sp. 1 1 0,0024 20 2,29 4,248       
Campomanesia aff. guaviroba 1 1 0,0022 20 2,20 4,156       
Picramnia bahiensis 1 1 0,002 20 2,13 4,093       
Pera glabrata 1 1 0,002 20 2,13 4,087       

Bougainvillea cf. spectabilis 1 1 0,002 20 2,11 4,073       

Casearia sp.2 1 1 0,0018 20 2,03 3,991       

Myrciaria sp.6 1 1 0,0012 20 1,79 3,754       

Chrysophyllum sp. 1 1 0,0009 20 1,66 3,618       

Randia armata 1 1 0,0009 20 1,66 3,618       
Legenda: NI - número de indivíduos; NA - número de amostras; ABI - área basal individual; DA – densidade absoluta; VC - 
valor de cobertura e VI - valor de importância. 
 

● Mata Baixa de Restinga (MB) 

A Mata Baixa de Restinga, localizada nas áreas de influência direta, indireta e com parte 

dentro da área de supressão, caracteriza-se por apresentar fisionomia fechada 

representada por indivíduos arbóreos e arbustivos, onde espécies presentes na Mata 

Seca de Restinga e na Formação Aberta de Clúsia ocorrem simultaneamente. Trata-se de 

uma formação florestal de transição entre as duas formações mencionadas, onde os 
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indivíduos ganham maior estatura à medida que se aproximam da Mata Seca de Restinga 

propriamente dita. Das espécies encontradas nesta fisionomia podem ser citadas Cupania 

emarginata, Manilkara salzmanii, Couepia schotii, Byrsonima sericea (murici) e Clusia 

hilariana. Dentre as herbáceas, podem-se citar Anthurium parasiticum e Dichorizandra sp. 

como espécies mais frequentes (Figuras 5.2.2.1-25 e 5.2.2.1-26). 

  
Figura 5.2.2.1-25: Aspecto geral da Mata Baixa de 

Restinga. 
Figura 5.2.2.1-26: Aspecto da Mata Baixa de 

Restinga. 

As amostragens nas áreas da Mata Baixa de Restinga, com DAP ≥ 10 cm, foram 

suficientes para captar a maior expressão da diversidade local (Figura 5.2.2.1-27). A área 

basal média foi de 10,32 m²/ha, com diâmetro máximo de 39,6 cm, médio de 16,3 cm e 

mínimo de 10,3 cm, altura máxima de 10 m, média de 6 m e mínima de 4 m. O índice de 

diversidade de SHANNON-WEAVER (H') foi de 2,22 e a equitabilidade (J = H'/lnS) foi de 

0,8. 
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Figura 5.2.2.1-27: Curva de rarefação da diversidade, 

 Mata Baixa de Restinga (DAP ≥ 10 cm). 

A densidade detectada foi de 428 indivíduos por hectare, constituindo 16 espécies 

distribuídas entre 14 famílias. Couepia sp. apresentou-se como a espécie com maiores 

valores de importância e cobertura, bem superiores quando comparados aos da segunda 

colocada, Ocotea notata, influenciados pela área basal (Tabela 5.2.2.1-8).  

As amostragens nas áreas da Mata Baixa de Restinga com 3 ≤ DAP < 10 cm foram 

suficientes para captar a maior expressão da diversidade local (Figura 5.2.2.1-28). A área 

basal média foi de 8,21 m²/ha, com diâmetro máximo de 9,9 cm, médio de 6,5 cm e 

mínimo de 3,1 cm, altura máxima de 8 m, média de 5,5 m e mínima de 3 m. O índice de 

diversidade de SHANNON-WEAVER (H') foi de 2,52 e a equitabilidade (J = H'/lnS) foi de 

0,8. 
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Figura 5.2.2.1-28: Curva de rarefação da diversidade, 

 Mata baixa de Restinga (3 ≤ DAP < 10 cm). 

Tabela 5.2.2.1-8: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente da 
Mata Baixa de Restinga, amostrada ao longo da área de influência direta do 

empreendimento. 
3 ≤ DAP < 10 cm DAP ≥ 10 cm 

ESPÉCIE 
NI NA ABI DA VC VI NI NA ABI DA VC VI 

Couepia sp. 19 4 0,0755 380 35,81 45,334 31 5 1 124 67,71 81,601

Andira fraxinifolia 2 1 0,0067 40 3,46 5,840 6 4 0,1361 24 10,88 21,990

Garcinia brasiliensis 4 2 0,0097 80 6,04 10,803 7 3 0,1447 28 12,15 20,481

Clusia hilariana       4 2 0,2566 16 13,68 19,233

Ocotea notata 18 3 0,086 360 37,44 44,582 7 1 0,1037 28 10,56 13,336

Simaruba amara       3 3 0,0468 12 4,62 12,950

Brasiliopuntia brasiliensis       5 1 0,0984 20 8,49 11,264

Inga capitata 1 1 0,0016 20 1,30 3,679 4 2 0,0474 16 5,57 11,129

Pera glabrata 1 1 0,0072 20 2,66 5,042 4 2 0,0445 16 5,46 11,019

Tapirira guianensis       2 2 0,0301 8 3,04 8,591 

Byrsonima sericea 1 1 0,0044 20 1,99 4,368 2 2 0,0248 8 2,83 8,384 

Myrcia falax       2 1 0,0427 8 3,52 6,300 

Psychotria sp.1       2 1 0,0254 8 2,85 5,631 

Licania sp.1 3 1 0,0191 60 7,41 9,793 1 1 0,0212 4 1,76 4,533 

Myrcia sp.9 2 2 0,0021 40 2,35 7,113 1 1 0,0079 4 1,24 4,018 

Manilkara salzmannii 6 3 0,0135 120 8,78 15,921       

Cupania emarginata 2 2 0,0181 40 6,23 10,990       

Marlierea neuwiediana 4 2 0,0101 80 6,13 10,896       
Legenda: NI - número de indivíduos; NA - número de amostras; ABI - área basal individual; DA – densidade absoluta; VC - 
valor de cobertura e VI - valor de importância. 
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Tabela 5.2.2.1-8: Parâmetros fitossociológicos da vegetação arbórea componente da 
Mata Baixa de Restinga, amostrada ao longo da área de influência direta do 

empreendimento. Continuação. 
3 ≤ DAP < 10 cm DAP ≥ 10 cm 

ESPÉCIE 
NI NA ABI DA VC VI NI NA ABI DA VC VI 

Myrcia sp.8 2 2 0,0088 40 3,98 8,742       

Eugenia sp.1 3 2 0,0049 60 3,95 8,716       

Myrcia sp.7 2 2 0,0076 40 3,69 8,450       

Myrcia sp.5 2 2 0,0067 40 3,46 8,219       

Myrcia sp.6 2 2 0,004 40 2,80 7,564       

Myrcia sp.4 2 1 0,0048 40 3,00 5,376       

Jacaranda puberula 2 1 0,004 40 2,82 5,196       

Myrcia sp.1 2 1 0,004 40 2,80 5,177       

Annona sp.1 2 1 0,0024 40 2,43 4,811       

Swartzia apetala 1 1 0,002 20 1,41 3,794       
Legenda: NI - número de indivíduos; NA - número de amostras; ABI - área basal individual; DA – densidade absoluta; VC - 
valor de cobertura e VI - valor de importância. 
 

● Pastagem (P) 

Um percentual considerável da área de supressão, também localizada nas áreas de 

influência direta, é recoberta por pastagem cuja espécie predominante é Brachiaria 

humidicola e Brachiaria sp., exótica que mostrou bom crescimento em área cujo solo é 

predominantemente arenoso (Figuras 5.2.2.1-29 e 5.2.2.1-30). 

  
Figura 5.2.2.1-29: Aspecto geral da Pastagem. Figura 5.2.2.1-30: Outra vista da pastagem. 
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● Floresta Plantada com Eucalipto (FPE) 

A atividade de silvicultura na área de supressão é composta predominantemente por 

Eucalyptus spp. (eucalipto) em fase de manutenção para produção de lenha (Figuras 

5.2.2.1-31 e 5.2.2.1-32). 

  
Figura 5.2.2.1-31: Aspecto geral do Plantio de 

Eucalipto entre pastagem na área de influência.  
Figura 5.2.2.1-32: Aspecto geral do plantio de 

Eucalipto. 

 
● Mata Seca de Restinga Degradada (MSD) 

Na Mata Seca de Restinga Degradada, localizada nas áreas de influência direta, indireta 

e com parte dentro da área de supressão, não foi possível realizar a amostragem 

fitossociológica por estar fortemente descaracterizada. Encontradas, ao longo da área, 

fortes intervenções como coleta de madeira, incêndios e pastoreio pelo gado, tendo 

regredido fortemente. Não apresenta dossel, apenas indivíduos isolados e pequenas 

aglomerações com indivíduos atingindo altura de até 6 m, localizados em áreas de solo 

arenoso (areia quartzosa marinha), serrapilheira ausente na maior parte da área com a 

areia aparente. Apresenta-se com fisionomia aberta, sem a presença de estratos 

diferenciados em sua estrutura. De maneira geral, esta fitofisionomia é constituída por 

indivíduos de espécies deste ambiente, tais como: Protium heptaphyllum (almescla), 

Syderoxylom obtusifolium (quixabeira), Chrysophyllum lucentifolium (uacá), Bougainvillea 

cf. spectabilis (buganvile), Gallesia integrifolia (pau-d’alho) e Brasiliopuntia brasiliensis, 

além da presença de exóticas como a Brachiaria spp. (Figuras 5.2.2.1-33 e 5.2.2.1-34). 
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Figura 5.2.2.1-33: Aspecto geral da Mata Seca de 
Restinga Degradada com pastagem na área de 

intervenção.  

Figura 5.2.2.1-34: Aspecto geral da Mata Seca de 
Restinga Degradada na área de intervenção. 

 
● Aberta de Clúsia degradada (ACD) 

Na Aberta de Clúsia Degradada, localizada nas áreas de influência direta, indireta e com 

parte dentro da área de supressão, não foi realizada a amostragem fitossociológica 

devido à descaracterização do ambiente. Encontradas, ao longo da área, intervenções 

como coleta de madeira, incêndios e pastoreio pelo gado, tendo regredido fortemente. 

Não apresenta dossel, apenas indivíduos isolados e pequenas aglomerações com 

indivíduos atingindo altura de até 5 m, localizados em áreas de solo arenoso (areia 

quartzosa marinha), serrapilheira ausente na maior parte da área com a areia aparente. 

Apresenta-se com fisionomia aberta, sem a presença de estratos diferenciados em sua 

estrutura. De maneira geral esta fitofisionomia é constituída por indivíduos de espécies 

deste ambiente, tais como: Allagoptera arenaria, Ocotea notata, Protium heptaphyllum 

(almescla), Syderoxylom obtusifolium (quixabeira), Bougainvillea cf. spectabilis 

(buganvile), Paspalum maritimum, Capparis flexuosa, além da presença de exóticas como 

a Brachiaria spp. (Figura 5.2.2.1-35). 
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Figura 5.2.2.1-35: Aspecto geral da Aberta de Clúsia Degradada na área de intervenção.  

 
● Halófila-psamófila (HP) 

A Formação vegetal herbácea é bastante típica de ambientes próximos ao mar, localizada 

na área de influência direta e indireta do empreendimento. Apresenta poucas espécies, 

sendo algumas estoloníferas e todas com resistência ao sal marinho (Figura 5.2.2.1-36). 

Essa vegetação ocorre em faixa paralela ao oceano, adjacente à arrebentação das ondas, 

com largura variável de até 10 m, sobre substrato arenoso. Em alguns pontos de maior 

movimentação antrópica se encontra impactada, bem como onde a dinâmica da maré 

impede o estabelecimento das espécies. Apresenta rápida capacidade de regeneração 

devido à sua composição florística e rusticidade, sendo representada, principalmente, 

pelas espécies amostradas, conforme apresentado na Tabela 5.2.2.1-9. As amostras 

realizadas na área com Halófila-psamófila foram suficientes para captar a maior 

expressão de diversidade local (Figura 5.2.2.1-37).  

Na amostragem destacaram-se: Panicum sp., Sporobolus virginicus, Ipomoea pes-caprae 

e Alternanthera maritima (Tabela 5.2.2.1-9). O índice de diversidade de SHANNON-

WEAVER (H') foi de 1,92 e a equitabilidade (J = H'/lnS) foi de 0,87. 
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Figura 5.2.2.1-36: Aspecto geral da halófila-psamófila.  . 

 

 
Figura 5.2.2.1-37: Curva de rarefação da diversidade, 

Halófila-psamófila. 

Tabela 5.2.2.1-9: Parâmetros fitossociológicos da vegetação halófila-psamófila existente 
ao longo da área de influência direta do empreendimento. 

ESPÉCIE FA FR (%) 

Panicum sp. 17 85 

Sporobolus virginicus 17 85 

Ipomoea pes-caprae 15 75 

Alternanthera marítima 11 55 

Stenotaphrum secundatum 5 25 

Ipomoea imperati 5 25 

Canavalia rósea 4 20 

Centrosema sp. 2 10 

Paspalum maritimum 1 5 
FA= frequência absoluta e FR= frequência relativa. 
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● Manguezal (Ma) 

O manguezal se encontra distribuído nas regiões tropicais e subtropicais do planeta, 

ocupando 162.000 km2, sendo que desta área mais de 10.000 km2 se encontram no 

Brasil. 

É um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, sujeito 

ao regime das marés, dominado por espécies vegetais típicas as quais se associam a 

outros componentes vegetais e animais.  

Está associado às margens de baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, 

lagunas e reentrâncias costeiras, onde ocorre encontro de águas de rios com a do mar, 

ou diretamente expostos à linha da costa. A cobertura vegetal, ao contrário do que 

acontece nas praias arenosas e nas dunas, instala-se em substratos lamosos de 

formação recente, de pequena declividade, sob a ação diária das marés de água salgada 

ou, pelo menos, salobra. 

A riqueza biológica dos ecossistemas costeiros faz com que essas áreas sejam os 

grandes "berçários" naturais, tanto para as espécies características desses ambientes, 

como para peixes e outros animais que migram para as áreas costeiras durante, pelo 

menos, uma fase do ciclo de sua vida.  

Nas planícies costeiras do estado do Espírito Santo, as lagunas, a formação barreiras, os 

cordões litorâneos regressivos pleistocênicos e holocênicos, as dunas e os manguezais 

alternam-se e interagem. O ecossistema manguezal aparece em todo o litoral do Espírito 

Santo, ocupando cerca de 70,35 km2 (VALE e FERREIRA, 1998). 

CARMO et al. (1998), analisando a estrutura no manguezal do Rio da Passagem, em 

Vitória/ES, detectou a presença de Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa e 

Avicennia schaueriana.  

O manguezal da foz do rio Itabapoana se encontra na área de influência indireta da retro-

área e do Porto a serem instalados entre a praia de Marobá e das Neves no estado do 

Espírito Santo. 
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Segundo MARTINS et al. (2007), o manguezal do estuário do rio Itabapoana tem sofrido 

impactos diretos desde o século XIX e encontra-se sob influência de aterros, 

desenvolvimento urbano não planejado, corte de árvores, entre outros.  

Embora os pesquisadores acima referidos tenham observado impactos no manguezal do 

rio Itabapoana, este ainda contém espécies características desse ecossistema e trechos 

em bom estado de conservação. Os impactos são decorrentes da proximidade da cidade 

(Figura 5.2.2.1-38) que se encontra estabelecida em suas margens e em áreas outrora 

ocupadas pelo manguezal. 

Encontra-se associado com outras tipologias vegetais localizadas em pontos mais 

afastados da foz do rio e com menos salinidade na água como brejos e outras florestas 

alagadas.  

Dentre as espécies vegetais observadas no manguezal destaca-se a Rhizophora mangle, 

estabelecida em locais de solo constituído por lama e recebendo lâmina de água 

expressiva (Figura 5.2.2.1-39). Outra espécie comum na área é a Laguncularia racemosa, 

também comum em manguezais, encontra-se estabelecida em bordas de solo arenoso a 

lamoso, menos exigente que a Rhizophora mangle, podendo ser considerada como 

pioneira nesses locais (Figura 5.2.2.1-40). A Avicennia germinans, também muito comum 

na área, destaca-se pelo seu porte podendo atingir em alguns locais até 16 m de altura. 

Na Figura 5.2.2.1-41, pode-se observar indivíduo jovem dessa espécie. 

  
Figura 5.2.2.1-38: Aspecto geral do Manguezal nas 
proximidades da foz do rio Itabapoana e próximo à 

cidade de São Francisco do Itabapoana.  

Figura 5.2.2.1-39: Outro aspecto do Manguezal, 
detalhe da Rhyzophora mangle. 
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Figura 5.2.2.1-40: Aspecto da Laguncularia 

racemosa.  
Figura 5.2.2.1-41: Outro aspecto geral do 

Manguezal, com presença de representante de 
Avicenia sp. ao centro.  

O Canteiro de obras marítimas será instalado na foz do rio Itabapoana e não será 

necessário suprimir vegetação de mangue, pois o embarcadouro será construído em área 

sem presença de mangue, aproveitando-se o muro existente entre a lâmina de água e a 

casa (Figura 5.2.2.1-42). A Figura 5.2.2.1-43, apresenta a vista geral do acesso terrestre 

próximo ao Canteiro de obras marítimas.  

  
Figura 5.2.2.1-42: Aspecto da área do canteiro de 

obras marítimas.   
Figura 5.2.2.1-43: Outro aspecto geral da área do 

canteiro de obras marítimas.  

 
● Pomar (Po) 

Localizado na área de influência direta do canteiro de obras marítimas (no entorno da 

residência que será utilizada). Com cultivo de subsistência, com espécies exóticas como 

frutíferas e ornamentais como Coccos nucifera (coqueiro-da-baía), Citrus spp. (laranjeira), 
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Psidium guajava (goiabeira), Terminalia catappa (castanheira-da-praia), dentre outras 

(Figuras 5.2.2.1-44 e 5.2.2.1-45). 

  
Figura 5.2.2.1-44: Aspecto do pomar na área do 

canteiro de obras marítimas.   
Figura 5.2.2.1-45: Outro aspecto geral do pomar na 

área do canteiro de obras marítimas.  

● Brejo (B) 

As áreas de brejo na área de influência indireta (Figuras 5.2.2.1-46 e 5.2.2.1-47) possuem 

algumas variações influenciadas principalmente pelo nível de água, podendo possuir 

fitofisionomia herbácea e herbáceo-arbustiva. O brejo que ocorre na área do canteiro de 

obras marítimas se encontra antropizado e está representado principalmente por trechos 

de vegetação com até 1,5 m de altura, estabelecido em substrato úmido. Nesta 

fitofisionomia o predomínio é de espécies herbáceas. Entre as espécies ocorrentes 

destacam-se Cyperus sp. (tiririca), Cyperus haspan, Blechnum serrulatum e a presença 

da exótica Brachiaria spp. (braquiária).  

  
Figura 5.2.2.1-46: Aspecto geral de um brejo 

localizado na área de influência indireta. 
Figura 5.2.2.1-47: Outro aspecto de um brejo em 

área de influência indireta.  
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g) Espécies ameaçadas de extinção 

Foi observada no ecossistema de Restinga a presença de, Jacquinia armilaris – 

vulnerável (pós-praia), Cryptanthus dorothyae - vulnerável (mata seca de restinga), 

Cattleya  guttata – vulnerável (pós-praia), (Figuras 5.2.2.1-48 a 5.2.2.1-50), conforme a 

legislação vigente (Espírito Santo, 2005; IBAMA, 2008). 

  
Figura 5.2.2.1-48: Aspecto geral de Jacquinia 

armilaris na formação pós-praia. 
Figura 5.2.2.1-49: Aspecto geral de Cryptanthus 

dorothyae na mata seca de restinga. 

 

 
Figura 5.2.2.1-50: Aspecto geral de Cattleya guttata 

na pós-praia.  

 
h) Vegetação a ser suprimida 

A área cuja vegetação será suprimida para implantação da retroárea do Porto, entre a 

Praia de Marobá e Praia das Neves, será de 291,48 ha. Destes, 152,10 ha se encontram 

ocupados por pastagem (Tabela 5.2.2.1-10 e 5.2.2.1-11 e Figura 5.2.2.1-51). 
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Tabela 5.2.2.1-10: Tipologias de vegetação/uso do solo na área de influência direta da 
retroárea do Porto. 

Fitofisionomia Área de supressão (ha) 

Aberta de Clusia 92,46 

Aberta de Clusia Degradada 10,89 

Floresta Plantada com Eucalipto 9,56 

Mata Seca de Restinga Degradada 7,45 

Mata Baixa de Restinga 18,33 

Mata de Várzea 0,69 

Pastagem 152,10 

Total 291,48 

 

Tabela 5.2.2.1-11: Tipologias de vegetação/uso do solo na área destinada ao Canteiro de 
obras marítimas do Porto, Presidente Kennedy, ES.  

Fitofisionomia Área de supressão (ha) 

Pomar 4,44 

Pastagem 0,45 

Total 4,89 
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5.2.2.2 Fauna Terrestre 

a) Fauna associada aos ambientes 

● Introdução 

A fragmentação da paisagem causada por atividades antrópicas influencia diretamente a 

riqueza de espécies de determinada região e modifica drasticamente os ambientes 

utilizados pela fauna. A modificação desses ambientes possui fator decisivo na 

distribuição, presença, ausência e abundância das espécies animais. Os ambientes, uma 

vez alterados, beneficiam espécies de hábitos generalistas e com poucas restrições 

ambientais, porém afetam diretamente as populações de táxons especialistas ou 

sensíveis a alterações no habitat, distinguidas como espécies indicadoras da qualidade 

ambiental. 

Diante da alarmante situação e elevado grau de degradação do bioma Atlântico, o 

Ministério do Meio Ambiente, em parceria com diferentes órgãos ambientais e ONG´s, 

levantou dados, realizou workshops e, por fim, publicou a “Avaliação e ações prioritárias 

para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e Campos Sulinos” (MMA, 2003). 

De maneira geral, a publicação trata da situação dos remanescentes de Mata Atlântica e 

Campos Sulinos e define áreas prioritárias para a conservação da diversidade biológica 

como um todo e também especificamente para cada grupo estudado. O documento 

considerou o conhecimento sobre a biodiversidade, taxa de endemismo, riscos de 

ameaças, necessidades de ações prioritárias, dentre outras questões.  

– Aspectos Zoogeográficos do Estado do Espírito Santo 

A região que compreende o local previsto para a inserção do empreendimento situa-se na 

região biogeográfica da Floresta Atlântica (IBGE 2004;  AB’SABER, 2005) (Figura 5.2.2.2-

1) que tinha originalmente, a Mata Atlântica cobrindo cerca de 1.360.000 km² no Brasil. 
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Figura 5.2.2.2-1: Mapa de cobertura da vegetação 
nativa de Mata Atlântica e seus atuais 

remanescentes, com destaque para os limites 
políticos do Estado do Espírito Santo (MMA 

2003).Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica & INPE. 

Embora tenha restado apenas 7% de sua área original, o bioma ainda abriga 8.000 

espécies endêmicas de plantas vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Devido à 

imensa biodiversidade apresentada e, ao mesmo tempo, à intensa perda de habitat, a 

Floresta Atlântica é considerada um dos 25 hotspots1 mundiais de biodiversidade. 

O Espírito Santo possuía, originalmente, cerca de 90% de seu território coberto por 

florestas pertencentes ao Domínio Tropical Atlântico (AMORIM, 1984), porém, devido ao 

contínuo e intenso desmatamento que o estado vem sofrendo desde meados do século 

XVI no litoral e XVIII e XIX no interior (BRASIL-CNGE, 1959), a cobertura florestal nativa 

no Espírito Santo foi estimada em 9% (PASSAMANI et al. 2007). 

                                                           
1 Hotspots de biodiversidade são áreas que abrigam extrema diversidade biológica e, ao mesmo tempo, encontram-se entre 
as mais ameaçadas do planeta (MYERS et al. 2000). Áreas preservadas inseridas dentro dos limites do bioma são, em sua 
maioria, apontadas como prioritárias para a conservação, sendo reconhecidas por sua excepcional riqueza e alto grau de 
endemismo de espécies (MYERS et al. 2000, SILVA & CASTELETI 2005, TABARELLI et al. 2005). 
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A cobertura vegetal original da região sul do Estado do Espírito Santo era composta 

basicamente por Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta e Floresta 

Estacional Semidecidual, além de Formações Pioneiras com influências Marinhas ou 

Fluviomarinhas, onde se encontram incluídas as áreas de restingas e manguezais, as 

quais são encontradas na região de estudo. 

Descrita como um conjunto de ecossistemas que mantém estreita relação com o oceano, 

tanto na sua origem quanto nos processos nele atuantes, a restinga é um dos mais 

amplos conjuntos do Brasil, ocorrendo desde o sul até o norte do país (SILVA, 1990). A 

linha costeira brasileira tem extensão aproximada de 9.000 km e, destes, 5.000 km 

apresentam restingas, as quais são constituídas por vegetações herbáceas, arbóreas e 

arbustivas típicas que fornecem as características peculiares ao ambiente. 

Uma das principais características do ecossistema é a presença de solos arenosos com 

baixa concentração de argila e matéria orgânica, baixa retenção de água e nutrientes 

(HAY & LACERDA, 1984), fato que não diminui a importância da restinga para a 

colonização da fauna terrestre e sua importância para com a preservação dessas 

espécies. 
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A restinga está entre os ambientes mais ameaçados, especialmente na costa do Espírito 

Santo, onde tem sofrido diversos impactos, sobretudo pelos crescentes loteamentos 

criados para a implantação de balneários. A implantação de atividades comerciais e/ou 

residenciais na costa capixaba ameaça a biodiversidade do ecossistema, causando 

extremos danos à vegetação nativa, fundamental para o refúgio de diversas espécies da 

fauna característica do ambiente (ASSIS et al. ,2004). 

Embora descaracterizados, os remanescentes de Mata Atlântica de vegetação nativa 

guardam ainda grande riqueza de flora e fauna. Estes consistem, atualmente, em 

pequenos fragmentos florestais isolados, onde a contínua e intensa intervenção antrópica 

coloca em risco a sua biodiversidade (RAMBALDI et al. 2003, OLMOS & GALETTI, 2004; 

HIROTA, 2005). Sendo assim, avaliações de impacto ambiental referentes à implantação 

de qualquer empreendimento devem levar em consideração a importância desses 

fragmentos florestais para a manutenção da diversidade biológica regional (PRIMACK & 

RODRIGUES ,2001). 

A área de estudo foi amostrada anteriormente por ROCHA et al. (2005), que analisaram o 

status das espécies de vertebrados terrestres endêmicas e ameaçadas da Mata Atlântica. 

Dentre os resultados, a restinga da Praia das Neves apresentou a maior riqueza de 

vertebrados terrestres entre as áreas amostradas, fato esse extremamente relevante para 

a biodiversidade regional. De acordo com MMA (2003), a região amostrada ao longo do 

presente estudo, intitulada “Praia das Neves/Marobá”, é classificada como de “Muito Alta 

Importância Biológica” para a conservação da biodiversidade do Bioma Atlântico (Figura 

5.2.2.2-2). 
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Figura 5.2.2.2-2: Regiões prioritárias para a conservação 
da diversidade biológica da Mata Atlântica e dos Campos 

Sulinos. Detalhe para a região onde está prevista a 
implantação do empreendimento, classificada como região 

de: “Muito alta Importância Biológica”. (MMA 2003). 

 

– O status de conservação da fauna terrestre do Espírito Santo e a 

importância do grupo na região 

Menos de 3% da área total do estado hoje se encontra protegida na forma de Unidades 

de Conservação, sendo somente três no grupo de proteção integral com mais de 5.000 ha 

de extensão (IPEMA ,2005). Tais números se mostram longe do mínimo necessário para 

a manutenção da diversidade biológica em médio e longo prazo. 

Devido, principalmente, às severas modificações das fitofisionomias originais do Bioma 

Atlântico no Espírito Santo, a situação da fauna no estado é preocupante. O número total 

de espécies da fauna terrestre ameaçadas de extinção ou regionalmente extintas no 

território capixaba é de 155 táxons, dos quais as aves colaboram com a maioria, 85 

espécies (54%). Os mamíferos, com 27 espécies (17%), aparecem em segundo lugar, 

seguidos pela entomofauna terrestre, com 23 táxons (15%), e, posteriormente, pelos 

anfíbios e répteis, com 10 espécies cada um (6% cada) (Tabela 5.2.2.2-1) (PASSAMANI 

2007). 
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Tabela 5.2.2.2-1: Fauna terrestre ameaçada de extinção no Estado do Espírito Santo 
(excluídos os mamíferos marinhos e as aves restritas aos ambientes oceânicos). 

CATEGORIAS DE AMEAÇA 
GRUPO 

RE CP EP VU 
TOTAL 

Mamíferos 2 7 5 13 27 

Aves 4 37 18 26 85 

Répteis - 1 3 6 10 

Anfíbios - 3 3 4 10 

Inv. Terrestres - 13 3 7 23 

TOTAL 7 61 34 58 155 
Legenda: RE (Regionalmente Extinta); CP (Criticamente em Perigo); EP (Em Perigo); VU (Vulnerável). 

A seguir será descrita uma metodologia geral para todos os grupos faunísticos estudados. 

b) Metodologia Geral 

Estudos sobre a fauna, de modo geral, caracterizam-se em duas fases distintas: a 

compilação de dados secundários referentes a espécies com provável ocorrência na 

região alvo, provindas de estudos já executados; e a amostragem em campo para 

reconhecimento, avaliação e coleta de dados primários referentes aos grupos a serem 

estudados. Mesmo quando inúmeras referências bibliográficas sobre a área de estudo 

encontram-se disponíveis, a coleta de dados primários é essencial. Certos resultados de 

interesse para a conservação das espécies podem não ter sido encontrados por 

pesquisadores anteriormente, o que poderá alterar ou, até mesmo, sugerir novas 

diretrizes. 

Para a realização dos estudos faunísticos foi realizado o levantamento de dados 

secundários disponíveis, e a coleta de dados in situ foi executada em duas campanhas, 

sendo a 1ª campanha no mês de novembro/2009 e a segunda campanha no mês de 

abril/2010, exceto para as amostragens da entomofauna que foram executadas em três 

campanhas, sendo a segunda complementar à primeira. 
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Os pontos de coleta de dados referentes às amostragens de cada grupo faunístico foram 

selecionados de acordo com a delimitação do local previsto para a implantação do 

empreendimento. Tais pontos encontram-se inseridos na Área Diretamente Afetada (ADA) 

e na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, porém dados também foram 

coletados fortuitamente na Área de Influência Indireta (AII). 

Foram previamente selecionados seis áreas/pontos amostrais (Figura  5.2.2.2-3). Para a 

escolha dos pontos foram consideradas as fitofisionomias de cada área e buscou-se obter 

amostras das áreas em melhor estado de conservação, porém, áreas degradadas 

também foram amostradas. Essa seleção foi realizada a partir de imagens de satélites e, 

posteriormente, as coordenadas geográficas exatas foram tomadas com o auxílio de 

aparelhos GPS ao longo das amostragens em campo (GLOBAL POSITIONG SYSTEM), 

conforme apresentado na Tabela Tabela 5.2.2.2-2, a seguir.  

Tabela 5.2.2.2-2: Localização geográfica das seis áreas/pontos amostrais da fauna 
terrestre. 

 
Ponto Longitude Latitude 

1 298177,431 7652999,105 

2 296397,347 7653331,542 

3 296867,946 7653617,094 

4 293557,853 7652911,993 

5 296099,398 7652754,214 

6 295022,472 7652216,330 
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Este estudo seguiu a Instrução Normativa IBAMA nº 146, de 10 de janeiro de 2007, que 

constitui os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre 

(levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência 

de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de 

impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental.  

No Anexo XX (meio digital) deste documento são apresentados os dados dos indíviduos 

de todos os grupos registrados (entomofauna, herpetofauna e avifauna). Os dados dos 

indíviduos do grupo mastofauna, encontram-se apresentados no item “f”, ao longo do 

texto. 

A seguir serão descritos os grupos faunísticos estudados, suas metodologias específicas 

e seus resultados. 

c) Entomofauna 

● Introdução 

Os insetos e outros invertebrados desempenham papel chave nos ecossistemas 

terrestres, pois estão envolvidos em processos, tais como, decomposição, ciclagem de 

nutrientes, produtividade secundária, fluxo de energia, polinização, dispersão e predação 

de sementes, regulação das populações de plantas e outros animais e diversas outras 

interações ecológicas com plantas, outros animais e micro-organismos (LEPPIK 1957, 

STEBBINS 1970, PRICE 1984, DOUROJEANNI 1986, DIDHAM et al. 1996). Além disso, 

compreendem cerca de 60% de todos os animais do planeta (751.000 espécies foram 

descritas) (WILSON, 2003). 

Os invertebrados apresentam respostas demográficas e dispersivas bastante 

pronunciadas em relação a diferentes tipos de impactos ambientais. Além disso, podem 

ser amostrados em grandes quantidades e em escalas refinadas. Essas vantagens, em 

relação a organismos maiores, são contrabalanceadas por dificuldades na identificação 

de vários grupos e pelo tempo necessário para processar as amostras em laboratório. 

Apesar dessas dificuldades, os artrópodes estão sendo cada vez mais utilizados para 

avaliar a diversidade e composição de habitats distintos e as respostas ambientais das 

espécies e comunidades a diferentes níveis de impactos e manejos (LEWINSOHN et al. 

2005).  
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Artrópodes terrestres possuem várias características que permitem seu uso como 

indicadores em programas de conservação e monitoramento. Essas características 

envolvem a grande diversidade de espécies e de papéis ecológicos do grupo; a grande 

variação de formas corporais; o rápido desenvolvimento e a grande sensibilidade a 

processos evolutivos. A capacidade desses organismos em exibir rápidas respostas às 

alterações ambientais os faz potenciais indicadores de distúrbios nos ecossistemas 

(KREMEN et al. 1993). 

A diversidade entomológica, de maneira geral, está intrinsecamente associada e 

dependente à diversidade das espécies vegetais e, devido à forte interação existente 

entre esses organismos, insetos fitófagos são afetados em maiores proporções quando a 

vegetação sofre impactos antrópicos. Já os insetos predadores e parasitas associam-se à 

presença ou ausência de componentes da fauna, que os servirão como presas ou 

hospedeiros (CAMARGO & MATSUMURA, 2000). 

A utilidade dos invertebrados como indicadores ambientais é incontestável (BROWN 

1991, KREMEN 1992, ANDERSEN 1997), sendo alguns grupos, como o das borboletas, 

abelhas e formigas, especialmente úteis no monitoramento ambiental. Isso por serem 

grupos diversificados, facilmente amostrados e identificados, comuns ao longo de todo o 

ano, e que respondem rapidamente às alterações ambientais. 

– Díptera de importância médica 

Os mosquitos são insetos dípteros pertencentes à Família Culicidae e também 

conhecidos como pernilongos, muriçocas ou carapanãs. Os mosquitos adultos são, em 

grande maioria, hematófagos, o que faz o grupo merecer atenção especial, uma vez que 

devido aos hábitos alimentares se tornam importantes vetores de doenças. 

Estão disseminados por todas as regiões do globo, inclusive no círculo polar do Norte, 

porém, determinadas espécies habitam, preferencialmente, os territórios tropicais e 

subtropicais. Atualmente, são catalogadas cerca de 3.600 espécies de mosquitos que se 

encontram distribuídas por aproximadamente 40 gêneros, sendo a área Neotropical a que 

detém o maior nível de endemismo. Grande parte do grupo (27%) também se encontra 

restrita a tal região biogeográfica (WARD 1982, CROSSKEY, 1988). 
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Inventários de populações silvestres de mosquitos, potenciais vetores de arboviroses e 

malária, embora escassos, fornecem subsídios para a compreensão de relevantes 

aspectos epidemiológicos. Esses estudos facilitam a identificação, o acompanhamento e 

o controle desses mosquitos em relação às alterações ambientais aplicadas pelo homem, 

que poderão ou não culminar em grandes epidemias.  

As modificações ambientais podem alterar a dinâmica populacional dos culicídeos, 

colocando a população humana local ou migrante sob risco de contrair doenças 

veiculadas por esses organismos. Os mosquitos de comportamento antropofílico 

constituem possível condição de transmissibilidade de patógenos e exposição ao 

incômodo provocado pela atividade de picar quando em grande abundância (NATAL et 

al.,1998). 

Além desses aspectos, o conhecimento das populações de mosquitos em ecossistemas 

silvestres fornece informações sobre sua biodiversidade e base de dados para futuros 

envolvimentos na incidência de doenças. 

– Coleóptera 

Os besouros pertencem à ordem Coleoptera, a mais rica e variada da Classe Insecta, 

com aproximadamente 350.000 espécies descritas, correspondendo a cerca de 40% do 

total de insetos e 30% dos animais (LAWRENCE & BRITTON 1991, 1994). Para o Brasil 

são descritas aproximadamente 30.000 espécies.  

Muitas espécies de coleópteros são de grande importância econômica por serem pragas 

da agricultura. São conhecidos os estragos causados pela broca do café, do algodoeiro, 

da cana-de-açúcar, do arroz, do milho etc. Os besouros não só atacam as plantas 

cultivadas, mas também destroem produtos alimentícios armazenados. 

Os coleópteros desempenham papel importante na reciclagem de nutrientes, 

principalmente na fase larval; larvas xilófagas (Scarabaeidae, Cerambycidae, 

Curculionidae) digerem celulose e a torna mais simples e disponível para o ecossistema; 

os Scarabaeinae coprófagos (Scarabaeidae) enriquecem o solo, incorporando matéria 

orgânica (principalmente fezes) durante sua fase de reprodução.  
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Devido à grande quantidade de habitats que ocupam (solo, plantas, água, margens dos 

rios, riachos e praias marinhas) e pela extremamente diversificada alimentação, os 

coleópteros são utilizados como importantes indicadores da qualidade ambiental. 

– Abelhas 

Os himenópteros constituem uma das Ordens de insetos com maior diversidade de 

formas e hábitos. Atualmente, são descritas cerca de 115.000 espécies de himenópteros, 

o que faz o grupo ser um dos maiores componentes da diversidade de insetos. GASTON 

(1991) apresenta dados em que a Ordem Hymenoptera é a mais rica para algumas 

regiões temperadas. STORK (1991) também encontrou o mesmo para as florestas 

tropicais de Bornéo. Estimativas indicam que a porcentagem de himenópteros pode variar 

de 15 a 25% do número de espécies de insetos viventes. 

Por constituírem um grupo abundante e diversificado (com mais de 3.000 espécies no 

Brasil) e serem os principais polinizadores das plantas floríferas, sendo dependentes dos 

produtos florais para alimentação e, em muitos casos, para a construção de ninhos, as 

abelhas constituem um importante objeto para estudos ambientais (SILVEIRA et al. 2002, 

MICHENER, 2007). Além disso, contribuem para a conservação das espécies de plantas, 

pois promovem a sua reprodução sexuada e, consequentemente, mantém a diversidade 

genética de suas populações. Assim, contribuem também para a manutenção dos 

recursos alimentares como frutos e sementes, que são itens importantes nas dietas de 

diversas espécies de aves e mamíferos. 

As abelhas são adaptadas a diferentes tipos de ambientes e respondem de forma distinta 

a diferentes tipos e graus de impactos ambientais, e abelhas brasileiras formam um dos 

grupos de invertebrados cuja taxonomia está mais bem conhecida, o que facilita a 

identificação dos exemplares trazidos do campo. Tais fatores fazem com que os 

inventários de faunas de abelhas forneçam dados robustos e relevantes em estudos 

ambientais. 

Além de sua importância ecológica, as abelhas constituem um interessante objeto para 

estudos ambientais, por constituírem um grupo muito abundante e diversificado, com mais 

de 3.000 espécies no Brasil (SILVEIRA et al., 2002). Essas abelhas são adaptadas a 
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diferentes tipos de ambientes e respondem de forma distinta a diferentes tipos e graus de 

impacto ambiental. Além disto, as abelhas brasileiras são um dos grupos de invertebrados 

cuja taxonomia está mais bem conhecida, o que facilita a identificação dos exemplares 

trazidos do campo. Esses fatores fazem com que os inventários de faunas de abelhas 

forneçam dados robustos e relevantes em estudos ambientais. 

A Figura 5.2.2.2-4 apresenta as regiões prioritárias para a conservação da entomofauna 

da Mata Atlântica, onde se observa que a região onde está prevista a implantação do 

empreendimento é considerada como de Extrema Importância Biológica segundo MMA 

(2003). 

  

Figura 5.2.2.2-4: Regiões prioritárias para a conservação da 
entomofauna da Mata Atlântica. Detalhe para a região onde está prevista 

a implantação do empreendimento (MMA 2003 – Adaptado). 
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● Procedimentos Metodológicos 

Para as coletas de dados primários foram realizadas três campanhas na região de estudo, 

sendo a segunda campanha complementar à primeira, ambas realizadas no período 

chuvoso. As campanhas para a coleta de dados do período chuvoso foram realizadas 

entre os dias 17 e 23 de outubro (1ª campanha) e 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2010 

(campanha complementar), enquanto a terceira campanha (referente ao período de seca) 

foi realizada entre os dias 29 de março a 07 de abril. Portanto, o esforço amostral total 

referente às três amostragens foi de 240 horas, sendo 120 horas referentes a cada 

estação (seca e chuva). Foram destinadas 15 horas diárias às amostragens. 

 Área de estudo 

O estudo foi desenvolvido nas áreas diretamente afetada (ADA), de influência direta (AID) 

e indireta (AII) do empreendimento. 

 Descrição das áreas amostradas 

Para o levantamento de dados primários foram feitos estudos nas diferentes 

fitofisionomias ocorrentes na área de estudo. Foram escolhidos seis pontos amostrais 

(Figura 5.2.2.2-5), os quais receberam esforços amostrais referentes a diferentes 

metodologias no intuito de amostrar os seguintes grupos: Coleoptera (besouros), 

Hymenoptera (somente as abelhas) e Diptera (mosquitos). 
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 Ponto 1, Ponto 4 e Ponto 5 

Esses locais foram previamente definidos como Mata de Restinga e Mata de Restinga 

Degradada. A vegetação é caracterizada pela presença de plantas xeromórficas e 

suculentas, onde acompanham a maioria dos cursos d’água que descem da serra do 

sudeste (WAECHTER, 1985) (Figura 5.2.2-6). 

 
Figura 5.2.2-6: Vista parcial da restinga degradada 

 Ponto 2, Ponto 3 e Ponto 6 

Locais previamente definidos como Vegetação Aberta de Clusia (Figuras 5.2.2.2-7 e 

5.2.2.2-8). Pode ser caracterizada por ocupar as regiões de topografia mais alta, ou seja, 

áreas onde o lençol freático não aflora; sendo constituída por moitas densas, com forma 

esférica até totalmente irregulares e tamanhos variados (< 1m2 até > 1.000m2), 

intercaladas por espaços de areia onde a cobertura vegetal é esparsa ou constituída por 

pequenas moitas, predominando a bromélia Allagoptera arenaria (ARAUJO et al. 1998; 

ZALUAR & SCARANO, 2000). 
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Figura 5.2.2.2-7: Vista parcial da vegetação Aberta 

de Clúsia (ao fundo) - Ponto 3. 
Figura 5.2.2.2-8: Pesquisador vistoriando criadouros 

em bromélias. 

– Coleta e identificação de coleópteros 

 Armadilhas do tipo pit-fall pequeno com isca 

Este método teve como objetivo a coleta de vários grupos; no entanto, foi dada ênfase 

aos mais abundantes, como coleópteros. Foram enterrados 36 potes (Figura 5.2.2.2-9) de 

aproximadamente 10 cm de altura/7 cm de diâmetro em cada área amostral (06 no total). 

Os potes foram dispostos em linha a uma distância de 50 cm entre si e sem cerca guia. 

Assim, cada área amostral está com uma linha de aproximadamente 20 metros de 

comprimento, onde se encontram enterrados os pit-falls. O número total de armadilhas foi 

de 216, que permaneceram abertas por cinco noites na campanha de complementação 

(estação chuvosa) e por mais cinco na segunda campanha (estação seca). Foram 

utilizados três tipos de iscas como atrativos para o grupo, sardinha, fezes bovinas e urina. 

Para a identificação dos exemplares coletados foi utilizada literatura específica, como as 

chaves de identificação LAWRENCE, & BRITTON (1994) e LAWRENCE &. NEWTON, 

JR. (1995). 
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Figura 5.2.2.2-9: Metodologia de coleta de Coleópteros por pitfalls pequenos. Pesquisador em processo de 

montagem da armadilha (enterrando) e preparando a armadilha com solução de urina como isca. 

– Coleta e identificação de dípteros 

 Armadilha luminosa do tipo Shannon para coletas de dípteros adultos de 

importância médica. 

Este método permite variação na forma de coleta, a qual pode ser aplicada em seis horas 

ininterruptas ou ao longo de 12 horas com intervalos de uma hora após cada hora de 

coleta (FORATTINI, 1962). Para este estudo, foi escolhido o método de coleta ao longo 

de seis horas ininterruptas para que o esforço fosse menos desgastante para os 

pesquisadores, que amostraram três grandes grupos (utilizando diferentes métodos) da 

entomofauna ao longo de toda a campanha. 

Para a coleta em armadilha tipo Shannon, foram necessárias 6 horas de coleta noturna 

(18h à 01h), com a simulação do ambiente intra e peridomiciliar, gerado pela armadilha 

(Figura 5.2.2.2-10). Dessa forma os indivíduos foram coletados à medida que eram 

atraídos pela luz interna da armadilha.  A técnica, o local e o horário de coleta são 

compatíveis com os hábitos e a biologia dos insetos procurados (SERVICE, 1976; 

FORATTINI, 1962; 1965) (Figura 5.2.2.2-11). 

Os mosquitos assim coletados foram acondicionados em copos coletores e em seguida 

inseridos em tubos de vidro devidamente rotulados. No laboratório, foram identificados 

seguindo as chaves entomológicas de FARAN & LINTHICUM (1981) e FORATTINI 

(1965). A nomenclatura seguida foi a de KNIGHT & STONE (1977) e com abreviaturas 

dos nomes genéricos e subgenéricos proposta por REINERT (1975). 
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Figura 5.2.2.2-10: A Barraca Shannon, instalada no 

Ponto 1. 
Figura 5.2.2.2-11: Pesquisador coletando em 

ambiente intradomiciliar, simulado pela armadilha. 

 Modalidade Isca Humana 

Como complementação à armadilha de Shannon foi utilizado o método de isca viva para 

captura de dípteros adultos. A metodologia consiste em capturar, por sucção com uma 

pipeta, os dípteros que porventura venham a pousar nos pesquisadores com o intuito de 

se alimentar. 

 Mosquitos Imaturos 

Foram selecionados criadouros, se existentes, em cada ponto de coleta. As coletas de 

imaturos foram realizadas, utilizando-se a técnica de conchadas sistemáticas ao longo 

das margens dos criadouros (FORATINNI, 1961). Em cada criadouro, foi feito um 

transecto de dez metros, subdividido em seis pontos a cada dois metros ao longo deste. 

Com a utilização de uma concha de água de volume de 650 ml, presa a um cabo de 

madeira, o primeiro ponto de coleta foi feito, repetindo-se, de maneira semelhante, nos 

pontos seguintes. Em cada criadouro, no dia da coleta, foram realizadas nove rodadas 

iguais, respeitando-se o intervalo de dois a três minutos entre conchada e outra, em um 

mesmo ponto, totalizando 56 conchadas.  

As larvas de culicídeos do primeiro ao quarto estádio e as pupas foram separadas e 

acondicionadas em frascos plásticos de 200 ml, com água do próprio criadouro, e 

transportadas vivas para o laboratório. Os exemplares que apresentaram problemas 

quanto à identificação foram colocados em bacias plásticas até emergirem e, em seguida, 

identificados (Figura 5.2.2.2-12 a 15). 
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Figura 5.2.2.2-12: Coleta de larvas com pipeta 

dentro de bromélias em vegetação Aberta de Clúsia. 
Figura 5.2.2.2-13: Coleta de larvas com peneira, em 

lagos naturais criados pelas chuvas. 
 
 

  
Figura 5.2.2.2-14: Coleta de larvas em criadouros 

artificiais. 
Figura 5.2.2.2-15: Profissional analisando água dos 

criadouros naturais. 

 Redes entomológicas manuais para coleta de abelhas e identificação das 

espécies coletadas 

As abelhas foram coletadas segundo os procedimentos gerais sugeridos por SAKAGAMI 

et al. (1967) e SILVEIRA & GODINEZ (1996) e identificadas segundo SILVEIRA et al 

(2002) e MICHENER (2007). Em cada área amostral, foram feitas varreduras em 

caminhadas lentas durante todo o período diurno de atividade das abelhas (entre 6h00 e 

18h00). As abelhas encontradas nas flores e em outras situações foram coletadas no 

entorno das matas ou em áreas em seu interior que permitam a coleta em flor (trilhas, 

estradas, clareiras) (Figuras 5.2.2.2-16 e 5.2.2.2-17). 
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Figura 5.2.2.2-16: Espécie de abelha nativa 

coletando pólen em Malpiguiaceae.. 
Figura 5.2.2.2-17: Profissional coletando abelhas em 

Malpighiácea. 

● Resultados e Discussão 

– Culicidae 

Foram coletados 5776 Culicidae, distribuídos em duas subfamílias: Anophelinae (3%) e 

Culicinae (97%) em seis pontos de coleta (Figura 5.2.2.2-18). Dentro da subfamília 

Culicinae encontram-se distribuídas 7 tribos, das quais 5 foram coletadas: Aedini, 

Mansonini, Culicini, Aedomyini e Sabethini, num total de 31 espécies. Dentro da 

subfamília Anophelinae, 7 espécies de mosquitos do gênero Anopheles. O número de 

indivíduos coletados ao longo da estação chuvosa foi muito menor (Figura 5.2.2.2-18). 

Dípteros vetores de doenças possuem sazonalidade marcante e, dessa forma, fatores 

como a fase da lua e a velocidade do vento podem ter influenciado pontualmente na 

coleta (novembro/2009). O esforço amostral aplicado por fitofisionomia foi de quatro 

noites para a mata de restinga e de oito noites para a vegetação aberta de Clusia. 
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Figura 5.2.2.2-18: Quantidade de indivíduos coletados na estação seca e 

chuvosa. 

Na estação seca foram coletados 5028 indivíduos da subfamília Culicinae, distribuídos em 

5 tribos, de forma que Aedini foi a mais representativa com 75% da amostra, seguida por 

Mansonini com 20%, Culicini com 5%  (Figura 5.2.2.2-19). 

 
Figura 5.2.2.2-19: Porcentagem de indivíduos coletados da família 

Culicinae, nos Pontos  1, 3 e 4, na área do empreendimento 

Foram identificadas 30 espécies de Culicinae.  Aedes albifasciatus foi a mais abundante 

com 69% das amostras (3965), seguida por Mansonia titilans com 12% (708) e Culex sp 

com 5% (309) (Tabela 5.2.2.2-3). As três espécies mais abundantes foram coletadas em 

todos os pontos amostrais.  
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Tabela 5.2.2.2-3: Número de espécies e morfoespécies de Culicidae encontrados nos 
Pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, marcados na área do empreendimento. 

Locais Número de indivíduos 
Ponto 1  

Aedes (Ochlerotatus) taeniorrinchus 1 

Aedes albifasciatus 2041 

Aedes gr serratus 2 

Aedes sp 1 

Aedomyia sp 1 

Aedomyia squamipenis 2 

Anopheles sp 2 

Coquiletidia chrysonotum 30 

Coquiletidia sp 2 

Coquiletidia sp.01 4 

Coquiletidia venezuelensis 51 

Culex sp 49 

Mansonia sp.01 48 

Mansonia titilans 92 

NI 8 

Psorophora ciliata 3 

Psorophora cilipes 9 

Psorophora saeva 132 

Psorophora sp 17 

Psorophora sp. 01 1 

Psorophora sp. 02 1 

Runchomyia sp.01 3 

Ponto 2  
Aedes albifasciatus 6 

Coquiletidia venezuelensis 1 

Mansonia titilans 8 

Ponto 3  
Aedes (Ochlerotatus) taeniorrinchus 1 

Aedes albifasciatus 763 

Aedes gr serratus 5 

Aedes sp 2 

Anopheles darling 10 

Anopheles oswaldoii 1 

Anopheles sp 2 
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Tabela 5.2.2.2-3: Número de espécies e morfoespécies de Culicidae encontrados nos 
Pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, marcados na área do empreendimento. Conclusão. 

Locais Número de indivíduos 
Coquiletidia chrysonotum 73 

Coquiletidia sp 5 

Coquiletidia sp.01 6 

Coquiletidia venezuelensis 110 

Culex sp 51 

Mansonia sp 2 

Mansonia titilans 76 

NI 14 

Psorophora dimidiata 1 

Psorophora saeva 75 

Psorophora sp 22 

Ponto 4 482 
Aedes albifasciatus 72 

Anopheles brasiliensis 1 

Anopheles darling 2 

Anopheles evansae 1 

Anopheles rangeli 1 

Anopheles sp 1 

Anophleles aquasalis 1 

Coquiletidia chrysonotum 21 

Coquiletidia venezuelensis 2 

Culex sp 116 

Mansonia sp.01 73 

Mansonia titilans 148 

Psorophora cilipes 4 

Psorophora saeva 28 

Psorophora sp 2 

Psorophora sp. 02 6 

Runchomyia sp.01 3 

 Ponto 5  
Aedes albifasciatus 545 

Mansonia titilans 155 

Ponto 6  
Aedes albifasciatus 538 

Culex sp 93 

Mansonia titilans 229 

Total geral 5776 
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Foram coletadas ainda 7 espécies do gênero Anopheles que são os transmissores de 

Malária no Brasil. A espécie mais abundante encontrada foi Anopheles darling com 12 

indíviduos, somente nos Pontos 3 e 4 (Tabela 5.2.2.2-4).   

Tabela 5.2.2.2-4: Número de espécies de Anophelinae encontrados nos Pontos 1, 3 e 
4 na área do empreendimento. 

Espécies n. ind Local 

Anopheles brasiliensis 1 4 

Anopheles darling 12 3,4 

Anopheles evansae 1 4 

Anopheles oswaldoii 1 3 

Anopheles rangeli 1 4 

Anopheles sp 5 1,3,4 

Anophleles aquasalis 1 4 

Com relação aos criadouros, foram pesquisados 39 sítios, sendo que 16 apresentavam 

larvas de mosquitos. Nesses criadouros positivos foram encontradas 27 formas imaturas 

das espécies Culex sp., Aedomyia squamipennis, Anopheles sp. e 10 ainda não 

identificadas. Os criadouros foram, na sua grande maioria, naturais (35), de água limpa 

com detritos e estavam localizados em bromélias (Figura 5.2.2.2-20). 

 
Figura 5.2.2.2-20: Criadouro natural representado por 

bromélia, em Mata Aberta de Clúsia, em estudo realizado 
para implantação do empreendimento. 

Analisando-se o índice de diversidade (H’=1,21) e a equitabilidade (J’=0,89) de espécies 

de culicidae na área de estudo, conclui-se que a comunidade de mosquitos apresenta 
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diversidade baixa e distribuição com forte dominância de espécies. Segundo Laroca 

(1992), as comunidades de insetos tendem a se adaptar ao modelo de Curva lognormal, 

que prevê poucas espécies abundantes, muitas espécies de abundância moderada e 

poucas espécies raras. A abundância dos pernilongos nesse estudo tende a se encaixar 

neste modelo de curva de diversidade. 

 
Figura 5.2.2.2-21: Curva do coletor, para espécies de Culicideos, por 

pontos de amostragem. 

Como pode ser observado, a curva cumulativa de espécies estabilizou com coletas sendo 

feitas em seis pontos, o que significa que provavelmente a maioria das espécies, inclusive 

as vetoras de doenças foram encontradas. 

O número de mosquitos coletados pelo método Isca Viva ao longo da primeira campanha, 

devido à escassez de água, foi zero. Porém, durante as amostragens da segunda 

campanha foram capturados 118 indivíduos por sucção (isca humana) mas, ainda assim, 

não foi suficiente para que uma análise da comunidade coletada por tal método pudesse 

ser feita comparativamente entre estações. 

Foram identificados todos os indivíduos coletados pertencentes à família Culicidae, 

dentre elas foram encontradas algumas de interesse médico como Anopheles darling, A. 

rangeli, A. aqualasis, A. brasiliensis, A. oswladoii.  O primeiro é o transmissor primário da 

malária, os outros passam a ser transmissores quando coexistem com o congênere, que 

é o caso desse local. Vale ressaltar que a presença dos vetores não implica a ocorrência 
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ou prevalência de enfermidades, mas indica o potencial de se instalarem se houver a 

presença de humanos infectados.  

A região noroeste do estado é uma das únicas que tem apresentado, constantemente, 

casos de malária. Esses casos foram notificados e confirmados pelo Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no período 2000-2005: 25 casos no 

Município de Barra de São Francisco; 14 em Vila Pavão; 12 em Colatina; dez em Pancas; 

cinco em São Gabriel da Palha e cinco em Ecoporanga (dados do Programa de Controle 

da Malária, Secretaria do Estado da Saúde, Governo do Espírito Santo). Esses casos 

podem ser responsáveis pela disseminação da doença em locais ainda não infectados 

que possui naturalmente o vetor, que é o caso de Presidente Kennedy. E, a implantação 

de um empreendimento que traz mão de obra de outras regiões do estado e de outros 

estados pode ser um agravante para a dispersão da doença. Assim, é realmente 

necessário um monitoramento contínuo dessas espécies de vetores para que a 

sazonalidade possa ser acompanhada, e medidas de controle sejam aplicadas de 

maneira consciente. 

Portanto, a ausência de casos de Malária na região de Presidente Kennedy (FUNASA, 

2009) no ano de 2008 não implica a não ocorrência da doença e não significa que a 

população humana desse município não esteja em risco. Segundo CONSOLI E OLIVEIRA 

(1994), algumas espécies de anofelinos (especialmente A. darlingi) se reproduzem 

preferencialmente em grandes coleções de águas profundas, limpas e com pouca 

correnteza e foram constatadas lagoas próximas às áreas com essa característica, o que 

pode contribuir para o crescimento da população desses vetores. Outro fator que pode 

contribuir para o aumento de casos de Malária é o aumento da densidade populacional de 

humanos na região do empreendimento decorrente da contratação de mão de obra para a 

construção de grandes empreendimentos. Esses dois aspectos (aumento da população 

de vetores e aumento da densidade populacional) têm potencial para provocar o aumento 

do contato de pessoas contaminadas e não contaminadas com os vetores, podendo 

causar um surto da doença.  

Cabe ressaltar também que Coquillettidia venezuelensis é uma espécie de hábitos 

crepusculares, zoofílicos e exofílicos. Podem invadir casas nas épocas de elevada 

densidade populacional (período chuvoso). São vetores potenciais de arboviroses, tendo 
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sido encontradas naturalmente com esses agentes, inclusive com Ourupouche 

(FORATTINI, 1965). Essa espécie de mosquito representa sério problema para os 

moradores das áreas próximas aos seus criadouros, pois são geralmente muito 

numerosas e muito agressivas. 

A atividade de voo de mosquitos está associada à dispersão, formação de grupo 

(enxameagem), acasalamento, alimentação, postura ou fuga de circunstâncias 

desfavoráveis. De acordo com JANOUSEK & OLSON (1994), numerosos fatores podem 

influenciar, positiva ou negativamente, a atividade de voo de mosquitos. O aumento da 

umidade resulta em maior atividade de voo, por exemplo, em Aedes (Aediomorphus) 

vexans (Meigen, 1830) e em Culex (Culex) nigripalpus Theobald, 1901, conforme DOW & 

GERRISH (1970). Outro fator que favorece a atividade de mosquitos é a temperatura 

(BRADLEY & MCNEEL, 1935; BIDLINGMAYER, 1974; CARROL & BOURG, 1977). 

Ocorre o contrário Xylocopa (Neoxylocopa) ordinaria com a presença de alta velocidade 

do vento (BRADLEY & MCNEEL, 1935; BIDLINGMAYER, 1974; SERVICE, 1980), o que 

corrobora os dados dessa campanha complementar. 

– Abelhas 

Nas seis áreas amostradas, foram coletados 198 indivíduos, representantes de 26 

espécies. Nestas áreas, a Família Apidade foi mais representativa (90%) obtendo-se, em 

ordem decrescente de número de espécimes, as Famílias Halictidae (8%) e Andrenidae 
(2%). A espécie Xylocopa (Neoxylocopa) ordinária foi a mais representativa com 25% das 

amostras, seguida por Centris (Centris) varia com 22% e Centris (Centris) flavifrons com 

10% (Figura 5.2.2-22). Quando separados por fitofisionomias, o esforço amostral total 

aplicado foi de 20 horas para a mata de restinga e 40 horas para a vegetação aberta de 

Clusia. 
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Figura 5.2.2.2-22: Porcentagem de indivíduos coletados nos seis pontos amostrais. 

Na estação chuvosa foi coletado uma maior quantidade de indivíduos (Figura 5.2.2.2-23). 

BLANDINA et., al. (2001), em um levantamento nas restingas da Bahia, verificou, em dois 

anos, que algumas espécies aumentam em densidade no início do verão e na estação 

chuvosa, principalmente aquelas espécies que nidificam em cavidades (abelhas do 

gênero Xylocopa). Esse fator pode ser explicado levando em consideração que nesses 

períodos a disponibilidade alimentar pode ser maior que em outras épocas do ano. 

 
Figura 5.2.2.2-23: distribuição de indivíduos coletados na estação seca e chuvosa. 
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De acordo com FRANKIE et al. (1998), os fatores que poderiam estar influenciando as 

mudanças nas freqüências seriam: a) mortalidade das abelhas na fase larval ou pupal 

pela ação de organismos patogênicos, parasitas e/ou predadores; b) padrões extremos 

nas condições climáticas anuais que estariam influenciando a disponibilidade de recursos 

e a  freqüência de nidificações; c) presença de distúrbios nos habitats marginais; d) 

impacto negativo das espécies de abelhas não nativas (exóticas). Em seu trabalho 

BLANDINA et al, (2001), verificou que as espécies de abelhas são afetadas  

diferencialmente por mudanças nas condições climáticas de um ano para outro. Dessa 

forma um período maior de amostragem deve ser feito no local para que se possa 

entender se essas espécies serão afetadas pelo empreendimento, e se forem definir-se 

quais medidas devem ser aplicadas, para mitigar os impactos sofridos. 

O índice de diversidade foi H’= 2,49 e a uniformidade foi J= 0,76, o que caracteriza uma 

comunidade de diversidade mediana com forte dominância de espécies. Locais inóspitos 

com variações muito grandes de temperatura e tipos vegetacionais, geralmente abrigam 

uma diversidade mais baixa com forte dominância de espécies. 

A curva cumulativa de espécies foi feita, para verificar a eficácia da amostragem. Pode-se 

notar pelo gráfico que a mesma ainda não estabilizou (Figura 5.2.2.2-24). Tal fato mostra 

que existem espécies que residem na área, ou em áreas vizinhas que ainda não foram 

registradas na região do empreendimento. Essas espécies podem eventualmente vir a ser 

coletadas com amostragens mais longas e com a utilização de metodologias 

complementares como iscas atrativas (mel, feijoada enlatada) e iscas de cheiro com 

utilização de armadilhas próprias. Tais metodologias podem contribuir para que se possa 

chegar muito próximo do número de espécies de abelhas existentes na área. 
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Figura 5.2.2.2-24: Curva cumulativa de espécies de abelhas. Os lotes correspondem aos horários de coletas 

em cada ponto amostral. 

Essas espécies dominantes fazem seus ninhos preferencialmente em madeira com ocos 

e no solo, respectivamente. Essa é a realidade da Mata de Clusea e da Restinga. Foram 

localizados 5 ninhos de abelhas, três estavam no solo arenoso e dois em ocos de árvores. 

A Tabela 5.2.2.2-5 apresenta o número de indivíduos de abelhas coletados, por espécie e 

Família, nas seis localidades inventariadas.  

Tabela 5.2.2.2-5: Espécies de abelhas coletadas na área do empreendimento. 
ÁREAS 

ESPÉCIES 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6

ANDRENIDAE             

  OXAEINAE             

Oxaea flavescens Klug, 1807   3         

APIDAE             

  APINAE             

  APINI             

Eulaema (Apeulaema) marcii         1   

Eulaema nigrita   1         

Eufrisea surinamensis     1  

Euglossa sp 1     4     

Plebeia sp.1 2           
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Tabela 5.2.2.2-5: Espécies de abelhas coletadas na área do empreendimento. 
ÁREAS 

ESPÉCIES 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6

  CENTRIDINI             

Centris (Centris) caxiensis 4 5 1       

Centris (Centris) flavifrons (Fabricius, 1775)   5 14       

Centris (Centris) varia  3 12 28       

Centris (Hemisiella) trigonoides (Lepeletier, 1841)   1 5 1     

Centris (Xanthemisia) bicolor       1   1

Centris (Centris) nitens   1 2       

Centris (Centris) innernis     1   3 1

Epicharis (Epicharana) flava (Friese, 1900)       1     

Epicharis (Epicharis) bicolor 2 1   2     

Epicharis (Epicharis) nigrita (Friese, 1900)   5 10 1     

Epicharis (Anaephicharis) crysopigea      1 

  ERICROCIDINI             

Mesonychium sp Lepeletier & Serville, 1825 2   1       

Mesoplia sp.01 1           

  TETRAPEDIINI             

Paratetrapadia sp Moure 1           

XYLOCOPINAE             

  XYLOCOPINI             

Xylocopa (Neoxylocopa) ordinaria 7 7 7 9 15 4 

Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis   1         

Xylocopa (Neoxylocopa) nigrocincta         5   

Xylocopa (Schonnherria) macrops   3   1     

HALICTIDAE             

  HALICTINAE             

  AUGOCLHORINI             

Augochlora sp. Smith 1           

Megalopta sodalis (Vachal, 1904)       4     

Augochloropsis sp.1       

Pseudaugochlora sp. Michener 5           

Pseudaugochlora pandora   1    
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Foram coletadas ainda espécies com apenas um representante como Megalopta sodalis, 

Mesonichium sp.01, Mesoplia sp.01, Epicharis (Epicharana) flava e Eulaema 

(Apaeulaema) marcci, estas pouco comuns em ambientes litorâneos (SILVEIRA et al., 

2002).  A espécie Eulema (Apaeulema) marcii, foi recém descrita por Nemésio (2009), 

sendo registrada em ambiente litorâneo, na Floresta Atlantica do litoral da Bahia. 

Aparentemente esse é o primeiro registro da mesma para o Espírito Santo, o que merece 

destaque e ainda monitoramento da área com armadilhas específicas para coleta de 

abelhas dessa tribo (SILVEIRA et al, 2002). 

 
Figura 5.2.2.2-25: Indivíduo de Centris caxiensis em 

malpighiacea no ponto 05. 

Abelhas do gênero Megalopta, têm hábitos totalmente noturnos ou crepusculares, por isso 

são raras em amostragens com rede entomológica. As espécies de abelhas desse 

gênero, diferentemente do restante do grupo, faz seus ninhos em madeira morta, o que 

pode lhe trazer vantagem, no ambiente de restinga, onde a mortalidade das plnatas é 

muito alta.  

Dois indivíduos de uma espécie (Mesonichium sp.), parasita de ninhos de Centris , foram 

encontrados forrageando em flor no Ponto 1.  Outro gênero de abelhas parasitas foi 

encontrado durante a coleta da estação seca (Mesoplia sp.01), também forrageando 

próximo ao Ponto 1. A região do ponto 1, possui mata de restinga alta em um estado 

melhor de conservação. Existe possibilidade desse fragmento manter populações desse 

gênero, por abrigar nichos importantes como locais de nidificação e possibilidade de 

alimentação, para as espécies parasitadas por Mesonichium e Mesoplia, dessa forma 
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precisa ser monitorado. Essas abelhas são muito pouco conhecidas pela dificuldade de 

serem encontradas em levantamentos entomológicos. Dessa forma, é necessário um 

estudo mais aprofundado na região para que se possa entender como essa espécie está 

distribuída, seu status de conservação para a região e quais as ameaças às quais está 

submetida.  

– Coleóptera 

Devido aos insatisfatórios resultados obtidos com a coleta de pitfalls de grande porte (60l) 

com cerca guia ao longo da campanha complementar da estação chuvosa, o método foi 

substituído e os resultados obtiveram sucesso. Como citado anteriormente, foram 

utilizadas iscas de urina, fezes bovinas e humanas e sardinha, distribuídas nos 06 pontos 

de coleta (Figura 5.2.2.2-26). Calculados como noites amostrais, o total por fitofisionomias 

foi de 20 noites para a mata de restinga (duas áreas com 36 potes por cinco noites) e 40 

noites (quatro áreas com 36 potes por cinco noites) para a vegetação aberta de Clusia. 

 

 
Figura 5.2.2.2-26: Pitfall pequeno com isca de urina com 

Coleópteros capturados. 

A Figura 5.2.2.2-27, a seguir, apresenta as espécies de besouros coletadas na região do 

empreendimento.  
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Figura 5.2.2.2-27: Espécies de besouros coletadas na região do empreendimento 

Foram coletados 1.885 indivíduos nas duas campanhas, divididos em 6 famílias e 21 

espécies.  Na estação chuvosa foram coletados 165 indivíduos, e na estação seca 1718 

(Figura 5.2.2.2-28).  

 
Figura 5.2.2.2-28: Quantidade de indivíduos coletados na estação seca e chuvosa. 
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A família mais diversa foi Scarabeidae com 10 espécies, seguida por Histeridae com 4 e 

Staphilinidae com duas.  A espécie mais abundante foi Atheucus sp.1 com 45% das 

amostras, seguida por Atheucus sp.2 e por Canthon sulcatus com 5%. 

O índice de diversidade foi calculado H’= 2,18 e J= 0,73, revelando uma comunidade 

pouco diversa e com dominância de espécies.  

A curva de rarefação mostra que o número de coletas ainda não foi suficiente para que 

um número significativo de espécies pudesse ser encontrado (Figura 5.2.2.2-29).  

 
Figura 5.2.2.2-29: Curva acumulativa de espécies de coleópteros coletados 

na estação seca e chuvosa, na ADA e AID do Terminal Portuário de 
Presidente Kennedy. 

A família Scarabaeidae inclui cerca de 91% dos Scarabaeoidea, com cerca de 27.800 

espécies no mundo. Dentre Scarabaeidae, os Aphodiinae e Scarabaeinae incluem 

aproximadamente 6.850 espécies no mundo (cerca de 25% da família). Os escarabeídeos 

variam consideravelmente de hábitos. Muitos se alimentam de esterco ou matéria vegetal 

em decomposição, carniça, etc.; outros são fitófagos; mas existem espécies micetófagas 

e predadoras. Os Scarabaeinae: conhecidos como “rola-bosta”, possuem, na grande 

maioria desse grupo, espécies coprófagas, mas há também representantes necrófagos e 

outras predadoras de formigas ou diplópodas. As três espécies mais abundantes 

encontradas nesse estudo são coprófagas, de ampla distribuição e abundância no Brasil. 

Foi coletada uma espécie exótica, o Digitonthophagus gazella, que é uma espécie 
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coprófaga, africana (o único escarabeíneo do qual se tem relato de sua introdução no 

Brasil), atualmente com ampla distribuição em nosso território. 

Tabela 5.2.2.2-6: Lista de espécies de cleópteros coletados ao longo das amostragens 
referentes ao período seco e chuvoso. 

Quantidade de indivíduos  
Espécies 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Total de indivíduos

Ceratocanthidae         

sp. 1 0 0 0 0 0 1 1 

Coccinelidae        

sp. 1 0 0 0 1 0 0 1 

Elatéridae        

sp. 1 1 0 0 0 0 1 2 

Histéridae        

sp. 1 1 0 0 0 0 0 1 

sp. 2 0 0 0 1 0 0 1 

sp. 3 0 0 0 2 0 0 2 

sp. 4 0 6 0 0 0 11 17 

Scarabaeidae        

Aphodiinae        

sp. 1 1 0 0 0 0 6 7 

sp. 2 1 0 0 0 0 1 2 

Scarabaeinae        

Ateuchus sp. 1 4 149 14 23 266 386 842 

Ateuchus sp. 2 2 102 9 12 229 444 798 

Canthon sulcatus 0 0 0 101 0 0 101 

Canthon sp. 1 0 0 0 0 0 5 5 

Dichotomius semisquamosus 5 6 0 15 15 7 48 

Dichotomius aff. sericeus 0 0 0 4 9 0 13 

Dinastinae sp. 1 1 0 0 0 0 0 1 

Digitonthophagus gazella 1 22 0 1 2 2 28 

sp. 1 0 1 0 0 0 0 1 

Staphilinidae        

sp. 1 0 1 0 0 0 6 7 

sp. 2 0 1 0 0 0 0 1 

Tenebrionoidea*        

sp. 1 0 0 0 0 0 6 6 

Total de indivíduos  17 288 23 160 521 876 1885 
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● Considerações Finais 

O encontro de indivíduos de Coquilletidia venezuelensis merece destaque, pois são 

dípteros vorazes, além de serem vetores de arboviroses. 

Mesmo que em número reduzido, a presença de exemplares de Anopheles aquasalis e A. 

darling, assim como de abundantes locais de reprodução do gênero, indica que existem 

possibilidades de instalação e propagação dos plasmódios em humanos. No entanto, 

mais estudos são necessários para que se possam conhecer as populações desses 

vetores e como estão distribuídos no local.  

Megalopta sodalis, abelha solitária, é rara em levantamentos entomológicos e parece ter 

distribuiçao restrita aos ambientes litorâneos, principalmente no Espírito Santo. 

Aparentemente é o primeiro registro do táxon para o estado. 

Mesonichium sp.1 e Mesoplia sp. 1 são espécies de abelha raras em levantamentos 

entomológicos; no entanto, pouco se sabe sobre sua distribuição e história de vida no 

Brasil, e foram encontradas somente em uma localidade. Sabe-se que abelhas parasitas 

de outros ninhos, como é o caso, são extremamente sensíveis a alterações ambientais, 

pois apresentam estreitas relações com a abelha parasitada. 

Existe extrema necessidade de que o monitoramento das espécies de abelhas seja 

iniciado nas áreas do entorno. Táxons importantes do ponto de vista ecológico como 

Megalopta, Mesonichium e Mesoplia foram encontrados na área diretamente afetada pelo 

empreendimento e a instalação de tal afetará diretamente suas populações.  

d) Herpetofauna 

● Introdução 

A região tropical possui expressiva biodiversidade relacionada à herpetofauna, sendo que 

cerca de 80% das espécies de anfíbios e répteis conhecidas ocorrem nesta região, o que 

torna o grupo proeminente em quase todas as comunidades terrestres.  
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O Brasil possui diversidade significativa desses dois grupos, sendo catalogadas 

atualmente 708 espécies de répteis para o país e, segundo estimativas recentes, cerca de 

850 espécies de anfíbios, das quais cerca de uma centena foi descrita nos últimos dez 

anos (SBH, 2009). Várias espécies se encontram em processo de descrição e, 

considerando o fato de espécies novas ainda serem encontradas em áreas 

periodicamente amostradas (HADDAD & ABE, 1999), provavelmente outros táxons 

deverão ser descritos nos próximos anos.  

Tais números colocam o Brasil como o país mais rico em riqueza de espécies de anfíbios 

do mundo (SILVANO & SEGALLA, 2005) e, consequentemente, em posição privilegiada, 

sendo considerado o país com maior riqueza relacionada à herpetofauna entre países da 

América Central e do Sul. (SBH, 2009). 

Os anfíbios e répteis são, particularmente, considerados espécies indicadoras em 

potencial de qualidade ambiental por possuírem estreita relação com seus respectivos 

habitats, sendo importante o conhecimento desta biodiversidade para avaliar o estado de 

conservação de seus ambientes. Os anfíbios são organismos altamente susceptíveis aos 

efeitos da perda de habitat e a contaminações, principalmente devido a características 

específicas de sua biologia, como o ciclo de vida bifásico, a dependência de condições de 

umidade para a reprodução, a pele altamente permeável, o padrão de desenvolvimento 

embrionário, aspectos da biologia populacional e interações complexas com a 

comunidade em que se inserem (BEISWENGER, 1988; WEYGOLDT, 1989; BARINAGA, 

1990; PHILLIPS, 1990; WAKE & MOROWITZ, 1991; BLAUSTEIN & WAKE, 1995; SÃO 

PEDRO et al., 2008; UETANABARO et al., 2008). 

A anurofauna do domínio da Mata Atlântica pode ser considerada pouco conhecida, 

sendo que a velocidade de destruição do bioma tem sido muito maior do que a 

possibilidade de coleta de dados por ecólogos e zoólogos (POMBAL JR., 1997). Nas 

últimas três décadas, herpetólogos de todo o mundo registraram declínios em populações 

de anfíbios (PHILLIPS, 1990; ETEROVICK et al., 2005). Esse declínio ou extinção das 

populações pode ocorrer devido a uma interação entre efeitos locais e fatores globais. Na 

Mata Atlântica, por exemplo, tal efeito já foi registrado em algumas regiões como Boracéia 

e Serra do Japi, em São Paulo, e Santa Tereza, no Espírito Santo (HEYER et al., 1988; 
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WEYGOLDT, 1989; HADDAD & SAZIMA, 1992; BERTOLUCI & HEYER, 1995; 

BERTOLUCI, 1997; ETEROVICK et al., 2005). 

Os lagartos constituem um dos grupos mais ricos e diversificados de répteis. A riqueza do 

grupo e a extensão geográfica de sua área de distribuição nos neotrópicos são bastante 

expressivas. Só no Brasil, já foram registradas mais de 220 espécies de lagartos 

abrangendo um total de dez famílias diferentes (SILVA & ARAÚJO, 2008). A importância 

dessa classe é tão significativa que estudiosos têm-se esforçado para atribuir aos 

Lacertílios o devido reconhecimento como organismos modelo para a Ecologia 

(MILSTEAD, 1967; HUEY, 1983; VITT & PIANKA, 1994). Apesar do alto número de 

espécies, é importante ressaltar que populações de répteis estão em declínio e, assim 

como os anfíbios, participam de um declínio global na biodiversidade (POUGH et al., 

2003).  

As principais ameaças à herpetofauna são consequências de atividades antrópicas, 

sobretudo aquelas que interferem na disponibilidade e qualidade de habitats, além da 

caça (COSTA et al., 1998). Para BLAUSTEIN & WAKE (1990), o maior fator isolado 

através do qual os humanos influenciam a herpetofauna é a destruição e a modificação do 

ambiente. Alterações como a fragmentação e perda do habitat resultam na eliminação 

parcial ou completa de substratos específicos, o que afeta a diversidade e distribuição das 

espécies (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). 

O processo de erradicação ou alteração de biomas tem contribuído para o 

desaparecimento de espécies especialistas e/ou endêmicas e o favorecimento de 

espécies ruderais (favorecidas pela atividade humana) ou generalistas. Há mais de duas 

décadas, este processo já era observado para populações de anfíbios ao redor de todo o 

mundo (DUELLMAN & TRUEB, 1986).  

O workshop desenvolvido em 2008 para Avaliação e Ações Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade da Mata atlântica e Campos Sulinos e os estudos 

desenvolvidos por Rocha et al. (2008) indicam a Praia das Neves como uma área de 

extrema importância biológica para a conservação da mata atlântica e restinga no país, o 

que qualifica essa região como uma área potencial para a preservação de anfíbios e 
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répteis que deve ser protegida legalmente como unidade de conservação para a 

manutenção da biodiversidade (HADDAD, 2008). 

● Procedimentos Metodológicos 

A campanha para o diagnóstico da herpetofauna na área de influência do 

empreendimento teve duração total de 15 dias, sendo sete dias durante a estação 

chuvosa e oito dias na estação seca contando com dois dias de deslocamento, cinco 

noites de amostragem em ambas as campanhas, um dia para a adequação das 

armadilhas direcionadas de queda durante o período de seca. Sendo assim, o esforço 

amostral total em campo foi de 160h. As amostragens foram conduzidas entre os dias 22 

e 28 de outubro de 2009, período caracterizado como chuvoso na região, e entre os dias 

28 de março e 04 de abril de 2010, caracterizado como seco. As atividades foram 

desenvolvidas por um herpetólogo e um estagiário. 

O levantamento de dados primários das espécies de répteis e anfíbios da área de 

influência do empreendimento foi realizado em seis áreas de amostragem (ver Figura 

5.2.2.2-3) assim denominadas: 1 (mata de restinga), 2 (vegetação aberta de Clusia), 3 

(mosaico entre mata de restinga e área aberta de Clusia), 4 (mata de restinga), 5 

(mosaico entre mata de restinga, vegetação aberta de Clusia e vegetação aberta de 

Clusia degradada), e 6 (mosaico entre vegetação aberta de Clusia e pastagem alagável). 

Buscou-se amostrar cada região de maneira homogênea, sendo utilizadas observações 

fortuitas ou ad libitum em estradas (road survey), armadilhas direcionadas de queda 

(pitfalls) e busca ativa em censos diurnos, crepusculares e noturnos. 

O estudo da anurofauna foi realizado em visitas noturnas e diurnas aos locais acima 

citados. Os fragmentos foram visitados durante o dia, antes do início das amostragens, 

para a escolha dos pontos ou transectos a serem investigados. Procurou-se abranger, 

durante os estudos em uma dada área, todas as tipologias representadas no fragmento 

(mata de restinga, área aberta de Clusia, etc.). Locais com poças, lagoas, riachos e outros 

corpos d’água tiveram prioridade nas amostragens devido à preferência dos anuros a 

ambientes úmidos. Porções de mata em melhor estado de conservação também 

receberam preferência sobre porções perturbadas. O método utilizado durante o período 

diurno consistiu na busca ativa, ou seja, foram realizados deslocamentos nos pontos 
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selecionados para a observação visual e/ou auditiva de representantes da herpetofauna. 

Caminhadas lentas à velocidade máxima aproximada de 1 km/h foram realizadas por 

transectos de 1 km de extensão, ou adequadas de acordo com o tamanho dos fragmentos 

florestais. Durante os deslocamentos, foram examinados locais potencialmente utilizados 

como abrigos (buracos e frestas em acúmulos de pedras ou em troncos de árvores, sob 

troncos caídos, madeira empilhada, pedras ou sob a camada de serrapilheira de 

ambientes florestais e dentro de cupinzeiros). 

Durante o período crepuscular e noturno, a procura por espécimes, sobretudo de anfíbios, 

consistiu na busca ativa limitada pelo tempo nos corpos d’água que são utilizados como 

sítios reprodutivos por anuros. O maior número de ambientes possível foi amostrado, tais 

como, bromélias, lagoas, brejos, córregos, riachos, açudes e poças. Os exemplares foram 

registrados através de zoofonia (vocalização de machos em atividade reprodutiva) e/ou da 

visualização de adultos, imagos, girinos e desovas.  

Com o intuido de registrar as vocalizações e, caso necessário, obter arquivo sonoro para 

posterior comparação de identificação em arquivos pessoais foi utilizado gravador digital 

Olympus VN-4100. A busca ativa foi realizada com o auxílio de lanterna de luz branca 

para localização exata dos exemplares, além disso, os exemplares visualizados em 

campo foram documentados fotograficamente. Também foram registrados e, quando 

necessário, coletados os répteis em atividade nesse período ou em repouso em seus 

abrigos nos arredores dos corpos d’água. 

As espécies fortuitamente observadas na estrada durante os deslocamentos entre os 

diversos pontos amostrais foram registradas, bem como indícios deixados por elas (peles, 

couros e cascos de animais). Amostragens nas estradas durante as incursões são 

importantes, pois, constituem ilhas de calor, comumente utilizadas para a termorregulação 

por diversas espécies da herpetofauna, particularmente em ambientes frios. 

A captura eventual e o manuseio de répteis foram auxiliados pela utilização de gancho, 

garrotes de borracha e laço, ou realizados manualmente, com uso de luva de raspa de 

couro. Com relação à amostragem dos anfíbios, a coleta de imagos, larvas (girinos) e 

desovas se deu com auxílio de redes e peneiras.  
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Para a maximização do esforço amostral, sobretudo de répteis, armadilhas com cercas- 

guia (pitfalls) foram instaladas em seis áreas amostrais, (1, 2, 3, 4, 5 e 6, como mostra a 

Figura 5.2.2.2-3, apresentada anteriormente). No entanto, as armadilhas foram dispostas 

prioritariamente nas distintas fitofisionomias apresentadas para a área. Em cada uma das 

seis áreas foi montada uma linha de 10 armadilhas, sendo cada linha composta por 10 

baldes de 60 litros enterrados com sua abertura ao nível do solo. Os baldes foram 

interligados por cercas de lona plástica com dimensões de 10 m de comprimento por 1,0 

m de altura (Figuras 5.2.2.2-30 e 5.2.2.2-31). 

  
Figura 5.2.2.2-30: Trilha de armadilha direcionada 

de queda (pitfall) na área 04. 
Figura 5.2.2.2-31: Trilha de armadilha direcionada 

de queda (pitfall) na área 06. 

Os indivíduos capturados foram preparados de acordo com metodologia estabelecida por 

NASCIMENTO et al. (2007) e depositados na coleção herpetológica de referência do 

Museu de Ciências Naturais PUC-Minas. A denominação taxonômica seguiu FROST et al. 

(2009) para os anfíbios (Disponível em: http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/), 

e, para os répteis, seguiu UETZ & HALLERMAN (2009) (Disponível em: http://www.reptile-

database.org/). Para as identificações das espécies de répteis e anfíbios registradas ao 

longo do presente estudo foram utilizados guias de campo especializados (MARQUES et 

al. 2001, 2005; HADDAD et al. 2005; FEIO et al. 2008), arquivo pessoal de vocalizações 

de anuros e a experiência profissional. 

As incursões crepusculares e noturnas contaram com um esforço de cinco 

horas/noite/coletor, ou seja, 10 horas/noite em um total de 100 horas ao longo dos 10 dias 

de amostragens, entre as campanhas chuvosa e de seca (19:00 às 00:00 h), sendo cinco 

dias em cada campanha. Da mesma forma, os censos diurnos contaram com um esforço 
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de três horas/dia/coletor, ou seja seis horas/dia, em um total de 60 horas ao longo dos 10 

dias (14:00 às 17:00 hs). Portanto, o esforço amostral total referente as buscas ativas 

para o diagnóstico da herpetofauna foi de 160 horas.  

Para o levantamento dos dados secundários referentes à região do empreendimento foi 

realizada compilação entre diferentes estudos executados na região alvo ou em seu 

entorno, porém cabe ressaltar a importância de estudos de longa duração sobre a 

herpetofauna do Espírito Santo que forneçam informações a respeito de sua riqueza e 

abundância são escassos (GASPARINI et al., 2007).  

A partir de dados primários e dos dados disponíveis foi possível elaborar a lista de 

espécies registradas e com potencial ocorrência para ADA e AID do empreendimento. 

Abaixo segue breve caracterização dos diversos locais amostrados. Essa caracterização 

visa ao conhecimento dos microambientes disponíveis para ocupação por anuros e 

répteis. Foram relacionados os tipos de corpos d’água (permanentes ou temporários), 

tipologias vegetacionais, estratificação vertical, etc. Dessa forma, foi possível identificar a 

associação das espécies a características estruturais dos habitats pela análise dos 

parâmetros pesquisados e de informações sobre a biologia e ecologia das espécies 

existentes na literatura. Ao longo do percurso aos pontos de coleta, foram observados os 

locais de relevância biológica, ambientes úmidos e áreas com formações vegetais bem 

preservadas. Tais áreas podem corresponder a refúgios e rotas de deslocamento, sob 

diferentes tipos e níveis de impacto, uma vez que a área de estudo possui pastagens e 

locais onde há extração de areia. Foram selecionados no total 26 pontos de amostragem, 

conforme a Tabela 5.2.2.2-7 e Figuras 5.2.2.2-32a e 5.2.2.2-32b. 

Tabela 5.2.2.2-7: Pontos de amostragem utilizados no levantamento da herpetofauna. 

Coordenadas 23k Ponto de 
Amostragem 

Área de 
Amostragem S W 

Metodologia Caracterização 

PH1 1 296791 7652823 Busca ativa 

Poça temporária em 
área de restinga com 

abundância de 
macrófitas 

PH2 3 296027 7652770 Busca ativa 
Poça temporária em 

área aberta de 
restinga 
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Tabela 5.2.2.2-7: Pontos de amostragem utilizados no levantamento da herpetofauna. 
Continuação 

Coordenadas 23k Ponto de 
Amostragem 

Área de 
Amostragem S W 

Metodologia Caracterização 

PH3 3 296843 7652967 Busca ativa 

Poça temporária em 
área aberta de 

restinga próximo ao 
eucaliptal 

PH4 2 296986 7653098 Busca ativa 
Poça temporária em 

área aberta de 
restinga 

PH5 2 296364 7653157 Busca ativa 
Poça temporária em 

área aberta de 
restinga 

PH6 2 296273 7653326 Busca ativa 
Poça temporária em 

área aberta de 
restinga 

PH7 1 297869 7653290 Busca ativa 
Mata de restinga com 
vegetação de grande 

porte 

PH8 AID 294652 7649987 Busca ativa Alagado em área 
aberta 

PH9 AID 294439 7649316 Busca ativa Poça temporária em 
área de pastagem 

PH10 AID 294307 7648995 Busca ativa Poça temporária em 
área de pastagem 

PH11 AID 295830 7646189 Busca ativa 

Área brejosa 
permanente com 

presença de taboas e 
mata de restinga 

PH12 4 293789 7653168 Busca ativa Lagoa permanente em 
área de pastagem 

PH13 AID 294577 7654020 Busca ativa Brejo permanente com 
presença de taboas 

PH14 AID 295492 7654384 Busca ativa 

Charcos temporários 
em área aberta 

próximo à área de 
restinga 

PH15 4 293430 7652569 Busca ativa Mata de restinga 
degradada 

PH16 4 293418 7652823 Busca ativa 
Área brejosa 

permanente em 
restinga 

PH17 2 294758 7653881 Busca ativa 
Área brejosa 

permanente em 
restinga 

PH18 2 295851 7653791 Busca ativa Córrego permanente 
em área de pastagem 
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Tabela 5.2.2.2-7: Pontos de amostragem utilizados no levantamento da herpetofauna. 
Conclusão. 

Coordenadas 23k Ponto de 
Amostragem 

Área de 
Amostragem S W 

Metodologia Caracterização 

PH19 5 297001 7653122 Busca ativa Vegetação de clúsia 

PH20* 3 297021 7653838 Busca ativa Estrada 

PH21 4 293339 765281 Ad libitum Estrada 

PH22 5 297584 7653648 Busca ativa Poça em área de 
pasto 

PH23 5 297144 7653695 Busca ativa Mata de Restinga 

PH24 1 297113 7647952 Busca ativa Faixa da praia com 
vegetação rasteira 

Trilha Pitfall 1 
(T1) Área 1 297962 7651951 PT/Busca 

ativa Mata de restinga 

Trilha Pitfall 2 
(T2) Área 2 296473 7653454 PT/Busca 

ativa 

Mata de Restinga 
junto à área aberta de 

Clusia 

Trilha Pitfall 3 
(T3) Área 3 296153 7652826 PT/Busca 

ativa 

Área aberta de Clusia 
junto à mata de 

restinga 

Trilha Pitfall 4 
(T4) Área 4 293575 7652995 PT/Busca 

ativa Mata de restinga 

Trilha Pitfall 5 
(T5) Área 5 297132 7653497 PT/Busca 

ativa 

Área aberta de Clusia 
junto à mata de 

restinga 

Trilha Pitfall 6 
(T6) Área 6 295029 7652235 PT/Busca 

ativa Área aberta de Clusia 
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As regiões amostradas apresentam diferentes níveis de alteração ambiental, sendo as 

áreas 01, 02 e 04 (ver Figura 5.2.2.2-3) as que estão em melhor estado de conservação, 

bem como os pontos amostrais PH1, PH4, PH5, PH6, PH7, PH12, PH15, PH16, PH17, 

PH18 e as trilhas de armadilhas direcionadas de queda T1, T2 e T4, conforme 

apresentado nas Figuras 5.2.2.2-33 e 5.2.2-34). 

  
Figura 5.2.2.2-33: Ponto de amostragem na área 01. Figura 5.2.2.2-34: Ponto de amostragem na área 5. 

O ponto PH20* corresponde ao local onde foram obtidos registros ocasionais, os quais 

foram acrescidos qualitativamente ao diagnóstico. Localiza-se nas vias de acesso às 

áreas amostrais. Duas espécies não apresentaram pontos amostrais específicos por 

terem sido registradas durante o deslocamento de outras equipes do meio biótico. Porém, 

foram fotografadas e identificadas para a listagem qualitativa da ADA e AID do 

empreendimento. 

● Análise dos Dados 

A diversidade e a equitabilidade foram calculadas a partir do número de indivíduos 

registrados para cada espécie. O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) fornece 

uma relação entre o número de espécies e as abundâncias relativas, permitindo conhecer 

a diversidade de um ambiente a partir da heterogeneidade de habitats. Já a equitabilidade 

permite avaliar se existe dominância de espécies na área estudada, pois, áreas que 

apresentam dominância de espécies, sobretudo generalistas, podem ter sua dinâmica 

populacional alterada de forma mais expressiva. A riqueza de espécies para a região do 

empreendimento foi calculada através do estimador de riqueza Jacknife de 1º ordem, este 
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estimador é uma função do número de espécies que ocorrem nas amostras em uma área, 

as quais são denominadas espécies únicas. Tal análise é amplamente utilizada em 

estudos de inventariamento de espécies, uma vez que o mesmo pode ser associado à 

curva do coletor, ostentando o quão próximo a riqueza real encontrada está em relação à 

riqueza estimada para a área.  

● Resultados e Discussão 

A região demonstrou abrigar elevada riqueza de espécies. Contabilizando somente os 

dados primários coletados ao longo do presente estudo foram registrados 37 táxons, 

sendo 22 anfíbios distribuídos em quatro famílias (Bufonidae, Hylidae, Leiuperidae e 

Leptodactylidae) e 15 répteis distribuídos em sete famílias (Gekkonidae, Teiidae, 

Tropiduridae, Scincidae, Boidae, Colubridae, Viperidae e Thyphlopidae), conforme as 

Tabelas 5.2.2.2-8 e 5.2.2.2-9. A segunda campanha contribuiu com o acréscimo de três 

espécies à riqueza local registrada in loco, sendo dois anfíbios e um réptil.  

O esforço amostral por meio da busca ativa foi de 160 horas, sendo 60 delas destinadas 

às amostragens em mata de restinga, 60 às amostragens em vegetação aberta de Clusia 

e 40 aos ecótonos entre esses dois ambientes. Já o esforço empregado por armadilhas 

direcionadas de queda foi de 10 baldes abertos por 10 noites em cada área amostral, 

sendo quatro delas de vegetação aberta de Clusia e duas delas de mata de restinga. 
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Tabela 5.2.2.2-8: Espécies de anfíbios de ocorrência na ADA e AID do empreendimento. 

Classificação Nome Comum Pontos de Registro Área de 
Amostragem 

Método 
de 

registro 
Status de 

Conservação

ORDEM ANURA  

FAMÍLIA/ 
Bufonidae  

Rhinella crucifer Sapo T1,T5 1,5 BA, PT, 
LT 2 LC 

Rhinella granulosa Sapinho - - LT 2  

Rhinella pygmaea Sapinho T2,T3,T4,T5,T6 2,3,4,5,6 PT, LT 4 LC 

Hylidae  

Aparasphenodon 
brunoi 

Perereca-de-
capacete 

T5 5 BA, LT 
1,2 

LC 

Dendropsophus 
haddadi 

Pererequinha 1,2,8,14 1, 3, AID BA LC 

Dendropsophus 
bipunctatus 

Pererequinha 1,6,11,14 1, 2, AID BA, LT 1 LC 

Dendropsophus 
decipiens 

Pererequinha - - LT 1 LC 

Dendropsophus 
pseudomeridianus 

Pererequinha 17,18 2 BA, LT 
1,3 

LC 

Dendropsophus aff. 
branneri 

Pererequinha 14,18 2 BA * 

Hypsiboas 
albomarginatus 

Perereca-verde 1, 2, 8, 11, 14, 17 1, 2, AID BA, LT 
1,2 

LC 

Hypsiboas 
semilineatus 

Perereca 18, T5 2,5 BA LC 

Scinax alter Perereca 1,2,4,6,12,14,18 1,2,3,AID BA, LT 
1,2 

LC 

Scinax cf. 
cuspidatus 

Perereca 7,T5 1,5 BA, LT 
1,2 

* 

Scinax 
crospedospilus 

Perereca 6,T5 2,5 BA LC 

Scinax cf. similis Perereca 11 AID BA * 

Scinax gr. ruber Perereca-de-
banheiro 

1,6,7 1,2 BA * 

Scinax sp. (aff. x-
signatus) 

Perereca - - LT 1 * 

Sphaenorhynchus 
planicola 

Pererequinha-
limão 

1,4 1,2 BA LC 

Trachycephalus 
nigromaculatus 

Perereca-
grudenta 

T2,T5 2,5 BA, LT 
1,2 

LC 
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Tabela 5.2.2.2-8: Espécies de anfíbios de ocorrência na ADA e AID do empreendimento. 
Continuação 

Classificação Nome 
Comum Pontos de Registro Área de 

Amostragem 
Método 

de 
registro 

Status de 
Conservação

Leiuperidae  

Physalaemus 
marmoratus Rã-chorona T1,T2,T3,T4,T5,T6 1,2,3,4,5,6 PT LC 

Leptodactylidae  

Pseudopalodicula 
sp. Rãzinha 2,5,6,8,11,12,14,15,17,18,21 2,3,4,AID BA, LT 1 * 

Leptodactylus 
fuscus 

Rã-
assobiadora 

1,2,3,4,6,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,21 1,2,3,4,6 BA LC 

Leptodactylus 
mystacinus 

Rã-
assobiadora T1,T2,T3,T6,11,16 1,2,3,4,6,AID BA, PT LC 

Leptodactylus gr. 
ocellatus Rã-manteiga 1,2,5,19 1,3 BA LC 

Microhylidae  

Arcovomer 
passarellii Pererequinha - - LT 1 LC 

Stereocyclops 
parkeri Pererequinha 23 5 BA, LT 1 LC 

Legenda:  
LC = Least Concern (categoria UICN),  
BA = Busca Ativa 
LT = Literatura 
* Alguns táxons necessitam de identificação plena para avaliar seu status de ameaça,  
--Não possui informação,  
PT = Metodologia de armadilhas direcionadas de queda, “pitfalls”.  
Dados secundários - referências da literatura: 1- Rocha et al., 2008, 2- Teixera et al., 2002, 3- Silva et al., 2008, 4- Silveira et al., 2009. 
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Tabela 5.2.2.2-9: Espécies de répteis de ocorrência na área sob influência do 
empreendimento. 

Classificação Nome 
Comum 

Pontos de 
Registro 

Região de 
Amostragem 

Método de 
Registro 

Status de 
Conservação 

ORDEM 
LACERTILIA  

FAMÍLIA/ Teiidae  

Ameiva ameiva Calango 
verde T1, T6 1, 6 PT, LT 1 -- 

Tupinambis 
merianae Teiú - - LT 1 -- 

Gekkonidae  

Gymnodactylus 
darwinii Lagartinho T1, T3, T4, 

T5 1, 3, 4, 5 PT -- 

Hemidactylus 
mabouia Lagartixa 4,16, T5 4, 5 BA, LT 1 -- 

Polycrotidae  

Polychrus 
marmoratus Camaleão - - LT 1 -- 

Tropidurinae  

Liolaemus lutzae Lagartixa-de-
areia 24 1 BA, LT 2 VU 

Strobilurus torquatus Calango- 
cabeça-azul T5 5 BA -- 

Tropidurus torquatus Calango T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 1, 2, 3, 4, 5, 6 PT, LT 1 -- 

Scincidae  

Mabuya agilis Lagarto T4,T5 4,5 BA, PT, LT 
3 -- 

ORDEM 
SERPENTES  

Boidae  

Boa constrictor Jiboia 1,21 1 , AD, BA, 
LT 1 -- 

Corallus hortulanus Suaçuboia T5 5 BA -- 

Colubridae  

Chironius 
bicarinatus Cobra-cipó ADA x OC -- 

Imantodes cenchoa Cobra - - LT 1 -- 

Liophis miliaris Cobra - - LT 1 -- 

Oxibelis aeneus Cobra - - LT 1 -- 

Oxyrhopus petola Falsa-coral 23 5 AD, LT 1 -- 

Pseustes sulphureus Cobra - - LT 1 -- 
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Tabela 5.2.2.2-9: Espécies de répteis de ocorrência na área sob influência do 
empreendimento. Conclusão 

Classificação Nome 
Comum 

Pontos de 
Registro 

Região de 
Amostragem 

Método de 
Registro 

Status de 
Conservação 

Sybinomorphus 
neuwiedi Cobra - - LT 1 -- 

Xenodon neuwiedii Jararaca-do-
brejo - - LT 1 -- 

Philodryas 
patagoniensis 

Cobra-
corredeira ADA x OC -- 

Pseudoboa nigra Cobra PT1,3, 20 1 e 5 PT, BA -- 

Viperidae  

Bothrops jararaca Jararaca 16 4 BA -- 

Typhlopidae  

Typhlops 
brongersmianus Cobra T1 1 PT -- 

Legenda: 
LC = Least Concern (categoria UICN), 
VU = Vulnerável  (categoria UICN) 
BA = Busca Ativa 
LT = Literatura 
* Alguns táxons necessitam de identificação plena para avaliar seu status de ameaça, 
--Não possui informação, 
PT = Metodologia de armadilhas direcionadas de queda, “pitfalls”. 
AD = Ad libitum- registro em estrada durante os deslocamentos da equipe. 
X = espécies registradas  durante o deslocamento de outras equipes do meio biótico e que não apresentam coordenada 
específica 
Dados secundários - referências da literatura: 1- Delfino e Rabello, 2007, 2- Caravalho et al.,2007,  3- Vrcibradic et al., 2002. 
 

– Considerações Taxonômicas 

Em virtude da riqueza de espécies existentes e da posição taxonômica incerta de diversos 

táxons, não foi possível realizar a identificação de todos os exemplares coletados neste 

estudo. Tais táxons necessitam de identificação plena para que se possa avaliar seu 

status de conservação. A identificação e a denominação das espécies aqui citadas foram 

baseadas em literatura atual, na comparação com espécimes depositados em coleções 

científicas e através de consultas a taxonomistas que trabalham em localidades 

correlatas, considerando apenas os caracteres morfológicos. São comentadas a seguir as 

formas para as quais a denominação apresenta problemas ou não foi possível a aplicação 

de um nome científico adequado: 

 Scinax cf. eurydice, Scinax cf. similis, e Scinax gr. ruber: essas espécies 

pertencem ao grupo ruber, que atualmente apresenta problemas de 

taxonomia, uma vez que os caracteres que diferenciam o grupo são muito 
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discretos, o que dificulta sua separação. A continuidade dos estudos 

morfológicos nesses grupos muitas vezes depende da obtenção de larvas 

ou da complementação dos dados com a gravação das vocalizações 

(SILVANO & PIMENTA 2003, MARTINS et al. 2004). Contudo, os 

exemplares foram coletados dentro de bromélias no período diurno sem 

atividade de vocalização dificultando a diagnose dessas espécies.  

 Pseudopalodicula sp.: segundo FROST (2009), nenhuma espécie deste 

gênero é encontrada para regiões de restinga no sudeste brasileiro. No 

entanto, o gênero também foi registrado nos estudos de ROCHA et al. 

(2008) na Praia das Neves, onde também foi identificada como 

“Pseudopalodicula sp.”. Dessa forma, tal espécie, ainda não descrita pela 

ciência e/ou identificada, pode vir a ser o primeiro registro do gênero para 

restingas da região sudeste. 

 Leptodactylus gr. ocellatus: as espécies desse grupo atualmente 

apresentam problemas taxonômicos, e suas morfologias são semelhantes, 

o que dificulta a identificação plena dos exemplares registrados. 

 Dendropsophus aff. branneri: possui semelhanças com a espécie D. 

branneri, porém algumas características morfológicas diferem entre estes 

táxons, como os padrões de desenhos no entorno dos olhos. Contudo, é 

necessária a colaboração de um especialista no gênero, ou grupo, para a 

identificação plena da espécie.  

Das espécies aqui relatadas, apenas uma se enquadra dentro das categorias de ameaça 

de acordo com as listas oficiais da fauna ameaçada de extinção da IUCN e do IBAMA, 

que é Liolaemus lutzae (lagartixa-de-areia), a qual se encontra como VU- Vulnerável pela 

IUCN, criticamente em perigo pela lista oficial do IBAMA e citada dentro da lista de 

espécies ameaçadas de extinção nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo 

(GASPARINI et al., 2007 e Ministério do Meio Ambiente, 2009).  

Cabe ressaltar o registro da espécie Strobilurus torquatus, que, apesar de não se 

enquadrar em nenhuma categoria de ameaça, é uma espécie de mata atlântica pouco 

estudada e, aparentemente, rara (RODRIGUES et al., 1989), cujo gênero ressurgiu a 
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partir do estudo de FROST et al. (2001) no qual este se apresentava como sinônimo do 

gênero Tropidurus. 

– Caracterização da Herpetofauna 

A ADA do empreendimento apresenta um quadro de alteração ambiental devido à 

exploração do uso do solo como pastagens, apresentando poucos fragmentos florestais 

em determinadas regiões. Algumas áreas apresentam um melhor estado de conservação 

e propiciam uma maior estrutura da vegetação, presença e características dos corpos 

d’água e disponibilidade de substratos, sobretudo bromélias, favorecendo a colonização 

de diferentes espécies que utilizam diferentes tipos de extratos vegetacionais. No entanto, 

as áreas 1, 2 e 5 apresentaram maior riqueza de espécies, com 19, 18 e 15 espécies, 

respectivamente, seguidas das áreas 3 e 4 com nove espécies cada, em um total de 22 

espécies de anfíbios distribuídas em quatro famílias: Bufonidae, Hylidae, Leiuperidae e 

Leptodactylidae. A família Hylidae foi a mais diversa com 14 táxons representantes. 

 
Figura 5.2.2.2-35: Riqueza de espécies da herpetofauna encontrada por 

busca ativa e pitfall em cada área amostral. 

Nas áreas amostradas, observou-se que algumas espécies tiveram uma ampla 

distribuição, estando presentes em um maior número de pontos amostrais, como 

Leptodactylus fuscus, Pseudopalodicula sp., Scinax alter, que foram registradas nos 

pontos amostrais 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21. Dentre estas, 

destaca-se Pseudopalodicula sp., espécie não identificada, cujo gênero ainda não possui 

registro para áreas de restinga do sudeste do país (Figura 5.2.2.2-36). 
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Figura 5.2.2.2-36: Macho vocalizante de Pseudopalodicula 
sp. observado em poças temporárias em área de restinga. 

Algumas espécies apresentaram parâmetro ocasional. Entre os anfíbios, os táxons 

Aparasphenodon brunoi, Sphaenorhynchus planicola, Scinax cf. similis e Stereocyclops 

parkeri foram observados de maneira pontual, como A. brunoi, observado em folhas de 

bromélias-tanque na área 05 (Figura 5.2.2.2-37); S. parkeri sobre o folhiço também na 

área 5, S. planicola foi registrado em abundância apenas no ponto PH1 utilizando 

macrófitas como substrato em uma poça temporária em área de restinga. A espécie 

Scinax cf. similis foi observada no ponto PH11 e apenas um indivíduo foi registrado em 

uma área brejosa com presença de taboas e mata de restinga. 

 
Figura 5.2.2.2-37: Indivíduo de Aparasphenodon brunoi 

visualizado em folhas de bromélias na área 5. 

A vocalização em anfíbios anuros pode ser um indicativo da atividade reprodutiva, mas 

ela também possui outras funções. Devido a esta plasticidade das vocalizações em 
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anuros, considerá-las isoladamente como marcadores de atividade reprodutiva pode 

incluir um período maior do que aquele realmente usado para reprodução. A presença de 

fêmeas ovuladas, jovens recém-metamorfoseados e girinos, em conjunto às vocalizações, 

constituem indícios mais seguros acerca do período reprodutivo real. Na presente 

amostragem foram observadas grandes assembleias reprodutivas, incluindo indícios 

reprodutivos de diversas espécies, entre fêmeas grávidas, casais em amplexo, desovas e 

girinos (Figura 5.2.2.2-38). 

 
Figura 5.2.2.2-38: Casal em amplexo da espécie 

Sphaenorhynchus planicola observado no ponto PH1 da área 
01. 

A taxocenose de anfíbios anuros na área amostrada caracterizou-se pela predominância 

de espécies típicas de mata atlântica e/ou de distribuição restrita ao litoral brasileiro. 

Dentre estas, 12 das 17 espécies plenamente identificadas apresentam estas 

características segundo FROST (2009), como por exemplo: Rhinella crucifer; Rhinella 

pygmaea; Aparasphenodon brunoi; Dendropsophus haddadi; D.bipunctatus; D. 

pseudomeridianus; Hypsiboas albomarginatus; H. semilineatu; Scinax alter; S. 

crospedospilus,,Sphaenorhynchus planicola e Stereocyclops parkeri.  

Tal fato pode estar associado ao grau de conservação de algumas áreas de amostragem 

no presente estudo, a título de exemplo, as áreas 1, 3, 4 e 5. Contudo, as áreas 1 e 5 se 

destacam por apresentarem mata de restinga e mosaico entre mata de restinga, área 

aberta de clúsia e área de mata com domínio atlântico, respectivamente. Essas áreas, 

apesar de pouco drenadas (atributo importante para colonização de anfíbios), propiciam 

uma elevada diversidade de substratos que proporcionam a colonização de anfíbios. Além 
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disto, imposições no meio ambiente levam muitos anfíbios a procurarem, principalmente, 

refúgios em bromélias (Bromeliaceae), exclusivas do continente americano (BENZING, 

1990; DEJEAN & OLMSTED, 1997). Algumas espécies de anuros se adaptam de tal 

maneira às bromélias-tanque, que passam a utilizar as axilas das plantas durante todo o 

ciclo de vida, desenvolvendo estratégias avançadas relacionadas com o modo reprodutivo 

(DUELLMAN, 1985). As bromélias, sobretudo, bromélias-tanque, desempenham este 

importante papel na manutenção da comunidade da anurofauna da região.  

Das outras espécies de ampla distribuição geográfica, destaca-se a espécie 

Trachycephalus nigromaculatus, que se distribui pela região costeira do sudeste do Brasil, 

do Espírito Santo até São Paulo e no interior em Minas Gerais e Goiás, sendo mais 

comumente encontrada na Mata Atlântica (FROST, 2004). Apesar da espécie já ter sido 

reportada para o Cerrado (COLLI et al., 2002), sua distribuição nesse bioma é pouco 

conhecida (Figura 5.2.2.2-39). 

 
Figura 5.2.2.2-39. Indivíduo de Trachycephalus 

nigromaculatus observado dentro de bromélias no período 
diurno. 

Dentre os répteis, 15 espécies foram registradas na área de influência do 

empreendimento, uma riqueza relativamente alta quando se trata da extensão do 

empreendimento e do curto período de amostragem. Os 15 táxons estão distribuídos em 

oito famílias: Gekkonidae, Teiidae, Tropiduridae, Scincidae, Boidae, Colubridae ,Viperidae 

e Thyphlopidae. 
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Diante do presente estudo, as áreas 1 e 5 se caracterizam por ostentar um maior número 

de espécies de répteis em relação às demais áreas amostradas com o registro de seis 

espécies. Na área 01 seis espécies foram capturadas através de armadilhas direcionadas 

de queda “pitfalls” (Ameiva ameiva, Gymnodactylus darwinii, Liolaemus lutzae, Tropidurus 

torquatus, Pseudoboa nigra e Typhlops brongersmianus.) e apenas o táxon Boa 

constrictor   foi registrado na estrada de acesso muito próxima à trilha 1 (Figura 5.2.2.2-

40). Cabe ressaltar que esta área foi exclusiva no registro do táxon Liolaemus lutzae, 

classificada como Criticamente em Perigo (IBAMA 2008) e Vulnerável (IUCN 2009).  

A área 05 contou com o registro de sete espécies, sendo apenas duas delas através de 

armadilhas do tipo pitfall, Gymnodactylus darwinii e Tropidurus torquatus. As demais 

espécies foram registradas pela metodologia de busca ativa (Strobilurus torquatus, 

Corallus hortulanus, Oxyrhopus petola, Pseudoboa nigra e Hemidactylus mabouia). A 

espécie Corallus hortulanus visualizada na área 5 é amplamente distribuída na América 

do Sul, habita principalmente florestas. No Brasil ocorre na Amazônia, Cerrado, Caatinga 

e Mata Atlântica. C. hortullanus é vivípara, de hábito arborícola (embora eventualmente 

desça ao chão) e atividade noturna, alimentação variada, que consiste em lagartos, rãs, 

pererecas, pequenos mamíferos (roedores e cuícas), pequenas aves, e até morcegos 

(Museu da Universidade Federal de Viçosa, 2009) (Figura 5.2.2.2-41). 

  
Figura 5.2.2.2-40: Boa constrictor  visualizada na 

estrada próxima à trilha 01. 
Figura 5.2.2.2-41. Indivíduo de Corallus hortulanus 

registrado no PH05  
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Nas áreas amostradas, observou-se que algumas espécies tiveram uma ampla 

distribuição, estando presentes em um maior número de pontos amostrais, como 

Tropidurus torquatus e Gymnodactylus darwinii registrados, respectivamente, em seis e 

três (1, 3 e 5) das seis áreas de armadilhas direcionadas de queda “pitfalls”.  A espécie G. 

darwinii é característica da região de mata atlântica, e ocorre desde o estado de São 

Paulo até o Rio Grande do Norte, porém sua ecologia é pouco conhecida. Essa lagartixa 

é comumente encontrada em ambientes de floresta, mas também tem sido encontrada 

nas áreas de restinga (TEIXERA, 2002) (Figura 5.2.2.2-42). 

 
Figura 5.2.2.2-42: Indivíduo de Gymnodactylus darwinii 

capturado em armadilha direcionada de queda. 

Um importante registro para a região ocorreu na área 5, onde apenas um indivíduo da 

espécie Strobilurus torquatus foi registrado e coletado. S. torquatus é um lagarto heliófilo 

de mata atlântica e se alimenta de formigas que obtêm em vários níveis nos troncos das 

grandes árvores e, ocasionalmente, no chão. O dimorfismo sexual é aparente no 

comprimento rostro-cloacal e da tíbia (RODRIGUES et al., 1989). Essa espécie é 

aparentemente rara, pouco estudada e apresenta registro apenas nas áreas de mata 

atlântica da região nordeste nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba e 

Sergipe (BORGES-NOJOSA E CARAMASCHI, 2000; CARVALHO et al., 2005). Em 2001, 

o gênero Stobilurus, anteriormente tratado como sinônimo de Tropidurus, ressurgiu a 

partir da revisão do gênero Tropidurus (FROST et al., 2001), onde as análises 

moleculares do gênero apresentaram divergências e 8 gêneros foram realocados do 

gênero Tropidurus. Este registro estende a distribuição da espécie para a região sudeste 
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do país e novos estudos a respeito da biologia e distribuição podem ser desenvolvidos a 

seu respeito (Figura 5.2.2.2-43). 

 
Figura 5.2.2.2-43: Indivíduo de Strobilurus torquatus 

registrado na área 05 de amostragem. 

O táxon Bothrops jararaca foi visualizado no ponto PH16 da área 04, próximo a áreas 

residenciais no pequeno distrito de Jaqueira. Essa espécie pode apresentar uma ameaça 

à população local devido ao risco de acidente com animal peçonhento. Possui hábitos 

terrestres e atividade crepuscular e noturna (SAZIMA & HADDAD, 1992). É vivípara, 

apresenta atividade concentrada no final da época chuvosa, quando ocorrem cópula e 

combate entre machos. Sua alimentação é especializada em mamíferos, mas pode predar 

lagartos e aves ocasionalmente. Apresenta distribuição geográfica em mais de um bioma 

entre Amazônico, Cerrado e Mata Atlântica, o que resulta em um padrão disjunto de 

distribuição no território brasileiro (FRANÇA et al., 2008). 

A riqueza de espécies de répteis registrada para a área de influência do empreendimento, 

sobretudo para a diversidade das famílias aqui apresentadas, pode indicar que a estrutura 

vegetacional das áreas favorece a colonização de diversos táxons do grupo. De acordo 

com alguns estudos, existe uma correlação positiva entre o número de espécies de 

serpentes e lagartos e a heterogeneidade espacial, pois a estrutura da vegetação 

influencia na disponibilidade de micro-habitats, o que pode favorecer ou reduzir o sucesso 

de algumas espécies (PIANKA, 1969). A densidade de bromélias e a frequência e 

proporção de clareiras favorecem algumas espécies de lagartos e serpentes em diversos 

ambientes (ROCHA & BERGALLO, 1997), fato que remete às condições observadas nas 

áreas de amostragem deste estudo. 
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A taxocenose de répteis na área amostrada caracterizou-se pela existência de espécies 

típicas de mata atlântica e algumas outras de ampla distribuição. Dentre estas, quatro das 

15 espécies apresentam características peculiares quanto à sua biologia e distribuição na 

Mata Atlântica, as quais são, Liolaemus lutzae, Strobilurus torquatus, Gymnodactylus 

darwinii e Mabuya agilis. A espécie ainda não mencionada, M. agilis, apresenta 

distribuição ao longo da costa brasileira entre os estados do Rio de Janeiro e Bahia, 

comum em áreas de restinga (ROCHA & BERGALLO, 1997; ROCHA, 2000). O restante 

das 11 espécies se caracteriza por apresentar uma ampla distribuição geográfica no 

território nacional e por não possuir nenhuma característica peculiar em relação à sua 

biologia e distribuição em biomas específicos.  

As armadilhas direcionadas de queda “pitfalls” obtiveram um sucesso de captura de 187 

indivíduos ao longo de 10 dias de amostragem entre os períodos chuvoso e seco, 96 e 91 

respectivamente (Figura 5.2.2.2-44). Estes estão representados por 10 espécies, sendo 

quatro anfíbios e seis répteis, entre elas Leptodactylus mystacinus (seis indivíduos nas 

trilhas 1, 2 e 3), Rhinella pygmaeus (nove indivíduos nas trilhas 2, 3 e 6), Physalaemus 

marmoratus, o mais abundante entre os anfíbios (33 indivíduos nas trilhas 1, 2, 3, 4 e 5), 

Rhinella crucifer (um indivíduo na trilha 1). Os répteis foram representados pelos táxons 

Tropidurus torquatus, o mais abundante entre os répteis (116 indivíduos nas seis trilhas 

de amostragem), Gymnodactylus darwinii (nove indivíduos nas trilhas 1, 3 e 5), Typhlops 

brongersmianus. (um indivíduo na trilha 1), Ameiva ameiva (10 indivíduos nas trilhas 1 e 

4) (Figura 5.2.2.2-45) , Mabuya agilis (um indivíduo na trilha 4) e Pseudoboa nigra (um 

indivíduo na trilha 1).  
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Figura 5.2.2.2-44: Abundância de espécies capturadas em armadilhas 

direcionadas de queda (pitfalls) ao longo dos períodos chuva e seca dos estudos 
na Região Portuária Ferrous. 

 
Figura 5.2.2.2-45: Indivíduo de Ameiva ameiva capturado nas armadilhas 

direcionadas de queda (pitfalls) na área 01 de amostragem. 

Um fato importante quanto às amostragens de armadilhas de queda são os registros de 

algumas espécies pouco estudadas e de difícil visualização que possuem hábitos 

fossoriais, como a espécie Typhlops brongersmianus. Este contexto salienta a 

importância de amostragens com armadilhas direcionadas de queda para a maximização 

do esforço amostral, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, sobretudo para 

répteis que são animais, usualmente crípticos e de hábitos peculiares, difíceis de serem 

visualizados e capturados no campo. Diante disto, a diversidade de espécies foi calculada 

a partir do número de indivíduos registrados para cada espécie em cada uma das seis 

áreas amostrais, através do índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’).  



 

 

 

 

 

CPM RT 127/10 
Maio/10 

109/385 EIA - Estudo de Impacto Ambiental da Planta 
de Filtragem e Terminal Portuário Privativo 

para Embarque de Minério de Ferro 
Presidente Kennedy/ES 

Rev. 00
 

O índice de diversidade de Shannon calculado para cada uma das seis áreas do 

empreendimento apresentou uma variação pouco significativa entre as áreas, sendo a 

área 1 a mais diversa, conforme dados abaixo: 

Área 01: 
Shannon-Weaver (H’)= 2,45; E=0,44 
 
Área 2: 
Shannon -Weaver (H’)= 2.04; E=0,67 
 
Área 3: 
Shannon -Weaver (H’)= 1.56; E=0,80 
 
Área 4: 
Shannon -Weaver (H’)= 2.08; E=0,75 
 
Área 5: 
Shannon -Weaver (H’)= 2.39; E=0,91 
 
Área 6 
Shannon -Weaver (H’)= 1.62; E=0.58 

Entretanto, a equitabilidade entre as áreas mostrou que a área 5 ostenta uma distribuição 

mais homogênea entre o número de indivíduos e a riqueza de espécies, podendo 

representar a não existência de espécies dominantes nessa área. A equitabilidade é um 

fator importante a ser analisado quando se trata de uma região que irá sofrer alguma 

alteração ambiental, pois, áreas que apresentam dominância de espécies, sobretudo 

generalistas, podem ter sua dinâmica populacional alterada de forma mais expressiva.  

A Figura 5.2.2.2-46 demonstra que a curva acumulativa de espécies de anfíbios atingiu a 

assíntota, o número de espécies de anfíbios registradas, 22, se aproxima da riqueza 

esperada para área através do estimador de riqueza Jackknife de 1º ordem do qual 

estimou uma riqueza aproximada de 27 espécies de anfíbios para a região do presente 

estudo. Porém tal fato, não diminui a importância da realização de estudos a longo prazo 

na região do empreendimento, visto que algumas espécies ainda não estão plenamente 

identificadas, podendo representar novos registros para a região estudada.  
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Figura 5.2.2.2-46: Curva acumulativa das espécies de anfíbios registradas ao 

longo dos períodos chuva e seca dos estudos na área de influência do 
empreendimento 

A Figura 5.2.2.2-47 demonstra que a curva acumulativa de espécies de répteis não atingiu 

a assíntota, sugerindo através do estimador de riqueza Jacknife de 1º ordem, uma riqueza 

aproximada de 26 espécies de répteis para a área do presente estudo.  
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Figura 5.2.2.2-47: Curva acumulativa das espécies de répteis registradas ao longo 

dos períodos chuva e seca na área de influência do empreendimento 

– Espécies Ameaçadas de Extinção 

O gênero Liolaemus inclui mais de 180 espécies (ÁVILA, 2003) distribuídas no cone sul 

da América do sul e apresenta a maior distribuição climática, latitudinal e elevação de 

todas as espécies do mundo, com espécies encontradas do nível do mar até altitudes 
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superiores a 5000m (SCHULTE et al., 2000; ETHERIDGE, 2000). Apesar do grande 

número de espécies conhecidas (LABRA, et al., 2001), a taxonomia deste gênero é 

complexa e novas espécies têm sido descritas recentemente (POUGH, 1998; LOBO & 

ESPINOZA, 1999; VERRASTRO et al., 2003; ÁVILA, 2003). 

Liolaemus lutzae é um pequeno lagarto recentemente incluído na lista de espécies 

ameaçadas de extinção do Brasil – criticamente em perigo (IBAMA, 2003; MMA, 2008), 

endêmico das restingas do estado do Rio do Janeiro, distribuindo-se da Restinga da 

Marambaia até Cabo Frio (Figura 5.2.2.2-48). Possui hábitos diurnos, e seu habitat 

característico é a faixa de areia localizada junto ao mar (de 50 a 150 m de largura), 

colonizada por vegetação herbácea halófila-psamófila reptante, também chega a colonizar 

a faixa com moitas imediatas à praia (ARAÚJO, 1991).  

Liolaemus lutzae possui adaptações para esse habitat, como a coloração críptica sobre a 

areia, a herbivoria nos adultos e a capacidade de enterrar-se sob a areia, características 

essas não encontradas, em conjunto, em outros lagartos de restinga. A espécie se abriga 

em tocas que escava na areia, em geral junto à vegetação. Possui atividade diurna, 

saindo do abrigo por volta das 6h30 da manhã, possuindo pico de atividade entre 9h-11h 

e permanecendo ativo até por volta de 13h-14h, quando retorna à toca, encerrando o seu 

período diário de atividade.  

 
Figura 5.2.2.2-48: Indivíduo de Liolaemus lutzae, espécie 

ameaçada de extinção, observado na área 01. 
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Esse lagarto é fortemente dependente da qualidade do habitat de praia das restingas 

onde vive. Contudo, em várias áreas de restinga, a espécie foi erradicada pela alteração 

e/ou destruição do habitat. Na comunidade de lagartos das restingas de Barra de Marica 

(ARAÚJO, 1991), como em outras, ao longo de sua distribuição, a lagartixa de areia 

ocupa nicho bem definido. Apesar dessas vantagens, observou-se um declínio 

demográfico significativo da espécie, motivado fortemente pela destruição do habitat 

(BERGALLO & ROCHA, 1989). Na localidade-tipo da espécie (Recreio dos Bandeirantes, 

no município do Rio de Janeiro), o táxon já não mais ocorre, tendo em vista as alterações 

locais do habitat (remoção da vegetação herbácea de praia para a construção de via 

litorânea e calçamento e pisoteio da vegetação por banhistas). As alterações antrópicas 

no habitat causam forte diminuição de sua probabilidade de sobrevivência, resultando 

inicialmente na redução do seu tamanho populacional, podendo levar, em seguida, à sua 

extinção local. 

O principal fator de ameaça que vem provocando a redução dos estoques populacionais 

de L. lutzae é a destruição de habitat. No Brasil, os habitats de praia e dunas de restinga 

estão localizados nas porções com maior concentração humana (região litorânea do 

Sudeste) e de maior valorização econômica, o que tem resultado na destruição de amplas 

porções de restingas. Especialmente nas duas últimas décadas, houve a erradicação de 

extensos trechos de vegetação da área de praia das restingas (região de vegetação 

halófila psamófila reptante – habitat da espécie), de forma simultânea, nos diferentes 

municípios de ocorrência de L. lutzae. A alteração do habitat tem suprimido o substrato 

arenoso e a vegetação, que não apenas constitui abrigo e sítio térmico para o lagarto, 

mas também é alimento. Liolaemus lutzae possui dieta onívora, com porção relevante 

composta por folhas e flores de pelo menos quatro espécies de plantas do habitat. 

Preocupados com a ameaça de extinção total das populações remanescentes, em 1985, 

um grupo de pesquisadores introduziu 51 indivíduos de Liolaemus lutzae na Praia das 

Neves. O recente monitoramento desta população translocada mostrou que, apesar de ter 

sido pequeno o número da população colonizadora de L. lutzae em Praia das Neves, o 

esforço foi compensador: a população cresceu e expandiu-se povoando áreas próximas 

rapidamente, indicando que Liolaemus lutzae tem a habilidade de ocupar o nicho vago 

rapidamente. Essa habilidade é reforçada pela ausência de competidores (COSTA et al. 
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1989, ZERBINI, 1998) e pela menor pressão de inimigos naturais. Além disso, soma-se o 

hábito herbívoro dos adultos da espécie, que retira água do material vegetal consumido, e 

a facilidade como usa o lixo depositado pelas marés como abrigo para se alimentar e para 

fugir de predadores. Desta forma, essa região tem grande importância para a manutenção 

destas populações introduzidas de L lutzae.  

● Considerações Finais 

O presente diagnóstico demonstrou elevada riqueza biológica, tendo sido detectadas 37 

espécies distribuídas em 12 famílias. Dados secundários apontaram a presença de 33 

espécies distribuídas em 11 famílias. Do total de espécies relatadas para o estado, entre 

as listas elaboradas, dados primários e secundários, cerca de 33% das espécies 

relatadas são comuns a estas três fontes de informação, 29% em dados secundários e 

28% registradas apenas nos dados primários do presente estudo. Tal fato corrobora a 

carência de estudos e o atual estado de conhecimento a respeito da herpetofauna no 

estado do Espírito Santo, que se caracteriza por apresentar uma heterogeneidade de 

ambientes com um elevado potencial de riqueza ainda pouco conhecido (GASPARINI et 

al., 2007). 

O fato de apenas Liolaemus lutzae estar classificada como ameaçada de extinção não 

diminui a importância e relevância biológica da região. A riqueza de anfíbios e répteis aqui 

apresentada reafirma a importância desses remanescentes para a manutenção dessas 

populações, sobretudo por serem, em sua maioria, espécies típicas do bioma Mata 

Atlântica e de matas de restinga.  

Atualmente, menos de 3% da área total do estado se encontra protegida na forma de 

Unidades de Conservação, sendo somente três no grupo de proteção integral com mais 

de 5.000 ha (INSTITUTO DE PESQUISAS DA MATA ATLÂNTICA, 2005). Diante deste 

contexto, é importante ressaltar que a situação diferenciada de alteração do habitat no 

estado é mais acentuada ao norte, que se encontra em situação mais crítica que o sul, e 

região serrana, onde ainda apresentam áreas com um bom estado de conservação 

constituindo áreas potenciais para a preservação da diversidade do grupo no estado. 

O workshop desenvolvido em 2008 para Avaliação e Ações Prioritárias para a 

Conservação da Biodiversidade da Mata atlântica e Campos Sulinos e os estudos 
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desenvolvidos por ROCHA et al. (2008) indicam a Praia das Neves como uma área de 

extrema importância biológica para a conservação da mata atlântica e restinga no país, o 

que qualifica essa região como uma área potencial para a preservação de anfíbios e 

répteis que deve ser protegida legalmente como unidades de conservação para a 

manutenção da biodiversidade. 

A biodiversidade potencial da área estudada pode estar atualmente subestimada, e novos 

estudos na região podem revelar a ocorrência de espécies ainda não registradas em 

trabalhos anteriores. Tal fato agrega a importância da realização de estudos detalhados 

para que estratégias de manejo e conservação adequadas sejam adotadas na área de 

entorno do empreendimento, salientando a necessidade do devido cumprimento das 

medidas de mitigação, compensação e monitoramento propostas para a conservação da 

herpetofauna da região. 

e) Avifauna 

● Introdução 

A avifauna brasileira é considerada uma das mais diversas do mundo e possui riqueza 

atual estimada em 1.825 espécies, a segunda maior da América do Sul (SICK 1997, 

CBRO, 2009). Isto equivale a aproximadamente 60% das espécies de aves registradas 

em todo o continente Sul-Americano. Mais de 10% dessas espécies são endêmicas do 

Brasil, o que faz deste país um dos mais importantes para investimentos em conservação 

(SICK 1997, MARINI & GARCIA, 2006). 

Apesar da elevada riqueza ornitológica apresentada, diversas espécies sofrem ameaças 

devido às intervenções humanas, que modificam drasticamente os ecossistemas naturais 

(SICK 1997, MARINI & GARCIA 2005, IUCN, 2009). A intensa descaracterização de 

habitats faz com que 124 táxons de aves que ocorrem em território brasileiro sejam 

classificados como ameaçados de extinção na lista mundial, 160 na lista nacional e 81 na 

lista vermelha estadual, além dos quatro táxons regionalmente extintos (MMA, 2003; 

IUCN, 2009; SIMON et al. 2007). 

As mudanças biológicas associadas à perda e à fragmentação de habitat favorecem 

espécies adaptadas a paisagens alteradas por ações antrópicas e, consequentemente, 

diversas espécies de hábitos florestais estão em declínio e sendo “substituídas” por 
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espécies que possuem boa adaptabilidade a tais alterações (MCKINNEY & LOCKWOOD, 

1999). No presente contexto, estudos ornitológicos podem avaliar a composição faunística 

regional rapidamente e de forma confiável, devido aos hábitos conspícuos e identificação 

imediata da maioria das espécies detectadas sonora ou visualmente. Sendo assim, as 

aves podem ser utilizadas como bons indicadores ambientais e também como 

ferramentas úteis para estudos ecológicos (STOTZ et al. 1996). 

A utilização de habitats litorâneos como restingas e ambientes marinhos por aves de 

hábitos migratórios torna tais ambientes de alto valor para a conservação do grupo, uma 

vez que as devidas espécies dependem da preservação de mais de um tipo de habitat 

para a sua perpetuação no ambiente. Porém, como citado, as restingas são habitats 

extremamente ameaçados devido à intensa ocupação humana, seja ela comercial ou não.  

Das 76 espécies que constam na lista vermelha do estado, sete táxons [9,2%] que 

ocorrem nas restingas são classificados como ameaçadas. Destas, uma é listada como 

“Criticamente em Perigo” (CP), o curió [Sporophila angolensis]; três na categoria “Em 

Perigo” (EN), o apuim-de-cauda-amarela, o tangará-falso e o sabiá-da-praia [Touit surdus, 

Chiroxiphia pareola e Mimus gilvus, respectivamente]; e os três restantes como 

“Vulneráveis” (VU) à extinção, o gavião-pato, o tangará-rajado e o flautim-marrom 

[Spizaetus melanoleucus, Machaeropterus regulus e Schiffornis turdina, respectivamente]. 

São também citadas cinco espécies na lista da fauna ameaçada do Espírito Santo, porém 

são táxons restritos aos ambientes oceânicos, e não aves costeiras ou praianas. Tais 

espécies vivem no mar aberto ou em ilhas oceânicas, como Trindade, e aparecem na 

costa apenas ocasionalmente: a grazina-de-trindade (Pterodroma arminjoniana), a 

pardela-de-asa-larga (Puffinus lherminieri), o atobá-de-pé-vermelho (Sula sula), o 

tesourão-grande (Fregata minor) e o tesourão-pequeno (F. ariel), que não foram incluídas 

nas presentes análises devido à sua área de ocorrência ser restrita, no estado, à ilha de 

Trindade, situada a aproximadamente 1.140 km da costa capixaba. 

Além da perda de habitat, tais espécies sofrem diferentes pressões causadas pelo 

homem. Algumas espécies possuem valor para caça, as chamadas cinegéticas, como S. 

melanoleucus (gavião-pato); outras são de extremo interesse para a apanha e comércio 
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ilegal e/ou, simplesmente, para criação doméstica pessoal, como T. surdus (apuim-de-

cauda-amarela), M. gilvus (sabiá-da-praia) e S. angolensis (curió). 

Em estudos realizados no sul do Espírito Santo, região essa ainda pouco estudada em 

relação à avifauna, BAUER (1999) detectou a presença de 513 espécies, sendo 463 

detectadas nas pesquisas em campo e 50 listadas somente através de bibliografia 

disponível. A elevada riqueza encontrada pelo autor em questão é provinda de 

amostragens realizadas em aproximadamente 1/4 do território estadual e em significativa 

diversidade de habitats, o que contribui fortemente em amostragens qualitativas 

(MC’ARTHUR, 1967). Dentre suas coletas, BAUER (1999) incluiu o município de 

Presidente Kennedy e, específica, porém não exclusivamente, a Praia das Neves. Apesar 

das suas amostragens na região, suas análises foram regionais e, portanto, a filtragem 

dos dados qualitativos por completo não é possível, impedindo citações e comparações. 

De acordo com MMA (2003), a região do presente estudo é intitulada para o grupo das 

aves como “Foz do rio Itabapoana e Praia das Neves”, e classificada como de “Alta 

Importância Biológica para a avifauna”, porém, como em BAUER (1999), não são citados 

dados qualitativos (Figura 5.2.2.2-49). 

 

Figura 5.2.2.2-49: Regiões prioritárias para a conservação da avifauna da 
Mata Atlântica. Detalhe para a região onde está prevista a implantação do 
empreendimento, analisada no presente documento e classificada como 

região de: “Alta Importância Biológica”.  (MMA, 2003 - Adaptado). 
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● Procedimentos Metodológicos 

Foram realizadas duas campanhas de campo que amostraram diferentes estações 

sazonais locais, sendo uma executada entre os dias 30 de outubro e 07 de novembro de 

2009 (estação chuvosa) e a outra entre os dias 29 de março e 06 de abril de 2010 

(estação seca). O esforço amostral total em campo foi de 168 horas, sendo 12 horas 

diárias em campo. As atividades foram realizadas entre as 5 horas e o meio-dia e depois 

entre as 14 e 19 horas. 

Os levantamentos foram realizados mediante o emprego de três metodologias:  

– pontos de escuta, para análises quantitativas; 

– transectos de varredura, para a coleta de dados qualitativos; e  

– redes-de-neblina, para a captura e marcação de indivíduos.  

Além dos três métodos principais de amostragem, foram computadas nos dados 

qualitativos observações ad libitum. A técnica de play back foi utilizada ao longo do 

presente estudo, porém somente para a confirmação de identificações. 

– Pontos de Escuta 

Foram selecionados 21 pontos de escuta (Tabela 5.2.2.2-10 e Figura 5.2.2.2-50), os quais 

foram marcados com estacas (Figuras 5.2.2.2-51 a 5.2.2.2-53) para facilitar a localização. 

Todos os pontos foram visitados por oito vezes cada um (quatro em cada campanha), 

totalizando 168 amostras. Do total de pontos, nove situavam-se dentro da ADA (três em 

Mata de Restinga; três em vegetação Aberta de Clusia; e três nas bordas das 

fitofisionomias acima citadas com áreas degradadas), e doze nos limites da AID (três em 

Mata de Restinga; três em vegetação Aberta de Clusia; três nas bordas das 

fitofisionomias acima citadas com áreas degradadas; e três em pastagens alagadas e/ou 

brejos). O motivo do maior número de pontos na AID é explicado pela presença de 

ambientes lacustres e brejosos na mesma, o que não foi encontrado na ADA ao longo das 

amostragens. 
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Os pontos foram selecionados com o objetivo de amostrar as diferentes fitofisionomias 

presentes na região. Sendo assim, encontram-se inseridos em ambientes florestais, 

lacustres e campestres, degradados ou não. O tempo de permanência em cada ponto 

amostral foi de 10 minutos, e todos os espécimes registrados dentro de um raio de 50m 

foram computados. 

Tabela 5.2.2.2-10: Pontos de Amostragem para Avifauna na área de influência do 
empreendimento (ADA e AID). 

COORDENADAS 
(UTM 24K) PONTO DE ESCUTA LOCALIZAÇÃO 

X Y 
FITOFISIONOMIA 

PE 1 ADA 298409 7653094 Mata de Restinga 

PE 2 ADA 298062 7652778 Ecótono (MR/PAST) 

PE 3 AID 297849 7652028 Ecótono (PP/PAST) 

PE 4 AID 297804 7651800 Ecótono (PP/ PAST) 

PE 5 AID 297483 7651738 Ecótono (AC/PAST) 

PE 6 AID 296897 7651038 Mata de Restinga 

PE 7 AID 296597 7650820 Veg. Aberta de Clusia 

PE 8 AID 296376 7650757 Veg. Aberta de Clusia 

PE 9 AID 295464 7652210 Veg. Aberta de Clusia 

PE 10 ADA 296125 7652772 Veg. Aberta de Clusia 

PE 11 ADA 296732 7652883 Mata de Restinga 

PE 12 ADA 296210 7653106 Ecótono (AC/PAST) 

PE 13 ADA 296543 7653198 Ecótono (AC/PAST) 

PE 14 ADA 296509 7653500 Veg. Aberta de Clusia 

PE 15 ADA 296537 7653704 Veg. Aberta de Clusia 

PE 16 ADA 296916 7653561 Mata de Restinga 

PE 17 AID 293479 7652828 Mata de Restinga 

PE 18 AID 293339 7652566 Mata de Restinga 

PE 19 AID 297017 7654592 Ambiente alagado 

PE 20 AID 296619 7654287 Ambiente alagado 

PE 21 AID 293458 7652327 Ambiente alagado 
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Figura 5.2.2.2-51: Ponto de escuta (PE 09) situado 

em vegetação aberta de Clusia. 
Figura 5.2.2.2-52: Ponto de escuta (PE 16) situado 

em mata de restinga. 

 
Figura 5.2.2.2-53: Marcação do 
ponto de escuta (PE 01) com 

estaca. 

– Redes de Neblina (mist nets) 

Foram escolhidos quatro pontos de captura, dois na ADA (um em Mata de Restinga e 

outro em vegetação Aberta de Clusia) e dois na AID, sendo igualmente um em cada 

fitofisionomia (Tabela 5.2.2.2-11 e Figuras 5.2.2.2-54 e 5.2.2.2-55). Para a captura e 

posterior marcação dos indivíduos com anilhas de metal fornecidas pelo CEMAVE/ 

ICMBio, foram utilizadas nove redes de neblina, totalizando 108 metros de linha de rede. 

As medidas das redes utilizadas eram de 12 m de comprimento e 2,5 m de altura, e malha 

35 mm. As redes permaneceram abertas por seis horas em cada um dos quatro sítios 

amostrais citados, totalizando 3.240m2h de esforço por sítio amostral e 12.960m2h de 
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esforço total de captura. O cálculo referente ao esforço despendido segue STRAUBE E 

BIANCONI (2002). 

Tabela 5.2.2.2-11: Georreferenciamento dos pontos de captura por rede de neblina e 
caracterização da fitofisionomia. 

Coordenadas (UTM 24K) 
Ponto de Captura Localização 

x y 
Fitofisionomia 

PC 1 ADA 298463 7653127 Mata de Restinga 

PC 2 ADA 296137 7652646 Vegetação Aberta de Clúsia 

PC 3 AID 295464 7652210 Vegetação Aberta de Clúsia 

PC 4 AID 293707 7653087 Mata de Restinga 

 

 
Figura 5.2.2.2-54: Redes de neblina 
montadas para captura de aves em 
vegetação Aberta de Clúsia (PC 02). 
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– Transectos de Varredura 

Foram escolhidos quatro transectos para serem percorridos por caminhadas de varredura, 
dois na ADA e dois na AID. Cada transecto foi percorrido uma vez em cada campanha 
amostral e consistiu em um trajeto de aproximadamente dois quilômetros de extensão, os 
quais os pesquisadores percorreram com velocidade média de 1,0 km/h (BIBBY et al. 
2000). Durante os transectos, todas as espécies da avifauna avistadas e/ou identificadas 
pelas suas vocalizações foram anotadas. Informações adicionais, como número de 
indivíduos registrados, estrato onde a ave foi registrada e sexo do indivíduo (quando 
possível), também foram registradas. O método somente contribuiu para os resultados 
qualitativos, porém também foi realizado com o intuito de reconhecer a área de estudo. 

Os transectos de avifauna seguem plotados na Figura 5.2.2.2-56, a seguir. 
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– Observações ad libitum 

Com o intuito de enriquecer a lista de espécies e, consequentemente, gerar dados sobre 

a composição da comunidade avifaunística local, foram realizadas observações fortuitas 

durante os deslocamentos entre pontos amostrais da equipe em campo. 

– Play back 

Neste estudo, a técnica de play back foi utilizada ao longo das observações ad libitum, 

com o intuito de confirmar identificações. 

O arranjo taxonômico utilizado para a classificação das espécies de aves do presente 

relatório segue o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2009) e para as 

identificações das espécies foram utilizados livros especializados notoriamente 

reconhecidos, como RIDGELY & TUDOR (1989, 1994) e SIGRIST (2007), além da 

experiência profissional. 

Dados ecológicos referentes às espécies registradas seguem: CRACRAFT (1985), SICK 

(1997) (endemismos); RIDGELY & TUDOR (1989, 1994), SICK (1997) (guildas tróficas, 

habitat, comportamento, migrações, espécies cinegéticas e/ou xerimbabos); STOTZ et al. 

(1996) (sensibilidade à alterações ambientais, migrações); MMA (2000) (áreas prioritárias 

para conservação da Mata Atlântica); MACHADO et al. (2005), BIRDLIFE (2009) (status 

de conservação, história natural); SIMON (2007), PASSAMANI (2007), MMA (2003), 

MACHADO et al. (2005), IUCN (2009), (status de conservação, ameaças); SIGRIST 

(2006) (hábitos). 

Espécies de interesse para a conservação foram classificadas de acordo com as Listas 

Vermelhas Estadual (SIMON, 2007), Nacional (MMA, 2003) e Mundial (IUCN, 2009): 

● Guildas tróficas e hábitos 

Em relação à alimentação, as espécies foram agrupadas nas guildas tróficas descritas a 

seguir: 

– Insetívoros (dieta composta predominantemente por insetos e artrópodes). 
– Frugívoros (dieta com predomínio de frutos e sementes). 
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– Carnívoros (dieta composta predominantemente por vertebrados 
terrestres). 

– Piscívoros (dieta composta predominantemente por peixes). 
– Malacófagos (dieta composta por moluscos). 
– Detritívoros (dieta composta por restos orgânicos, como animais mortos). 
– Granívoros (dieta com predomínio de sementes). 
– Nectarívoros (dieta composta por néctar, pequeno insetos e artrópodes). 
– Onívoros (dieta compostas por itens alimentares animais e vegetais). 

Quanto aos hábitos, as espécies foram agrupadas segundo SILVA (1995) e SICK (1997) 

em cinco categorias, sendo uma delas subdividida em outras duas: 

– Espécies florestais: espécies que dependem parcialmente das formações 
florestais, seja para encontrar recursos alimentares ou para nidificar. 

– Espécies campestres: aves que habitam ambientes abertos, campos 
naturais e/ou implantados. 

– Espécies aquáticas: aves que utilizam ambientes fluviais, lacustres e 
brejosos. 

– Espécies generalistas: espécies aptas a explorar vários tipos de ambientes 
como bordas de remanescentes florestais, áreas campestres com árvores 
esparsas e campos antrópicos. 

– Espécies associadas a ambientes antrópicos (antropófilas): espécies 
introduzidas e/ou invasoras que somente são encontradas nas 
proximidades de áreas modificadas (antrópicas). 

● Análise dos Dados Quantitativos 

A diversidade de espécies pode ser definida pela riqueza apresentada pela área e a 

abundância de cada uma dessas espécies registradas. Tal definição é explicitada no 

índice estatístico de Shannon, que conjuga essas duas variáveis, sendo definido por:  

H = - Σpi . log PI 

Onde: pi = ni/N; ni = valor de importância de cada espécie ou grupo;  N = total dos valores 

de importância. 

Para a obtenção do índice estatístico de diversidade de Shannon (H’) e das curvas de 

rarefação (Sobs) e estimador de riqueza (Jacknife 1), foram utilizados somente os dados 
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obtidos ao longo dos transectos, de modo a padronizar as amostragens. Os dados obtidos 

foram analisados com o auxílio do programa Estimates 8.2 (COLWELL, 2009). 

O Índice de Uniformidade de Pielou (e) é um índice em que a uniformidade refere-se ao 

padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies, sendo definido por:  

e = H /log S 

onde: H = Índice de Shannon; S = número de espécies ou grupos. 

● Resultados e Discussão 

Ao longo deste trabalho foram detectadas 142 espécies de aves, classificadas em 19 

Ordens e 45 Famílias taxonômicas. Ao longo da primeira campanha foram registradas 

131 espécies de aves, das quais 105 foram registradas também durante a segunda 

campanha. Além das espécies que já haviam sido registradas na primeira campanha, a 

segunda campanha foi responsável pelo acréscimo de uma Ordem, duas Famílias 

taxonômicas e 11 espécies. 

Ainda com a realização das duas campanhas de campo três táxons não foram 

identificadas ao nível específico devido às condições encontradas em campo nos 

momentos de sua detecção, Chordeiles sp. (bacurau), Sterna sp. (trinta-réis) e Amazona 

sp. (papagaio), outras duas espécies, Heliomaster cf. squamosus e Elaenia cf. mesoleuca 

(tuque) necessitam que suas identificações a nível específico sejam confirmadas, uma 

vez que foram visualizadas por mínimos instantes.   

Dentre as 19 Ordens taxonômicas, a dos Passeriformes se destacou com 63 espécies 

nela incluídas, aproximadamente 45% da avifauna local detectada (Anexo 16). 

Outras Ordens de maior relevância quanto à riqueza foram: Falconiformes, Ciconiiformes 

e Charadriiformes, com 11 (7,7%), 10 (7,0%) e 10 (7,0%) representantes cada uma, 

respectivamente. Columbiformes, grupo representado pelas pombas e rolinhas foi 

responsável pelo registro de oito representantes (5,6%) (Figura 5.2.2.2-57).  

A Ordem Passeriformes possui a maior riqueza dentre todas as ordens de aves do Brasil, 

e seus representantes habitam todos os tipos de habitats (ambientes florestais, 
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campestres, alagados, degradados, etc.), o que explica o elevado número de 

Passeriformes registrados na área de estudo. 

 
Figura 5.2.2.2-57: Riqueza de espécies apresentadas pelas cinco ordens de 

maior representatividade na área de influência do empreendimento. 

As Famílias de aves com maior representatividade na riqueza foram: Tyrannidae (n=21 

[14,7%]), Ardeidae (n=10 [7,0%]), Columbidae (n=8, [5,6%]), Emberizidae (n=7 spp. 

[4,9%]) e Thraupidae (n=6 spp.[4,2%]) (Figura 5.2.2.2-58). 

 
Figura 5.2.2.2-58: Riqueza de espécies apresentadas pelas cinco Famílias 

de maior representatividade na área de influência do empreendimento. 

Em estudos ornitológicos a Família dos tiranídeos é frequentemente a de maior 

representatividade. Isso se deve à elevada riqueza apresentada pelo grupo e à grande 
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adaptação das espécies aos diversos habitats encontrados. Na região estudada, apesar 

da grande proporção de tiranídeos em relação à riqueza total, os representantes da 

família podem ser considerados poucos. Exemplos de táxons pertencentes à Família são 

algumas das aves mais comuns e conhecidas do Brasil, como o bem-te-vi (Pitangus 

sulphuratus) e o suiriri (Tyrannus melancholicus). 

A elevada representatividade de ardeídeos (garças, socós e afins) reflete a quantidade e 

variedade dos habitats alagados e/ou cursos d’água presentes na região (Figura 5.2.2.2-

59). Foram tanto detectadas espécies típicas de manguezais e ambientes litorâneos 

alagados, como Nyctanassa violacea (savacu-de-coroa) e Egretta caerulea (garça-azul), 

quanto de ampla distribuição em território nacional, como Tigrisoma lineatum (socó-boi) e 

Nycticorax nycticorax (savacu). Todas elas de dieta predominantemente piscívora. 

 
Figura 5.2.2.2-59: Local alagado na área de amostragem. 

A guilda trófica dos Insetívoros foi a que obteve o maior número de espécies (55 [38,7%]), 

seguida pelas espécies de dieta onívora (29 [20,4%]), piscívora (15 [10,5%]), granívora 

(14 [9,8%]), carnívora (12 [8,4%]) e frugívora (8 [5,6%]).  

As guildas com as menores riquezas de espécies foram a dos nectarívoros, detritívoros e 

malacófagos, com quatro, três e duas espécies, respectivamente. Dentre as espécies de 

dieta insetívora encontra-se a maioria dos Tyrannidae, Cuculidae (anus, almas-de-gato e 

papa-lagartas), Caprimulgidae (bacuraus), Picidae (pica-paus) (Figura 5.2.2.2-60) 

Dendrocolaptidae (arapaçus), Thamnophilidae (chocas) e Hirundinidae (andorinhas), 

que possuem importante papel no controle dos pequenos artrópodes (Figura 5.2.2.2-61). 
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Espécies pertencentes a diferentes guildas tróficas possuem importantes papéis nos 

ecossistemas, como os carnívoros, que atuam no controle de presas consideradas pragas 

(ex. ratos); os frugívoros, de indispensável papel na dispersão de sementes; os 

nectarívoros, na polinização; os detritívoros, por consumirem animais mortos, os quais de 

outra forma teriam de ser decompostos por micro-organismos, processo esse bem mais 

lento. Rosthramus sociabilis (gavião-caramujeiro) e Chondrohierax uncinatus (gavião-

caracoleiro) (Figura 5.2.2.2-62) dois Falconiformes de dieta especializada em moluscos, 

foram considerados neste relatório como malacófagos. Ambos os táxons foram 

registrados com frequência, porém R. sociabilis realiza grandes deslocamentos, podendo 

não ser encontrado na área em devidas épocas do ano. 

 
Figura 5.2.2.2-60: Picumnus cirratus (pica-pau-anão-

barrado), espécie de dieta predominantemente insetívora. 

Figura 5.2.2.2-61: Classificação das espécies registradas quanto à guildas 
tróficas às quais pertencem. 
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Figura 5.2.2.2-62: Chondrohierax uncinatus (gavião-
caracoleiro), espécie de dieta predominantemente 

malacófaga. 

Quanto aos hábitos apresentados pelas espécies, 49 se classificam como generalistas, 34 

como aquáticas, 31 como campestres e 26 como florestais (Figura 5.2.2.2-63). Duas 

espécies exóticas no Brasil são tipicamente antropófilas: Columba livia (pombo-

doméstico) e Passer domesticus (pardal), ambas encontradas na região de estudo.  

Dentre as espécies aptas a explorar vários tipos de ambientes, inclusive os degradados, 

podem ser citadas: Rupornis magnirostris (gavião-carijó), Crotophaga ani (anu-preto – 

Figura 5.2.2.2-64), Guira guira (anu-branco), Camptostoma obsoletum (risadinha), Elaenia 

flavogaster (maria-é-dia), Myiarchus tyrannulus (maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado), 

Troglodytes musculus (corruíra) e Mimus saturninus (sabiá-do-campo), todos 

frequentemente detectados na área de estudo.  

A riqueza de aves que utilizam de ambientes aquáticos pode ser considerada alta, e, 

dentre as espécies mais observadas, encontram-se: Dendrocigna viduata (irerê), 

Amazonetta brasiliensis (pé-vermelho), Ardea alba (garça-branca-grande), Aramus 

guarauna (carão), Jacana jacana (jaçanã), Megaceryle torquata (martim-pescador-

grande). Outros táxons ainda foram observados, por menos vezes, como Podylimbus 

podiceps (mergulhão-caçador) (Figura 5.2.2.2-65).  
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Figura 5.2.2.2-63: Classificação das espécies registradas quanto aos seus hábitos. 

 
Figura 5.2.2.2-64: Crotophaga ani (anu-preto), espécie de 

hábitos generalistas. 

 
Figura 5.2.2.2-65: Podylimbus podiceps (mergulhão-

caçador). Espécie de dieta onívora e de hábitos aquáticos. 
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Podem ser citadas como aves campestres registradas, dentre outras: Nothura maculosa 

(codorna-amarela), Circus buffoni (gavião-do-banhado), Falco femoralis (falcão-de-coleira) 

e Columbina minuta (rolinha-de-asa-canela). 

Foram detectadas espécies florestais pertencentes às mais variadas guildas tróficas. 

Pode ser citada dentre as frugívoras, Penelope superciliaris (jacupemba), dentre as 

malacófagas, Chondrohierax uncinatus (gavião-caracoleiro) e dentre as insetívoras 

Dendroplex picus (arapaçu-de-bico-branco).  

Nos sub-bosques foi comum a presença de Thamnophilus ambiguus (choca-de-

sooretama) e Pheugopedius genibarbis (garrinchão-pai-avô), que forrageiam, 

principalmente, em busca de pequenos insetos. Já Myrmotherula axillaris (choquinha-de-

flanco-branco), espécie também insetívora, não se mostrou ser comum e somente foi 

registrada nas matas de restinga da Área 01 (ADA) e no PE 06 (AID). A espécie possui 

sensibilidade média a alterações no ambiente, podendo ser utilizada como indicadora da 

qualidade ambiental local.  

Somente uma espécie registrada ao longo do presente estudo é considerada ameaçada 

de extinção na esfera estadual, Circus buffoni (gavião-do-banhado). A mesma é 

classificada como Vulnerável (VU) segundo SIMON et al. (2007). Nenhum outro táxon se 

encontra classificado nas listas nacional e/ou mundial. 

Foi registrado indivíduo melânico de gavião-do-banhado sobrevoando a mata de restinga 

da intitulada área 04 (AID) (UTM 24K 293705/763090) (Figura 5.2.2.2-66). Circus buffoni 

habita ambientes campestres e alagados onde se reproduz em ninhos no solo, caça 

anfíbios anuros, pequenos mamíferos não voadores, aves e lagartos. 
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Figura 5.2.2.2-66: Circus buffoni (gavião-do-banhado), espécie 
Vulnerável à extinção no estado, documentado sobrevoando a 

região do empreendimento. 

Certas espécies possuem maior sensibilidade às alterações ambientais, o que pode ser 

utilizado como importante ferramenta para identificação de alterações que afetam certas 

populações ou, até mesmo, certas comunidades (Figura 5.2.2.2-67).  A Tabela 5.2.2.2-12 

mostra espécies de média e/ou alta sensibilidade a distúrbios no habitat. Tais aves podem 

ser utilizadas como ferramentas para que impactos na comunidade avifaunística sejam 

mensurados (STOTZ et al., 1996). 
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Tabela 5.2.2.2-12: Espécies sensíveis a alterações ambientais, segundo STOTZ et al., 
(1996) 

Táxon Nome em Português Sensibilidade 

Cairina moschata pato-do-mato Média 

Penelope superciliaris jacupemba Média 

Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno Média 

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador Média 

Fregata magnificens tesourão Alta 

Tigrisoma lineatum socó-boi Média 

Nyctanassa violacea savacu-de-coroa Média 

Syrigma sibilatrix maria-faceira Média 

Egretta caerulea garça-azul Média 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela Média 

Ictinia plumbea sovi Média 

Circus buffoni gavião-do-banhado Média 

Aramus guarauna carão Média 

Aramides cajanea saracura-três-potes Alta 

Porzana albicollis sanã-carijó Média 

Pardirallus nigricans saracura-sanã Média 

Vanellus cayanus batuíra-de-esporão Média 

Charadrius semipalmatus batuíra-de-bando Média 

Charadrius collaris batuíra-de-coleira Alta 

Calidris alba maçarico-branco Média 

Patagioenas picazuro pombão Média 

Amazona sp. papagaio Média 

Crotophaga major anu-coroca Média 

Heliomaster cf. squamosus bico-reto-de-banda-branca Média 

Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-branco Média 

Certhiaxis cinnamomeus curutié Média 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau Média 

Phyllomyias fasciatus piolhinho Média 

Xolmis velatus noivinha-branca Média 

Arundinicola leucocephala freirinha Média 

Hylophilus t. thoracicus vite-vite Alta 

Parula pitiayumi mariquita Média 
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Figura 5.2.2.2-67: Charadrius collaris (batuíra-de-coleira). 
Espécie de hábitos migratórios e de alta sensibilidade a 

alterações ambientais, segundo STOTZ et al. (1996). 

Formicivora rufa (papa-formiga-vermelho) foi estritamente associada aos ambientes de 

Clusia e vegetação pós-praia, não sendo encontrada em pastagens ou áreas com elevado 

grau de degradação. Columbina minuta (rolinha-de-asa-canela - Figura 5.2.2.2-68) se 

mostrou relativamente comum no local estudado, ao contrário de grande parte de sua 

distribuição, onde não é encontrada, frequentemente, em abundância. Outras espécies 

foram facilmente detectadas ao longo dos estudos, como Xolmis velatus (noivinha-branca 

– Figura 5.2.2.2-69), Ammodramus humeralis (tico-tico-do-campo) e Anthus lutescens 

(caminheiro-zumbidor), todas de hábitos campestres. 

  
Figura 5.2.2.2-68: Columbina minuta (rolinha-de-
asa-canela) capturada por redes de neblina em 

vegetação aberta de Clusia. 

Figura 5.2.2.2-69: Xolmis velatus (noivinha-branca). 
Espécie de hábito campestre e de média 

sensibilidade a alterações ambientais, segundo 
STOTZ et al. (1996). 
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Nyctanassa violacea (savacu-de-coroa), Egretta caerulea (garça-azul), Charadrius 
semipalmatus (batuíra-de-bando), C. collaris (batuíra-de-coleira), Actitis macularius 
(maçarico-pintado), Calidris alba (maçarico-branco), Chloroceryle americana (martim-
pescador-pequeno), Thamnophilus palliatus (choca-listrada), Dendroplex picus (arapaçu-
de-bico-branco), Conirostrum bicolor (figuinha-do-mangue) foram táxons restritos aos 
mangues, ambientes florestais adjacentes, e aos bancos de areia encontrados na foz do 
rio Itabapoana, área de entorno do empreendimento. 

Foram obtidos 1.039 registros ao longo das 168 amostras executadas nos 21 pontos de 
escuta selecionados, sendo 542 ao longo da primeira campanha e 497 durante a 
segunda. A riqueza registrada durante a execução da metodologia foi de 69 espécies 
(48% da riqueza total), sendo o ponto de escuta mais rico em espécies o PE 03 (n=19) 
(Tabela 5.2.2.2-13). O esforço amostral dos pontos de escuta por fitofisionomias foi de 
480 minutos para as matas de restinga, bem como para as vegetações abertas de Clusia 
e 240 minutos para ambientes alagados, assim como para os ecótonos entre matas de 
restinga e vegetações de Clusia. 

Tabela 5.2.2.2-13: Classificação dos pontos de escuta quanto às fitofisionomias nas quais 
se inserem e a riqueza apresentada. 

PONTO DE ESCUTA LOCALIZAÇÃO FITOFISIONOMIA RIQUEZA 

PE 03 AID Ecótono 29 

PE 02 ADA Ecótono 21 

PE 19 AID Ambiente alagado 19 

PE 07 AID Veg. aberta de Clusia 21 

PE 12 ADA Ecótono 19 

Além da riqueza apresentada por cada ponto de escuta, o Índice Pontual de Abundância 
(IPA) foi calculado, e o resultado das dez espécies com os maiores IPA’s é apresentado 
na Tabela 5.2.2.2-14. O bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) foi a espécie mais abundante ao 
longo das 84 amostras de pontos de escuta. Tal resultado reflete a adaptabilidade da 
espécie aos mais variados ambientes. O quero-quero (Vanellus chilensis) ocupa a 
segunda colocação dentre os táxons com maiores índices, e, quanto à presença de 
Himantopus melanurus (pernilongo) dentre as espécies com os maiores IPAs, a mesma é 
explicada pela presença de um grande bando no mesmo local durante os quatro dias nos 
quais o ponto foi amostrado na primeira campanha. Apesar do elevado IPA para H. 
melanurus, o táxon foi registrado pontualmente, em duas localidades. A Tabela 5.2.2.2-15 
apresenta os índices estatísticos obtidos com os dados coletados em campanha de 
campo (estação chuvosa). 
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Tabela 5.2.2.2-14: Número de registros e índice pontual de abundância das espécies com 
maior representatividade ao longo dos pontos de escuta. 
ESPÉCIES REGISTROS IPA 

Pitangus sulphuratus 61 0.0587 

Euphonia chlorotica 45 0.0433 

Tolmomyias flaviventris 42 0.0404 

Guira guira 41 0.0395 

Myiarchus tyrannulus 37 0.0356 

Tyrannus melancholicus 37 0.0356 

Pheugopedius genibarbis 36 0.0346 

Vanellus chilensis 35 0.0337 

Todirostrum cinereum 34 0.0327 

Himantopus melanurus 32 0.0308 

Thamnophilus ambiguus 32 0.0308 

 
Tabela 5.2.2.2-15: Índices estatísticos obtidos com os dados coletados em campo ao 

longo de duas amostragens (estação seca e estação chuvosa). 

Pontos de Escuta Índice de Diversidade (Shannon-Weanner) Índice de Equitabilidade (Pielou) 

PE1 1.87 0.815 
PE2 2.74 0.901 
PE3 2.82 0.877 
PE4 2.56 0.946 
PE5 2.47 0.839 
PE6 1.76 0.908 
PE7 2.83 0.931 
PE8 2.46 0.890 
PE9 1.98 0.825 

PE10 2.47 0.938 
PE11 2.61 0.941 
PE12 2.70 0.917 
PE13 2.49 0.919 
PE14 1.83 0.881 
PE15 2.63 0.928 
PE16 2.29 0.892 
PE17 2.65 0.937 
PE18 2.79 0.919 
PE19 2.71 0.901 
PE20 1.77 0.971 
PE21 2.12 0.741 
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O ponto de escuta com a maior diversidade foi o PE 07, localizado em área de vegetação 

aberta de Clusia, e o de menor diversidade o PE 06, localizado em área de mata de 

restinga. Quanto à equitabilidade, o ponto de maior índice foi o PE 20 e o de menor o PE 

21, ambos situados em área alagável, conforme apresentado anteriormente na Tabela  

5.2.2.2-15.  

Como citado anteriormente, para a curva de rarefação (coletor) somente foram utilizados 

os dados coletados ao longo dos pontos de escutas, por serem parcelas exatas de tempo 

e, assim, possuírem maior confiabilidade estatística. Isso explica o fato do número 

esperado de espécies ser menor que o número registrado ao longo da campanha (142), 

por todos os métodos juntos. Portanto, devemos considerar a assíntota da curva como a 

amostragem de uma parcela da avifauna, porém uma parcela confiável. Com base nas 

análises do gráfico é possível observar que a curva não apresentou sinal de estabilização, 

como esperado (Figura 5.2.2.2-70). Para melhor avaliar a curva e, consequentemente, a 

comunidade avifaunística regional, novos dados precisariam ser coletados em campo.  

 
Figura 5.2.2.2-70: Curva de rarefação (coletor) dos dados coletados ao 

longo dos pontos de escuta. 

Das 142 espécies detectadas por todos os métodos, 103 foram registradas através de 

zoofonia e visualizações (registros mistos), 29 somente através de visualizações e 10 

exclusivamente por meio de detecção sonora (Figura 5.2.2.2-71), onde se enquadram 

principalmente espécies inconspícuas, como Nothura maculosa (codorna-amarela), 

Porzana albicollis (sanã-carijó), Pardirallus nigricans (saracura-sanã) e Tapera naevia 

(saci). 
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Figura 5.2.2.2-71: Proporções dos tipos de registros da avifauna encontrada 

nas ADA AID e AII do empreendimento. 

Dentre as espécies de hábitos migratórios, cinco são visitantes sazonais oriundas do 

hemisfério norte: Charadrius semipalmatus (batuíra-de-bando – Figura 5.2.2.2-72), Actitis 

macularius (maçarico-pintado), Tringa solitaria (maçarico-solitário), Calidris alba 

(maçarico-branco) e Hirundo rustica (andorinha-de-bando). Tais espécies buscam em 

terras brasileiras zonas de refúgio do inverno setentrional, onde itens alimentares por elas 

consumidos encontram-se, naquele devido período, em menor abundância. Dessas, C. 

semipalmatus (batuíra-de-bando), A. macularius (maçarico-pintado) e C. alba (maçarico-

branco) são espécies que frequentam os bancos de areia encontrados nas praias e rios 

do litoral, sendo dependentes deles. 

Apesar da presença dessas espécies no Brasil ser normal entre os meses inseridos na 

primavera e no verão, período reprodutivo da maioria das espécies de aves brasileiras 

(SICK, 1997). Apesar de registro ocasionais da reprodução de algumas dessas espécies 

no Brasil (RODRIGUES, 1997) ainda não foram confirmados eventos reprodutivos em 

massa de tais táxons em terras nacionais. 
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Figura 5.2.2.2-72: Charadrius semipalmatus (batuíra-de-

bando). Espécie oriunda do hemisfério Norte, portanto, de 
hábitos migratórios, e de média sensibilidade a alterações 

ambientais, segundo STOTZ et al. (1996). 

Outras espécies realizam deslocamentos sazonais, regionais e/ou altitudinais, porém, em 

menores escalas, como os ardeídeos (garças e afins), os hirundinídeos (andorinhas), 

alguns tiranídeos, turdídeos e traupídeos (Tabela 5.2.2.2-15). A migração da maioria das 

andorinhas e tiranídeos coincide com o período chuvoso da primavera, o qual 

corresponde à época de maior abundância de insetos. Juntas, as migratórias detectadas 

somam 35 espécies. 

O número de táxons endêmicos ao Bioma Atlântico encontrados na região de estudo não 

foi expressivo, apenas dois. Dentre eles encontra-se uma espécie, Thamnophilus 

ambiguus (choca-de-sooretama) e duas subespécies, Myrmotherula a. axillaris 

(choquinha-lisa) e Hylophilus t. thoracicus (vite-vite) (Tabela 5.2.2.2-16). 
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Tabela 5.2.2.2-16: Espécies migratórias e endêmicas da Mata Atlântica e/ou do Brasil 
registradas na área de estudo. 

TÁXON NOME EM PORTUGUÊS MIGRATÓRIO ENDÊMICO 

Tigrisoma lineatum socó-boi Mig  

Nycticorax nycticorax savacu Mig  

Nyctanassa violacea savacu-de-coroa Mig  

Bubulcus ibis garça-vaqueira Mig  

Ardea cocoi garça-moura Mig  

Ardea alba garça-branca-grande Mig  

Egretta thula garça-branca-pequena Mig  

Egretta caerulea garça-azul Mig  

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro Mig  

Ictinia plumbea sovi Mig  

Circus buffoni gavião-do-banhado Mig  

Charadrius semipalmatus batuíra-de-bando Mig. (VN)  

Actitis macularius maçarico-pintado Mig. (VN)  

Tringa solitaria maçarico-solitário Mig. (VN)  

Calidris alba maçarico-branco Mig. (VN)  

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca Mig  

Thamnophilus ambiguus choca-de-sooretama  M.Atl 

Myrmotherula a. axillaris Choquinha-lisa  M.Atl 

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama  Br 

Xolmis velatus noivinha-branca Mig  

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro   

Pitangus sulphuratus bem-te-vi Mig  

Empidonomus varius peitica Mig  

Tyrannus melancholicus suiriri Mig  

Tyrannus savana tesourinha Mig  

Myiarchus ferox maria-cavaleira Mig  

Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado Mig  

Hylophilus t. thoracicus vite-vite  M.Atl 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa Mig  

Progne tapera andorinha-do-campo Mig  

Progne chalybea andorinha-doméstica-grande Mig  

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco Mig  

Hirundo rustica andorinha-de-bando Mig. (VN)  

Ramphocelus bresilius tiê-sangue  Br 

Cyanerpes cyaneus saíra-beija-flor Mig  

Sicalis luteola tipió Mig  

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste  Br 

Euphonia chlorotica fim-fim Mig  
Legenda: Mig. (espécie de hábitos migratórios. Deslocamentos regionais, altitudinais, sazonais); Mig. (VN) (espécie vagante 
sazonal oriunda do hemisfério norte); Br (espécie endêmica do Brasil); M.Atl (espécie endêmica da Mata Atlântica). 
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Com o uso das redes de neblina foram capturados e marcados com anilhas fornecidas 
pelo CEMAVE/ICMBio 50 indivíduos pertencentes a 19 espécies (Tabela 5.2.2.2-17), 
sendo Amazilia fimbriata (beija-flor-de-garganta-verde) e Tolmomyias flaviventris (bico-
chato-amarelo) as mais capturadas (n=7, cada uma) (Figura 5.2.2.2-73). Durante as 
amostragens referentes à primeira campanha (executada durante o período reprodutivo 
das espécies) foram capturados 31 indivíduos, enquanto ao longo da segunda campanha 
(realizada em período de muda das aves) foram capturados 19 indivíduos. Isso pode ser 
explicado pela menor atividade das aves durante os meses posteriores aos do período 
reprodutivo, estação de maior atividade das mesmas. Cada fitofisionomia amostrada 
(mata de restinga e vegetação aberta de Clusia) receberam 24h de esforço. 

Todas as espécies capturadas nas redes de neblina haviam sido registradas previamente 
por outros métodos, mostrando que o método não apresentou significativa importância 
para amostragem qualitativa.  

Tabela 5.2.2.2-17: Espécies de aves capturadas ao longo das amostragens das duas 
campanhas realizadas. 

Data Ponto Amostral Anilha Espécie Sexo 

1 CAMPANHA (Estação chuvosa) 

1-Nov Área 01 (MR) F18401 Pheugopedius genibarbis Indeterm. 

1-Nov Área 01 (MR) 2D7701 Myrmotherula axillaris Macho 

1-Nov Área 01 (MR) 2D7702 Myrmotherula axillaris Macho 

1-Nov Área 01 (MR) 2D7703 Myrmotherula axillaris Macho 

1-Nov Área 01 (MR) 2D7704 Tolmomyias flaviventris Indeterm. 

1-Nov Área 01 (MR) 2D7705 Myrmotherula axillaris Macho 

3-Nov Área 06 (AC) G83101 Columbina minuta Indeterm. 

3-Nov Área 06 (AC) G83102 Pitangus sulphuratus Indeterm. 

3-Nov Área 06 (AC) - Coccyzus melacorhyphus Indeterm. 

3-Nov Área 06 (AC) - Columbina minuta Indeterm. 

3-Nov Área 06 (AC) - Amazilia fimbriata Indeterm. 

3-Nov Área 06 (AC) H73309 Columbina talpacoti Macho 

3-Nov Área 06 (AC) 2D7706 Formicivora rufa Macho 

3-Nov Área 06 (AC) H73310 Columbina picui Indeterm. 

3-Nov Área 06 (AC) G83103 Pitangus sulphuratus Indeterm. 

4-Nov Área 04 (MR) - Nenhuma espécie foi capturada - 

5-Nov Área 03 (AC) - Amazilia fimbriata Indeterm. 

5-Nov Área 03 (AC) - Amazilia fimbriata Indeterm. 

5-Nov Área 03 (AC) E91101 Pheugopedius genibarbis Indeterm. 
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Tabela 5.2.2.2-17: Espécies de aves capturadas ao longo das amostragens das duas 
campanhas realizadas. Continuação 

Data Ponto Amostral Anilha Espécie Sexo 

5-Nov Área 03 (AC) E91102 Elaenia flavogaster Indeterm. 

5-Nov Área 03 (AC) H73311 Columbina talpacoti Indeterm. 

5-Nov Área 03 (AC) E91103 Myiarchus tyrannulus Indeterm. 

5-Nov Área 03 (AC) 2D7707 Formicivora rufa Macho 

5-Nov Área 03 (AC) H73312 Columbina picui Indeterm. 

5-Nov Área 03 (AC) 2D7708 Formicivora rufa Fêmea 

6-Nov Área 03 (AC) 2D7709 Geothlyps aequinoctialis Macho 

6-Nov Área 03 (AC) 2D7710 Tolmomyias flaviventris Indeterm. 

6-Nov Área 03 (AC) 2D7711 Tolmomyias flaviventris Indeterm. 

6-Nov Área 03 (AC) 2D7712 Tolmomyias flaviventris Indeterm. 

6-Nov Área 03 (AC) F18402 Furnarius figulus Indeterm. 

6-Nov Área 03 (AC) F18403 Dendroplex picus Indeterm. 

6-Nov Área 03 (AC) 2D7713 Tolmomyias flaviventris Indeterm. 

2 CAMPANHA (Estação seca) 

31-Mar Área 01 (MR) Recap - 2D7703 Myrmotherula axillaris Macho 

01-Abr Área 03 (AC) H73313 Columbina picui Indeterm. 

01-Abr Área 03 (AC) - Amazilia fimbriata Indeterm. 

01-Abr Área 03 (AC) H73314 Columbina picui Indeterm. 

01-Abr Área 03 (AC) H73315 Columbina squammata Indeterm. 

01-Abr Área 03 (AC) D91492 Euphonia chlorotica Fêmea 

01-Abr Área 03 (AC) D91493 Euphonia chlorotica Macho 

01-Abr Área 03 (AC) - Amazilia fimbriata Indeterm. 

02-Abr Área 06 (AC) D91494 Formicivora rufa Fêmea 

02-Abr Área 06 (AC) - Amazilia fimbriata   

02-Abr Área 06 (AC) 2D7706 Formicivora rufa Macho 

02-Abr Área 06 (AC) F18404 Progne chalybea Indeterm. 

03-Abr Área 04 (MR) F18405 Columbina minuta Indeterm. 

03-Abr Área 04 (MR) F18406 Pheugopedius genibarbis Indeterm. 

03-Abr Área 04 (MR) - Amazilia fimbriata Indeterm. 

03-Abr Área 04 (MR) D91495 Myrmotherula axillaris Fêmea 

03-Abr Área 04 (MR) E84980 Thamnophilus ambiguus Macho 

03-Abr Área 04 (MR) D91496 Tolmomyias flaviventris Indeterm. 

03-Abr Área 04 (MR) D91497 Tolmomyias flaviventris Indeterm. 
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Figura 5.2.2.2-73: Tolmomyias flaviventris (bico-chato-

amarelo), a espécie que obteve o maior número de indivíduos 
capturados e o quarto maior Índice Pontual de Abundância, 

obtido pela execução dos pontos de escuta. 

Analisando os métodos aplicados e os resultados qualitativos obtidos por cada um, 

percebe-se que observações fortuitas, somadas aos transectos de varredura, somaram a 

maior riqueza registrada (121 espécies). Na Figura 5.2.2.2-74 é possível observar e 

concluir que os métodos aplicados são complementares, porém, alguns de melhores 

resultados em estudos de curto prazo (como os transectos e os pontos de escuta). 

 
Figura 5.2.2.2-74: Riqueza de espécies detectada de acordo com os 

métodos aplicados. Espécies que foram registradas por mais de um método 
foram contados em ambos. 
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● Conclusões 

A avifauna da região apresentou riqueza considerável tendo em vista o esforço aplicado e 

o tamanho da área amostrada. Também foi constatada a presença de espécies sensíveis 

a alterações ambientais e de um táxon ameaçado de extinção no estado (Circus buffoni), 

porém, com a coleta de dados complementares análises mais concisas sobre a 

composição da comunidade avifaunística deverão ser mencionadas. Por hora, pode-se 

afirmar que a maior consideração a ser feita é sobre espécies sensíveis às alterações 

ambientais e migratórias, principalmente as provenientes do hemisfério norte.  

O número de espécies que realizam deslocamentos, sejam eles sazonais ou não, foi 

elevado, porém, a maioria das espécies migratórias, exceto as visitantes oriundas do 

hemisfério norte, pode ser considerada comum ou relativamente comum.  

A maior parte da avifauna local pode ser considerada de hábitos generalistas, porém, as 

espécies florestais locais merecem atenção especial, uma vez que seus habitats 

encontram-se reduzidos local e regionalmente. Certas espécies florestais, como 

Myrmotherula axillaris (choquinha-lisa) e Dendroplex picus (arapaçu-de-bico-branco) 

podem ser utilizados como bons indicadores das alterações em seus ambientes. 

Não houve estabilização da curva de rarefação (coletor), porém os dados sugerem que 

não haverá grandes alterações quanto à riqueza da avifauna local, e cabe ressaltar que 

os dados coletados aparentam representar muito bem a comunidade avifaunística da 

região do empreendimento.  

f) Mastofauna 

● Introdução 

A fauna de mamíferos brasileira é considerada, atualmente, como a mais rica em 

espécies do mundo. De acordo com a listagem mais recente apresentada por REIS et al. 

(2007) em Mamíferos do Brasil, atualmente são reconhecidas 652 espécies, no entanto, 

estimativas apontam que esse número deva ser ainda maior. Devido principalmente a 

redução de habitat, cerca de 69 táxons estão oficialmente ameaçados de extinção 
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segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MACHADO et al., 

2008). 

O maior número de espécies de mamíferos na lista vermelha pode ser um reflexo da 

necessidade de algumas dessas espécies por extensas áreas de vegetação nativa e, 

também, por geralmente serem mais susceptíveis à caça e captura. Além disso, reflete 

também o maior conhecimento sobre esses grupos e, assim, os efeitos danosos em suas 

populações podem ser verificados com maior facilidade (PASSAMANI, 2007).  

Especificamente no bioma da Mata Atlântica ocorrem cerca de 260 espécies de 

mamíferos, das quais 73 são endêmicas e 42 listadas como ameaçadas de extinção 

(CHIARELLO et al., 2008). O alto endemismo deve-se principalmente aos roedores, aos 

marsupiais e aos primatas, que representam dois terços das espécies (FONSECA & 

KIERULFF, 1989; COSTA et. al., 2000). A Mata Atlântica se destaca, ainda, por abrigar 

grande parte da diversidade de morcegos do Brasil, com mais de 60 espécies e oito 

famílias, e tem como característica a presença de muitas espécies raras e poucas 

abundantes, as quais são representadas principalmente pela Família Phyllostomidae 

(FERNANDES, 2003). Quanto ao elevado número de mamíferos ameaçados de extinção, 

esse se deve principalmente ao avançado estádio de devastação e permanentes 

ameaças às quais o grupo está submetido, como a caça ilegal e incêndios criminosos.  

A fauna de morcegos tropicais é troficamente diversa, incluindo espécies frugívoras, 

insetívoras, nectarívoras, hematófagas e carnívoras que podem fornecer uma visão da 

“saúde” do ecossistema, visto que exploram diferentes recursos alimentares (FENTON, et 

al., 1992). São importantes polinizadores e dispersores de sementes (FLEMING & SOSA, 

1994; GARCIA, et al., 2000) e, assim, contribuem para o estabelecimento de diversas 

espécies da flora, incluindo as pioneiras, o que possibilita o processo de regeneração e 

sucessão secundária na formação de florestas (GALETTI & MORELLATO, 1994; 

PASSOS et al., 2003). Além disso, também atuam no controle de insetos em áreas 

urbanas e rurais.  

Em termos de riqueza, os morcegos abrangem cerca de 1.120 espécies distribuídas em 

202 gêneros e 18 famílias (SIMMONS, 2002), constituindo o segundo maior grupo de 

mamíferos em número de espécies. Os morcegos representam um dos maiores grupos 
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de mamíferos em regiões tropicais (FINDLEY, 1993), representando aproximadamente 

um terço da mastofauna do Brasil (MARINHO-FILHO & SAZIMA, 1998). Além disso, são 

considerados indicadores de níveis de alteração do ambiente e ao mesmo tempo um 

excelente grupo para estudos sobre diversidade (FENTON et al., 1992). São conhecidas 

nove famílias, todas pertencentes à Subordem Microchiroptera, possuindo 64 gêneros e 

167 espécies (REIS et al., 2007). Estão distribuídos por todo o território nacional, 

ocorrendo na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pantanal, no nordeste, nos 

pampas gaúchos e em áreas urbanas (REIS et al., 2007). 

A fragmentação florestal tem provocado diversos efeitos sobre os ecossistemas naturais, 

como a redução do tamanho de populações e o desaparecimento de espécies que 

requerem grandes áreas para sobreviver (BIERREGAARD et al., 1992). De acordo com 

ESTRADA & COATES-ESTRADA (2001), morcegos podem ser menos vulneráveis à 

fragmentação do que outros mamíferos devido à sua capacidade de dispersão. Além 

disso, algumas espécies são ecologicamente flexíveis e podem utilizar vários tipos de 

abrigo, além de variados recursos e estratégias alimentares em diferentes tipos de 

habitats (TADDEI, 1983). 

Contrariando esse cenário de riqueza e endemismos, a situação atual do desmatamento e 

fragmentação faz com que o Espírito Santo abrigue inúmeras espécies de mamíferos 

“regionalmente importantes” devido ao grau de ameaça que sofrem suas populações, 

como exemplo: a onça-pintada e a onça-parda (Panthera onca e Puma concolor, 

respectivamente), a jaguatirica (Leopardus pardalis), a lontra (Lontra longicaudis) e 

primatas como o muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) e o sagui-da-serra (Callithrix 

flaviceps). Essas espécies possuem um papel fundamental na conservação dos 

ecossistemas nos quais sobrevivem, servindo como símbolos para a conservação 

regional (“espécies bandeira”), como espécies indicadoras e como ponto focal para 

programas de monitoramento e conscientização pública e educacional, permitindo um 

importante complemento para os esforços de conservação no Brasil.  

De acordo com CHIARELLO et al. (2007), o Espírito Santo possui 29 espécies de 

mamíferos classificadas como ameaçadas e outras três regionalmente extintas, 

totalizando 32 espécies na lista oficial do estado. Tal resultado representa cerca de 5% do 

total de espécies registrado no Brasil (REIS et al. 2006) e, caso sejam consideradas 
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apenas as espécies continentais (excluindo portanto Cetacea e Sirenia), a lista totaliza 27 

espécies, o que representa 4,4% das 609 espécies continentais brasileiras (REIS et al. 

2006). Como o estado encontra-se inteiramente inserido nos domínios originais Atlânticos, 

essas 27 espécies ocorrem na Mata Atlântica e isto significa que 10,8% das 250 espécies 

brasileiras que ocorrem na Mata Atlântica estão ameaçadas no Espírito Santo (REIS et al. 

2006, CHIARELLO et al. 2007). 

MOREIRA et al. (2008), realizaram estudo para avaliar o status do conhecimento sobre a 

fauna de mamíferos do Espírito Santo com base em registros de museu e literatura. Os 

autores elaboraram uma escala e classificaram todas as regiões geográficas do estado 

com base no esforço aplicado nessas diferentes regiões. Assim, foram definidas seis 

classes a partir do número de registro que variaram desde a classe 1 (0 a 5 registros de 

amostragens), até a classe 6 (766 a 987 registros de amostragens). A região do município 

de Presidente Kennedy, assim como a maior parte do território do estado, foi classificada 

na classe 2 (6 a 191 registros de amostragens), o que a caracteriza como região ainda 

pouco estudada e que necessita de mais esforços para o conhecimento da fauna.  

LESSA et al. (2007) avaliaram a composição e a riqueza da fauna de pequenos 

mamíferos em restingas no sudeste do Brasil e as relacionaram com a estrutura dos 

habitats de cada área estudada. Dentre as áreas selecionadas, foi escolhida para a 

amostragem a região da Praia das Neves, região alvo do presente estudo. Além da Praia 

das Neves, outras áreas de restinga foram estudadas (RJ, ES e BA). Após a amostragem 

e análises dos dados, os autores concluíram que a restinga da Praia das Neves foi a mais 

complexa estruturalmente e, consequentemente, a que apresentou a maior riqueza de 

pequenos mamíferos (seis espécies) e, ainda, de acordo com ROCHA et al. (2003), os 

ambientes encontrados na Praia das Neves foram considerados como os de melhor nível 

de conservação dentre as restingas por eles estudadas. Apesar de tal trabalho, LESSA et 

al (2007) não forneceram dados qualitativos da região de estudo, impossibilitando o 

conhecimento das espécies por eles registradas. 

O MMA (2003) avaliou as áreas prioritárias para a conservação da mastofauna e definiu 

que, embora os mamíferos sejam relativamente bem conhecidos, quando comparados a 

outros grupos taxonômicos, poucas localidades foram inventariadas de modo satisfatório. 

Sendo assim, consideráveis lacunas no conhecimento taxonômico e biogeográfico da 
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maioria dos gêneros e espécies foram constatadas, de forma que novas espécies e novas 

localidades de ocorrência são registradas a cada novo estudo. 

A região alvo do presente estudo, intitulada para o grupo como “Litoral Sul do Espírito 

Santo”, é classificada segundo MMA (2003) como de “Alta Importância Biológica” para a 

conservação da mastofauna da Floresta Atlântica (Figura 5.2.2.2-75). 

 
Figura 5.2.2.2-75. Regiões prioritárias para a conservação da fauna de 

mamíferos da Mata Atlântica. Detalhe para a região onde está prevista a 
implantação do empreendimento, analisada no presente documento e 

classificada como região de: “Alta Importância Biológica”.  (MMA, 2003 – 
Adaptado). 

● Metodologia 

– Caracterização da Mastofauna 

 Procedimentos metodológicos 

Devido à grande variação no tamanho corpóreo, nos hábitos de vida e preferências de 

habitat entre os diferentes grupos de mamíferos, faz-se necessária a utilização de várias 

metodologias específicas para os diferentes grupos de espécies (PARDINI et al., 2003). O 

levantamento de dados primários a respeito da masfauna foi realizado em duas 

campanhas, uma na estação chuvosa de 2009 (outubro) e outra na estação seca de 2010 

(Abril), abrangendo os três subgrupos da mastofauna (pequenos mamíferos não 
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voadores, mamíferos de médio e grande porte e quirópteros) Assim, para o levantamento 

local foram utilizadas as seguintes metodologias:  

Captura-marcação e recaptura com armadilhas do tipo gaiola e armadilhas de queda para 

amostragem das espécies de pequenos mamíferos não voadores. 

 Busca por registros diretos e indiretos para a amostragem de mamíferos de 

médio e grande porte. 

 Armadilhamento com redes de neblina e busca em abrigos para 

amostragem de morcegos. 

 Entrevistas com moradores locais e posterior avaliação/verificação da 

presença das espécies citadas para a área de influência do 

empreendimento. 

 Consulta a dados previamente publicados na literatura e obtidos da mesma 

região amostrada. 

– Pequenos mamíferos não voadores  

Pequenos mamíferos não voadores é uma definição para fins metodológicos que abrigam 

a maior parte das espécies das Ordens Rodentia e Didelphimorphia. Essas duas Ordens, 

juntas, representam 42% das espécies brasileiras (MYERS et al. 2000). FLEMING (1975) 

destaca como as formas de mamíferos que dominam numericamente as regiões 

neotropicais, sendo que o bioma Mata Atlântica é o que possui mais alto endemismo no 

Brasil, com 68% das espécies de roedores e marsupiais restritas ao seu território. 

A amostragem de pequenos mamíferos não voadores foi realizada através do método de 

captura, marcação e recaptura considerado o mais adequado para investigações sobre 

comunidades de mamíferos desse porte (ALHO, 1981; LACHER et al., 1989; NITIKMAN & 

MARES, 1987; e TALAMONI & DIAS, 1999). Para a captura, foram utilizados dois tipos de 

armadilhas: armadilhas do tipo gaiola de arame galvanizado e armadilhas de queda 

(pitfalls) e para a identificação foi utilizada literatura especializada (EMMONS & FEER, 

1997; CAMARA 2003; e GARDNER 2007). 

 Método de captura, marcação e recaptura por armadilhas do tipo gaiolas  
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A amostragem desses animais durante foi realizada no total de cinco noites de 

amostragens por campanha, sendo que o primeiro dia foi destinado à montagem do 

experimento e colocação das iscas. Apenas para a primeira campanha, estação chuvosa, 

não foi possível realizar o armadilhamento da área 06, localizada na AID (vegetação de 

aberta de Clusia), com armadilhas de arame galvanizado; as armadilhas em bom estado 

de conservação não foram suficientes para estabelecer comparações com as outras 

áreas (n<40) amostradas e, portanto, a área foi amostrada somente por capturas em 

pitfall, para pequenos mamíferos não voadores. No entanto, para a estação chuvosa a 

área foi amostrada normalmente. 

Foram utilizadas armadilhas de captura do tipo gaiola de arame galvanizado 

(15x30x30cm) distribuindo-se 40 armadilhas em cada uma das seis áreas estabelecidas, 

em um total de 240 armadilhas. Este tipo de armadilha foi responável pela captura da 

maior riqueza de pequenos mamíferos em estudos preliminares, sendo assim indicada 

para estudos de curta duração e que necessitam do maior número possível de dados 

qualitativos (SANTOS-FILHO et al. 2006). Cada área amostral teve 20 pontos de captura, 

onde duas armadilhas, uma no solo e outra nos troncos das árvores, foram montadas. Em 

cada área, estas foram depositadas de 10 em 10 metros uma da outra em uma trilha 

contínua que visou abranger as mais diferentes características dos locais destinados ao 

inventário.  Como isca foi utilizada uma mistura de pasta de amendoim, sardinha em óleo 

e fatias de banana. As vistorias nas armadilhas são feitas pela parte da manhã, e a pasta 

trocada de acordo com a necessidade (Tabela 5.2.2.2-18 e Figuras 5.2.2.2-76 a 5.2.2.2-

86). 

Tabela 5.2.2.2-18: Coordenadas geográficas das trilhas definidas para a deposição das 
armadilhas de captura do tipo arame galvanizado. 

Área Latitude (UTM – 24K) Longitude (UTM – 24K) 

Área 01 298438 7653178 

Área 02 296366 7653374 

Área 03 296238 7652775 

Área 04 293654 7652998 

Área 05 297134 7653774 

Área 06 297134 7653774 
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Figura 5.2.2.2-77: Vista parcial da área 01, 

escolhida para a amostragem da mastofauna por 
gaiolas de arame galvanizado. 

Figura 5.2.2.2-78: Vista parcial da área 02, 
escolhida para a amostragem da mastofauna por 

gaiolas de arame galvanizado. 

  
Figura 5.2.2.2-79: Vista parcial da área 03, 

escolhida para a amostragem da mastofauna por 
gaiolas de arame galvanizado. 

Figura 5.2.2.2-80: Vista parcial da área 04, 
escolhida para a amostragem da mastofauna por 

gaiolas de arame galvanizado. 

  
Figura 5.2.2.2-81: Vista parcial da área 05, 

escolhida para a amostragem da mastofauna por 
gaiolas de arame galvanizado. 

Figura 5.2.2.2-82: Vista parcial da área 06, 
escolhida para a amostragem da mastofauna por 

gaiolas de arame galvanizado. 
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Figura 5.2.2.2-83: Marcação das trilhas para 

deposição das armadilhas do tipo gaiola de arame 
galvanizado na área prevista para implantação do 

empreendimento. 

Figura 5.2.2.2-84: Armadilha utilizada com isca para 
captura, colocada na área prevista para implantação 

do empreendimento. 

  
Figura 5.2.2.2-85: Armadilha do tipo gaiola de 

arame galvanizado com roedor capturado, em área 
prevista para implantação do empreendimento. 

Figura 5.2.2.2-86: Armadilha do tipo gaiola de 
arame galvanizado com marsupial capturado, em 

área prevista para implantação do empreendimento 

 Método de captura, marcação e recaptura por armadilhas de queda (pitfall) 

Foram instaladas baterias de 10 armadilhas de queda (pitfall) em transectos lineares nas 

seis áreas delimitadas, totalizando 60 armadilhas (Tabela 5.2.2.2-19). Para as 

amostragens, foram utilizados baldes plásticos com capacidade para 60 litros que ficaram 

enterrados com a sua abertura ao nível do solo. Lonas de contenção foram alinhadas 

entre os baldes para direcionamento dos animais. Cada bateria de armadilha era 

vistoriada todas as manhãs, e os pontos da captura permaneceram abertos pelo maior 

tempo possível em dias consecutivos. 
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Durante a primeira campanha, nas Áreas 01, 02, 03 e 04, os baldes permaneceram 
abertos por 11 noites consecutivas, sendo que na área 05 e 06 os baldes permaneceram 
abertos por 07 noites, durante o mesmo período de amostragem. Para a segunda 
campanha, na estação seca, os baldes permaneceram abertos, em todas as noites, 
durante cinco noites consecutivas. Sendo assim, a fitofisionomia mata de restinga 
recebeu esforço amostral de 42 noites e a vegetação aberta de Clusia de 66 noites, sendo 
que cada área de cada fitofisionomia foi contabilizada como uma noite. As Figuras 
5.2.2.2-87 a 5.2.2.2-90 representam a amostragem das espécies de pequenos mamíferos 
não voadores pela captura por armadilhas de queda (Tabela 5.2.2.2-19). 

Tabela 5.2.2.2-19: Coordenadas geográficas das trilhas definidas para a instalação das 
armadilhas de queda (pitfall). 

Área Latitude (UTM – 24K) Longitude (UTM – 24K) 
Área 01 297893 7651911 
Área 02 296473 7653454 
Área 03 296108 7652787 
Área 04 293575 7652995 
Área 05 297139 7653494 
Área 06 295179 76521143 

 

  
Figura 5.2.2.2-87: Trilha de armadilhas do tipo pitfall 

em mata de restinga (Área 04). 
Figura 5.2.2.2-88: Trilha de armadilhas do tipo pitfall 

em vegetação aberta de Clúsia (Área 03). 

 
Figura 5.2.2.2-89: Animal capturado em armadilhas do tipo pitfall.
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Considerando todos os tipos de armadilhamento para a captura das espécies de 
pequenos mamíferos, foi utilizado um esforço amostral de 3140 armadilhas/noite, sendo 
que para armadilhas do tipo gaiola foi aplicado o esforço de 2200 armadilhas/noite, sendo 
400 armadilhas noites para as áreas de 01 à 05 e 200 armadilhas/noite para a área 06. 
Para a captura pelas armadilhas de queda foi aplicado um esforço de 940 baldes/noite, 
sendo que nas áreas 01, 02, 03 e 04 foi aplicado um esforço de 170 armadilhas/noite e, 
nas áreas 05 e 06, de 130 armadilhas/noite. 

– Amostragem de mamíferos de médio e grande porte. 

A busca de registros de mamíferos de médio e grande porte foi realizada ao longo da 
ADA e AID cobrindo a região prevista no Termo de Referência, assim como as estradas 
de acesso próximas e em áreas do entorno do empreendimento  

Foram utilizadas as metodologias de busca ativa por observações diretas em transectos 
específicos, e busca indireta pela observação de vestígios e entrevistas. Essas 
metodologias estão descritas a seguir. 

 Busca Ativa por observações diretas 

Foram realizadas caminhadas diurnas, crepusculares e noturnas nas áreas de estudo em 
busca de observações diretas dos animais. As tentativas de visualizações com automóvel 
em estradas também foram consideradas. No crepúsculo e durante a noite, foram 
utilizadas lanternas de cabeça e uma lanterna com potência de 1.000.000 de velas para 
aumentar a visibilidade e a distância de detecção dos animais. Com a visualização de 
qualquer indivíduo foram tomadas as seguintes informações: data, horário, espécie, 
coordenada geográfica (com o uso de GPS), tipo de habitat onde ocorreu a visualização e 
número de indivíduos (no caso de mamíferos gregários). Os transectos a seguir foram 
realizados por cinco dias consecutivos no período da manhã (entre 08h00 e 10h00) e fim 
da tarde (entre 16h00 e 18h00) em cada campanha amostral (estações seca e chuvosa) e 
foram percorridos caminhando com velocidade média de 1,5 km/h, aproximadamente 
(Figura 5.2.2.2-91). Assim, foram contabilizadas 20 horas amostrais destinadas ao 
método por campanha, 40 no total. Dessas, 10 horas foram destinadas as matas de 
restinga, 20 às vegetações de Clusia e 10 horas aos ambientes impactados e ecótonos. A 
identificação das espécies se deu por experiência profissional e, quando necessário, foi 
utilizado literatura especializada (EMMONS & FEER, 1997). 
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 Busca indireta 

Durante todo o campanha foram realizadas buscas de vestígios de mamíferos, tais como 

pegadas, tocas, ninhos, trilhas, restos alimentares e fezes. Devido a predominância de 

terreno arenoso na área de estudo, o que facilita a identificação de rastros, não foram 

utilizadas parcelas de areia. Estações de pegadas, tais como estradas com barro ou 

areia, leitos de córregos e lagoas foram frequentemente vistoriadas para intensificar as 

buscas por tais vestígios. As pegadas foram identificadas através de experiência própria 

dos pesquisadores envolvidos e com o auxílio do livro “Guia de rastros e outros vestígios 

de mamíferos do Pantanal” de BORGES & TOMÁS (2004), livro considerado como o mais 

completo e com a melhor ilustração atualmente. Em adição, as vocalizações dos animais 

também foram consideradas como observações indiretas. Quando detectados, os 

vestígios foram fotografados; e as informações sobre o tipo de vestígio, data, horário (no 

caso de vocalizações), tipo de habitat e coordenadas geográficas foram anotadas (Figura 

5.2.2.2-92 à 5.2.2.2-94). 

 
Figura 5.2.2.2-92: Procura por vestígios indiretos na área 01. 
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Figura 5.2.2.2-93: Lagoa utilizada para procura de vestígios na área 05. 

 
Figura 5.2.2.2-94: Procura por vestígios indiretos na área 06. 

A busca indireta por entrevista foi realizada com moradores e trabalhadores da região do 

estudo para a complementação dos resultados obtidos. Inicialmente, o esclarecimento 

sobre motivo da realização da entrevista foi feito e, a partir disso, o tema foi abordado 

livremente. Posteriormente, de modo sistemático, foi aplicado um questionário próprio 

utilizado na obtenção de dados por entrevistas. Nomes populares e fotografias de 

espécies potencialmente presentes na região, de acordo com referências bibliográficas 

sobre a mastofauna, foram apresentados para os entrevistados. As informações obtidas 

através de entrevistas foram triadas, levando-se em consideração apenas os relatos tidos 

como irrefutáveis, ou seja, através da descrição morfológica e/ou comentários acerca dos 
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hábitos dos animais. Registros confusos, sem mínimos detalhes sobre as espécies foram 

excluídos e, assim, não considerados na lista final das espécies ocorrentes no local. As 

espécies registradas por entrevistas foram rigorosamente avaliadas e só foram 

consideradas aquelas citadas em mais de uma ocasião. 

– Amostragem das espécies de mamíferos voadores (Quirópteros) 

No Brasil já foram catalogadas cerca de 160 espécies de morcegos, embora muitas 

questões relacionadas à taxonomia desse grupo ainda estejam mal resolvidas (REIS et 

al., 2006). Sobre a riqueza de espécies de morcegos, em relação à taxa de endemismo 

do grupo na Mata Atlântica, alguns autores relatam que esta é relativamente baixa e está 

na ordem de 5% (cinco das 91 espécies presentes no bioma). No entanto, sobre as 

espécies endêmicas de morcegos da Mata Atlântica, podem-se encontrar algumas destas 

na lista da Fauna brasileira ameaçada de extinção que, no total, inclui cinco espécies de 

quirópteros (BIODIVERSITAS, 2005).  

Dentre as principais ameaças aos morcegos, pode-se destacar a perda do habitat natural 

das espécies ocasionada pela destruição da Mata Atlântica como a maior ameaça aos 

morcegos que vivem nesse bioma (MARINHO-FILHO & SAZIMA, 1998). Por serem 

espécies vulneráveis às modificações do habitat, os mamíferos voadores tornam-se 

animais imprescindíveis de serem amostrados para elaboração de estudos ambientais 

(MARQUES & RAMOS, 2001). 

A amostragem da fauna de morcegos para levantamento das espécies existentes na ADA 

e na AID foi realizada por duas metodologias descritas a seguir:  

 Método de amostragens pelo uso de redes de neblina  

Para cada campanha, foram utilizadas cinco redes de neblina (mist-nets) de 12 x 2,5m x 

25mm abertas em cada uma das cinco áreas selecionadas. As redes foram instaladas em 

transectos selecionados para a amostragem da mastofauna e dispostas em possíveis 

locais de forrageio e/ou passagem de morcegos. Em cada campanha cada uma das seis 

áreas foi amostrada por uma noite de captura (Tabela 5.2.2.2-20).Desconsiderando o 

horário brasileiro de verão durante a campanha da estação chuvosa, as redes foram 

abertas às 18h00 e fechadas à 00h00, contabilizando um esforço de 1800h.m2 por área 
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amostral (sendo 900 h.m2 por campanha), obtendo-se um esforço total da campanha de 

9.000 h.m2 (sendo 4500h.m2 por campanha). As redes foram vistoriadas a cada 30 

minutos. Cada área foi amostrada por duas noites de captura, sendo assim as matas de 

restinga receberam 24horas e as vegetações de Clusia 48 horas de esforço de captura. 

Dos indivíduos capturados foram tomadas medidas biométricas do antebraço, pé e, 

quando presente, da cauda, além do peso e identificação do sexo. Indivíduos com 

dúvidas na identificação taxonômica foram coletados para avaliação em laboratório e 

depositados em coleções de referência (Figuras 5.2.2.2-95 a 5.2.2.2-100).  

Para auxiliar na identificação das espécies foi utilizada literatura específica (EMMONS & 

FEER, 1997), bem como a experiência profissional. 

Tabela 5.2.2.2-20: Coordenadas geográficas das trilhas definidas para a amostragem de 
morcegos, através do método de captura por redes de neblina. 

Área Latitude (UTM – 24K) Longitude (UTM – 24K) 

Área 01 297897 7651974 

Área 02 296106 7653391 

Área 03 296135 76522706 

Área 04 293659 7653117 

Área 05 297020 7653694 
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Figura 5.2.2.2-95 Mapa de Localização dos Pontos das Trilhas 
Definidas para a Amostragem de Morcegos, através do Método 
de Captura por Redes de Neblina.

Juliana Kerckhoff Março/2010
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Figura 5.2.2.2-96: Montagem das redes de neblina 

ao entardecer. 
Figura 5.2.2.2-97: Animal capturado em rede de 

neblina. 

  
Figura 5.2.2.2-98: Fixação de indivíduo capturado 

para posterior identificação em laboratório. 
Figura 5.2.2.2-99: Rede de neblina. 

 
Figura 5.2.2.2-100: Procedimento de verificação de possíveis 

capturas de morcegos. 
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 Método de amostragem pela busca por morcegos em abrigos 

O método de amostragem por redes de neblinas, muitas vezes o único a ser empregado 

em inventários de morcegos, não amostra a quiropterofauna de maneira completa (CRUZ-

NETO, 2001). A técnica utilizada restringe a captura de certas espécies de acordo com os 

hábitos apresentados, pois, se as redes forem utilizadas de forma convencional, ou seja, 

no solo (2,5m ou 3 metros de altura), serão privilegiadas as espécies que forrageiam a 

essa altura. Porém, isso não impede que, ocasionalmente, espécies que utilizam o estrato 

acima do dossel possam ser capturadas.  

Com o intuito de ampliar o esforço de captura das espécies de morcegos da região, foi 

realizada busca por indivíduos em abrigos diurnos na tentativa de registrar espécies que 

dificilmente são capturadas por redes de neblinas. A procura por abrigos foi efetuada por 

pesquisa de locais que, devido às características, poderiam ser potenciais abrigos de 

morcegos. É importante salientar que a probabilidade de encontrar abrigos de espécies 

cavernícolas ou antropófilas é bastante superior à de encontrar abrigo de espécies 

arborícolas, já que estas se abrigam no interior de troncos de árvores, o que dificulta o 

acesso aos locais de repouso (PEREIRA, 2000).  

As buscas do presente estudo foram realizadas em forros, telhados, sótãos, juntas de 

dilatação, porões e em algumas copas e ocos de árvores acessíveis, de acordo com 

procedimento realizado por DE KNEGT et al. (2005) (Figura 5.2.2.2-101 e 5.2.2.2-102). 

 
Figura 5.2.2.2-101: Procura ativa de morcegos em abrigos 

pela observação direta da presença de indivíduos. 
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Figura 5.2.2.2-102: Procura ativa de morcegos em abrigos 

pela observação direta da presença de indivíduos. 

A taxonomia e nomenclatura adotada para o grupo da mastofauna estão de acordo com o 

descrito por WILSON & REEDER (2005). 

● Resultados e Discussão 

Após a amostragem e o levantamento de informações disponíveis a respeito das ADA e 

AID do empreendimento, foram registradas 39 espécies de mamíferos.  Dentre estas, 20 

espécies tiveram suas presenças confirmadas através de registros indiretos ou diretos 

durante a execução da amostragem, cinco espécies foram citadas apenas em entrevistas 

e 14 espécies de morcegos foram obtidas a partir de único trabalho recente publicado 

para a região da Praia das Neves em literatura científica (LUZ et al. 2009). 

As espécies registradas representam oito Ordens da Classe Mammalia: Ordem Chiroptera 

(n=19), Rodentia (n=7), Carnívora (n=5), Pilosa (n=1), Cingulata (n=1); Primates (n=2), 

Lagomorpha (n=1) e Didelphimorphia (n=3) (Tabela 5.2.2.2-21). 
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Tabela 5.2.2.2-21: Espécies de mamíferos registradas durante a amostragem e o 
levantamento de informações disponíveis a respeito da região onde está prevista a 

inserção do empreendimento. 
 

TÁXON NOME POPULAR ÁREA TIPO DE 
REGISTRO CAMPANHA

Ordem Chiróptera  
Família Phyllostomidae  

Phyllostomus discolor Morcego - Lt - 

Glossophaga soricina Morcego - Lt - 

Tonatia saurophila (*) Morcego - Lt - 

Artibeus cinereus Morcego - Lt - 

Artibeus fimbriatus Morcego - Lt - 

Artibeus lituratus Morcego 04 e 05 Rd Chu; Sec 

Carollia perpicillata Morcego 05 Rd Sec 

Plathyrrinus lineatus Morcego AID Ab Chu; Sec 

Platyrrhinus recifinus Morcego - Lt - 

Anoura caudifer Morcego 02, 04 e AID Rd; Ab Chu; Sec 

Uroderma magnirostrum Morcego - Lt - 

Família Noctilionidae  
Noctilio leporinus Morcego-pescador - Lt - 

Família Molossidae  
Eumops auripendulus Morcego - Lt - 

Molossus molossus Morcego - Lt - 

Molossus rufus Morcego - Lt - 

Família Vespertilionidae  
Lasiurus blossevillii Morcego - Lt - 

Myotis nigricans Morcego - Lt - 

Myotis cf riparius Morcego - Lt - 

Eptesicus brasiliensis Morcego 04 e AID Rd; Ab Chu 

Ordem Rodentia  
Família Cricetidae  

Calomys tener Rato-do-mato 04 e 06 Cb Chu 

Oligoryzomys sp. Rato-do-mato 01 Cb Chu 

Sooretamys angouya Rato-do-mato 01, 02, 05 e 06 Cg, Cb Chu; Sec 

Família Muridae  

Rattus norvergicus Rato AID Vi Sec 

Família Erethizontidae  

Sphigurus villosus Ouriço 03,06 e AID Pe; Vi Sec 
Legenda: Rd = Rede de neblina; Ab = Busca em abrigos; Lt = Literatura; Cg = Captura em gaiolas de arame galvanizado; Cb = 
Captura em armadilhas de queda; Vi = Visualização direta; Pe = Registro por observação de pegadas. Estação: Chu = 
Chuvosa; Sec = Seca (*) O registro dessa espécie durante a execução do trabalho de literatura consultado (LUZ et al. 2009), 
constituiu o primeiro registro da espécie para o estado do Espírito Santo e também para ambientes costeiros de restinga. 
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Tabela 5.2.2.2-21: Espécies de mamíferos registradas durante a amostragem e o 
levantamento de informações disponíveis a respeito da região onde está prevista a 

inserção do empreendimento. Continuação. 
 

TÁXON NOME POPULAR ÁREA TIPO DE 
REGISTRO CAMPANHA

Família Echimydae  

Phyllomys pattoni Rato-de-espinho - Cb Chu 

Família Hydrochaeridae  

Hidrochaerus hidrochaeris Capivara 02 e 03 Pe Chu 

Ordem Didelphimorphia  

Família Didelphidae  

Micoureus paraguayanus Cuíca, Catíta 05 Cg Sec 

Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta 02, 04, 05 e 06 Cb; Cg; Vi Chu; Sec 

Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca 04 Cb Chu 

Ordem Cingulata  
Família Dasypodidae  

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha AID e 06 Vi Chu; Sec 

Ordem Pilosa  
Família Myrmecophagidae  

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim AID Vi Chu 

Ordem Primates  
Família Callithricidae  

Callithrix geoffroy Mico, Sauim - En - 

Família Cebidae  
Cebus sp. Macaco-prego 01 Vi Chu 

Ordem Carnivora  
Família Canidae  

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato 01 e 02 Pe Chu; Sec 

Família Procyonidae  
Potos flavus Jupará - En - 

Procyon cancrivorous Mão-pelada 02 e 06 Pe Chu; Sec 

Família Mustelidae  
Eira barbara Irara - En - 

Lontra longicaudis Lontra - En - 

Ordem Lagomorpha  
Família Leporidae  

Sylvilagus brasiliensis Tapeti - En - 
Legenda: Rd = Rede de neblina; Ab = Busca em abrigos; Lt = Literatura; Cg = Captura em gaiolas de arame galvanizado; Cb = 
Captura em armadilhas de queda; Vi = Visualização direta; Pe = Registro por observação de pegadas. Estação: Chu = 
Chuvosa; Sec = Seca (*) O registro dessa espécie durante a execução do trabalho de literatura consultado (LUZ et al. 2009), 
constituiu o primeiro registro da espécie para o estado do Espírito Santo e também para ambientes costeiros de restinga. 
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Com relação à lista de espécies apresentada, é necessário mencionar que as espécies 

registradas por consulta a literatura ou entrevistas não tiveram seus registros de 

ocorrência confirmados por nenhum método de observação direta ou indireta dos 

indivíduos. Quando uma espécie teve seu registro confirmado, mesmo que citadas em 

entrevistas ou presentes na literatura consultada, ela foi apresentada apenas como 

registrada pelos métodos usuais com o intuito de enfatizar tais técnicas de amostragem. 

Cabe ressaltar a elevada riqueza de morcegos na lista total de espécies (19), embora 

apenas cinco espécies de morcegos tenham sido detectadas por redes de neblina e/ou 

procura em abrigos (LUZ et al., 2009). 

Apenas com os dados coletados em campo através de duas amostragens rápidas não 

seria interessante gerar a curva do coletor (rarefação) com pequenos erros estatísticos. 

Os dados primários qualitativos são de relevância para a mastofauna, porém os 

resultados permitem análises mais simples, qualitativamente, estatisticamente, a curva 

não teria um bom grau de confiabilidade e interpretações errôneas dos resultados 

poderiam ser consideradas. 

Excluindo as espécies registradas apenas por entrevistas e levantamento bibliográfico e, 

analisando os dados obtidos por observações diretas e indiretas dos indivíduos, durante a 

primeira campanha de monitoramento da mastofauna de médio e grande porte, foi obtida 

uma riqueza observada, através da amostragem de campo de 20 espécies. 

A riqueza estimada de espécies foi calculada por diversos estimadores presentes no 

software EstimateS 7.5.0 (Colwell, 2005). O estimador Jacknife 01 (Burnham & Overton, 

1979), foi escolhido por, geralmente, apresentar o melhor comportamento ao longo da 

acumulação das amostras nos mais diferentes ambientes, assim, ele foi utilizado para a 

elaboração da curva acumulativa de espécies campanhas de amostragens. Com base 

nos parâmetros de definição das ferramentas escolhidas para a elaboração da curva 

acumulativa de espécies para as amostragens do EIA do terminal portuário, a separação 

dos registros obtidos em campanhas (1ª e 2ª campanha), foi entendida como a opção que 

melhor satisfaz as premissas dos métodos empregados e melhor padroniza o esforço 

aplicado. Assim, de acordo com o estimador Jacknife 01, a  riqueza estimada de espécies 

para a região foi de 25.50 espécies (Tabela 5.2.2.2-22 e Figura 5.2.2.2-103). 
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Tabela 5.2.2.2-22: Riqueza de espécies observada e estimada através de quatro 
estimadores diferentes para a fauna de mamíferos nas áreas de influência do Terminal 

Portuário, em Presidente Kennedy, Espírito Santo. Os valores de riqueza estão 
representados na tabela. 

Data Riqueza observada Riqueza estimada (Jackknife1) 

1a campanha 16 14.44 

2a campanha 20 25.50 
 

 
Figura 5.2.2.2-103: Curva acumulativa de espécies por dia de amostragem, obtida a partir da 

amostragem da fauna de mamíferos nas áreas de influência do Terminal Portuário, em 
Presidente Kennedy, Espírito Santo. A riqueza observada, a estimada de riqueza através do 
estimado Jacknife 01 e o desvio padrão de cada estimativa diária, estão representados na 

figura. 
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Tabela 5.2.2.2-23: Número de indivíduos de cada espécie da mastofauna capturados/ 
registrados por área amostral. 

ÁREA ESPÉCIE NÚMERO DE 
REGISTROS 

1 Cebus sp. 1 
1 Cerdocyon thous 1 
2 Anoura caudifer 1 
2 Cerdocyon thous 1 
2 Hidrochoerus hidrochaeris 2 
2 Procyon cancrivorous 2 
3 Hidrochoerus hidrochaeris 1 
3 Sphigurus villosus 1 
4 Anoura caudifer 2 
4 Artibeus lituratus 1 
4 Eptesicus brasiliensis 1 
5 Artibeus lituratus 3 
5 Carollia perspicillata 2 
6 Procyon cancrivorous 4 
6 Dasypus novemcinctus 1 
6 Sphigurus villosus 1 

AID Anoura caudifer 2 
AID Dasypus novemcinctus 1 
AID Sphigurus villosus 1 
AID Tamandua tetradactyla 1 
AID Eptesicus brasiliensis 4 

A seguir estão os resultados obtidos a partir de cada metodologia aplicada, que 

ocasionaram os registros das espécies para composição da listagem de animais 

presentes na ADA e AID. 

● Pequenos mamíferos não voadores 

Após a aplicação do esforço total de captura de 3160 armadilhas/noite na ADA e AID do 

empreendimento, considerando os dois tipos de captura utilizados, foram marcados 25 

indivíduos, com o número total de capturas de 32 espécimes. Assim, o sucesso amostral 

de captura foi baixo, apenas 1,01%.  
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Com o uso da amostragem por gaiolas de arame galvanizado e armadilhamento por 

queda, foram obtidos registros de sete espécies de pequenos mamíferos não voadores, 

quatro roedores, Sooretamys angouya (Áreas 01 e 02); Oligoryzomys sp. (Área 01); 

Phyllomys pattoni (Área 04); e Calomys tener (Áreas 04 e 06), além de três espécies de 

marsupiais, Didelphis albiventris (Área 04); Didelphis aurita (Áreas 04 e 05) e Micoureus 

paraguayanus (Área 05) (Figuras 5.2.2.2-104 à 5.2.2.2-107; e Tabela 5.2.2.2-23). 

Como um dos três representantes da Família Cricetidae, Soretamys angouya é uma 

espécie Sul-Americana de roedor que ocorre desde o nordeste da Argentina e Paraguai 

ao Sudeste brasileiro PERCEQUILLO et al. (2008). O táxon foi caracterizado como de 

hábitos terrícolas por FONSECA (1996), porém demonstrou certa plasticidade quando foi 

também capturada no estrato arbóreo por CADERMATORI et al. (2008). 

O único representante da Família Echymidae (ratos-de-espinho) registrado ao longo do 

presente estudo foi Phyllomys pattoni, espécie endêmica do Brasil que teve somente um 

indivíduo capturado. Formalmente descrita por Emmons et al. (2002), em uma revisão 

taxonômica do gênero, Phyllomys pattoni é um táxon que possui poucos dados 

publicados a respeito de sua biologia (LEITE & PATTERSON, 2008), porém sabe-se que 

sua distribuição abrange desde o sul do estado da Paraíba ao estado de São Paulo e a 

espécie é abundante em diversas localidades ao longo de sua área de ocorrência.  

Dentre os marsupiais, D. albiventris e D. aurita são espécies generalistas/oportunistas, 

por isso, comuns em diversos ambientes ao longo de suas distribuições singulares. 

Possuem hábitos principalmente noturnos e se adaptam com facilidade à ambientes com 

a presença humana e/ou degradados.  

Micoureus paraguayanus é um marsupial de aproximadamente 130g que possui hábitos 

noturnos e, pricipalmente, arborícola. A espécie se alimenta de insetos, néctar é 

considerada endêmica da Mata Atlântica, após uma série de trabalhos taxonômicos 

sugerindo a separação da mesma do táxon Micoureus demerarae (BRITO & FONSECA 

2006). 
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Figura 5.2.2.2-104: Processo de biometria de 

Didelphis aurita capturado durante as amostragens. 
Figura 5.2.2.2-105: Espécime capturado (Didelphis 
aurita), individualizado com anilha e posteriormente 

solto, capturado durante as amostragens. 

  
Figura 5.2.2.2-106: Espécime capturado (Micoureus 

paraguayanus), individualizado com anilha e 
posteriormente solto. 

Figura 5.2.2.2-107: Processo de biometria de 
Didelphis aurita capturado durante as amostragens. 
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Tabela 5.2.2.2-24: Indivíduos anilhados durante as campanhas de amostragem de dados 
em áreas de influência do Terminal Portuário no Munincípio de Presidente Kennedy, 

Espírito Santo. 
Data Área Espécie Sexo Anilha 

20/10/09 2 Sooretamys angouya M 157 

20/10/09 4 Phyllomys pattoni M 179 

23/10/09 4 Calomys tener F 435 

23/10/09 6 Calomys tener F 172 

24/10/09 4 Didelphis albiventris M 138 

25/10/09 6 Calomys tener F 107 

26/10/09 1 Sooretamys angouya F 182 

27/10/09 1 Sooretamys angouya M 449 

27/10/09 1 Sooretamys angouya M 113 

27/10/09 4 Didelphis aurita F 401 

27/10/09 5 Didelphis aurita M 425 

27/10/09 5 Didelphis aurita F 145 

27/10/09 6 Calomys tener M 182 

29/10/09 1 Oligoryzomys sp. F 191 

29/10/09 1 Oligoryzomys sp. M 123 

28/10/09 2 Sooretamys angouya M 475 

28/10/09 4 Didelphis aurita F 436 

22/04/10 5 Sooretamys angouya M 169 

23/04/10 4 Didelphis aurita M 174 

23/04/10 2 Didelphis aurita F 168 

23/04/10 5 Micoureus paraguayanus M 170 

24/04/10 2 Didelphis aurita M 162 

24/04/10 4 Didelphis aurita M 173 

25/04/10 5 Didelphis aurita M 167 

26/04/10 4 Didelphis aurita M 174 
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A espécie de pequeno mamífero não-voador com maior número de capturas foi Didelphis 

aurita, seguida por Sooretamys angouya e a área amostral que proporcionou o maior 

número de capturas foi a 03, seguida pela 01 e 05 (Tabela 5.2.2.2-24). 

Foi aplicado os índices de diversidade Shannon-Wiener (H´) (MAGURRAN, 1988) e 

Simpson (D), para a avaliação da diversidade de pequenos mamíferos não voadores 

entre as áreas de amostragens e ainda o índice de similaridade Morisita (MORISITA, 

1959) para observar o grau de semelhança na estrutura das mesmas. De maneira 

simplória, quanto maior o valor dos índices, maior a diversidade estimada para a amostra 

de dados utilizada. 

A utilização de mais de um índice de diversidade facilita a comparação e esclarecimentos 

de questões relacionadas a cada uma das áreas de estudo. O índice de similaridade de 

Morisita, que varia de zero (total dissimilaridade) a um (total similaridade) e baseia-se na 

abundância relativa dos indivíduos de cada espécie. Este índice refere-se à probabilidade 

de indivíduos retirados aleatoriamente de cada uma das comunidades pertencerem à 

mesma espécie e é pouco afetado pelo tamanho e diversidade das amostras (Brower et 

al. 1997). 

É interessante ressaltar que quanto maior o esforço aplicado para a amostragem de 

espécies, melhor os resultados e a confiabilidade nos resultados obtidos. Assim, os 

índices de Diversidade Shannon-Weaner (H’) e o índice de Similaridade Morisita Index 

não foram aplicado para as comunidades de morcegos locais, bem como para a de 

mamíferos de médio e grande porte, tendo em vista o reduzido número de morcegos 

capturados durante as amostragens e de mamíferos de médio e grande porte registrados, 

assim, foram utilizados apenas os dados obtidos para a comunidade de pequenos 

mamíferos não voadores, no entanto, é interessante cautela na hora da análise dos 

mesmo, tendo em vista a realização de apenas duas campanhas e o reduzido número de 

registros obtidos. 
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Tabela 5.2.2.2-25: Índice de Shannon-Weaver (H’) aplicado para as áreas de 
amostragens e para as espécies de pequenos mamíferos não voadores amostrados 

durante amostragem da fauna de mamíferos nas áreas de influência do Terminal 
Portuário, em Presidente Kennedy, Espírito Santo. 

Área Índice Shannon-Weaver (H’) 

1 0.970 

2 1.00 

3 *  

4 1.549 

5 1.371 

6 ** 
* Não houveram capturas de pequenos mamíferos não voadores nessa área de amostragem. ** Houve apenas a captura de 
uma espécie de pequenos mamíferos não voadores na área de estudo. Isso impossibilita o cálculo dos índices de diversidade 
de cada área amostral. 

 
Tabela 5.2.2.2-26: Índice de Similaridade Morisita Index aplicado entre as áreas de 
amostragens e para as espécies de pequenos mamíferos não voadores amostrados 

durante amostragem da fauna de mamíferos nas áreas de influência do Terminal 
Portuário, em Presidente Kennedy, Espírito Santo. 

Similaridade Morisita entre as áreas (*) Valores 

Sítios 1 x 2 0.820 

Sítios 1 x 4 0.000 

Sítios 1 x 5 0.430 

Sítios 1 x 6 0.000 

Sítios 2 x 4 0.700 

Sítios 2 x 5 0.800 

Sítios 2 x 6 0.000 

Sítios 4 x 5 0.650 

Sítios 4 x 6 0.100 

Sítios 5 x 6 0.000 
* Não houveram capturas de pequenos mamíferos não voadores nessa área de amostragem. 

● Mamíferos de médio e grande porte 

Pelos métodos de registro utilizados para a amostragem das espécies de mamíferos de 

médio e grande porte, foram detectadas seis espécies. O cachorro-do-mato, Cerdocyon 

thous (Área 02), a capivara, Hydrochaerus hidrochaeris (Áreas 02 e 03) e o mão-pelada, 

Procyon cancrivorus (Área 02), foram registrados pelos vestígios (pegadas). No entanto, o 

tatu-galinha, Dasypus novencinctus, foi registrado por observação direta de uma carcaça 

encontrada na AID e de pegada registrada na AID, próximo à área 06. Um indivíduo de 
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tamanduá-mirim, Tamandua tetradactyla, foi documentado por integrantes de outra 

equipe, porém a coordenada geográfica exata não foi confirmada, impossibilitando a 

localização do registro em sua área devida amostral. Durante a amostragem de dados ao 

longo da estação seca o ouriço, Spiggurus villosus, foi registrado através de visualização 

direta dos indivíduos e pegadas (Figuras 5.2.2.2-108 a 5.2.2.2-117). 

Dos táxons de mamíferos de médio e grande porte registrados, alguns enfrentam grandes 

ameaças devido à certas atividades antrópicas, como o desmatamento, como o 

tamanduá-mirim (Tamandua tetradctyla), que ao mesmo tempo também é prejudicada 

pela construção e pavimentação de estradas, bem como o cachorro-do-mato (Cerdocyon 

thous). Ambas são frequentemente encontradas atropeladas, provavelmente enquanto 

buscam se desclocar entre ambientes utilizados como áreas de alimentação e repouso. 

Outras espécies, como o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), sofrem ameaças por 

pressão de caça, tendo em vista que sua carne é considerada uma das mais apreciadas. 

Diversas espécies registradas foram as únicas de suas Famílias e/ou Ordens 

taxonômicas, como Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), único canídeo; Tamandua 

tetradactyla (tamanduá-mirim), único representante da Ordem Pilosa e da Família 

Myrmecophagidae; Dasypus novemcinctus  (tatu-galinha), único pertencente à Ordem 

Cingulata e à Família Dasypodidae, ambas Famílias restritas ao continente Americano. 

 

  
Figura 5.2.2.2-108: Registro do cachorro-do-mato, 

Cerdocyon thous, pela análise de pegadas. 
Figura 5.2.2.2-109: Pegada de capivara, 

Hydrochaerus hidrochaeris registrada durante as 
amostragens. 
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Figura 5.2.2.2-110: Carapaça de tatu-galinha, 
Dasypus novencinctus registrada durante as 

amostragens. 

Figura 5.2.2.2-111: Pegada do tatu-galinha, Dasypus 
novencinctus registrada durante as amostragens. 

  
Figura 5.2.2.2-112: Pegada do mão-pelada, Procyon 

cancrivorus registrada durante as amostragens. 
Figura 5.2.2.2-113: Tamandua tetradactyla 

(tamanduá-mirim) registrado na área de estudo. 

  
Figura 5.2.2.2-114: Registro do ouriço, Sphiggurus 

villosus, por observação direta do indivíduo. 
Figura 5.2.2.2-115: Registro do ouriço, Sphiggurus 

villosus, por observação direta do indivíduo. 
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Figura 5.2.2.2-116: Registro do ouriço, Sphiggurus 
villosus, por registro de pegada direto do indivíduo. 

Figura 5.2.2.2-117: Pegada do mão-pelada, Procyon 
cancrivorus, registrada durante a amostragem na 

estação seca. 

• Mamíferos voadores (Chiropteros) 

Pelos métodos de registro utilizados para a amostragem das espécies de mamíferos 

voadores foram detectadas cinco espécies pertencentes a duas Famílias taxonômicas, 

Artibeus lituratus, Carollia perspicillata, Plathyrrinus lineatus e Anoura caudifer 

(Phyllostomydae) e Eptesicus brasiliensis (Verpertilionidae). 

A família Phyllostomidae é endêmica do continente americano e destaca-se como o grupo 

mais versátil na exploração de alimentos dentre os Chiroptera, podendo explorar frutos, 

néctar, pólen, folhas, insetos, vertebrados e sangue entre outros. Como representantes da 

Família e de dieta frugívora podem ser citados A. lituratus, uma das espécies mais 

comuns e de grande abundância em áreas do sul e sudeste do Brasil, e Carollia 

perspicillata (PASSOS & GRACIOLLI, 2004). A dispersão de sementes por morcegos 

frugívoros contribui para o estabelecimento de muitas espécies de plantas pioneiras, 

auxiliando os mecanismos de regeneração e sucessão em regiões neotropicais (PASSOS 

et al. 2003). 

Dentre os morcegos registrados ainda podem ser citadas espécies como Anoura caudifer, 

da mesma Família porém considerada de dieta nectarívora  e Eptesicus brasiliensis 



 

 

 

 

 

CPM RT 127/10 
Maio/10 

181/385 EIA - Estudo de Impacto Ambiental da Planta 
de Filtragem e Terminal Portuário Privativo 

para Embarque de Minério de Ferro 
Presidente Kennedy/ES 

Rev. 00
 

(Vespertilionidae) de dieta insetívora (PASSOS et al. 2003). Isso pode demonstrar a 

ampla ocupação dos ambientes e seus recursos pelos morcegos neotropicias. 

Para análises das freqüência dos registros obtidos para cada espécie, houve a 

necessidade de unir todos os dados coletados, uma vez que, se separados por ponto 

amostral, os resultados não seriam fidedignos, devido ao baixo n amostral. Os resutados 

das análises serão comentados por grupo, sendo eles: pequenos mamíferos não-

voadores, mamíferos de médio e grande porte e mamíferos voadores (Chiroptera). 

Das espécies de pequenos mamíferos não-voadores capturadas, Didelphis aurita e 

Sooretamys angouya apresentaram as maiores freqüências de registro/captura (22.58 e 

14.52, respectivamente). Tais espécies foram seguidas por Calomys tener (6.45), 

Oligoryzomys sp. (3.23) e Didelphis albiventris, Phyllomys pattoni, Micoureus 

paraguayanus e Rattus norvergicus (1.61), sendo a última uma espécie introduzida em 

território brasileiro. 

Para o grupo dos mamíferos de médio e grande porte, Procyon cancrivorous (mão-

pelada) apresentou a maior frequência de registro (9,68), porém todas por pegadas, o que 

pode ter influenciado o resultado no caso de registrar o memso indivíduo por mais de uma 

vez. Porém, para minimizar tais equívocos os registros próximos uns aos outros não 

foram contabilizados. Sphigurus villosus (ouriço), o único visualmente registrado obteve 

um índice de detecção de 4,84. Hidrochoerus hidrochaerus (capivara), Dasypus 

novemcinctus (tatu-galinha) e Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) apresentaram a 

mesma frequência de registros, 3,23. Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim) e Cebus 

sp. (macaco-prego) foram as espécies com menores abundâncias registradas (1,61). 

Dentre os morcegos, Eptesicus brasiliensis (morcego) e Anoura caudifer foram as 

espécies com maiores abundâncias registradas ao longo das amostragens em campo 

(8,06), seguidas por Artibeus lituratus (6,45), e Plathyrrhynus lineatus e Carollia 

perspicillata (3,23).  

Abaixo seguem listadas as espécies detectadas em campo ao longo do presente estudo e 

as abundâncias de cada uma delas (Tabela 5.2.2.2-27). 
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Tabela 5.2.2.2-27: Espécies registradas ao longo da campanha, número de indivíduos 
registrados e freqüência de cada um, dentro do número total de registros obtidos. 

Espécies Número de registros Freqüência (%) 

Artibeus lituratus 4 6.45 

Plathyrrinus lineatus 2 3.23 

Anoura caudifer 5 8.06 

Eptesicus brasiliensis 5 8.06 

Calomys tener 4 6.45 

Oligoryzomys sp. 2 3.23 

Sooretamys angouya 9 14.52 

Phyllomys pattoni 1 1.61 

Hidrochoerus hidrochaeris 2 3.23 

Didelphis aurita 14 22.58 

Didelphis albiventris 1 1.61 

Dasypus novemcinctus 2 3.23 

Carollia perspicillata 2 3.23 

Micoureus paraguayanus 1 1.61 

Rattus norvegicus  1 1.61 

Sphigurus villosus 3 4.84 

Cerdocyon thous 2 3.23 

Tamandua tetradactyla 1 1.61 

Cebus sp. 1 1.61 

Procyon cancrivorous 6 9.68 
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- Entrevistas 

Durante os estudos foram realizadas cinco entrevistas com moradores da região. Por este 

método, foi obtida a indicação da ocorrência de seis espécies de mamíferos ainda não 

registradas pelas metodologias aplicadas, com potencial de ocorrência para a região. 

Os nomes e as coordenadas das pessoas que foram entrevistadas durante os trabalhos 

encontram-se apresentadas na Tabela 5.2.2.2-28 abaixo. 

Tabela 5.2.2.2-28: As pessoas entrevistadas, assim como os respectivos locais das 
entrevistas realizadas para a elaboração do EIA/RIMA de um Terminal Portuário no 

município de Presidente Kennedy, ES estão descritos na tabela abaixo. 
Nome Local Coordernada (UTM - 24k) 

Sr. Paulo Praia das Neves 0296330/7646058 

Sr. Eduardo Praia das Neves 0296320/7645566 

Sr. João Área 04 0293667/7653103 

Sr. Márcio AI, próximo a área 06 0293456/7646066 

Sr. José Ai, próximo a divisa ES/RJ 0293305/7644744 

A Tabela 5.2.2.2-29 apresenta o número de vezes que cada espécie registrada apenas 

por entrevista foi citada, dentro do número total de entrevistas realizadas. 

Tabela 5.2.2.2-29: Número de vezes que cada espécie da lista para a entrevista foi citada, 
dentro do número total de entrevistas realizadas. 

ESPÉCIE NOME POPULAR NÚMERO DE CITAÇÕES 

Callithrix geoffroy sauim-da-cara-branca 5 

Eira Barbara irara 4 

Lontra longicaudis lontra 5 

Potos flavus jupará 1 

Sphiggurus villosus ouriço-cacheiro 4 

Sylvilagus brasiliensis tapeti 1 

Houve um local citado por todos os entrevistados para a possível ocorrência de Callithrix 

geoffroy, próximo à Área 01 (UTM 24K – 0298987 / 7653800), porém a espécie não foi 

detectada direta ou indiretamente. 

Em nenhuma das entrevistas realizadas foi mencionada a ocorrência de qualquer espécie 

das Famílias Cervidae e Felidae, porém a confirmação da presença de animais 
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pertencentes a essas famílias só será possível em futuras amostragens durante outras 

etapas do licenciamento ambiental do empreendimento. 

– Registros obtidos através de levantamento bibliográfico 

Apenas um trabalho foi adotado de acordo com os critérios estabelecidos e, assim, 

utilizado para o levantamento bibliográfico (LUZ et al. 2009). Tal referência contribuiu 

significativamente para o conhecimento das espécies de morcegos presentes na região, 

apresentando uma elevada riqueza de morcegos (Figura 5.2.2.2-118). 

 
Figura 5.2.2.2-118: Formas de registros de mamíferos na área do 

empreendimento. O número de espécies por metodologia ultrapassa o valor 
de espécies registradas, pois uma espécie pode ter sido registrada em mais 

de uma metodologia. 

– Animais testemunhos coletados durante a amostragem e depositados em 

coleção de referência 

Ao longo do presente estudo foram coletados, para material testemunho, dois espécimes 

de morcegos, que foram devidamente preparados e depositados na coleção de referência 

do Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas (Tabela 

5.2.2.2-30). 
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Tabela 5.2.2.2-30: Animais coletados, preparados e depositados na coleção de referência 
do Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas. 

NÚMERO DE TOMBAMENTO ESPÉCIE COORDERNADA (UTM) 

MZ - 246 Eptesicus brasiliensis 24k - 0293659/7653117 

MZ- 247 Anoura caudifer 24k - 0293301/7644741 

– Avaliação da fauna de mamíferos local frente à lista estadual e nacional de 

espécies ameaçadas 

Para a avaliação das espécies citadas neste estudo frente às listas estaduais e nacional 

de espécies ameaçadas de extinção, foram utilizados, como referência, a “Lista da Fauna 

Ameaçada de Extinção no Estado do Espírito Santo” (PASSAMANI & MENDES 2007) e o 

“Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção” (MMA, 2008).  

De acordo com a lista estadual consultada, 29 espécies de mamíferos estão incluídas em 

alguma categoria de ameaça, ou extintas para o estado. Nenhuma das espécies 

registrada faz parte desta lista. 

Para a lista nacional, foram consideradas oficialmente ameaçadas 69 espécies. Dessas, 

Platyrrhinus recifinus (VU) foi listada para a região por LUZ et al. (2009), porém a espécie 

não aparece listada como ameaçada na lista vermelha estadual onde aparenta ser, 

relativamente, comum (CHIARELLO, 2007). Segundo LUZ et al., (2009), os autores 

capturaram apenas um indivíduo na mesma região considerada para o empreendimento 

como AID.  

Tendo em vista os resultados acima descritos, constam no presente relatório 39 espécies 

de mamíferos registradas nas regiões definidas como ADA e AID. Sendo registrada 

apenas uma espécie ameaçada para região (MMA, 2003), embora tenha sido registrada 

apenas por levantamento bibliográfico. Ainda, o presente documento apresenta outras 

espécies que, apesar de comuns, também merecem atenção especial para o 

desenvolvimento de futuros planos de monitoramento e conservação.  

Durante as amostragens e o levantamento de informações disponíveis a respeito das 

ADA e AID do empreendimento, foram registradas 39 espécies de mamíferos.  Dentre 

estas, 20 espécies tiveram suas presenças confirmadas através de registros indiretos ou 

diretos durante a execução da amostragem, cinco espécies foram citadas em apenas em 
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entrevistas e 14 espécies de morcegos foram obtidas a partir de único trabalho recente 

publicado para a região da Praia das Neves em literatura científica (LUZ et al. 2009). 

Das espécies registradas por registros indiretos e diretos durante a execução das 

amostragens, 16 espécies foram registradas durante a primeira campanha (Estação 

chuvosa) e 12 espécies registradas durante a segunda campanha (Estação seca). No 

entanto, apenas para a segunda campanha, houve então o registro adicional de quatro 

novas espécies registradas a partir de dados primários, sendo que duas espécies haviam 

sido citadas por entrevistas realizadas durante a primeira campanha (C. perspicillata e S. 

villosus) e duas novas espécies que até então não haviam sido registradas nem por 

levantamento secundário (M. paraguayanus e R. norvegicus).. 

● Considerações Gerais 

A mastofauna local apresentou riqueza considerável, tendo em vista o esforço de duas 

campanhas (estação seca e estação chuvosa), aplicado para coleta de dados primários. 

Os resultados de captura de pequenos mamíferos não foram satisfatórios, porém as 

precipitações a longo da campanha (além do período sazonal) podem ter influenciado 

diretamente na captura do grupo. Devido às chuvas, recursos tornam-se mais 

abundantes, o que pode influenciar na busca por novos recursos por parte dos roedores e 

marsupiais. 

A identificação de Cebus sp. (macaco-prego) ao nível específico não foi possível, uma vez 

que, apesar de um bando ter sido registrado (vocalizações), somente um indivíduo foi 

visualizado e, ainda assim, rapidamente, o que não permitiu uma identificação precisa do 

táxon. 

Algumas espécies registradas sofrem com certas atividades antrópicas, como o 

desmatamento e a consequente perda de habitat de formas mais severas, podendo servir 

como indicadores da qualidade ambiental, como o tamanduá-mirim (Tamandua 

tetradctyla). Já outras espécies, como o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), sofrem 

ameaças cinegéticas, uma vez que sua carne é apreciada por caçadores. Outra espécie 

também prejudicada por atividades humanas, como a construção e pavimentação de 

estradas, é o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), que acaba sendo atropelado enquanto 

busca ambientes abertos (por vez, estradas de terra e rodovias) para se deslocar e/ou 
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forragear. Essa última categoria também se enquadra como uma ameaça para o 

tamanduá-mirim. 

A riqueza local da quiropterofauna é considerável, como citado por Luz et al., (2009), 

porém, embora pelas amostragens realizadas não foi possível detectar tal riqueza, 

provavelmente devido a necessidade de estudos de longa duração para melhro avaliação 

da riqueza faunística local. 

No entanto, o vigor do padrão científico presente na literatura sobre a fauna de morcegos 

local, com períodos de amostragens compreendendo vários meses e/ou anos, 

considerações respeito da fauna nos permitem inferir observações concisas sobre a 

mastofauna local. Todavia, qualitativamente pode-se afirmar a riqueza regional observada 

através de levantamentos primários e secundários e a importância da área para a 

conservação de espécies da mastofauna. 

5.2.3 Fauna Aquática 

a) Comunidades planctônicas 

O presente estudo contempla a elaboração do diagnóstico das comunidades de 
fitoplâncton, zooplâncton e ictioplâncton utilizando dados primários e secundários, quando 
disponíveis, da região da área de influência do empreendimento. 

Os dados primários foram obtidos a partir de duas campanhas, uma realizada no mês de 
novembro de 2009 (período de alta vazão do rio Itabapoana) e outra no mês de abril de 
2010 (período de baixa vazão do rio Itabapoana) em dezesseis pontos amostrais, sendo: 
1 no rio Itabapoana; 1 no estuário do rio Itabapoana; 13 na região costeira e oceânica; e 1 
na futura área de descarte (Figura 5.2.3-1). 
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● Fitoplâncton 

– Metodologia 

 Amostragem 

As amostras quantitativas de fitoplâncton foram coletadas utilizando-se uma garrafa de 

Van Dorn na superfície e fundo dos 16 pontos amostrais para análise quantitativa. Para a 

análise qualitativa do fitoplâncton foi realizado arrasto horizontal na subsuperfície de cada 

ponto de coleta com uma rede de plâncton do tipo cilíndrico-cônica com abertura de 

malha de 60 micrômetros de diâmetro de boca durante 5 minutos. Todas as amostras 

foram imediatamente fixadas com solução de formol a 2%.  

 Análise do Fitoplâncton 

A observação qualitativa do fitoplâncton, para obtenção da lista de espécies, foi realizada 

em microscópio óptico, equipado com câmara clara e ocular de medição. Os organismos 

foram identificados analisando-se as suas características morfológicas e morfométricas, 

utilizando-se bibliografia especializada, destacando: PRESCOTT (1975), KOMARÉK & 

FOTT (1983), SANT’ANNA (1984), BALECH (1988), PARRA & BICUDO (1995) e TOMAS 

(1997).  

A contagem do fitoplâncton foi feita utilizando-se câmaras de sedimentação de Uthermöhl 

(UTHERMÖHL, 1958) em microscópio invertido com aumento de 400 vezes. O 

procedimento de contagem escolhido foi o dos campos aleatórios descritos por 

UEHLINGER (1964).  

Os resultados foram expressos em indivíduos por unidade de volume (ml), calculado pela 

fórmula modificada de WETZEL & LIKENS (1979): 

N = n . (A / a) . (1 / V) 

Onde: 
N = Número de indivíduos por mililitro; 
n = Número de indivíduos contados; 
a = Área contada; 
A = Área total da câmara; 
V = Volume total sedimentado. 
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A análise de variância (ANOVA) do tipo I independente foi aplicada para a densidade do 

fitoplâncton e o índice de diversidade, a fim de se testar as diferenças entre as coletas 

(padrões temporais), entre os pontos amostrais (padrões espaciais) e entre as 

profundidades de coleta (padrão vertical). Quando diferenças significativas foram 

detectadas na ANOVA, o teste de Tukey’s Honestly Significantly Different (HDS) foi 

aplicado para identificar as fontes de variação. Todas as análises foram realizadas no 

programa STATISTICA 6.0. 

– Resultados 

Ao longo dos pontos de coleta foram identificadas 9 classes fitoplanctônicas: 

Bacillariophyceae (Diatomáceas), Coscinodiscophyceae, Fragilariophyceae, Dinophyceae, 

Chlorophyceae, Cyanophyceae, Cryptophyceae, Euglenophyceae e fitoflagelados ainda 

não classificados. Foram identificados 61 taxa fitoplanctônicos na região. 

Em termos de densidade fitoplanctônica, na primeira campanha os valores variaram de 

105 Ind./ml na superfície do ponto 2 a 26.279 Ind./ml no fundo do ponto 1. Os pontos 

localizados no rio e estuário do Itabapoana, além dos mais próximos à costa (3, 4 e 5) 

apresentaram as maiores densidades. Na segunda campanha os valores variaram de 45 

Ind./ml na superfície do ponto 3 e fundo dos pontos 11 e 14 a 2.576 Ind./ml no fundo do 

ponto 15. Observa-se que na segunda campanha os valores do rio Itabapoana foram 

superiores aos do estuário e região marinha (Figura 5.2.3-2). Não foram observadas 

diferenças significativas entre a superfície e fundo (ANOVA F= 0,02; p= 0,87) e entre os 

pontos (ANOVA F= 1,82; p= 0,0,06). Já entre as campanhas, os valores médios de 

densidade foram significativamente maiores na primeira campanha (ANOVA F= 9,81; p= 

0,00). 

A Figura 5.2.3-3 mostra a composição quantitativa do fitoplâncton na superfície e fundo 

dos pontos amostrais durante a primeira campanha. Na superfície e fundo dos pontos 

localizados no rio e estuário do Itabapoana, a classe Cyanophyceae foi a mais abundante. 

Já na região marinha, a classe Bacillariophyceae foi a dominante nos Pontos 2, 8, 9, 10, 

11, 12 e PD (ponto de descarte). Nos Pontos 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 14 houve uma dominância 

da classe Cyanophyceae. A grande presença das cianofíceas nos Pontos 3, 4, 5, 6, 7 se 

deve à influência da pluma estuarina. Já nos Ponto 13 e 14, a sua presença em grande 
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quantidade se deve à influência das águas doces vindas provavelmente da lagoa do Siri 

localizada em frente a esses dois pontos. Nas amostras de fundo da região marinha 

houve uma dominância da classe Cyanophyceae nos Pontos 2, 3, 6, 7, 12, 13 e 14. Por 

sua vez, a classe Chlorophyceae foi dominante nos Ponto 4 e 8. Já a classe 

Bacillariophyceae dominou nos demais pontos.  

As cianofíceas atingiram a sua densidade máxima na superfície do ponto 4, com 100%. 

Já as clorofíceas atingiram seu máximo no fundo do ponto 4, com 84%, e as diatomáceas 

chegaram a 100% na superfície do ponto PD. As outras classes foram pouco 

representativas (Figura 5.2.3-3). 

Já a Figura 5.2.3-3 mostra a composição quantitativa do fitoplâncton na superfície e fundo 

dos pontos amostrais durante a segunda campanha. Na superfície dos pontos localizados 

no rio e estuário do Itabapoana, a classe Cyanophyceae foi a mais abundante. Já no 

fundo do ponto1 (estuário) a classe Bacillariophyceae foi a dominante. Na região marinha 

houve um amplo domínio da classe Bacillariophyceae em todos os pontos. 

As cianofíceas atingiram a sua densidade máxima no fundo do ponto 15, com 96,0%. Já 

as diatomáceas chegaram a 100% na superfície dos pontos 3 e 4 e fundo dos pontos 3, 4, 

5, 9, 10, 12 e ponto PD. Entre as outras classes, euglenofícia atingiu 23,5% no fundo do 

ponto 1; clorofíceas atingiram 11,4% na superfície do ponto 1; e dinoflagelados 14% no 

ponto 6 e ponto 11 (Figura 5.2.3-3). 



 

 

 

 

 

CPM RT 127/10 
Maio/10 

192/385 EIA - Estudo de Impacto Ambiental da Planta 
de Filtragem e Terminal Portuário Privativo 

para Embarque de Minério de Ferro 
Presidente Kennedy/ES 

Rev. 00
 

Figura 5.2.3-2: Distribuição da densidade fitoplanctônica (Ind. / ml) na superfície e no fundo 
dos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização na região marinha da área de 

influência do empreendimento. (Novembro/2009 e Abril/2010).  
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Figura 5.2.3-3: Composição quantitativa do fitoplâncton na superfície (a) e no fundo (b) 

dos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização na região marinha da área de 
influência do empreendimento. (Novembro/2009).  
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Figura 5.2.3-3: Composição quantitativa do fitoplâncton na superfície (a) e no fundo (b) 

dos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização na região marinha da área de 
influência do empreendimento. (Abril/2010).  

A diversidade específica na primeira campanha variou de 0,07 na superfície do Ponto 6 a 

1,89 bits.ind-1 na superfície do Ponto 14. Em geral, os maiores valores ocorreram na 

superfície e nos pontos mais costeiros, sob influência continental. Já na segunda 

campanha variou de 0,00 na superfície do ponto 3 a 2,34 na superfície do ponto PD 

(Figura 5.2.3-4). Não foram observadas diferenças significativas entre a superfície e fundo 

(ANOVA F= 0,00; p= 0,95) e entre os pontos (ANOVA F= 0,57; p= 0,88). Já entre as 

campanhas, os valores médios de diversidade foram significativamente maiores na 

segunda campanha (ANOVA F= 7,79; p= 0,00). 
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Figura 5.2.3-4: Diversidade específica (H) do fitoplâncton na superfície (a) e no fundo (b) 
dos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização na região marinha da área de 

influência do empreendimento. (Novembro/2009 e Abril/2010). 
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Com relação à escala de tamanho (Figura 5.2.3-5), na primeira campanha o nanoplâncton 

(<20 μ) predominou amplamente sobre o microfitoplâncton (>20 μ) nos pontos do rio e 

estuário do Itabapoana, chegando a 99,5% no fundo do ponto 15. Na região marinha, 

observa-se um predomínio do nanoplâncton na superfície dos pontos mais costeiros sob 

influência de água continental (3, 4, 5, 6, 7, 13 e 14), e um predomínio do 

microfitoplâncton nos demais pontos, principalmente nos mais oceânicos. Quanto ao 

fundo, o padrão é semelhante, com exceção dos Pontos 4 e 5, onde o microfitoplâncton 

dominou. 

Na segunda campanha (Figura 5.2.3-5), o nanoplâncton (<20 μ) também predominou 

amplamente sobre o microfitoplâncton (>20 μ), chegando a 100% na maioria dos pontos 

com exceção do ponto 15, onde o microfitoplâncton dominou, em ambas as 

profundidades amostradas. 
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Figura 5.2.3-5: Distribuição da relação percentual entre nanoplâncton e 

microfitoplâncton na superfície (a) e no fundo (b) dos 16 pontos amostrais 
em campanha de caracterização na região marinha da área de influência do 

empreendimento. (Novembro/2009). 
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Figura 5.2.3-5: Distribuição da relação percentual entre nanoplâncton e 

microfitoplâncton na superfície (a) e no fundo (b) dos 16 pontos amostrais 
em campanha de caracterização na região marinha da área de influência do 

empreendimento. (Abril/2010). 
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– Discussão e Considerações Finais 

A seguir apresenta-se uma discussão a respeito das informações obtidas a partir da 

análise dos dados primários do fitoplâncton relativos à região de estudo. Considerando a 

região marinha da área de influência do empreendimento, o rio e o estuário do 

Itabapoana, não existem estudos sobre a comunidade planctônica (inclusive o 

fitoplâncton). Sendo assim, o presente estudo se apresenta como pioneiro na região. 

Estudos em regiões próximas foram realizados na foz do rio Paraíba do Sul e litoral de 

Cabo Frio (BASSANI et al., 1999). 

 Status de Conservação 

Em termos de densidade fitoplanctônica, os pontos localizados no rio e estuário do 

Itabapoana, além dos mais próximos à costa, apresentaram os maiores valores, indicando 

a forte influência das águas continentais na região e o caráter oligotrófico nos pontos mais 

afastados da costa, como o ponto de descarte, principalmente no período de baixa vazão 

do rio Itabapoana. Os maiores valores de densidade na primeira campanha deixaram 

clara a influencia continental sobre a área costeira, onde espécies dulcículas e estuarinas 

são levadas pelas plumas do rio Itabapoana e lagoa do Siri para região marinha. Já na 

segunda campanha, realizada em pesíodo de menor vazão do rio, as espécies costeiras, 

típicas de águas oligotróficas dominaram amplamente, inclusive no estuário do rio 

Itabapoana, ficando as espécies dulcículas (cianofíceas) restritas à porção superior do 

estuário, no rio Itabapoana. 

Quanto à composição fitoplanctônica, observa-se que, além das diatomáceas, os únicos 

outros grupos de algas a apresentar dominância ou codominância foram os das 

clorofíceas e cianofíceas, principalmente na primeira campanha. Bacillariophyceae e 

Dinophyceae são as principais classes constituintes da composição fitoplanctônica 

marinha, sendo que a primeira é a mais representativa em número de algas e de grande 

importância para a produtividade oceânica (RÉ, 2000; KENNISH, 1990).  

A maior parte da biomassa fitoplanctônica na região é composta pelo nanoplâncton 

autotrófico, padrão semelhante a outras regiões costeiras do Espírito Santo (CEPEMAR, 

2006a, 2006b, 2008, 2009). Esses componentes do fitoplâncton geralmente perfazem 

cerca de 60 a 90% da produção primária total nos mares tropicais (SIEBURTH et al., 
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1978). O nanofitoplâncton é geralmente composto por fitoflagelados, cianofíceas e 

clorofíceas de menor tamanho, enquanto o microfitoplâncton é principalmente composto 

por diatomáceas, dinofíceas e criptofíceas de maior tamanho. A predominância da fração 

nanoplâncton sobre o microfitoplâncton é um quadro normal para ambientes marinhos 

tropicais (BRANDINI, 1990). 

Em termos de composição florística, as classes encontradas são comuns na costa 

capixaba. Dentre estas, os fitoflagelados, as diatomáceas e os dinoflagelados são os 

grupos mais abundantes em águas costeiras (CEPEMAR, 2006a, 2006b, 2008, 2009). 

Essas classes são normalmente citadas como as mais abundantes para o Atlântico Sul 

(BASSANI et al., 1999; BRANDINI, 1990). 

A comunidade fitoplanctônica é caracterizada pela ocorrência de espécies típicas de 

ambientes costeiros, que são regularmente influenciados pela dinâmica da maré, aporte 

continental e/ou pelas águas da região oceânica adjacente. A ocorrência das diatomáceas 

como o gênero Rhizosolenia, dos dinoflagelados Ceratium furca e Ceratium tripos indica 

influência de águas da plataforma sobre a área de estudo (KILHAM e KILHAM, 1980; 

CHRÉTIENNOT-DINET, 1990). Destaque também para ocorrência de espécies típicas de 

águas de ressurgência, como a diatomácea Eucampia sp. Dados pretéritos mostram na 

foz do rio Paraíba do Sul e litoral de Cabo Frio (BASSANI et al., 1999) que as espécies 

Sketonema costatum, Nitzschia closterium, costumam ser abundantes no verão e gêneros 

como, Chaetoceros e Pleurosigma nos meses de março e abril, enquanto Rhizosolenia 

está associada a períodos de ressurgência. 

O registro de cianofíceas e euglenofíceas indica a influência de águas de origem 

continental sobre a região estudada, pois esses grupos são frequentemente referenciados 

como característicos de águas doces ou pouco salinas, e sob condições meso a 

eutróficas (LACKEY, 1968; HOEK et al., 1995; RAVEN et al., 1996). Na região, as 

principais fontes de água doce são: o rio Itabapoana e a lagoa do Siri. 

Pode-se concluir que a comunidade fitoplanctônica da região é composta por espécies 

dulcículas, estuarinas e marinhas, sendo as classes cianofícea e bacilariofícea as mais 

abundantes. As maiores densidades fitoplanctônicas foram encontradas no rio e estuário 

do Itabapoana e região costeira adjacente sob influência das águas continentais. Nos 
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pontos oceânicos, a baixa densidade caracteriza as águas como oligotróficas, 

características da Corrente do Brasil. 

 Ocorrência de Espécies Raras, Endêmicas, em Extinção ou Exóticas 

As espécies de algas fitoplanctônicas identificadas na área são comuns nas regiões 

estuarinas e costeira do Espírito Santo, não tendo sido identificada nenhuma espécie cuja 

ocorrência já não tenha sido anteriormente registrada nestas águas. Não foram 

encontradas espécies raras, endêmicas, em processo de extinção ou exóticas. 

Apresenta-se, no Anexo 15, o inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos 

presentes na área de estudo, obtido através de dados primários nas duas campanhas 

realizadas). 

● Zooplâncton 

– Metodologia 

 Amostragem 

As amostras foram coletadas utilizando uma rede de plâncton cilíndrico-cônica com um 

diâmetro de boca de 60 centímetros e abertura de malha de 200 micrômetros dotada de 

fluxômetro mecânico para avaliação do volume de água filtrada em m3 (KRAMER et al., 

1994; OMORI & IKEDA 1992). Em cada ponto amostral foram feitos arrastos 

subsuperficiais durante 5 minutos a uma velocidade média de dois nós. As amostras 

coletadas foram preservadas em solução aquosa de formalina 5%, tamponada com 

tetraborato de sódio. 

 Análise do Zooplâncton 

Para cada amostra coletada, foram feitas alíquotas com um subamostrador do tipo 

“Folsom” de acordo com o seu grau de concentração. Os indivíduos da alíquota foram 

identificados e contados na sua totalidade. As espécies dominantes no plâncton foram 

identificadas ao menor nível taxonômico possível, seguindo a literatura (BOLTOVSKOY, 

1981, 1999; BJÖRNBERG, 1981; MONTÚ & GLOEDEN, 1986; MATSUMURA-TUNDISI & 

ROCHA, 1983; ELMOOR-LOUREIRO, 1997; HANN & ZRUM, 1997; MATSUMURA-

TUNDISI & TUNDISI, 2003; SOUZA, 2008; entre outros). 
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O número de indivíduos coletados foi convertido em densidade, e os valores encontrados 

expressos em indivíduos.m-3 com base no volume de água filtrada pela rede, seguindo as 

fórmulas a seguir: 

Volume de Água Filtrada: 

V=A . R . C 

Onde: 

V = Volume de água filtrada em m3; 
A = Área da boca da rede em m2 (0,28274 m2); 
R = Número de rotações do fluxômetro durante o arrasto; 
C = Fator de aferição após calibração do aparelho em metros por rotações. 

 

Abundância dos organismos: 

N = ni / V 

Onde: 

N = Abundância total da espécie em cada amostra; 
ni = Número de indivíduos da espécie i observados na amostra; 
V = Volume de água filtrada pela rede (m3). 
 
A análise de variância (ANOVA) do tipo I independente foi aplicada para a densidade do 

total do zooplâncton e o índice de diversidade, a fim de se testar as diferenças entre as 

coletas (padrões temporais) e entre os pontos amostrais (padrões espaciais). Quando 

diferenças significativas foram detectadas na ANOVA, o teste de Tukey’s Honestly 

Significantly Different (HDS) foi aplicado para identificar as fontes de variação. Todas as 

análises foram realizadas no programa STATISTICA 6.0. 
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– Resultados 

A campanha de caracterização do zooplâncton realizada em novembro de 2009 

apresentou 103 taxa zooplanctônicos ao longo dos dezesseis pontos amostrais. O menor 

número de táxons ocorreu no ponto PD, localizado na área de descarte, com 14 táxons, 

enquanto que o ponto amostral 1, localizado no rio Itabapoana, com 36 táxons, 

apresentou a maior riqueza. Já na segunda campanha (abril de 2010) foram encontrados 

81 táxons. O menor número de táxons ocorreu no ponto 15, localizado no rio Itabapoana, 

com 18 táxons, enquanto que o ponto amostral 13, localizado na região costeria, com 36 

táxons, apresentou a maior riqueza. 

Das amostras coletadas nos 16 pontos amostrais na primeira campanha foram 

identificadas espécies e grupos taxonômicos pertencentes a 10 Filos. Dentre esses Filos 

foi possível identificar 48 espécies da Classe Copepoda, 17 da Classe Cladocera, 7 do 

Filo Chaetognatha, 6 do Filo Rotifera, 3 do Filo Protozoa e 1 da Classe Appendicularia 

(Tabela 5.2.3-1). 

Já na segunda campanha também foram identificadas espécies e grupos taxonômicos 

pertencentes a 10 Filos. Dentre esses Filos foi possível identificar 40 espécies da Classe 

Copepoda, 10 da Classe Cladocera, 5 do Filo Chaetognatha, 3 da Classe Appendicularia 

1 do Filo Protozoa e 1 do Filo Mollusca (Tabela 5.2.3-1). 
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Tabela 5.2.3-1: Inventário e abundância (em Ind.m-3) do Zooplâncton coletado nos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região da área de influência do 
empreendimento. (Novembro/2009). 

PONTOS AMOSTRAIS TÁXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD 
Filo Protozoa                 

Arcella hemispherica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1234 0 
Arcella vulgaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 0 

Difflugia sp 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9870 0 
Filo Rotifera                 

Asplanchna sp 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1234 0 
Brachionus angularis 128 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brachionus quadridentatus 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 0 
Platyas leloupi 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Platyas quadricornis 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Testudinella sp 1283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Filo Cnidaria                 

Classe Hydroidomedusae 0 0 160 13 0 0 0 1 0 6 0 0 5 0 0 0 
Classe Siphonophorae 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 10 0 0 0 0 0 

Filo Mollusca                 
Classe Bivalvia 0 60 10880 64 122 424 35 2 3 3 529 17 293 92 0 3 

Isognomon bicolor 0 0 960 0 122 11 0 0 0 0 0 0 24 37 0 0 
Classe Gastropoda                 

Ordem Thecosomata                   
(Pteropoda) 0 99 1120 64 731 22 35 9 27 49 0 10 47 32 0 6 

Filo Annelida                 
Classe Polychaeta 0 0 80 0 0 0 9 0 0 6 0 0 14 0 0 0 
Filo Foraminifera 0 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
Filo Arthropoda                 
Subfilo Crustacea                 
Classe Copepoda                 
Ordem Calanoida                 
Família Acartiidae                 
Acartia lilljeborgi 0 0 1760 179 244 0 0 0 0 0 3 0 114 5 0 0 

Acartia tonsa 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 76 5 0 0 
Família Calanidae                 

Calanoides carinatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Canthocalanus pauper 0 0 0 0 0 5 9 0 4 0 0 2 0 0 0 0 
Ctenocalanus vanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Undinula vulgaris 0 0 0 0 122 11 0 0 3 0 0 2 0 5 0 0 
Família Centropagidae                 
Centropages furcatus 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 41 0 9 0 0 0 
Centropages gracilis 0 0 480 0 610 11 0 0 0 0 31 2 5 0 0 0 

Centropages velificatus 0 0 80 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centropages violaceus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 5 0 0 0 0 
Família Paracalanidae                 

Acrocalanus longicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 
Delius sewelli 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 5 0 0 0 0 

Paracalanus aculeatus 0 0 0 13 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Paracalanus nanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
Paracalanus indicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 
Paracalanus parvus 0 20 320 64 975 54 17 13 11 15 20 110 57 105 0 8 

Paracalanus quasimodo 0 20 80 64 244 60 35 7 24 6 41 46 57 60 0 1 
Parvocalanus crassirostris 0 20 480 77 853 16 26 3 1 0 112 5 180 9 0 0 
Família Clausocalanidae                 
Clausocalanus furcatus 0 0 240 38 731 49 0 7 11 15 71 91 76 23 0 4 

Família Eucalanidae                 
Subeucalanus pileatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 

Subeucalanus subtenuis 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Família Pseudodiaptomidae                 

Pseudodiaptomus acutus 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pseudodiaptomus richardi 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 5.2.3-1: Inventário e abundância (em Ind.m-3) do Zooplâncton coletado nos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região da área de influência do 
empreendimento. (Novembro/2009). Continuação. 

PONTOS AMOSTRAIS TÁXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD 
Família Temoridae                 

Temora stylifera 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 
Temora turbinata 0 20 5200 0 4023 174 9 0 0 3 173 10 360 55 0 0 

Família Notodiaptomidae                 
Notodiaptomus conifer 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Notodiaptomus iheringi 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1234 0 

Família Pontellidae                 
Calanopia americana 0 20 160 13 122 0 9 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Família Lucicutidae                 
Lucicutia flavicornis 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ordem Cyclopoida                 
Família Oithonidae                 

Oithona hebes 0 0 400 0 122 5 0 0 0 0 41 0 24 5 0 0 
Oithona nana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 

Oithona oculata 0 20 0 0 488 0 17 0 0 0 20 0 0 0 0 0 
Oithona oswaldocruzi 0 0 320 0 0 11 0 0 0 0 31 0 5 0 0 0 
Família Cyclopidae                 

Mesocyclops longisetus 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microcyclops anceps 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 0 

Thermocyclops crassus 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Thermocyclops decipiens 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 0 
Thermocyclops minutus 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 0 
Família Eucyclopidae                 
Eucyclops serrulatus 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Família Clausididae                 

Hemicyclops talassius 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ordem Poecilostomatoida                 

Família Corycaeidae                 
Corycaeus amazonicus 0 0 0 26 122 0 9 1 0 0 0 10 0 14 0 0 
Corycaeus giesbrechti 0 0 0 64 0 0 17 0 0 0 0 19 24 32 0 0 
Corycaeus speciosus 0 40 160 64 122 16 0 1 3 0 31 12 5 23 0 0 

Farranula gracilis 0 0 0 38 244 0 0 1 0 9 10 5 5 18 0 0 
Farranula rostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Família Sapphirinidae                 
Shaphirina sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ordem Harpacticoida                 
Família Euterpinidae                 
Euterpina acutifrons 0 20 560 0 610 43 0 1 1 6 31 2 76 5 0 2 
Ordem Monstriloidea                 

Cymbassoma sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Nauplius – Copepoda 128 0 0 0 0 5 9 0 0 0 10 2 5 0 3701 0 
Classe Branchiopoda                 

Subclasse Diplostraca (Cladocera)                 
Família Bosminidae                 
Bosmina hagmani 128 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bosmina huaronensis 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1234 0 
Bosmina longirostris 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 0 
Família Chydoridae                 
Alonella brasiliensis 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pleuroxus similis 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Família Daphniidae                 
Daphnia gessneri 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1234 0 

Simocephalus serrulatus 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 0 
Simocephalus vetalus 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701 0 
Família Ilyocryptidae                 
Ilyocryptus spinifer 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 5.2.3-1: Inventário e abundância (em Ind.m-3) do Zooplâncton coletado nos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região da área de influência do 
empreendimento. (Novembro/2009). Continuação. 

PONTOS AMOSTRAIS TÁXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD 
Família Macrothricidae                 

Macrotrix triserialis 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Família Moinidae                 

Moina micrura 14885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39480 0 
Moina minuta 5389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6169 0 

Moinodaphnia macleayi 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4935 0 
Família Sididae                 

Diaphanosoma fluviatile 1283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3701 0 
Diaphanosoma spinulosum 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 0 

Penilia avirostris 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Classe Cirripedia 128 516 16240 230 9630 370 43 26 4 25 2056 41 563 105 0 9 
Classe Ostracoda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 

Classe Malacostraca                 
Subclasse Eumalacostraca                 

Superordem Eucarida                 
Ordem Decapoda                 

Subordem Pleocyemata                 
Infraordem Anomura 0 0 160 51 122 16 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 
Infraordem Brachyura 0 0 80 0 0 5 17 2 1 0 10 0 0 0 0 1 
Infraordem Caridae 128 0 0 0 0 0 0 3 1 0 10 2 5 0 0 0 

Infraordem Penaeidae 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 20 0 0 0 0 0 
Família Luciferidae                 

Lucifer faxoni 0 0 0 0 0 11 9 5 0 0 10 2 9 0 0 0 
Ordem Mysidacea 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subclasse Hoplocarida                 
Ordem Stomatopoda 0 20 0 218 610 22 17 8 0 0 20 0 0 0 0 1 

Classe Insecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2467 0 
Filo Echinodermata 0 119 0 13 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
Filo Chaetognatha                 

Kronitta pacifica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Sagitta bipunctata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 
Sagitta decipiens 0 0 480 26 244 5 9 7 8 9 0 12 14 5 0 0 

Sagitta enflata 0 0 0 0 0 0 9 0 1 3 0 0 0 5 0 0 
Sagitta friderici 0 0 240 26 0 0 9 3 4 9 0 5 9 0 0 0 
Sagitta minima 0 0 0 38 122 0 0 2 3 0 10 0 0 5 0 0 
Sagitta tenuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 112 0 0 0 0 
Filo Chordata                 

Subfilo Urochordata                 
Classe Larvacea                 

Família Oikopleuridae                 
Oikopleura longicauda 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Classe Ascidiacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 
Subfilo Vertebrata                 

Superclasse Pisces                 
Classe Osteichthyes                 

Ovos de peixe 0 99 80 64 244 5 26 22 102 659 10 10 5 9 0 100 
Total 31435 1113 41040 1473 21823 1393 402 135 222 856 3421 552 2095 664 98696 143 
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Tabela 5.2.3-1: Inventário e abundância (em Ind.m-3) do Zooplâncton coletado nos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região da área de influência do 
empreendimento. (Abril/2010). 

PONTOS AMOSTRAIS TÁXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD 
Filo Protozoa                 

Difflugia sp 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 
Filo Cnidaria                 

Classe Hydroidomedusae 0 0 0 16 137 14 0 0 0 0 0 0 20 0 0 54 
Classe Siphonophorae 0 0 0 0 0 0 0 13 0 49 0 0 0 0 0 135 

Filo Mollusca                 
Classe Bivalvia 0 30 171 16 137 0 0 26 14 0 0 0 30 0 0 0 

Classe Gastropoda                 
Heteropoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 19 0 0 0 27 

Ordem Thecosomata                   
(Pteropoda) 0 211 228 206 546 114 146 78 14 49 49 19 69 95 0 162 

Creceis acicula 0 30 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Filo Annelida 0 0 57 0 0 0 49 0 0 0 0 19 0 0 0 0 

Classe Polychaeta                 
Filo Arthropoda                 
Subfilo Crustacea                 
Classe Copepoda                 
Ordem Calanoida                 
Família Acartiidae                 
Acartia lilljeborgi 153 0 967 32 273 242 24 26 0 0 122 0 89 0 0 0 

Acartia tonsa 115 0 1138 0 0 71 0 0 0 0 24 0 39 0 66 0 
Família Calanidae                 
Undinula vulgaris 0 0 0 0 0 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 81 

Família Centropagidae                 
Centropages furcatus 0 0 0 0 0 28 0 0 0 243 24 19 39 38 0 0 
Centropages gracilis 0 0 0 0 0 14 0 0 56 49 12 0 10 0 0 27 

Centropages velificatus 0 30 57 16 0 0 0 0 0 0 0 19 69 0 0 81 
Centropages violaceus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 57 0 0 
Família Paracalanidae                 

Acrocalanus longicornis 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paracalanus nanus 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paracalanus parvus 57 60 57 333 273 57 317 78 155 97 85 289 207 114 0 243 

Paracalanus quasimodo 0 120 57 840 137 57 195 272 352 49 73 212 256 133 0 162 
Parvocalanus crassirostris 76 0 569 48 1911 14 73 0 0 49 12 19 30 0 66 0 
Família Clausocalanidae                 
Clausocalanus furcatus 19 151 57 254 0 14 122 0 14 0 49 19 89 57 0 808 

Família Eucalanidae                 
Subeucalanus crassus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 
Subeucalanus pileatus 0 60 0 0 0 14 0 0 14 0 12 0 30 19 0 54 

Subeucalanus subtenuis 0 0 0 16 0 0 0 0 28 0 0 0 30 0 0 0 
Família Pseudodiaptomidae                 

Pseudodiaptomus acutus 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Família Temoridae                 
Temora turbinata 1280 813 4665 1617 2731 1906 12044 349 703 1699 1780 5948 3052 5234 399 296 

Família Notodiaptomidae                 
Notodiaptomus conifer 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Notodiaptomus iheringi 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 0 

Família Pontellidae                 
Calanopia americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

Labidocera acuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
Labidocera nerii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

Ordem Cyclopoida                 
Família Oithonidae                 

Oithona hebes 115 30 796 143 683 1166 73 52 56 49 280 19 207 0 0 0 
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Tabela 5.2.3-1: Inventário e abundância (em Ind.m-3) do Zooplâncton coletado nos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região da área de influência do 
empreendimento. (Abril/2010). Continuação. 

PONTOS AMOSTRAIS TÁXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD 
Oithona nana 57 0 114 16 137 0 24 13 42 0 0 0 10 0 0 0 

Oithona oculata 0 0 0 32 0 0 0 13 0 0 24 0 39 19 0 81 
Oithona oswaldocruzi 57 60 114 0 0 128 0 0 0 0 37 0 59 0 0 0 

Oithona plumifera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 
Oithona setigera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 
Oithona similis 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Família Cyclopidae                 
Mesocyclops longisetus                 

Microcyclops anceps 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Thermocyclops minutus  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ordem Poecilostomatoida                 
Família Corycaeidae                 

Corycaeus amazonicus 19 60 57 16 273 14 24 13 0 0 0 0 0 19 0 0 
Corycaeus giesbrechti 134 90 1593 111 1092 540 122 129 84 0 73 308 226 171 66 27 
Corycaeus speciosus 344 151 398 428 1092 640 268 103 211 291 134 96 394 228 66 162 

Farranula gracilis 0 0 57 32 137 28 49 13 42 0 37 19 0 0 0 0 
Família Oncaeidae                 

Oncaea media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 
Oncaea venusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

Ordem Harpacticoida                 
Família Euterpinidae                 
Euterpina acutifrons 191 30 626 0 137 28 0 13 14 97 12 0 10 0 0 0 
Ordem Monstriloidea                 

Cymbassoma sp 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nauplius – Copepoda 38 0 0 0 0 0 0 39 14 49 37 0 20 0 66 0 
Classe Branchiopoda                 

Subclasse Diplostraca (Cladocera)                 
Família Daphniidae                 

Ceriodaphnia richardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 
Simocephalus serrulatus 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 

Simocephalus vetalus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 
Família Moinidae                 

Moina micrura 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 
Moina minuta 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 

Família Podonidae                 
Pleopsis polyphemoides 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudoevadne tergestina 0 30 0 95 273 43 49 0 14 0 73 19 30 0 0 0 
Família Sididae                 

Diaphanosoma fluviatile 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 
Diaphanosoma spinulosum 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 

Penilia avirostris 1547 5602 11947 4216 49562 2901 1438 259 478 679 756 250 5790 341 465 1132 
Classe Cirripedia 153 60 284 206 546 57 195 13 0 0 12 38 10 38 0 0 
Classe Ostracoda 19 0 0 0 0 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 

Classe Malacostraca                 
Subclasse Eumalacostraca                 

Superordem Eucarida                 
Ordem Decapoda                 

Subordem Pleocyemata                 
Infraordem Anomura 0 60 0 0 0 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Infraordem Brachyura 38 151 0 63 0 0 49 13 0 146 98 0 59 76 0 323 
Infraordem Caridae 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 133 108 

Infraordem Penaeidae 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 54 
Família Luciferidae                 

Lucifer faxoni 38 30 114 32 137 43 24 142 42 0 24 0 108 95 0 108 
Subclasse Hoplocarida                 
Ordem Stomatopoda 0 361 341 394 683 43 49 52 84 194 12 38 30 38 66 27 

Filo Ctenofora 0 0 0 0 0 0 24 13 0 0 0 0 0 19 0 0 
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Tabela 5.2.3-1: Inventário e abundância (em Ind.m-3) do Zooplâncton coletado nos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região da área de influência do 
empreendimento. (Abril/2010). Continuação. 

PONTOS AMOSTRAIS TÁXONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD 
Filo Bryozoa 0 0 0 0 0 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Filo Phoronida 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Filo Chaetognatha                 
Sagitta bipunctata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 27 
Sagitta decipiens 0 30 114 48 0 0 49 0 0 0 12 38 30 57 0 108 
Sagitta friderici 0 0 57 32 0 14 49 52 28 49 24 19 20 57 0 27 
Sagitta hispida 0 0 0 32 0 0 24 0 0 0 49 0 0 0 0 0 
Sagitta tenuis 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Filo Chordata                 

Subfilo Urochordata                 
Classe Larvacea                 

Família Oikopleuridae                 
Oikopleura dioica 0 60 0 0 0 0 0 13 127 0 0 0 20 0 0 0 

Oikopleura fusiformis 0 0 0 0 0 0 0 103 0 49 0 0 20 0 0 27 
Oikopleura longicauda 0 0 0 0 0 14 0 0 70 0 0 0 0 0 0 54 

Subfilo Vertebrata                 
Superclasse Pisces                 
Classe Osteichthyes                 

Larva de peixe 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ovo de peixe 38 30 0 0 0 14 0 13 14 0 24 0 0 0 0 0 

Total 5308 8460 24920 9322 61034 8274 15552 1942 2698 4181 3960 7426 11201 6924 2387 4476 
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Dentre os grupos encontrados na primeira campanha, o Filo mais abundante foi o 

Arthropoda, sendo a classe Cladocera dominante nas amostras, com 45,1% da 

abundância total. Embora Cladocera tenha sido dominante, ocorreu apenas nos Pontos 

amostrais 1 e 15, localizados no rio e estuário do Itabapoana. A Classe Copepoda 

representou 19,5% do total de indivíduos e, ao longo dos pontos amostrais, variou de 

6,7% do total de indivíduos no Ponto 10 a 60,5% do total dos indivíduos no Ponto 12. 

Dentre os outros grupos menos abundantes, o Filo Protozoa representou 6,2% do total de 

indivíduos, o Filo Rotifera 3,2%, o Filo Mollusca 7,8%, o Filo Chaetognatha 0,7% e ovos 

de peixe 0,7% do total de indivíduos. Os outros grupos somados representaram juntos 

1,8% do total de indivíduos (Figura 5.2.3-6 e Figura 5.2.3-7). 

Já na segunda campanha, o Filo mais abundante também foi o Arthropoda, sendo a 

classe Cladocera dominante nas amostras, com 50,1% da abundância total. Cladocera 

variou de 3,6% no ponto 12 a 81,9% no ponto 5. A Classe Copepoda representou 43,3% 

do total de indivíduos e, ao longo dos pontos amostrais, variou de 14,5% do total de 

indivíduos no Ponto 5 a 93,8% do total dos indivíduos no Ponto 12. Dentre os outros 

grupos menos abundantes, Cirripedia representou 2,9% no ponto 1; Stomatopoda 4,6% 

no ponto 10; Decapoda 13,2% no ponto PD; o Filo Mollusca 5,4% no ponto 8, o Filo 

Chaetognatha 3,6% no ponto PD. Os outros grupos somados representaram juntos 0,9% 

do total de indivíduos (Figura 5.2.3-8 e Figura 5.2.3-9). 

0,4%
6,2%

45,1%

14,6%

3,2%

19,5%

7,8%

1,8%
0,7%0,7%
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Rotifera Mollusca Chaetognatha Ovo de peixe Outros

  

Figura 5.2.3-6: Abundância relativa de Copepoda e outros grupos que 
ocorreram em todos os 16 pontos amostrais em campanha de 

caracterização do zooplâncton na região marinha da área de influência do 
empreendimento. (Novembro/2009). 
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Figura 5.2.3-7: Abundância relativa de Copepoda e outros grupos que 

ocorreram ao longo dos 16 pontos amostrais em campanha de 
caracterização do zooplâncton na região marinha da área de influência do 

empreendimento. (Novembro/2009). 
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Figura 5.2.3-8: Abundância relativa de Copepoda e outros grupos que 
ocorreram em todos os 16 pontos amostrais em campanha de 

caracterização do zooplâncton na região marinha da área de influência do 
empreendimento. (Abril/2010). 
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Figura 5.2.3-9: Abundância relativa de Copepoda e outros grupos que 

ocorreram ao longo dos 16 pontos amostrais em campanha de 
caracterização do zooplâncton na região marinha da área de influência do 

empreendimento. (Abril/2010). 

Em relação à abundância total do zooplâncton, na primeira campanha a maior abundância 

ocorreu no ponto amostral 15, localizado no rio Itabapoana (98.696 Ind.m-3). Já no 

ambiente estuarino e marinho, as maiores abundâncias ocorreram no Ponto 1 (31.435 

Ind.m-3), no Ponto 3 (41.040 Ind.m-3) e no Ponto 5 (21.823 Ind.m-3). O menor valor foi 

registrado no Ponto 8 (135 Ind.m-3) e no Ponto de descarte, PD, com 143 Ind.m-3. Já na 

segunda campanha a maior abundância ocorreu nos pontos 3 (24.920 Ind.m-3) e no ponto 

amostral 5 (61.034 Ind.m-3), localizados nas região costeira. Já o menor valor foi 

registrado no Ponto 8 (1.942 Ind.m-3) e no Ponto 9, com 2.698 Ind.m-3 (Figura 5.2.3-10). 

Analisando as duas campanhas, embora os maiores valores médios de abundância 

tenham ocorrido nos pontos 3, 5 e 15, não foram observadas diferenças significativas 

entre os pontos amostrais (ANOVA F= 1,25; p= 0,32). Entre as campanhas também não 

foram observas diferenças significativas  (ANOVA F= 0,05; p= 0,82). 
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Figura 5.2.3-10: Densidade (Ind.m-3) do zooplâncton coletado nos 16 pontos 

amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região 
marinha da área de influência do empreendimento. (Novembro/2009 e 

Abril/2010). 

Dentre os organismos mais abundantes na primeira campanha, no rio e estuário do 

Itabapoana, destaque para o cladócero Moina micrura (39.480 Ind.m-3) e o protozoário 

Difflugia sp. (9.870 Ind.m-3), ambos no Ponto 15, e o cladócero Moina minuta (5.389 Ind.m-

3), no ponto 1.  

Já nos pontos costeiros e oceânicos, dentre os copépodes dominantes, destaque para 

Acartia lilljeborgi (1.760 Ind.m-3) e Temora turbinata (5.200 Ind.m-3), ambas no Ponto 3 

(Tabela 5.2.3-1). 

Outros grupos abundantes foram a Classe Cirripedia, com 16.240 Ind.m-3, e o Filo 

Mollusca, representado por Bivalvia, com 10.880 Ind.m-3, ambos no Ponto 3 (Tabela 

5.2.3-1). 

Na segunda campanha, os organismos mais abundantes no rio Itabapoana foram o 

cladócero Penilia avirostris (465 Ind.m-3) e os copépodes Temora turbinata e 

Notodiaptomus iheringi,  ambos com 399 Ind.m-3 no Ponto 15. No estuário do rio 

Itabapoana, as espécie mais abundantes também foram Penilia avirostris (1.547 Ind.m-3) 

e Temora turbinata,  com 1.280 Ind.m-3 no ponto 1 (Tabela 5.2.3-1). 
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Já nos pontos costeiros e oceânicos, dentre os organismos dominantes, destaque para 

Acartia lilljeborgi (967 Ind.m-3), Acartia tonsa (1.138 Ind.m-3),  Parvocalanus crassirostris 

(569 Ind.m-3), Corycaeus giesbrechti (1.593 Ind.m-3) e Euterpina acutifrons (626 Ind.m-3),  

ambas no Ponto 3; Paracalanus parvus  (333 Ind.m-3) e Paracalanus quasimodo (840 

Ind.m-3) no ponto 4;  Corycaeus speciosus (1.092 Ind.m-3), Penilia avirostris no ponto 5; 

Oithona hebes (1.166 Ind.m-3) no ponto 6; Temora turbinata (12.044 Ind.m-3) no ponto 7; e 

Clausocalanus furcatus (808 Ind.m-3) no ponto PD (Tabela 5.2.3-1). 

Outros grupos abundantes foram a Classe Cirripedia, com 546 Ind.m-3, Stomatopoda, com 

683 Ind.m-3, e o Filo Mollusca, representado por Pteropoda, com 546 Ind.m-3, ambos no 

Ponto 5 (Tabela 5.2.3-1). 

Com relação à diversidade do zooplâncton, na primeira campanha os valores encontrados 

variaram de 1,13 no Ponto 10, a 3,01 bits.Ind.-1 no Ponto 7. Já na segunda campanha os 

valores variaram de 0,95 no ponto 5 a 2,75 bits.Ind.-1 no Ponto 8 (Figura 5.2.3-11).  
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Figura 5.2.3-11: Diversidade do zooplâncton (bits.ind-1) coletado nos 16 

pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região 
marinha da área de influência do empreendimento. (Novembro/2009 e 

Abril/2010). 
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As estações que apresentaram as maiores diversidades específicas foram aquelas que, 

em geral, apresentaram uma menor dominância de um determinado grupo, o que 

proporcionou a melhor distribuição dos demais grupos zooplanctônicos, favorecendo a 

diversidade da área refletida nos valores de equitabilidade (Tabelas 5.2.3-2 e 5.2.3-3). 

Tabela 5.2.3-2: Densidade Total do Zooplâncton (Ind.m-3), Riqueza (nº taxa), Diversidade 
de Shannon (bits.ind-1) e Equitabilidade, encontrada em cada dos 16 pontos amostrais em 
campanha de caracterização do zooplâncton na região marinha da área de influência do 

empreendimento (Novembro/2009). 

ESTAÇÕES DE 
COLETA 

DENSIDADE 
TOTAL (Ind.m-3) 

DIVERSIDADE 
H' (bits.Ind-1) 

RIQUEZA 
(nº taxa) 

EQUITABILIDADE 
(J’) 

PA01 31.435 2,15 36 0,60 

PA02 1.113 1,95 15 0,72 

PA03 41.040 1,89 28 0,57 

PA04 1.473 2,80 24 0,88 

PA05 21.823 2,11 25 0,66 

PA06 1.393 2,20 27 0,67 

PA07 402 3,01 24 0,95 

PA08 135 2,76 28 0,83 

PA09 222 2,05 23 0,65 

PA10 856 1,13 19 0,38 

PA11 3.421 1,65 31 0,48 

PA12 552 2,50 30 0,74 

PA13 2.095 2,43 32 0,70 

PA14 664 2,63 24 0,83 

PA15 98.696 2,38 21 0,78 

PD 143 1,30 14 0,49 
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Tabela 5.2.3-3: Densidade Total do Zooplâncton (Ind.m-3), Riqueza (nº taxa), Diversidade 
de Shannon (bits.ind-1) e Equitabilidade, encontrada em cada dos 16 pontos amostrais em 
campanha de caracterização do zooplâncton na região marinha da área de influência do 

empreendimento (Abril/2010). 

ESTAÇÕES DE 
COLETA 

DENSIDADE 
TOTAL (Ind.m-3) 

DIVERSIDADE 
H' (bits.Ind-1) 

RIQUEZA 
(nº taxa) 

EQUITABILIDADE 
(J’) 

PA01 5.308 2,47 31 0,72 

PA02 8.460 1,54 26 0,47 

PA03 24.920 1,92 28 0,58 

PA04 9.322 2,00 29 0,59 

PA05 61.034 0,95 21 0,31 

PA06 8.274 2,01 31 0,59 

PA07 15.552 1,06 27 0,32 

PA08 1.942 2,75 29 0,82 

PA09 2.698 2,46 26 0,76 

PA10 4.181 2,23 23 0,71 

PA11 3.960 2,08 29 0,62 

PA12 7.426 0,96 20 0,32 

PA13 11.201 1,65 36 0,46 

PA14 6.924 1,20 21 0,39 

PA15 2.387 2,53 18 0,88 

PD 4.476 2,66 29 0,79 

● Discussão e considerações finais 

A seguir apresenta-se uma discussão e um diagnóstico dos dados primários das duas 

campanhas e secundários encontrados para o zooplâncton da região de estudo. Para o 

diagnóstico da comunidade zooplanctônica foram analisados os trabalhos descritos na 

síntese do plâncton do litoral norte do Estado do Rio de Janeiro (BASSANI et al., 1999), 

além daqueles produzidos e publicados sob a forma de trabalhos científicos. 

Poucos são os trabalhos científicos sobre a comunidade planctônica realizados nessa 

região do litoral capixaba (BRANDINI et al., 1997). Abrangendo parte da área de estudo, 

foram realizados levantamentos pelo Programa REVIZEE, em fase de conclusão, e outros 

poucos trabalhos. Os dados disponíveis abrangem regiões adjacentes como o estudo de 

STERZA (2006) e STERZA & LOUREIRO FERNANDES (2006a) no estuário e região 

costeira do rio Paraíba do Sul, localizado no estado do Rio de Janeiro.  
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– Status de conservação 

De forma geral, para toda comunidade planctônica, as variações quantitativas e 

qualitativas na região estão fortemente associadas aos processos físicos costeiros e 

oceanográficos representados principalmente pelo fenômeno de ressurgência em Cabo 

Frio (LOPES et al., 2006; VALENTIN, 1989), comprovado pela presença do copépode 

Calanoides carinatus, e processos climáticos, como ocorrência de chuvas, os quais 

influenciam o plâncton na região costeira (STERZA, 2006). 

Além da influência direta destas correntes, padrões biogeográficos de distribuição 

permitem às diversas espécies estarem presentes em toda a região sudeste, seja no 

ambiente oceânico ou costeiro, ou até no ambiente estuarino. Migrações entre sistemas 

também ocorrem entre diferentes espécies, o que pode alterar a presença ou não de 

determinada espécie em determinado sistema. Estas considerações são importantes 

quando se trata da comunidade planctônica, principalmente quando se tenta delimitar a 

ocorrência e distribuição das espécies.  Este fato é corroborado com os resultados obtidos 

no presente estudo, onde as espécies de Cladoceros e Copépodes, dominantes na 

região, são as mesmas encontradas no estuário do rio Paraíba do Sul, localizado mais ao 

sul (STERZA, 2006; STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006a). 

A caracterização do zooplâncton revela que este é composto por espécies límnicas, 

estuarinas, costeiras e oceânicas. 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 e Temora turbinata. Outras espécies 

de Copepoda encontradas são típicas de sistemas oceânicos, como é o caso de 

Farranula gracilis, Subeucalanus pileatus, Centropages furcatus, Corycaeus giesbrechti e 

Calanoides carinatus (águas subantárticas), além de cladóceros como Penilia avirostris. 
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Outros grupos encontrados como larvas de Decapoda, Appendicularia (Oikopleura dioica) 

e Chaetognatha (Sagitta friderici) também são típicos de ambientes costeiros. 

Também foi registrada a ocorrência de espécies tipicamente límnicas no rio e estuário do 

Itabapoana, como Thermocyclops crassus, Notodiaptomus iheringi, Moina micrura, Arcella 

vulgaris e Difflugia sp. (MATSUMURA-TUNDISI & ROCHA, 1983; ELMOOR-LOUREIRO, 

1997; HANN & ZRUM, 1997; MATSUMURA-TUNDISI & TUNDISI, 2003; SOUZA, 2008). 

As espécies de copépodes Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa e Oithona hebes estão entre as 

mais abundantes nos estuários tropicais do Atlântico (BJORNBERG, 1981), e junto com 

Paracalanus parvus, Parvocalanus crassirostris e Temora turbinata foram as espécies 

mais abundantes na região costeira próxima ao estuário do rio Itabapoana, principalmente 

no período de alta vazão fluvial. Espécies límnicas também foram abundantes, como 

certos cladóceros de água doce, que ocorreram principalmente no rio e estuário do 

Itabapoana, trazidos pela forte vazão fluvial. 

Na segunda campanha destaque para a grande densidade de cladóceros, como Penilia 

avirostris. Esta espécie é um importante componente do zooplâncton em águas costeiras 

e estuarinas em certas épocas do ano, juntamente com outras espécies, como 

Pseudoevadne tergestina e Pleopsis Polyphemoides (COELHO-BOTELHO et al, 1999; 

NOGUEIRA et al, 1999; MARAZZO & VALENTIN, 2004), desempenhando um importante 

papel na produção de matéria  orgânica (MARAZZO & VALENTIN, 2004). Contudo, 

Penilia avirostris pode desaparecer do plâncton em certos períodos (VALENTIN & 

MARAZZO, 2003). Na baía de Guanabara, MARAZZO & VALENTIN (2001) observaram 

que P. avirostris atingiu sua densidade máximo durante o outono e desapareceu no 

inverno e primavera. Padrão semelhante ao observado por STERZA & LOUREIRO 

FERNANDES, 2006a no estuário e pluma estuarina do rio Paraíba do sul , corroborando 

com os presente estudo, no qual a segunda campanha foi realizada no inicio do outono. 

A composição da comunidade zooplanctônica apresenta-se semelhante a outros estudos 

realizados em regiões costeiras do Espírito Santo, como na baía de Vitória (STERZA, 

2002; STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006b); na baía do Espírito Santo (DIAS, 

1994); no estuário do rio Piraquê-açu, em Aracruz (PEREIRA, 2004; BONECKER et al. 

1991); no litoral norte do Espírito Santo; e em outras regiões costeiras do Brasil, com a 
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dominância de Copepoda, seguido de larvas meroplanctônicas (ABEN-ATHAR & 

BONECKER, 1996; DIAS et al., 1999; MONTÚ, 1987; LOPES et al. 1999; SHUTZE & 

RAMOS, 1999; BASSANI et al., 1999; COELHO-BOTELHO et al., 1999; PARANAGUÁ & 

NASCIMENTO-VIEIRA, 1984; NEUMMAN-LEITÃO et al., 1999; SILVA et al., 2004; 

CEPEMAR, 2002; STERZA, 2006; STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006a, 2006b). 

Destaque para o elevado número de Tecamebas no rio Itabapoana no período de alta 

vazão. A fauna de amebas testadas tem sido recentemente mais estudada no Brasil em 

ambientes, como o plâncton de rios e reservatórios LANSAC-TÔHA et al. (2001). Dentre 

estes organismos, o gênero Difflugia contém um grande número de espécies (OGDEN, 

1988; OGDEN & MEISTERFELD, 1989). Considerando a distribuição geográfica do 

gênero Difflugia no Brasil, o mesmo ocorre nos rios do Paraná, São Paulo e Mato Grosso 

do Sul, sendo que esses organismos ocorrem em diferentes habitats, como sedimentos, 

plâncton e vegetação marginal (LANSAC-TÔHA et al., 2001). Isto explica o grande 

número de espécies de tecamebas no presente estudo, uma vez que a vazão do rio 

estava alta, devido às chuvas, o que além de remover o sedimento do fundo, lava a 

vegetação marginal. Além disso, muitas das tecamebas vivem aderidas à matéria 

orgânica morta (SOUZA, 2008). 

A diversidade média encontrada nas estações amostrais (2,18 e 1,90 bits.ind-1) nas duas 

campanhas, respectivamente, esteve dentro do esperado para a região costeira, que é de 

2,00 bits.ind-1. A região também apresentou riqueza de espécies/gêneros (83 identificadas 

na primeira campanha e 62 na segunda campanha), refletidos nos valores de 

equitabilidade.  

Quanto à densidade, observa-se que o ambiente fluvial e o estuarino apresentam as 

maiores densidades zooplanctônicas no período de alta vazão do rio Itabapoana. No 

ambiente costeiro, as maiores densidades ficaram restritas à pluma estuarina, próximo à 

costa. Já no período de baixa vazão (segunda campanha) ocorre a intrusão da cunha 

salina no estuário e as maiores densidades ocorreram próximo a costa na saída do rio 

Itabapoana. Fica claro a influencia do rio Itabapoana na região, o qual durante o seu 

período de alta vazão contribui com carga de nutrientes, favorecendo a produção primaria 

e secundaria na região estuarina e costeira, além de contribuir com espécies limnicas e 

estuarinas em sua pluma. 
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Pode-se concluir que o zooplâncton do estuário do rio Itabapoana e da região marinha da 

área de influência do empreendimento é composto por espécies límnicas, estuarinas, 

costeiras e oceânicas, sendo que as mais representativas no período de alta vazão do rio 

Itabapoana são características de ambientes límnicos, estuarinos e costeiros. Já no 

período de baixa vazão predominam espécies características de ambientes estuarinos e 

costeiros. Dentre essas espécies estão Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa, Paracalanus 

parvus, Paracalanus quasimodo, Parvocalanus crassirostris, Temora turbinata,  

Notodiaptomus iheringi, Moina micrura, Moina minuta, Penilia avirostris e Difflugia sp. As 

espécies encontradas não são endêmicas da área de estudo em questão, sendo 

frequentes na maioria dos ambientes costeiros ao longo do litoral das regiões sudeste e 

nordeste do Brasil, como citado acima.  

– Ocorrência de espécies raras, endêmicas, em extinção ou exóticas 

Não foram registradas espécies raras e endêmicas dessa região, ou que estejam em 

processo de extinção. Quanto às espécies exóticas, foi encontrada na primeira campanha 

a espécie Isognomon bicolor em alguns pontos amostrais. A ocorrência de larvas do 

bivalve invasor Isognomon bicolor está relacionada à invasão desta espécie nos costões 

do litoral brasileiro. O referido bivalve, espécie introduzida do Caribe, invadiu a região 

entremarés do litoral brasileiro há cerca de 10 anos. Essa espécie fixa-se a substratos 

firmes, incluindo vegetação de manguezais, já tendo sido registrada sua ocorrência (forma 

adulta) nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Santa Catarina (MARTINS, 2000) e recentemente no litoral do Espírito Santo 

(FERREIRA et al., 2006), principalmente na ilha do Francês, localizada próximo à área de 

estudo. 

Apresenta-se, no Anexo 14, o inventário taxonômico dos organismos zooplanctônicos 

presentes na área de estudo obtidos através de dados primários (obtidos nas duas 

campanhas) e secundários. 
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b) Ictioplâncton 

● Amostragem 

As amostras foram coletadas utilizando uma rede de plâncton cilíndrico-cônica do tipo 

bongô, com malha de 300 µm e 500 μm, com 3 m de comprimento e abertura da boca de 

60 cm de diâmetro. O arco da rede estava equipado com um fluxômetro mecânico 

(General Oceanics 2030R) previamente calibrado, para avaliação do volume de água 

filtrada em m3. Em cada ponto amostral foram feitos arrastos subsuperficiais durante 5 

minutos a uma velocidade média de dois nós (KRAMER et al., 1994). 

As amostras coletadas foram fixadas em formol a 5% em campo. Após a campanha, as 

amostras foram encaminhadas ao laboratório para posterior processamento. 

● Análise do Ictioplâncton 

No laboratório, as amostras foram processadas em duas etapas: triagem e identificação. 

Na triagem foram realizadas a enumeração dos ovos encontrados nas amostras e a 

separação do ictioplâncton do resto do material planctônico. O ictioplâncton foi 

armazenado em pequenos potes (15 ml), em formalina a uma concentração de 5%. 

Depois de separadas as larvas de peixes do resto do material planctônico, iniciou-se a 

segunda etapa do processamento das amostras, a identificação do ictioplâncton, 

realizada principalmente a partir das seguintes referências: FAHAY (1983), MOSER et al. 

(1984), LEIS & TRNSKI (1989), MATARESE et al. (1989), JEYASEELAN (1998) e uma 

coletânea anônima de figuras obtidas na literatura pertinente e a edição preliminar de 

RICHARDS (2003). Para larvas mais desenvolvidas (juvenis), foram utilizados: 

FIGUEIREDO & MENEZES (1978, 1980 e 2000), MENEZES & FIGUEIREDO (1980 e 

1985), BARLETTA & CORRÊA (1992), SMITH (1997) e CARVALHO-FILHO (1999). 

Para cada amostra, o volume de água filtrado pela rede (Vfiltrado) foi calculado a partir dos 

dados obtidos do fluxômetro e da área de abertura da boca da rede. 

Vfiltrado (m3) = (Δ . Constante) . (π . Raio2) 
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Onde: 

Δ = no registrado no fim do arrasto - no registrado no início do arrasto; 
Constante = constante do fluxômetro; 

π = 3,1415...; 
Raio = 0,3m. 

A abundância foi calculada sobre o volume triado (Vtriado). 

Abundância (100m-3) = (100 . Número) / Vtriado 

Vtriado = Vfiltrado . Fração triada 

Onde: 

Fração triada = fração triada da amostra que variou entre 1 (toda a amostra triada) e 1/8 
(um oitavo da amostra triada; Tabela 2); 
Número = número de larvas ou de ovos. 

Para toda a comunidade planctônica (fitoplâncton, zooplâncton e ictioplâncton) o Índice de 

diversidade de Shannon-Wiener foi calculado para cada amostra (utilizando logaritmos de 

base 10). 

H’ = - Σ ni / N . log10 ni / N 

Onde: 

H’ = índice de diversidade; 
ni = número de indivíduos da espécie i; 
N = número total de indivíduos da amostra. 
 

A análise de variância (ANOVA) do tipo I independente foi aplicada para a densidade do 

total de ovos e larvas de peixe o índice de diversidade, a fim de se testar as diferenças 

entre as coletas (padrões temporais) e entre os pontos amostrais (padrões espaciais). 

Quando diferenças significativas foram detectadas na ANOVA, o teste de Tukey’s 

Honestly Significantly Different (HDS) foi aplicado para identificar as fontes de variação. 

Todas as análises foram realizadas no programa STATISTICA 6.0. 
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● Resultados 

Na primeira campanha de caracterização do ictioplâncton, realizada em novembro de 

2009, observou-se a ocorrência de 6 famílias, dentre as quais foram identificados 3 

gêneros (Tabela 5.2.3-4). Já na segunda campanha, realizada em abril de 2010, 

observou-se a ocorrência de 9 famílias, dentre as quais foram identificadas 3 espécies e 2 

gêneros. No total foram identificadas 11 famílias, 3 espécies e 3 gêneros (Tabela 5.2.3-5). 

Tabela 5.2.3-4: Inventário do ictioplâncton e densidade média de ovos e larvas de peixes 
(Larvas.100m-3) coletadas com as duas malhas da rede de bongô nos 16 pontos 
amostrais em campanha de caracterização do ictioplâncton na região da área de 

influência do empreendimento (Novembro/2009). 
PONTOS AMOSTRAIS 

  TAXA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD 

Nº de Ovos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACHIRIDAE                 

Nid 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BLENNIIDAE                 

Scartella sp 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 

Nid 0 0 0,8 0 0 0 0 0 2,0 0,6 0 0,5 0 0 0 0 

ENGRAULIDAE                 

Nid 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,5 0 0 

HAEMOLIDAE                 

Nid 0 0,7 6,3 0 1,0 1,8 1,2 2,1 0 0 3,2 2,8 2,6 3,7 0 0 

LABRISOMIDAE                 

Labrisomus sp 0 0 0,8 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCIAENIDAE                 
Stellifer sp 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 

Nid 0 0 0,7 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 

Total 0 0,7 16,3 0,6 2,1 2,4 1,2 2,6 2,0 0,6 4,1 3,4 3,6 4,2 0 0,6 
Legenda: Nid = não identificados. 
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Tabela 5.2.3-5: Inventário do ictioplâncton e densidade média de ovos e larvas de peixes 
(Larvas.100m-3) coletadas com as duas malhas da rede de bongô nos 16 pontos 
amostrais em campanha de caracterização do ictioplâncton na região da área de 

influência do empreendimento (Abril/2010). 
PONTOS AMOSTRAIS 

  TAXA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PD 

Nº de ovos 0,0 9,7 72,6 40,4 28,9 2,5 2,0 0,0 0,0 0,0 3,9 13,4 0,0 41,2 0,0 6,9 

ACHIRIDAE                 

Nid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

BLENNIIDAE                 

Scartella sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 0,0 1,5 0,0 0,0 

CARANGIDAE                 

Caranx crysos 0,0 0,0 1,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

ENGRAULIDAE                 

Nid 0,0 0,0 4,3 6,3 0,0 0,0 11,5 1,9 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,7 0,0 1,6 

EPHIPPIDAE                 
Chaetodipterus 
faber 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

GOBIESOCIDAE                 

Nid 0,0 0,0 0,0 0,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

GOBIIDAE                 
Bathygobius 
soporator 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

SCIAENIDAE                 
Stellifer sp 0,0 0,6 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SYNGNATHIDAE                 

Nid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

Total 0,0 0,6 6,7 8,3 3,2 0,0 12,8 2,5 0,0 0,9 0,7 5,8 0,0 3,3 0,0 1,6 
Legenda: Nid = não identificados. 

Dentre as amostras analisadas na primeira campanha, foi contado um total de 6.324 

Ovos.100m-3. A maior densidade de ovos de peixes foi encontrada no ponto 10, com 

2.266 Ovos.100m-3. Os menores valores registrados ocorreram no ponto 13, com um total 

de 46 Ovos.100m-3. Não foram encontrados ovos nos Ponto 1 e 15, localizados no rio e 

estuário do Itabapoana. Na segunda campanha foi contado um total de 221 Ovos.100m-3. 

A maior densidade de ovos de peixes foi encontrada no ponto 3, com 73 Ovos.100m-3. Os 

menores valores registrados ocorreram no ponto 7, com um total de 1,95 Ovos.100m-3. 

Não foram encontrados ovos nos Ponto 1 e 15, localizados no rio e estuário do 

Itabapoana, e pontos 8, 9, e 10, localizados na região costeira e oceânica (Figura 5.2.3-12 

e Tabelas 5.2.3-4 e 5.2.3-5).  
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Analisando as duas campanhas, embora os maiores valores médios de ovos tenham 

ocorrido nos pontos 10 e PD, não foram observadas diferenças significativas entre os 

pontos amostrais (ANOVA F= 0,75; p= 0,70). Já os valores médios de ovos foram 

significativamente maiores na primeira (ANOVA F= 6,24; p= 0,01). 
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Figura 5.2.3-12: Densidade média de ovos de peixes (Ovos.100m-3) coletados com as duas 

malhas da rede de bongô nos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização do 
zooplâncton na região marinha da área de influência do empreendimento (Novembro/2009 e 

Abril/2010). 

Em relação à abundância larval, na primeira campanha as maiores densidades foram 
encontradas no ponto 3, com 16,3 Larvas.100m-3 (Figura 5.2.3-13 e Tabelas 5.2.3-4). 
Nesse ponto amostral, os principais responsáveis por essa maior densidade foram as 
larvas da família Achiridae, com 3,1 Larvas.100m-3, Engraulidae, com 3,1 Larvas.100m-3, 
Haemulidae, com 6,3 Larvas.100m-3 e Stellifer sp., com 1,5 Larvas.100m-3. Destaque 
também para larvas Blenniidae, com 2,0 Larvas.100m-3 no ponto 9. As outras estações 
foram menos representativas para larvas de peixes, sendo que não foram encontradas 
larvas nos Ponto 1 e 15, localizados no rio e estuário do Itabapoana. 
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Na segunda campanha as maiores densidades foram encontradas no ponto 7, com 12,8 
Larvas.100m-3 (Figura 5.2.3-13 e Tabela 5.2.3-5). Nesse ponto amostral, os principais 
responsáveis por essa maior densidade foram as larvas de Scartella sp, com 1,3 
Larvas.100m-3 e Engraulidae, com 11,5 Larvas.100m-3. Destaque também para larvas de 

Caranx crysus, com 1,5 Larvas.100m-3 no ponto 3; da família Gobiesocidae, com 2,2 
Larvas.100m-3 no ponto 5; e Stellifer sp, com 1,3 Larvas.100m-3 no ponto 4. As outras 
estações foram menos representativas para larvas de peixes, sendo que não foram 
encontradas larvas nos Ponto 1 e 15, localizados no rio e estuário do Itabapoana, e 
pontos 6, 9 e 13, localizados na região costeira e oceânica (Figuras 5.2.3-14 e 5.2.3-15). 
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Figura 5.2.3-13: Densidade média de larvas de peixes (Larvas.100m-3) coletadas com as duas malhas da 

rede de bongô nos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região marinha 
da área de influência do empreendimento. (Novembro/2009 e Abril/2010). 
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Figura 5.2.3-14: Densidade média (Larvas.100m-3) das larvas de peixes dominantes coletados com a  rede 
de bongô nos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região marinha da 

área de influência do empreendimento. (Novembro/2009). 
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Figura 5.2.3-15: Densidade média (Larvas.100m-3) das larvas de peixes dominantes coletados com a  rede 
de bongô nos 16 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região marinha da 

área de influência do empreendimento. (Abril/2010). 
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Analisando as duas campanhas, embora os maiores valores médios de larvas tenham 

ocorrido nos pontos 3 e 7, não foram observadas diferenças significativas entre os pontos 

amostrais (ANOVA F= 1,73; p= 0,14). Também entre as campanhas não foram 

observadas diferenças significativas (ANOVA F= 0,00; p= 0,93). 

Em relação à diversidade de larvas, na primeira campanha os valores variaram de 0,37 
bits.ind-1 no ponto 14 a 1,65 bits.ind-1 no ponto 3. No ponto 3 ocorreram 7 taxa e um índice 
de equitabilidade de 0,85. Nos Ponto 2, 4, 9, 10 e PD os resultados de diversidade foram 
iguais a zero. Já nos Ponto 1 e 15 não foi possível calcular o índice de diversidade devido 
à não ocorrência de larvas de peixe. Na segunda campanha, os valores variaram de 0,33 
bits.ind-1 no ponto 7 a 1,30 bits.ind-1 no ponto 14. No ponto 14 ocorreram 4 taxa e um 
índice de equitabilidade de 0,94. Nos pontos 2, 10, 11, 12 e PD o índice de diversidade 
encontrado foi igual a zero. Já nos Pontos 1, 6, 9, 13 e 15 não foi possível calcular o 
índice de diversidade visto que não foram coletadas larvas de peixe. (Figura 5.2.3-16 e 
Tabelas 5.2.3-6 e 5.2.3-7).  
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Figura 5.2.3-16: Diversidade (H') das larvas de peixes coletadas pelas duas malhas da rede de bongô nos 
16 pontos amostrais em campanha de caracterização do zooplâncton na região marinha da área de 

influência do empreendimento. (Novembro/2009 e Abril/2010). 
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Tabela 5.2.3-6: Diversidade (H'), riqueza e equitabilidade (J') das larvas de peixes 
coletados nas duas malhas da rede Bongô nos 16 pontos amostrais em campanha de 

caracterização do zooplâncton na região marinha da área de influência do 
empreendimento (Novembro/2009). 

ESTAÇÕES DE COLETA DIVERISIDADE (H') 
bits.ind-1 RIQUEZA EQUITABILIDADE (J’) 

PA01 **** 0 **** 
PA02 0,00 1 0,00 
PA03 1,65 7 0,85 
PA04 0,00 1 0,00 
PA05 1,04 3 0,95 
PA06 0,56 2 0,81 
PA07 0,00 1 0,00 
PA08 0,49 2 0,71 
PA09 0,00 1 0,00 
PA10 0,00 1 0,00 
PA11 0,73 3 0,66 
PA12 0,43 2 0,61 
PA13 0,59 2 0,85 
PA14 0,37 2 0,53 
PA15 **** 0 **** 
PD 0,00 1 0,00 

Tabela 5.2.3-7: Diversidade (H'), riqueza e equitabilidade (J') das larvas de peixes 
coletados nas duas malhas da rede Bongô nos 16 pontos amostrais em campanha de 

caracterização do zooplâncton na região marinha da área de influência do 
empreendimento (Abril/2010). 

ESTAÇÕES DE COLETA DIVERISIDADE (H') 
bits.ind-1 RIQUEZA EQUITABILIDADE (J’) 

PA01 **** 0 **** 
PA02 0,00 1 0,00 
PA03 0,47 2 0,67 
PA04 0,70 3 0,64 
PA05 0,63 2 0,91 
PA06 **** 0 **** 
PA07 0,33 2 0,47 
PA08 0,55 2 0,79 
PA09 **** 0 **** 
PA10 0,00 1 0,00 
PA11 0,00 1 0,00 
PA12 0,00 1 0,00 
PA13 **** 0 **** 
PA14 1,30 4 0,94 
PA15 **** 0 **** 
PD 0 1 0 
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● Discussão e considerações finais  

A seguir apresenta-se uma discussão e um diagnóstico dos dados primários encontrados 

para o ictioplâncton da região de estudo. Não foram desenvolvidos estudos contemplando 

a comunidade planctônica, inclusive o ictioplâncton, na área de influência do 

empreendimento, tanto para a região marinha, o rio e o estuário do Itabapoana. Dessa 

forma, o presente estudo se apresenta como pioneiro na região.  

– Status de conservação 

Com base nos dados levantados, observa-se um predomínio de famílias de larvas 

pelágicas, onde as larvas mais abundantes na área são da família Achiridae, Blenniidae, 

Carangidae, Engraulidae, Gobiesocidae, Sciaenidae (Stellifer sp.) e Haemulidae. Os 

táxons encontrados na região são de habitats costeiros e comuns no litoral brasileiro, 

tanto em regiões costeiras como em baías e estuários, já registrados em outros estuários 

capixabas, como na baía de Vitória (ALMEIDA et al., 2000; JOYEUX et al., 2004), baía do 

Espírito Santo (BONECKER et al., 1991b), estuário do rio Piraquê-Açu (CASTRO et al. 

2001), além de outros estados (BONECKER, 1997; CASTRO & BONECKER, 1996; 

CASTRO et al., 2005). Embora não tenham sido encontradas larvas e ovos no estuário do 

Itabapoana, a maioria destes organismos comumente usa os estuários e zonas de praia 

como área de alimentação para 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. 

A maior abundância larval ocorreu na região costeira sob influência da pluma estuarina na 

primeira campanha (Ponto 3) e região costeira na segunda campanha (Ponto 7). Em 

geral, os valores de densidade foram semelhantes a outros estudos de ambientes 

costeiros do Espírito Santo (CEPEMAR, 2006a, 2006b, 2008, 2009). Já a riqueza de 

espécies de larvas de peixes foi baixa. Apresentou-se como destaque a elevada 

densidade de ovos encontrada na região durante a primeira campanha, tanto na região 

costeira, quanto na oceânica, o que indica que a área é local de desova de peixes no 

período de alta vazão do rio Itabapoana.  
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Quantos às famílias de peixes encontradas, em geral os peixes pelágicos costumam ser 

mais abundantes em regiões costeiras que os de hábitos demersais devido à dominância 

de larvas de Engraulidae. Esta família é considerada r-estrategista, isto é, seus 

representantes apresentam um ciclo de vida curto e alta capacidade reprodutiva, 

permitindo uma rápida expansão populacional (KATSURAGAWA et al., 1993). 

Dentre as larvas de peixes encontradas na região, 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, provavelmente da região costeira adjacente, e entram no estuário com 

as correntes da maré enchente.  

A Família Achiridae (linguados) faz parte dos Pleuronectiformes, que habitam, em sua 

maioria, regiões costeiras, estuários e água doce (RAMOS, 2003). Essa família está 

distribuída pelos dois lados das Américas, tendo ampla ocorrência no Espírito Santo 

(CEPEMAR, 2006b, 2008). 

Os peixes da família Sciaenidae, como Stellifer sp. (Cangoá), são encontrados sobre 

fundos enlameados e arenosos em águas costeiras e em estuários onde as áreas de 

berçário e alimentação estão localizadas (ISAAC, 1988). 

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).  

Destaque para a família Haemulidae, a qual foi a mais abundante na primeira campanha. 

Essa família tem sido registrada na região do município de Aracruz, no estuário do rio 

Piraquê-Açu (CASTRO et al. 2001) e em outros estuários brasileiros (CHAGAS, 2005), e 

no presente estudo apresentou uma ampla distribuição na região costeira. Os 

representantes da família Haemulidae (cocorocas e roncadores) são em sua maioria 
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marinhos, com alguns representantes estuarinos sendo encontrados em águas litorâneas 

tropicais e subtropicais do Oceano Atlântico, Índico e Pacífico, (NELSON, 1994). A sua 

ocorrência somente na primeira campanha mostra a especificidade desta Familia pelo 

período de alta vazão do rio Itabapoana, o qual influencia a região costeira com sua 

pluma. 

Pode-se concluir que o ictioplâncton da região é composto por larva de famílias 

principalmente pelágicas, sendo as famílias Engraulidae e Haemulidae as mais 

abundantes. A região apresentou elevada densidade de ovos, indicando o uso das suas 

águas para desova de peixes.  

– Ocorrência de espécies raras, endêmicas, em extinção ou exóticas 

Não foram registradas famílias de larvas de peixes raras, endêmicas, exóticas ou em 

processo de extinção. 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.  

c) Comunidade bentônica - marinha 

● Introdução 

Os Bentos são organismos que vivem em associação com o substrato marinho, 

independente da profundidade em que ocorrem. Assim, qualquer organismo, seja em uma 

praia, costão rochoso, plataforma continental ou fossa oceânica, que viva sobre ou dentro 

do substrato é considerado organismo bentônico. Como exemplo deste grupo podem ser 

citados os caranguejos, estrelas-do-mar, caramujos, pepinos-do-mar, ouriços, dentre 

outros. 

● Metodologia 

Foram realizadas duas campanhas para a amostragem da comunidade zoobentônica em 

Presidente Kennedy, a primeira realizada na estação de primavera (novembro/2009) e a 

segunda na estação de outono (março/2010). Para a amostragem foram coletadas treze 

amostras em triplicata (Figura 5.2.3-17). 
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Para a coleta foi utilizado um busca-fundo do tipo Van Veen, 25 x 20 cm, correspondendo 

a uma área de 0,05 m2. As amostras foram lavadas no campo, utilizando-se sacos de 

naylon de 20 cm de largura x 30 cm de altura com abertura de malha igual a 500 

micrômetros. O sedimento retido foi acondicionado em recipientes de plástico, fixado em 

formol a 10% com água do mar e identificado com rótulos contendo as informações das 

estações de coleta. As amostras biológicas preservadas foram embaladas e enviadas ao 

laboratório para a triagem e identificação dos organismos com chaves de identificação 

específicas (LEDOYER, M. 1982; RIOS, E.C. 1994; AMARAL, A. C. Z. 1996; MELO, G. A. 

S. 1996; LOWRY, J. K. et. al. 1997; AMARAL, A.C.Z, et. al. 2006). 

Foi verificada a abundância total, calculada pela contagem do número de indivíduos de 

cada amostra; abundância relativa, calculada pela contagem do número de indivíduo de 

cada espécie dividido pelo número total dos respectivos filos; densidade, relacionando o 

número total de indivíduos por metro quadrado (m2); riqueza de espécies; diversidade e 

equitabilidade; através de pacotes estatísticos. Foi utilizada a análise multivariada do tipo 

MDS (Escalonamento Multidimensional), pelo índice de Morisita, utilizando-se os dados 

de abundância dos grupos ecológicos da macrofauna para representar a estrutura da 

comunidade nas estações amostradas e o dendrograma (análise de Cluster), pelo método 

de UPGMA (“Unweighthed Pair-Group Method Using Arithmethic Averages”), também 

pelo índice de Morisita. A medida de associação entre a matriz biológica e cada uma das 

matrizes geradas com os dados ambientais utilizados foi a correlação de Pearson, entre a 

abundância das espécies e a granulometria do sedimento, e a análise de variância 

unifatorial (one-way Anova) para a abundância das espécies. 

● Resultados 

Um total de 2.967 indivíduos foram coletados no substrato inconsolidado presente na 

região marinha da área de influência do empreendimento, tendo sido coletados 920 

espécimes na primeira campanha e 2.047 espécimes na segunda campanha. A análise 

de esforço amostral demonstrou que o número de amostragem foi suficiente para 

demonstrar a riqueza de espécies local, conforme Figura 5.2.3-18. Foram encontrados 

representantes do grupo dos Arthropoda, subfilo Crustacea, Mollusca, Annelida, classe 

Polychaeta, e Echnodermata como fauna dominante, e ainda foram registrados Sipuncula, 

Nematoda, Anthozoa, Porifera, Pycnogonida, Cnidaria, Bryozoa, Lophophorado e 
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Cephalochordado que, devido a pequena densidade foram agrupados em “outros”, 

conforme apresentado na Tabela 5.2.3-8, a seguir. 

 
Figura 5.2.3-18: Esforço amostral da comunidade zoobentônica, através das 

coletas realizadas nas estações de primavera/09 e outono/10, em 
Presidente Kennedy. 
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Tabela 5.2.3-8: Caracterização e abundância total do bentos amostrado na área de influência do empreendimento nas duas campanhas 
realizadas (primavera/09 e outono/10). 

Estações de amostragem 
Espécies PB1 

(S) 
PB1 
(C) 

PB2 
(S) 

PB2 
(C) 

PB3 
(S) 

PB3 
(C) 

PB4 
(S) 

PB4 
(C) 

PB5 
(S) 

PB5 
(C) 

PB6 
(S) 

PB6 
(C) 

PB7 
(S) 

PB7 
(C) 

PB8 
(S) 

PB8 
(C) 

PB9 
(S) 

PB9 
(C) 

PB10 
(S) 

PB10 
(C) 

PB11 
(S) 

PB11 
(C) 

PB12 
(S) 

PB12 
(C) 

PD 
(S) 

PD 
(C) 

Arthropoda                           

Crustacea                           

Amphipoda          1                 

Ampeliscidae                           

Ampelisca 
brevicornis 

 5   1  1 1    2     1      1 2   

Ampelisca sp.   4 5   4  4  6 2  3 2            

Ampithoidae                           

Amphitoe divisura                       1    

Cimadusa sp.               1            

Cimadusa filosa                   1        

Corophiida                           

Corophium sp.              1 2  2  1        

Lembos sp.  3 1 58      9  1 3 7 7 23 1 1     15 3 1 1 

Photis sp.   1       2  10 3 8 3 14 23    1      

Haustoriidae   1  1  5   1 2  5  3 2 1        3  

Liljebordiidae   1            1            

Lysianassidae                           

Aruga sp.   1           1 3          1  

Shomaquerela sp.    1                       

Ischyroceridae                           

Jassa falcata                   1        

Melitidae                           

Dulichiella 
orgasmos 

  3            1            

Dulichiella 
appendiculata 

  2 3           6 5       3    

Elasmopus 
spinidactylus 

             1 1            

Maera quadrimana                           

Megaluropidae                           

Megaluropus  sp. 1  1  2  4      1  1  3      1  3  

Oedicerotidae 1  1  3  2    2      1      1    

Phoxocephalidae     1  1 3  4 3 37 3 5  10     8 2 2  5 30 

Platyischopidae          18  7  18             

Podocerus sp.    1      2  15  4  54  1     21 1   

Caprellidae                           

Caprella sp.                       1    

Cumacea   5  1 3 5 23 2 4 6 9 4 4 2 9 1       1  2 1 

Tanaidacea  3  5      2  1   1 2 1       2 1  

Ostracoda          1    1             

Stomatopoda          1                 

Isopoda                           

Anthuridea                           

Mesanthura sp.               1    1    1  1  

Stenetrium sp.   1      3  1  2  12           1 4 

Flabellifera        1                   

Cirolana sp.           1    2  1  1     1   

Sphaeroma sp.    2  1          6   1     1   

Sphaeromatidae 
sp. 

          1  1    1      1    

Paranthuridae                           

Asellota sp.           1                

Erichsonella sp.  1  2      1  1            1   

Anomura    2  2    1 2 4  1 1 3  2      3  3  

Penaeidae   1        1    1         1 1  
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Tabela 5.2.3-8: Caracterização e abundância total do bentos amostrado na área de influência do empreendimento nas duas campanhas 
realizadas (primavera/09 e outono/10). Continuação. 

Estações de amostragem 
Espécies PB1 

(S) 
PB1 
(C) 

PB2 
(S) 

PB2 
(C) 

PB3 
(S) 

PB3 
(C) 

PB4 
(S) 

PB4 
(C) 

PB5 
(S) 

PB5 
(C) 

PB6 
(S) 

PB6 
(C) 

PB7 
(S) 

PB7 
(C) 

PB8 
(S) 

PB8 
(C) 

PB9 
(S) 

PB9 
(C) 

PB10 
(S) 

PB10 
(C) 

PB11 
(S) 

PB11 
(C) 

PB12 
(S) 

PB12 
(C) 

PD 
(S) 

PD 
(C) 

Alpheus    1          1          1  2 

Siynalpheus    1  1  1  1  2    1       1    

Processa sp.  2  2    1    1              4 

Paleomonidae              1             

Dromiidae                           

Hypoconcha 
arcuata 

  1                        

Leucosiidae                           

Ebalia stimpisoni              1  1 2      3  1 1 

Iliacantha 
intermédia 

                        1  

Majidae                           

Acanthonix 
scutiformis 

1                          

Collodes armatus               1            

Epialtus 
bituberculatus 

1                          

Microprhis 
bicornutus 

  1               1 1        

Apinidae       1                    

Paguridae              1              

Parthenopidae                           

Cryptopodia 
côncava 

                      1    

Portunidae                           

Portunus ventralis     1                      

Xanthidae                        1    

Hexapanopeus 
angustifrons 

            1          1    

Panopeus sp.              1  1       1    

Heterocrypta sp.                           

Lapidea sp.                1           

Zaops ostreum                  1         

Calappa ocellata    1                       

Cirripedia                           

Balanus improvisus                   4     1   

Amphibalanus 
amphitrite 

   4       1    1  1      2    

Mollusca                           

Gastropoda                           

Naticidae                           

Natica isabelleana             1              

Natica canrena             2              

Eulimidae                           

Eulima sp.           1       1         

Melanella 
breviuscula 

          1            1    

Columbeliidae                           

Anachis obesa   2                     6   

Mitrela argus       2  1                  

Olividae                           

Olivella nivea   1         1   2            

Olivella tehuelcha     1                    1  

Olivella floralia  1     1         1           

Oliva scripta                         2  

Pyramidellidae                           

Turbonilla 
brasiliensis 

      1                    
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Tabela 5.2.3-8: Caracterização e abundância total do bentos amostrado na área de influência do empreendimento nas duas campanhas 
realizadas (primavera/09 e outono/10). Continuação. 

Estações de amostragem 
Espécies PB1 

(S) 
PB1 
(C) 

PB2 
(S) 

PB2 
(C) 

PB3 
(S) 

PB3 
(C) 

PB4 
(S) 

PB4 
(C) 

PB5 
(S) 

PB5 
(C) 

PB6 
(S) 

PB6 
(C) 

PB7 
(S) 

PB7 
(C) 

PB8 
(S) 

PB8 
(C) 

PB9 
(S) 

PB9 
(C) 

PB10 
(S) 

PB10 
(C) 

PB11 
(S) 

PB11 
(C) 

PB12 
(S) 

PB12 
(C) 

PD 
(S) 

PD 
(C) 

Terebridae                           

Terebra riosi         3                  

Nassariidae                           

Nassarius albus              1             

Fasciolariidae                           

Fusinus brasiliensis                        1   

Fissurellidae                           

Fissurella sp.    1                       

Bivalvia                           

Nuculidae                           

Nucula semiornata   1     1 2                  

Nuculanidae                           

Nuculana acuta                          2 

Nucula puelcha        2  1                2 

Arcidae                           

Arca imbricata   6 3             4 4 1  1  4 9   

Noetiidae                           

Noetia bisulcata   1                        

Mytilidae                           

Gregariella 
coralliophila 

            1     48       4  

Liobereus 
castaneus 

          1       1 2 2   2    

Lithophaga 
bisulcata 

   1                       

Pteriidae                           

Pinctada imbricata             46              

Plicatulidae                           

Plicatula gibbosa             1  1    2 1       

Pectinidae                           

Chlamys 
tehuelchus 

              2            

Argopecten gibbus    1                       

Mactridae                           

Mactra janeiroensis                   1      1  

Mactra patagonica 1    2                1      

Solenidade                           

Solen obliquus         1                  

Tellinidae                           

Tellina lineolata                   1        

Tellina sp.           2    1    2   1    1 

Tellina cancellata               3            

Tellina probrina 1  3              1          

Macoma 
pseudomera 

  2                        

Macoma tenta    1              3  2       

Semelidae                           

Ervilia nitens                       2    

Semele casali              2          3   

Veneridae                           

Chione paphia               1            

Chione subrostrata                    11   1    

Chione cancellata                   2        

Dosinia concentrica           1                

Petricolidae                           

Cooperela atlantica                         1  
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Tabela 5.2.3-8: Caracterização e abundância total do bentos amostrado na área de influência do empreendimento nas duas campanhas 
realizadas (primavera/09 e outono/10). Continuação. 

Estações de amostragem 
Espécies PB1 

(S) 
PB1 
(C) 

PB2 
(S) 

PB2 
(C) 

PB3 
(S) 

PB3 
(C) 

PB4 
(S) 

PB4 
(C) 

PB5 
(S) 

PB5 
(C) 

PB6 
(S) 

PB6 
(C) 

PB7 
(S) 

PB7 
(C) 

PB8 
(S) 

PB8 
(C) 

PB9 
(S) 

PB9 
(C) 

PB10 
(S) 

PB10 
(C) 

PB11 
(S) 

PB11 
(C) 

PB12 
(S) 

PB12 
(C) 

PD 
(S) 

PD 
(C) 

Corbulidae                           

Corbula caribaea   3 1  10            1 1  2  1    

Corbula lyoni                  1       2  

Corbula cubaniana   3 4  2  1   1 3   1 1   6 2   1 5  1 

Corbula tryoni          1                 

Periplomatidae                           

Periploma ovatum     2                      

Crassatellidae                           

Crassinella lunulata                5        10   

Lucinidae                           

Divaricella 
quadrisulcata 

       1                   

Mirtea lens                  2  3       

Ctena orbiculata              1    1         

Ostreidae                           

Crassostrea sp.    3                       

Ostrea cristata    1                       

Anomiidae                           

Anomia ephippium    4                       

Pholadidae                           

Martesia fragilis                  1         

Cardiidae                           

Trachycardium 
muricatum  

                       1   

Dentaliidae                           

Antalis taphrium     6    18                24  

Dentalium 
laqueatum 

        1                  

Dentalium sp. 1   1    3      2              

Polyplacophora                           

Ischnochitonidade                           

Chaetopleura 
sowerbiana 

   1                       

Ischnochiton 
roseus 

                 1         

Annelida                           

Polychaeta                           

Ampharetidae                           

Amphicteis sp.                   2        

Isouda sp.                       1    

Melinna sp.                     1      

Schistocomus sp.                   1        

Aphroditidae                           

Aphrodita sp.    1            1        1   

Arabellidae                      1    2  

Labrorostratus sp.                 1          

Capitellidae                           

Capitella sp.     1                 1     

Cossuridae                           

Cossura sp.  1              1           

Cirratulidae  1        1            1      

Caulleriella sp.       2                    

Cirriformia sp.                     1      

Chrysopetalidae                           

Paleanotus sp.  1    2                     
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Tabela 5.2.3-8: Caracterização e abundância total do bentos amostrado na área de influência do empreendimento nas duas campanhas 
realizadas (primavera/09 e outono/10). Continuação. 

Estações de amostragem 
Espécies PB1 

(S) 
PB1 
(C) 

PB2 
(S) 

PB2 
(C) 

PB3 
(S) 

PB3 
(C) 

PB4 
(S) 

PB4 
(C) 

PB5 
(S) 

PB5 
(C) 

PB6 
(S) 

PB6 
(C) 

PB7 
(S) 

PB7 
(C) 

PB8 
(S) 

PB8 
(C) 

PB9 
(S) 

PB9 
(C) 

PB10 
(S) 

PB10 
(C) 

PB11 
(S) 

PB11 
(C) 

PB12 
(S) 

PB12 
(C) 

PD 
(S) 

PD 
(C) 

Dorvilleidae                           

Dorvillea sp.        4                   

Pettiboneia sp.        5                   

Eunicidae      1                      

Eunice sp.      5                    2 

Lysidice sp.     3              4        

Marphisa sp.   1    4 5    15      1        1 

Flabelligeridae                           

Therochaeta sp.                   1      4  

Glyceridae                           

Hemipodus sp.      1                     

Glycera sp.    1  1                     

Goniadidae                           

Goniada sp.        5      1             

Goniadides sp.         1                  

Ophioglicera sp.         2   1               

Hesionidae   2    1  6    1  3  1    1      

Hesione sp.   3  16  9  13      2  1    3    2  

Ophiodromus sp.  1                         

Peribiea sp.  1                         

Heterospionidae                           

Heterospio sp        1  1  20               

Iospilidae                           

Phalacrophorus sp.        5                   

Iphitimidae                           

Iphitime sp.  1                         

Lysaretidae                           

Lysarete sp.              1             

Lumbrineridae  8     3  2      1  3  1        

Lumbrineris sp.  20  4  2 1   5  29  8  2        6  21 

Madanidae                           

Axiothella sp.  169  1 4 10 27   31  4  7        20  16  1 

Notoproctus sp.      1                     

Magelonidae                           

Magelona sp.    1                       

Nereidae 1  2  1    1  4  1  2   1     2    

Ceratocephale sp.      1                     

Gymnonereis sp.   1        2  2            1 1 

Neanthes sp.  3    1            1        4 

Nereis sp.  1          1  1  1           

Nicon sp.      1                     

Oenonidae                           

Oenone sp.             1    1          

Onuphidae                           

Hyalinoecia sp.      1                     

Oweniidae                           

Owenia sp.  8 50  57 14 27  11 8  1 1  2 2 2 5 24 23 7     7 

Myriochele sp.  69 1 5 1 1 25   45  5  2  1 2   72  5 5 22  15 

Paraonidae         1                2  

Aedicira sp.     1            1          

Cirrophorus sp.  1                         

Pisione sp.     1    14    1              

Poecilochaetidae                           

Poecilochaetus sp.   2 1      2      1           
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Tabela 5.2.3-8: Caracterização e abundância total do bentos amostrado na área de influência do empreendimento nas duas campanhas 
realizadas (primavera/09 e outono/10). Continuação. 

Estações de amostragem 
Espécies PB1 

(S) 
PB1 
(C) 

PB2 
(S) 

PB2 
(C) 

PB3 
(S) 

PB3 
(C) 

PB4 
(S) 

PB4 
(C) 

PB5 
(S) 

PB5 
(C) 

PB6 
(S) 

PB6 
(C) 

PB7 
(S) 

PB7 
(C) 

PB8 
(S) 

PB8 
(C) 

PB9 
(S) 

PB9 
(C) 

PB10 
(S) 

PB10 
(C) 

PB11 
(S) 

PB11 
(C) 

PB12 
(S) 

PB12 
(C) 

PD 
(S) 

PD 
(C) 

Pholoididae                           

pholoe sp.                        2   

Polynoidae                 1          

Lepidasthenia sp.                        1   

Lepdonotus sp.                          4 

Halosydnella sp.                   1        

Psionidae                           

Psiodens sp.  15    1    8                 

Sabellidae   2       1    1            2 

Serpulidae                           

Hydroides sp.                   1        

Syllidae       1    1         1   1    

Autolytus sp. 1 13  2  3  1  5  16    2  2        12 

Brachiocillis sp.  10    3  1  1      1          8 

Eusyllis sp.  6    13   1     6  1  2      1 1 10 

Trypanosyllis sp.  1  1            2        1  13 

Terebellidae                       1    

Amaeana sp.        1           1        

Loimia sp.       1                     

Lysilla sp.           1        5        

Nicolea sp.                 1       1    

Pista sp.  1  3                      2 

Thelepus sp.    1      2      3  1        1 

Tomopteridae                           

Enapteris sp.            1              4  

Echinodermata                           

Crinoidea                  1      7   

Echinoidea                           

Clypeasteroidea                           

Clypeasteroidea 
sp1. 

 1                         

Clypeasteroidea 
sp2. 

 3            1        2     

Dendreasteroidea                           

Mellita sp.  4          1               

Ophiuroidea                           

Amphipolis sp.                  1        1 

Ophiacts savignyi  7  3  3  1      2  2  2      2   

Hemipholis 
elongata 

       2                   

Ophiophragmus 
Lutkeni 

       2                   

Holothuroidea                           

Holothuria sp.                1        2   

Asteroidea                           

Echinaster sp.  1                         

Outros                           

Sipuncula               1            

Echiura 4                        4  

Priapulimorpha  9 8 15 11 3 17 1 2 14  1  1  1  1 1 1 1  1 2 2 4 

Nematodo 2 8  1 10 5 4 5 2 3 1 33 2 1 5 2 1 2  1  24 5   8 

Porifera                1           

Cellularia                           

Chondrosia sp.    1              1     1 1   

Demonspongia sp.                 1          
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Tabela 5.2.3-8: Caracterização e abundância total do bentos amostrado na área de influência do empreendimento nas duas campanhas 
realizadas (primavera/09 e outono/10). Continuação. 

Estações de amostragem 
Espécies PB1 

(S) 
PB1 
(C) 

PB2 
(S) 

PB2 
(C) 

PB3 
(S) 

PB3 
(C) 

PB4 
(S) 

PB4 
(C) 

PB5 
(S) 

PB5 
(C) 

PB6 
(S) 

PB6 
(C) 

PB7 
(S) 

PB7 
(C) 

PB8 
(S) 

PB8 
(C) 

PB9 
(S) 

PB9 
(C) 

PB10 
(S) 

PB10 
(C) 

PB11 
(S) 

PB11 
(C) 

PB12 
(S) 

PB12 
(C) 

PD 
(S) 

PD 
(C) 

Didemnum 
speciosum 

                1      1    

Tedania ignis                       1    

Hexactinelida                1           

Cnidaria                           

Anthozoa             1  2            

Hidrozoa    1          1   1          

Zoanthus sp.    1                       

Briozoario    1    1              1  1   

Lophophorado       1       1  1          1 

Picnogonida         1       1   1         

Chordata                           

Urochordata                        2   

Cephalochordata  2   4  3  5 1 1 5  1            6 

Total 15 384 116 152 132 92 170 58 92 180 48 216 86 106 80 156 62 90 71 119 29 56 94 116 81 167 
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Os equinodermas apresentaram os valores menores de densidade por metro quadrado 

(m2), e os anelídeos da classe Polychaeta os maiores valores (Figura 5.2.3-19).  

 
Figura 5.2.3-19: Densidade (indivíduos/ m2), ± desvio padrão, dos 

organismos  zoobentônicos coletados nas duas campanhas realizadas 
(primavera/09 e outono/10). 

Analisando os valores médios de índices ecológicos dos principais grupos constituintes 

do zoobentos coletados na área de influência do empreendimento, os crustáceos 

apresentaram a maior riqueza de espécies, diversidade e equitabilidade e os poliquetas 

a maior abundância. (Tabela 5.2.3-9 e Figuras 5.2.3-20 e 5.2.3-21) 

Tabela 5.2.3-9: Valores médios, por estação de coleta, dos componentes ecológicos dos 
principais grupos faunísticos coletados nas duas campanhas realizadas (primavera/09 e 

outono/10). 
Índices ecológicos Crustacea (S)  Crustacea (C) Mollusca (S) Mollusca (C) Anellida (S) Anellida (C) 

Riqueza de espécies 47 37 41 35 42 49 

Diversidade 3,087 2,579 2,857 2,771 2,352 2,432 

Equitabilidade 0,8017 0,7143 0,7694 0,7794 0,6294 0,625 

Abundância 339 515 214 183 428 977 
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Figura 5.2.3-20: Valores médios (± Desvio Padrão) dos componentes 
ecológicos nas estações  de coleta, dos principais grupos faunísticos 

coletados nas duas campanhas realizadas (primavera/09 e outono/10). 

 

 

 
Figura 5.2.3-21: Valores médios de abundância (± Desvio Padrão) 

coletados nas duas campanhas realizadas (primavera/09 e outono/10) 
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A análise de variância unifatorial (One-way anova) para o somatório da abundância de 

todas as espécies por estação e período de coleta apresentou resultados 

significativamente diferentes (F = 10.92, d.f = 25, p < 0.01) para a estação PB1, coletado 

na primeira campanha, em relação as estações PB3, também coletado na primeira 

campanha e as estações PB2, PB5, PB6, PB8 e PD coletado na segunda campanha. 

Foi observado também que a estação PB2, coletada na primeira campanha, foi 

significativamente diferente de todas as outras estações de coleta, amostradas na 

primeira e segunda campanhas. A análise de correlação linear de Pearson entre a 

abundância das espécies e a granulometria do sedimento demonstrou que existe 

significativa correlação (r = 0,36 e p = 0,001). A análise de MDS evidenciou que as 

estações de coleta apresentaram composições faunísticas similares (Figura 5.2.3-22). 

Quando se analisou o dendrograma (Cluster) para a abundância nas estações de coleta, 

verificou-se que a Estação PB1, (segunda campanha), foi a menos similar, quando 

comparada às outras, e as Estações PB1 e PB11, (primeira campanha), foram as mais 

similares (Figura 5.2.3-23). 
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Figura 5.2.3-22: Análise de MDS, índice de Morisita, para a abundância do bentos 
coletado nas duas campanhas realizadas (primavera/09 e outono/10) 

 
Figura 5.2.3-23: Análise de Cluster, índice de Morisita, para a abundância do 
bentos coletado nas duas campanhas realizadas (primavera/09 e outono/10) 
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- Caracterização das espécies 

 Arthropoda 

Foram registrados um total de 339 artrópodes na primeira campanha (primavera/09) e 514 

artrópodes na segunda campanha (outono/10), todos pertencentes ao subfilo Crustacea e 

distribuídos em 61 táxons, 47 táxons na primeira campanha (primavera/09) e 41 taxons na 

segunda campanha (outono/10). Esses táxons corresponderam à classe Malacostraca, 

sendo 24 da ordem Amphipoda, 1 da ordem Cumacea, 1 da ordem Tanaidacea, 1 da 

ordem Stomatopoda, 8 da ordem Isopoda, 23 da ordem Decapoda a classe Cirripedia 

com 2 táxons, e a classe Ostracoda com 1 táxon (Tabela 5.2.3-10). 

Tabela 5.2.3-10: Índices ecológicos da carcinofauna amostrados na área de influência do 
empreendimento, na primeira campanha – primavera/10 (S) e na segunda campanha – 

outono/10 (C). 
DESCRITORES 
ECOLÓGICOS 

PB1 
(S) 

PB1 
(C) 

PB2 
(S) 

PB2 
(C) 

PB3 
(S) 

PB3 
(C) 

PB4 
(S) 

PB4 
(C) 

PB5 
(S) 

PB5 
(C) 

PB6 
(S) 

PB6 
(C) 

PB7 
(S) 

Riqueza de espécies 4 7 14 11 8 3 8 7 3 14 11 13 10 

Diversidade  1,4 1,8 2,5 2,3 2 0,8 1,5 1,8 1 2,1 2,1 1,8 2,1 

Equitabilidade  1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,9 

DESCRITORES 
ECOLÓGICOS 

PB7 
(C) 

PB8 
(S) 

PB8 
(C) 

PB9 
(S) 

PB9 
(C) 

PB10 
(S) 

PB10 
(C) 

PB11 
(S) 

PB11 
(C) 

PB12 
(S) 

PB12 
(C) 

PD 
(S) 

PD 
(C) 

Riqueza de espécies 17 20 13 13 4 8 0 2 1 20 10 13 8 

Diversidade  2,3 2,7 1,7 1,7 1,4 1,9 0 0,3 0 2,2 2,2 2,4 1,2 

Equitabilidade  0,8 0,9 0,7 0,7 1 0,9 0 0,5 0 0,7 1 0,9 0,6 

O número total de indivíduos registrados para cada estação de amostragem está 

apresentado na Figura 5.2.3-24. Na primeira campanha, a Estação PB1 apresentou o 

menor número de indivíduos, correspondendo a 1,2% do total coletado, e a Estação PB12 

apresentou o maior número de indivíduos, correspondendo a 18,3%. Na segunda 

campanha, a Estação PB10 não foi encontrado nenhum espécime, e a Estação PB8 

apresentou o maior número de indivíduos, correspondendo a 35,7% do total coletado. 
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Figura 5.2.3-24: Abundância total dos crustáceos coletados em cada 

estação de amostragem, primeira campanha – primavera/09 (S) e segunda 
campanha – outono/10 (C) . 

 Abundância Relativa 

Em relação à abundância relativa das espécies constituintes da carcinofauna nas treze 

estações de amostragem, nas duas campanhas realizadas, verificou-se que o táxon 

Cumacea e Phoxocephalidae contribuiuram com os maiores valores, respectivamente, 

com indicado na Figura 5.2.3-25. As demais espécies, não representadas no gráfico 

abaixo, apresentaram abundância relativa inferior a 5% e não estão representadas na 

Figura 5.2.3-25.  

 
Figura 5.2.3-25: Abundância relativa das espécies da carcinofauna, 

abundância superior a 5%, coletada na primeira campanha – primavera/09 
(A)  e na segunda campanha – outono/10 (B) . 
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 Riqueza de espécies, Diversidade e Equitabilidade. 

Em relação à riqueza de espécies, diversidade (H’) e equitabilidade (J’), a Estação  PB11, 

na primeira campanha (primavera/09), e as Estações PB10 e PB11, na segunda 

campanha (outono/10), apresentaram os menores valores. As Estações PB8 e PB12, na 

primeira campanha e a Estação PB7, na segunda campanha, apresentaram os valores 

maiores, conforme Tabela 5.2.3-10 e Figura 5.2.3-26. 

 
Figura 5.2.3-26: Índices referentes à carcinofauna coletada na área de influência do empreendimento, 

primeira campanha – primavera/09 (S) e segunda campanha – outono/10 (C). 

 Mollusca 

Foi registrado um total de 395 indivíduos e 64 espécies do Filo Mollusca nas duas 

campanhas realizadas (primavera/09 e outono/10). A Tabela 5.2.3-8 apresenta a listagem 

geral de todas as espécies da malacofauna observadas nessas campanhas. 

Na primeira campanha foi registrado um total de 214 indivíduos, distribuídos em 22 

famílias e 41 espécies, sendo 12 espécies da classe Gastropoda, 26 da classe Bivalvia e 

3 da classe Scaphopoda.  
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Na segunda campanha foram registrados 181 indivíduos, distribuídos em 23 famílias e 35 

espécies, sendo 7 espécies da classe Gastropoda, 26 da classe Bivalvia e 2 espécies da 

Classe Polyplacophora. 

O número total de indivíduos registrados em cada estação de amostragem nas duas 

campanhas encontra-se apresentado na Figura 5.2.3-27. Na primeira campanha, a 

estação PB1 apresentou o menor número de indivíduos, correspondendo a 0,9% do total 

coletado e a estação PB7 apresentou o maior número de indivíduos, correspondendo a 

24,8%. Na segunda campanha, as estações PB1 e PB11 apresentaram o menor número 

de indivíduos, correspondendo a 0,6% do total e a estação PB9 apresentou o maior 

número, representando 35,0% do total amostrado. 

 
Figura 5.2.3-27: Número total de indivíduos registrados em cada estação de amostragem na 

primeira campanha (primavera/2009) e na segunda campanha (outono/10) no município de 

Presidente Kennedy/ ES. 

1ª Campanha 

2ª Campanha 
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 Abundância Relativa 

A respeito da abundância relativa das espécies constituintes da malacofauna nas treze 

estações de amostragem, verificou-se que, no período seco, as espécies Antalis taphrium 

e Pinctada imbricata contribuiram com o maior valor (22,4% e 21,5%, respectivamente), 

seguidas por Arca imbricata, Corbula cubaniana, Corbula caribaea e Dentalium sp. 1. As 

espécies Gregariella coralliophila, Liobereus castaneus, Tellina probrina e Tellina sp. 

apresentaram o mesmo valor de abundância (2,3%) (Figura 5.2.3-28).  

Na segunda campanha, a espécie Gregariella coralliophila contribuiu com o maior valor 

porcentual (26,5%), seguida das espécies Corbula cubaniana, Arca imbricata, Crassinella 

lunulata, Corbula caribaea, Chione subrostrata, Macoma tenta, Anachis obesa, Mirtea 

lens, Anachis ephippium, Nucula puelcha, Semele casali (Figura 5.2.3-29).  

As espécies que apresentaram abundância relativa inferior a 2% não estão representadas 

nas Figuras 5.2.3-28 e 5.2.3-29.  

Nas duas campanhas realizadas, as espécies Arca imbricata, Corbula cubaniana e 

Corbula caribaea apresentaram valores aproximados de abundância. A espécie 

Gregariella coralliophila apresentou baixa abundância (2,3%) na primeira campanha 

(primavera/09) e foi a espécie mais abundante na segunda campanha (outono/10). A 

espécie mais abundante na primeira campanha, Antalis taphrium, não foi registrada na 

segunda campanha. 
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Figura 5.2.3-28: Abundância relativa das espécies da malacofauna na área de influência do 

empreendimento, primeira campanha (primavera/09). As espécies com abundância inferior a 2% não foram 
inseridas no gráfico. 

 
Figura 5.2.3-29: Abundância relativa das espécies da malacofauna na área de influência do 

empreendimento, segunda campanha (outono/2010). As espécies com abundância inferior a 2% não foram 
inseridas no gráfico. 
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• Riqueza de Espécies, Diversidade e Equitabilidade. 

Em relação à riqueza de espécies em cada estação de amostragem, na primeira 

campanha, verificou-se uma variação dos valores de 2 a 10 espécies. As estações PB2 e 

PB10 apresentaram os maiores números de espécies e as estações PB1 e PB9, os 

menores valores (Figura 5.2.3-30). Na segunda campanha o número de espécies nas 

estações amostrais variou de 1 a 11. As estações PB2 e PB9 apresentaram os maiores 

valores de riqueza e as estações PB1 e PB11, os menores (Figura 5.2.3-30).  

Fazendo um comparativo entre as duas campanhas realizadas, a estação PB2 

apresentou os maiores valores em ambas as campanhas. A estação PB9 apresentou a 

maior variação (2 espécies na primeira campanha (primavera/09) e 9 espécies na 

segunda campanha (outono/10) e a estação PB1 apresentou os menores valores nas 

duas amostragens. 

 
Figura 5.2.3-30: Riqueza de espécies registrada em cada estação de amostragem na primeira campanha 

(primavera/09) e na segunda campanha (outono/10) na área de influência do empreendimento. 

A Figura 5.2.3-31 apresenta a diversidade de espécies nas estações de amostragens das 

duas campanhas realizadas. Na primeira campanha, o menor valor de diversidade foi 

registrado na estação PB9 (H’ = 0,72) e o maior, na estação PB2 (H’ = 3,06). Na segunda 

1ª Campanha 

2ª Campanha 
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campanha, as estações PB1 e PB11, com apenas uma espécie, apresentaram 

diversidade igual a zero e a estação PB2 apresentou o maior valor (H’ = 3,06).  

 
Figura 5.2.3-31: Diversidade de Shannon-Weaner (H’) em cada estação de amostragem nas duas 

campanhas realizadas (primavera/09 e outono/10). 

Em relação à equitabilidade de espécies, verificou-se que na primeira campanha, a 

estação PB7 apresentou o menor valor (J’= 0,33) e a estação PB1, o valor máximo (J’= 

1,00) (Figura 5.2.3-32 e Tabela 5.2.3-11). Esses resultados indicam que na primeira 

campanha houve dominância de uma espécie (Pinctada imbricata) na estação PB7, o que 

contribuiu para o menor valor de equitabilidade e uma distribuição uniforme dos indivíduos 

na estação PB1. Na segunda campanha, a estação PB9 apresentou o menor valor (J’ = 

0,45) e as estações PB4 e PD registraram equitabilidade igual a 0,96 (Figura 5.2.3-32 e 

Tabela 5.2.3-12). Em relação às estações PB1 e PB11, não foi possível o cálculo da 

equitabilidade, uma vez que a diversidade foi igual a zero. 

 

1ª Campanha 

2ª Campanha 
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Figura 5.2.3-32: Equitabilidade de Pielou (J’) em cada estação de amostragem nas duas campanhas 

realizadas (primavera/09 e outono/10). 

Tabela 5.2.3-11. Componentes ecológicos dos moluscos amostrados na primeira 
campanha (primavera/09) no município de Presidente Kennedy/ES. 

ÍNDICES ECOLÓGICOS PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8 PB9 PB10 PB11 PB12 PD 

Riqueza 2 10 4 4 6 6 6 7 2 9 3 7 7 

Diversidade 1 3,05 1,68 1,84 1,55 2,25 0,73 2,41 0,72 2,86 1,5 2,58 1,64

Equitabilidade 1 0,92 0,84 0,92 0,60 0,97 0,32 0,93 0,72 0,90 0,94 0,92 0,58

Tabela 5.2.3-12. Componentes ecológicos dos moluscos amostrados na segunda 
campanha (outono/10) no município de Presidente Kennedy/ES. 

ÍNDICES ECOLÓGICOS PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8 PB9 PB10 PB11 PB12 PD 

Riqueza 1 11 2 4 2 2 3 3 11 6 1 7 4 

Diversidade 0 3,18 0,65 1,92 1 0,81 1,5 1,15 1,58 2,06 0 2,48 1,91

Equitabilidade - 0,92 0,65 0,96 1 0,81 0,94 0,72 0,45 0,8 - 0,88 0,96

 Annelida 

Foi registrado um total de 428 anelídeos, todos pertencentes à classe Polychaeta, 

distribuídos em 34 famílias e 63 táxons. A Tabela 5.2.3-8 apresenta a listagem geral de 

todas as espécies de anelídeos registrados nessa campanha. 

1ª Campanha 

2ª Campanha 
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O número total de indivíduos registrados para cada estação de amostragem está 

apresentado na Figura 5.2.3-33. Na primeira campanha, a Estação PB1 apresentou o 

menor número de indivíduos, correspondendo a 0,7% do total coletado, e a Estação PB4 

apresentou o maior número de indivíduos, correspondendo a 23,4%. Na segunda 

campanha, a Estação PB9 apresentou o menor número de indivíduos, correspondendo a 

3,0% do total coletado, e a Estação PB1 apresentou  o maior número de indivíduos, 

correspondendo a 77,1%.  

 
Figura 5.2.3-33: Abundância de poliquetas coletados em cada estação de 

amostragem na área de influência do empreendimento, primeira campanha 
– primavera/09 (S) e segunda campanha – outono/10 (C). 

 Abundância Relativa 

Em relação à abundância relativa das espécies constituintes no filo Annelida nas treze 

estações de amostragem, verificou-se que o poliqueta Owenia sp. contribuiu com o valor 

maior, seguido por Hesione sp., Axiothella sp., Owenia sp., Miriocheli sp., Lumbrineris sp. 

e Autolytos sp.  e Pisione sp. As demais espécies, não representadas na Figura abaixo, 

apresentaram abundância relativa inferior a 5% e não estão representadas na Figura 

5.2.3-34. 
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Figura 5.2.3-34: Abundância relativa das espécies de Poliquetas, em 

porcentagem (%),  coletados na área de influência do empreendimento, (A) 
primeira campanha e (B) segunda campanha. As espécies com abundância 

inferior a 5% não foram inseridas no gráfico. 

 Riqueza de Espécies, Diversidade e Equitabilidade 

Em relação à riqueza de espécies, a estação PB1 apresentou os menores e maiores 

valores, na primeira e segunda campanha, respectivamente. Para a diversidade (H’), as 

estações que apresentaram os valores menores e maiores foram PB10 e PB8, 

respectivamente, ambas na segunda campanha. Já em relação à equitabilidade (J’), o 

valor menor também foi observado para a estação PB2 e os valores maiores foram 

encontrados na estação PB1, ambas na primeira campanha, conforme Tabela 5.2.3-13 e 

Figura 5.2.3-35. 
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Tabela 5.2.3-13: Componentes ecológicos dos poliquetas amostrados nas duas 
campanhas realizadas (primavera/09 e outono/10). 

DESCRITORES 
ECOLÓGICOS 

PB1 
(S) 

PB1 
(C) 

PB2 
(S) 

PB2 
(C) 

PB3 
(S) 

PB3 
(C) 

PB4 
(S) 

PB4 
(C) 

PB5 
(S) 

PB5 
(C) 

PB6 
(S) 

PB6 
(C) 

PB7 
(S) 

Riqueza de espécies 3 19 9 11 10 18 10 9 11 11 5 9 6 

Diversidade  1,10 1,67 0,96 2,17 1,16 2,34 1,72 1,99 1,89 1,67 1,43 1,74 1,75 

Equitabilidade  1,00 0,57 0,44 0,91 0,50 0,81 0,75 0,90 0,79 0,69 0,89 0,79 0,98 

DESCRITORES 
ECOLÓGICOS 

PB7 
(C) 

PB8 
(S) 

PB8 
(C) 

PB9 
(S) 

PB9 
(C) 

PB10 
(S) 

PB10 
(C) 

PB11 
(S) 

PB11 
(C) 

PB12 
(S) 

PB12 
(C) 

PD 
(S) 

PD 
(C) 

Riqueza de espécies 8 5 13 9 7 10 3 7 3 6 8 7 16 

Diversidade  1,73 1,56 2,48 2,10 1,73 1,49 0,61 1,58 0,64 1,54 1,42 1,82 2,37 

Equitabilidade  0,83 0,97 0,97 0,95 0,89 0,65 0,55 0,81 0,59 0,86 0,68 0,94 0,86 

 
Figura 5.2.3-35: Índices ecológicos referentes aos poliquetas coletados nas duas campanhas realizadas 

(primavera/09 e outono/10) 

– Status de conservação 

De maneira geral, a distribuição dos organismos bentônicos na área de estudo, foi similar 

àquelas registradas em outras regiões brasileiras (Capítoli et. al, 2006; Soares-Gomes et. 

al. 2003) e a  proporção dos táxons foi diferente do encontrado por Leão, et. al., (2007) 

em Niterói, no Rio de Janeiro, onde os moluscos foram os mais abundantes. Este 

resultado provavelmente ocorreu devido a discrepâncias na composição do sedimento, 
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sendo esse fator um dos mais determinantes para o estabelecimento de comunidades 

bentônicas em substrato inconsolidado. 

A análise de variância unifatorial (One-way Anova) indicou que as diferenças na 

abundância das espécies no período de coleta foram significativas, demonstrando uma 

falta de homogeneidade da macrofauna zoobentônica presente nesta área, podendo isto 

está relacionado a diferenças no tipo de sedimento da área. A correlação positiva entre o 

sedimento e a abundância das espécies, indicada pela análise de correlação linear de 

Pearson para a abundância e granulometria do sedimento, indicou que existe uma 

tendência de se encontrar uma fauna bentônica mais abundante em locais onde o 

sedimento apresente a granulometria de média a mais fina, embora não tenha sido 

observado quando verificado pelo modelo de MDS. Vale ressaltar que a granulometria do 

sedimento não pode ser considerado como o único fator determinante para o 

estabelecimento de uma comunidade bentônica, pois houve algumas divergências nos 

resultados encontrados, como por exemplo na Estação PB1, onde foram encontrados os 

extremos de abundância da comunidade. 

Para os crustáceos, a distribuição das principais classes e ordens seguiu o padrão dos 

substratos inconsolidados encontrados em outras regiões brasileiras (Capítoli et. al, 

2006). As distribuições dos crustáceos no substrato inconsolidade amostrado nos pontos 

de coletas seguiu o padrão das outras integrantes da comunidade zoobentônica, sendo 

mais abundante nos pontos que apresentaram sedimento com granulometria média a fina. 

Isto provavelmente ocorreu porque este tipo de sedimento, que transita entre um 

sedimento mais fino e o sedimento mais grosseiro, normalmente apresenta uma certa 

compactação com boa porosidade permitindo a criação de microhabitis, além disso, 

normalmente não acumulam quantidades elevadas de matéria orgânica, que podem fazer 

com que o sedimento se torne anóxido. De acordo com Capítoli et. al., (2006) o sedimento 

que apresenta elevado teor de lama e ou com matéria orgânica pode provocar a redução 

na riqueza e abundância dos organismos bentônicos devido à menor porosidade do 

sedimento e, consequentemente, menor presença de oxigênio dissolvido.  

Os táxons da carcinofauna mais abundantes encontrados são característicos de 

ambientes arenosos, como observado nos pontos de coleta. Os amphipoda, cumacea e 

isopoda mais abundantes observados apresentam distribuição ampla no substrato 
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inconsolidado, mas também podem ocupar ambientes diversos. Para os invertebrados 

marinhos, dentre eles os crustáceos, existe um desencontro de informações sobre a 

caracterização típica deste grupo, fazendo com que a diagnose precisa de espécies 

endêmicas ou exóticas não possa ser feita. De acordo com Belúcio, et. al. (1999), uma 

listagem de espécies endêmicas e exóticas para os invertebrados necessita ser 

atualizada e revisada para que as diversas áreas da costa brasileira possam ser 

caracterizadas.  

O grupo dos polychaeta foram os mais abundantes nas duas campanhas realizadas, 

demonstrando a importância deste grupo para a comunidade macrozoobentônica dessa 

região. O menor número de poliquetos encontrados na estação PB1, primeira campanha, 

e PB9, segunda campanha, que apresentam respectivamente sedimentos fino e 

grosseiro, demonstram que, apesar do modelo de correlação de Pearson demonstrar uma 

correlação positiva entre a abundância e a menor granulometria, este parâmetro não pode 

ser o único fator para a ocupação deste grupo. Contudo, os valores maiores de 

abundância, riqueza de espécies e equitabilidade ocorreram nos pontos com sedimento 

mediano. Para os crustáceos, também se pode observar maiores valores de abundância, 

riqueza de espécies e equitabilidade, provavelmente devido aos fatores comentados 

anteriormente. Outro ponto importante a ser discutido é que a escassez de publicações 

nacionais e, principalmente, de publicações a respeito dos bentos do litoral do Espírito 

Santo, o que aumenta a dificuldade de se determinar espécies exóticas, endêmicas ou em 

extinção, (Belúcio et. al. 1999). 

Dentro dos espécimes agrupos em “outros”, o destaque foi para os equinodermos 

Ophiacts savigny e o echinoidea irregular, Priapulimorpha sp., e Nematoda sp., todos 

relacionados ao substrato arenosos que contém matéria orgânica.  
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• Considerações Finais 

Segundo Amaral e Jablonsk (2005), o bentos das regiões Sudeste e Sul é o mais 

conhecido da costa brasileira, com exceção do Espírito Santo. É preciso conhecer a fauna 

bentônica do Estado para depois confirmar o endemismo das espécies. Diante de tal 

situação não podemos garantir que existam espécies endêmicas na área de estudo. 

Segundo Rios (1994), a maioria das espécies de crustáceos encontradas nesse estudo 

ocorre em todo o Brasil. 

A inconspicuidade da maioria dos organismos e, principalmente, a falta de estudos 

populacionais e de monitoramento faunístico dificultam a definição do estado de ameaça 

dos invertebrados marinhos (Amaral & Jablonski, 2005). De acordo com Instrução 

Normativa n° 5, de 21 de março de 2004, Ministério do Meio Ambiente, nenhum dos 

invertebrados coletados no presente estudo, encontra-se ameaçado de extinção.  

Os diversos impactos sobre os ambientes costeiros tornam ainda mais importante o 

conhecimento das comunidades nativas (Zamprogno, 2008). Considerando-se que a 

fauna bentônica do Estado do Espírito Santo é pouco conhecida, qualquer esforço no 

sentido de conservação e manejo destas áreas deve ser feito (Gandolfi, 2000).  

De maneira geral a fauna zoobentônica encontrada na área de amostragem demonstrou-

se rica, diversa e caracterizada por apresentar abundância variável ao longo das estações 

do ano devido a composição granulométrica do sedimento, provenientes das 

modificações naturais do hidrodinamismo local e ainda dos fatores físico-químicos do 

sedimento e da água provenientes da pluviosidade.  

d) Comunidade bentônica- praial 

● Introdução 

À primeira vista, as praias arenosas parecem ser desertos marinhos; no entanto, o 

sedimento e seu ambiente tridimensional apresentam uma gama de animais bentônicos, 

os quais podem ser classificados, de acordo com um critério metodológico, em: 

macrofauna, que é representada, geralmente, por moluscos, crustáceos e poliquetos, que 

ficam retidos em malhas de abertura de 1 a 0,5 mm; e a meiofauna, categoria de fauna 

microscópica, formada, principalmente, por nematódeos e copépodes, que ficam retidos 
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entre as malhas de 1 a 0,5 mm (limite superior) e 62-42µm (limite inferior) (HIGGINS & 

THIEL, 1988).  

As praias arenosas são ecossistemas costeiros dinâmicos presentes ao longo da costa de 

países tropicais e temperados. Esses ecossistemas podem ser utilizados comercialmente 

e industrialmente através de atividades pesqueiras, construções de portos e urbanização 

ou até mesmo como zonas de recreação para turistas ou como espaços de simples lazer 

e descanso pela população local, mas também são importantes zonas de proteção do 

continente contra a erosão marinha (MCLACHLAN, & BROWN, 2006). As praias arenosas 

são consideradas ecossistemas frágeis e altamente impactadas pela ação do homem. As 

atividades antrópicas intensas têm levado à redução da biodiversidade, ou diversidade 

biológica, gerando uma ruptura no equilíbrio do funcionamento do ecossistema. 

Consequentemente, uma gestão sustentável desses ecossistemas de praias arenosas 

tem-se tornado um importante tópico em diferentes países (SCAPINI, 2003). 

● Metodologia 

O diagnóstico da fauna praial realizou-se em duas campanhas, sendo a primeira 

campanha na estação de primavera (novembro/2009) e, a segunda, na estação de outono 

(março/2010). Nesses levantamentos de campo foram executadas as atividades descritas 

a seguir. 

– Coleta da fauna da praia arenosa (macrofauna e meiofauna)  

Foram dispostos 05 perfis ao longo da faixa costeira adjacente à ponte de acesso para a 

coleta de organismos da macrofauna e meiofauna praial (Figura 5.2.3-36). Em cada perfil 

foram feitas coletas em 02 subambientes praiais: no mediolitoral superior (MS) e 

mediolitoral inferior (MI).  
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Para a definição do Ponto MS, observou-se o limite máximo da maré alta e, a partir deste, 

procurou-se um ponto abaixo desse limite em direção à linha d’água para definir o Ponto 

MS. Já o Ponto MI localizou-se na parte mais inferior da zona de espraiamento.  

Em cada Ponto/Perfil foram coletadas 3 réplicas para análise da fauna da Praia Arenosa, 

sendo, no total, coletadas 30 amostras para a Macrofauna e 30 amostras para a 

Meiofauna. 

Para a coleta da macrofauna foi usado um cilindro de 30 cm de altura e 20 cm de 

diâmetro. O coletor de meiofauna utilizado foi um cilindro de PVC com diâmetro de 4 cm e 

10 cm de altura.  

– Trabalho de laboratório 

 Macrofauna 

As amostras preservadas foram embaladas e enviadas ao laboratório para a triagem dos 

organismos com o auxílio de estereomicroscópios (lupas) JENA sob magnificação de até 

15 vezes. Os animais foram separados por Filo, acondicionados em frascos devidamente 

rotulados, e os grupos de maior representatividade (Annelida-Polychaeta, Mollusca, 

Crustacea) foram enviados para especialistas para identificação. 

 Meiofauna  

No laboratório, a extração da meiofauna foi feita com a técnica de flotação com açúcar 

(ESTEVES et al., 1995). Após a extração, o material foi triado e quantificado em grandes 

grupos (UHLIG, 1968). Os grupos Nematoda e Copepoda foram identificados, quando 

possível, até o nível de gênero. 

Os Copepoda foram colocados em lâminas e dissecados para evidenciar as estruturas 

utilizadas como caracteres taxonômicos. A identificação foi feita com o auxílio de 

microscopia óptica, utilizando-se bibliografia especializada (LANG, 1948; WELLS, 1976 e 

HUYS et al., 1996). 

Os Nematoda foram tratados e colocados em lâminas conforme os procedimentos 

descritos em PLATT & WARWICK (1983) e RIEMANN (1988). As lâminas foram 

estudadas à microscopia óptica, sendo utilizados diferentes aumentos (até 1000 vezes) 
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para observação das estruturas utilizadas como caracteres taxonômicos. A identificação 

dos Nematoda, até o nível de gênero, foi realizada com a utilização da chave pictorial 

criada por PLATT & WARWICK (1983) e, recentemente, atualizada por WARWICK et al. 

(1998).  

– Análise dos dados 

Os dados da macrofauna foram expressos em indivíduos por m2, e os dados de 

meiofauna foram expressos em 10 cm2. Esses dados foram organizados em Tabelas e 

foram construídos gráficos de barra e setor para facilitar a visualização dos padrões de 

composição e abundância. A Abundância Relativa (%) de cada táxon foi calculada na 

base de seu percentual em relação à densidade total. 

Para os gêneros de Nematoda, foram calculados os valores de diversidade pelo índice de 

Shannon-Wiener (H’); expresso pela fórmula → H’ = -∑ipi(log2 pi), onde pi  = proporção da 

abundância de uma espécie em relação às demais espécies da amostra. 

Os padrões de diversidade/equitabilidade foram também visualizados pelo método gráfico 

das curvas de K-dominância (CLARKE & WARWICK, 1994). 

Para complementar, calculou-se o grau de similaridade pelo índice de Bray-Curtis entre as 

amostras representativas dos pontos/perfis de coletas em relação à sua composição 

taxonômica e, a partir das matrizes de similaridades, realizaram-se análises de 

agrupamento (CLARKE & WARWICK, 1994).  

O teste ANOSIM foi aplicado para verificar a significância da distribuição não aleatória das 

amostras (= existência real de similaridades) (CLARKE & WARWICK, 1994). 

● Resultados 

– Macrofauna da praia arenosa  

Considerando toda a área estudada e as duas campanhas realizadas, foi encontrado um 

total de 11 táxons (Tabela 5.2.3-14).  
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Tabela 5.2.3-14: Inventário faunístico dos táxons, da macrofauna, encontrados na praia 
arenosa na área do empreendimento, na estação de primavera/09 (1ª campanha) e na 

estação de outono/10 (2ª campanha). 
 

TAXA
Filo Annelida 

Classe Polychaeta 
Família Glyceridae 

Glycera sp. 
Família Psionidae 

Psionidens sp. 
Filo Mollusca 

Classe Gastropoda 
Família Caecidae 

Caecum ryssotitum Folin, 1867 
Caecum brasilicum Folin, 1864 

Família Olividae 
Olivella minuta (Link, 1807) 

Família Naticidae 
Natica pusilla (Say, 1822) 

Família Terebridae 
Hastula cinerea (Born, 1778) 

Terebra riosi  Bratcher & Cernohorsky, 1985 
Classe Bivalvia 

Família Donacidae Linnaeus, 1758 
Donax gemmula Morrison, 1971 

Filo Arthropoda 
Subfilo Crustacea 

Classe Malacostraca 
Superordem Peracarida 

Ordem Amphipoda 
Família Talitridae 
Ordem Isopoda 

Família Cirolanidae 
Excirolana braziliensis  H. Richardson, 1912 

Na primeira campanha, as espécies Exciroloana braziliensis, Caecum ryssotitum e 

Olivella minuta foram, respectivamente, as mais abundantes, representando 75% do total 

da abundância nas amostras coletadas na praia arenosa (Figura 5.2.3-37A).  

Na segunda campanha, ocorreram algumas mudanças. Por exemplo, Talitridae foi o 

terceiro táxon mais abundante, enquanto que, a abundância total da espécie Caecum 

ryssotitum reduziu-se em relação a campanha anterior (Figura 5.2.3-37B).  
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Figura 5.2.3-37: Abundância relativa dos principais táxons da macrofauna no  total das amostras coletadas 
na praia arenosa. A = campanha na estação de primavera/09; B = campanha na estação de outono/10. 

As espécies Caecum ryssotitum e Olivella minuta (Mollusca) dominaram, em ambas as 

campanhas, no Ponto do mediolitoral inferior (Figuras 5.2.3-38A e B). Da mesma forma, 

para o mediolitoral superior, a espécie Excirolana braziliensis (Isopoda-Crustacea)  foi a 

dominante nas duas campanhas (Figura 5.2.3-38A e B).   
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Figura 5.2.3-38: Abundância relativa dos principais táxons da macrofauna nos níveis do médiolitoral da praia 
arenosa. A = campanha na estação de primavera/09; B = campanha na estação de outono/10. 

A análise de agrupamento, baseada na densidade dos táxons da macrofauna na praia 

arenosa, evidenciou uma separação dessa comunidade em função dos níveis do 

mediolitoral nas duas campanhas (Figura 5.2.3-39A e B), o que foi confirmado pelo teste 

de significância ANOSIM (p < 0,05). 
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Figura 5.2.3-39: Análise de agrupamento, baseada na densidade dos táxons da macrofauna na praia 
arenosa, considerando os diferentes níveis do mediolitoral. A = campanha na estação de primavera/09; B = 

campanha na estação de outono/10. 
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– Meiofauna da praia arenosa 

Um total de 15 grupos meiofaunísticos foi encontrado na área estudada e nas duas 

campanhas (Tabela 5.2.3-15). O grupo Nematoda apresentou-se como o de maior 

abundância relativa no total das amostras, considerando as duas campanhas (Figura 

5.2.3-40A e B). Esse grupo junto com Copepoda foram os mais abundantes nos pontos 

de coleta na praia arenosa (Tabela 5.2.3-15).  

Tabela 5.2.3-15: Abundância relativa (%) dos grupos da meiofauna nos pontos de coleta 
da praia arenosa na área do empreendimento, nas campanhas realizadas nas estações 

de primavera/09 e outono/10. 
Novembro de 2009 Março de 2010 

Grupo 
Superior Inferior Superior Inferior 

Turbellaria 6,21 4,51 5,64 4,35 

Kinorhyncha 0,00 0,01 0,00 0,00 

Gastrotricha 0,34 0,29 0,33 1,35 

Priapulida 0,02 0,00 0,02 0,00 

Nematoda 67,66 78,18 68,78 53,25 

Sipuncula 0,06 0,06 0,05 0,07 

Oligochaeta 1,75 0,38 2,08 0,29 

Polychaeta 0,24 1,34 0,16 1,80 

Tardigrada 0,00 0,01 0,00 0,00 

Ostracoda 0,27 0,03 0,26 1,08 

Amphipoda 0,00 0,02 0,00 0,04 

Copepoda 13,81 14,96 14,54 37,52 

Isopoda 0,01 0,00 0,01 0,00 

Acari 9,05 0,01 7,46 0,02 

Insecta 0,30 0,00 0,34 0,01 

Nauplii 0,30 0,20 0,32 0,22 
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Figura 5.2.3-40: Abundância relativa dos principais grupos da meiofauna no total das amostras coletadas na 
praia arenosa. A = campanha na estação de primavera/09; B = campanha na estação de outono/10. 

 

Considerando as amostras de meiofauna coletadas na praia arenosa, foi encontrado um 

total de 34 gêneros de Nematoda nas duas campanhas (Tabela 5.2.3-16).  
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Tabela 5.2.3-16: Inventário faunístico dos Nematoda (meiofauna) encontrados na praia 
arenosa na área do empreendimento, considerando as campanhas realizadas nas 

estações de primavera/09 e outono/10. 
TAXA 

Filo NEMATODA 
Classe ADENOPHOREA 

Subclasse ENOPLIA 
Ordem ENOPLIDA 

Família THORACOSTOMOPSIDAE 
Enoplolaimus  De Man, 1893 
Epacanthion Filipjev, 1927 

Mesacanthion Filipjev, 1927 
Família OXYSTOMINIDAE 
Halalaimus .De Man, 1888 

Litinium .Cobb, 1920 
Família IRONIDAE 

Thalassironus De Man, 1889 
Família ONCHOLAIMIDAE 
Oncholaimus Dujardin, 1845 

Viscosia De Man, 1890 
Família ENCHELIDIIDAE 

Symplocostoma  Bastian, 1865 
Subclasse CHROMADORIA 

Ordem CHROMADORIDA 
Família CHROMADORIDAE 

Actinonema.Cobb, 1920 
Chromadorita .Filipjev, 1922 
Endeolophos Boucher, 1976 
Família COMESOMATIDAE 

Laimella Cobb, 1920 
Família CYATHOLAIMIDAE 

Marylynnia Hopper, 1977 
Paracyatholaimoides Gerlach, 1953 

Família SELACHNEMATIDAE 
Latronema Wieser, 1954 

Família DESMODORIDAE 
Desmodora De Man, 1886 

Metachromadora  Filipjev, 1918 
Família MICROLAMIDAE 

Acanthomicrolaimus Stewart & Nicholas, 1987 
Microlaimus De Man, 1880 

Familia EPSILONEMATIDAE 
Perepsilonema  Lorenzen, 1973 

Família MONOPOSTHIIDAE 
Nudora  Cobb, 1920 
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Tabela 5.2.3-16: Inventário faunístico dos Nematoda (meiofauna) encontrados na praia 
arenosa na área do empreendimento nas campanhas realizadas nas estações de 

primavera/09 e outono/10. Continuação. 
TAXA

Família LEPTOLAIMIDAE 
Camacolaimus  De Man, 1889 

Leptolaimus  De Man, 1876 
Família HALIPLECTIDAE 
Haliplectus  Cobb, 1913 

Ordem MONHYSTERIDA 
Família XYALIDAE 

Gonionchus Cobb, 1920 
Metadesmolaimus Stekhoven, 1935 

Omicronema Cobb, 1920 
Pseudosteineria Wieser, 1956 

Theristus Bastian, 1865 
Tricotheristus Wieser, 1956 
Família AXONOLAIMIDAE 

Apodontium  Cobb, 1920 
Axonolaimus  De Man, 1889 

A diversidade média dos gêneros de Nematoda apresentou os menores valores na área 

do mediolitoral superior e os maiores valores no mediolitoral inferior, em ambas as 

campanhas (Figura 5.2.3-41A e B).  
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Figura 5.2.3-41: Diversidade (índice de Shannon-Wiener) dos gêneros de Nematoda (meiofauna) nos níveis 
do mediolitoral da praia arenosa. A = campanha na estação de primavera/09; B = campanha na estação de 

outono/10. 

A estrutura trófica dos Nematoda foi marcadamente diferente entre os níveis do 

mediolitoral, sendo o nível superior dominado pelos herbívoros, enquanto no nível inferior, 

os detritívoros não seletivos foram os dominantes, sendo esse padrão observado em 

ambas as campanhas (Figura 5.2.3-42).  
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Figura 5.2.3-42: Estrutura trófica dos gêneros de Nematoda (meiofauna) nos níveis do mediolitoral da praia 
arenosa. 1A = detritívoros seletivos; 1B = detritívoros não seletivos; 2A = herbívoros;  2B = 

predadores/onívoros. A = campanha na estação de primavera/09; B = campanha na estação de outono/10. 

A análise de agrupamento, baseada na densidade dos gêneros de Nematoda, evidenciou 

uma separação dessa comunidade em função dos níveis do mediolitoral nas duas 

campanhas (Figura 5.2.3-43A e B), o que foi confirmado pelo teste de significância 

ANOSIM (p < 0,05). 
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Figura 5.2.3-43: Análise de agrupamento baseada na densidade dos gêneros de Nematoda, considerando 

os níveis do mediolitoral. A = campanha na estação de primavera/09; B = campanha na estação de 
outono/10. 

Por fim, as curvas de K-dominância confirmam todos os padrões anteriormente 

observados, com uma distinção bastante clara entre os níveis do mediolitoral nas duas 

campanhas (Figura 5.2.3-44A e B). 
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Figura 5.2.3-44: Curvas de K-dominância baseadas na densidade dos gêneros de Nematoda, considerando 

os níveis do mediolitoral. A = campanha na estação de primavera/09; B = campanha na estação de 
outono/10. 

Em relação aos táxons de Copepoda, foram encontrados apenas 5 gêneros de Copepoda 

Harpacticoida nas duas campanhas (Tabela 5.2.3-17). A maior abundância total foi do 

gênero Arenopontia em ambas as campanhas (Figura 5.2.3-45A e B).  
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Tabela 5.2.3-17: Inventário faunístico dos Copepoda (meiofauna) encontrados na praia 
arenosa na área do empreendimento, nas campanhas realizadas nas estações de 

primavera/09 e outono/10. 

 

TAXA
Filo ARTHROPODA 

Subfilo CRUSTACEA 

Classe Maxillopoda 

Subclasse COPEPODA 

Ordem HARPACTICOIDA 

Família ARENOPONTIIDAE 

Arenopontia  Kunz, 1937 

Família ECTINOSOMATIDAE 

Halectinosoma Lang, 1944 

Família LEPTASTACIDAE 

Leptastacus  Scott, 1906 

Paraleptastacus  Wilson, 1932 

Sextonis  Huys, 1992 
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Figura 5.2.3-45: Abundância relativa dos táxons de Copepoda (meiofauna) no total das amostras coletadas 
na praia arenosa. A = campanha na estação de primavera/09; B = campanha na estação de outono/10. 

Os Copepoda mostraram o mesmo padrão que os Nematoda, ou seja, uma clara 

diferença entre as comunidades dos níveis do médiolitoral superior e inferior (Figuras 

5.2.3-46A e B; 5.2.3-47A e B). 
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Figura 5.2.3-46: Abundância relativa dos gêneros de Copepoda (meiofauna) nos níveis do mediolitoral da 
praia arenosa. A = campanha na estação de primavera/09; B = campanha na estação de outono/10. 
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Figura 5.2.3-47: Análise de agrupamento baseada na densidade dos gêneros de Copepoda,  considerando 
os níveis do mediolitoral. A = campanha na estação de primavera/09; B = campanha na estação de 

outono/10. 
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e) Ictiofauna 

Considerando a proposta do estudo, os subsequentes resultados e considerações, visam 

contribuir tecnicamente com a produção de conhecimento referente à ictiofauna da região 

costeira do Município de Presidente Kennedy, local destinado à implantação do porto para 

escoamento de minério de ferro da empresa Ferrous.  

Neste sentido, foram abordados todos os itens contidos no Termo de Referência relativo 

ao supracitado empreendimento, além de terem sido concomitantemente atendidas as 

atividades técnicas mínimas contidas na Resolução CONAMA nº 001/86 no que tange à 

comunidade de teleósteos que ocorre na região sob influência do empreendimento, a 

saber: riqueza e abundância de espécies, sua distribuição geográfica e diversidade, 

estado de conservação e a integridade dos processos ecológicos, detalhamento das 

espécies raras, endêmicas, migratórias, ameaçadas de extinção e aquelas protegidas 

pela legislação vigente (federal, estadual e municipal) e outras utilizadas pela população 

local como recurso pesqueiro (valor econômico). Ademais, foi investigada a presença de 

áreas de preservação permanente e incluídos dados sobre estatísticas pesqueiras 

disponíveis da região somados a consulta aos pescadores sobre a ocorrência das 

espécies ao longo do ano e a dinâmica das pescarias (conhecimento popular). 

Ao longo de todo documento a apresentação das informações exigidas e as exposições 

são respaldadas em estudos técnicos e científicos, quando possível, e na experiência dos 

consultores responsáveis.  
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• Metodologia 

– Aspectos biológicos 

 Malha amostral 

Como apresentado na proposta original, a ictiofauna foi estudada em oito estações 

englobando tanto a ADA e a AID. No total, seis amostragens foram realizadas nas áreas 

sujeitas a influências diretas do empreendimento, contemplando as intervenções 

marinhas previstas da ponte de acesso, bacia de evolução, canal de dragagem e área de 

descarte. Devido à grande extensão do canal de dragagem (aproximadamente 15 km), 

três pontos de coleta foram indicados considerando a variação batimétrica da região. As 

duas estações restantes estão situadas dentro da AID, uma localizada ao norte das 

estruturas previstas e outra ao sul. Neste sentido, as estações foram nomeadas como 

DESCARTE, PONTE DE ACESSO, BACIA DE EVOLUÇÃO, CANAL 01, CANAL 02, 

CANAL 03, NORTE e SUL. Suas localizações espaciais, bem como o posicionamento 

(Coordenadas UTM, Datum WGS-84) das coletas realizadas nas duas campanhas (06 de 

novembro a 13 de novembro de 2009 e 29 de março a 05 de abril de 2010), podem ser 

observados na Figura 5.3.2-48 e Tabelas 5.3.2-18 a 5.3.2-21. 
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• Coletas (Artes de pesca) 

A ictiofauna é um grupo que apresenta grande distribuição no ambiente marinho, além de 

apresentar ampla diversidade de aspectos biológicos/ecológicos. Devido a essa 

peculiaridade, a maximização de técnicas de captura é uma estratégia indicada visando à 

amostragem do maior número possível de constituintes da ictiocenose, de diferentes 

hábitos e, dessa forma, realizar um diagnóstico eficiente.  

Para atingir tal objetivo foi utilizada, em todas as estações, uma arte de pesca ativa, a 

rede de arrasto (cuja captura independe da atividade do pescado), e duas passivas, 

espinhel e rede de espera (cuja captura depende do deslocamento ativo das espécies). 

Tal estratégia é indicada em diversos estudos de levantamentos da ictiofauna, além de já 

ter sido aplicado em monitoramentos semelhantes realizados pela CEPEMAR, como por 

exemplo no monitoramento do terminal Luciano Villas Boas Machado, em Ponta de Areia 

- Caravelas / Bahia. 

No presente estudo, o arrasto de fundo foi adotado como a principal arte de pesca para o 

diagnóstico. É um petrecho amplamente empregado para amostragem bentônica de 

substrato inconsolidado e, por ser pouco seletiva, permite boa amostragem da ictiofauna 

demersal (Vianna & Almeida, 2005). Já a rede de espera e espinhel foram consideradas 

técnicas acessórias de coleta, sendo seu aspecto qualitativo o de maior importância 

devido à baixa captura associada à sua maior seletividade. 

Em paralelo à metodologia pré-estabelecida, o procedimento adotado na amostragem de 

campo levou em consideração o conhecimento empírico do mestre da embarcação e de 

seus tripulantes. Essa é uma prática que produz resultados eficientes relativos à captura, 

devido aos seus conhecimentos sobre as técnicas de pescaria e sobre a região estudada, 

normalmente conhecida pelos pescadores locais. 
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O levantamento da ictiofauna na área do empreendimento durante a primeira campanha 

foi realizado a bordo do barco “São José”, integrante da frota pesqueira de Barra do 

Itabapoana, direcionado para a pesca com espinhel. No entanto, o emprego das três artes 

de pesca propostas no TR foi possível mediante pequenas adaptações. O referido barco 

tem 10,8 metros de comprimento por 3 m de largura, é impulsionado por um motor de 

centro a diesel com potência de 75 HP, possui capacidade de armazenagem de sete 

toneladas e não conta com frigorífico ou guincho. Na segunda campanha foi utilizado o 

barco “Abençoado” que possui 8,8 metros de comprimento e 2,1 m de boca, opera com 

um motor de centro a diesel com 88 HP. Suas menores medidas limitam a capacidade de 

armazenagem que é de 1,5 ton. Ademais, tal embarcação trabalha com tangones (duas 

redes simultâneas) e possui um guincho que auxilia na operação de lançamento e 

recolhimento das redes. Com essa configuração o “Abençoado” atua preponderantemente 

na pesca do camarão-sete-barbas. 
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Tabelas 5.3.2-18. Coordenadas de localização do lançamento e recolhimento dos 
petrechos de espinhel e rede de espera para a captura da ictiofauna, durante a 1ª 

campanha – Novembro/09. 
ESTAÇÃO DESCARTE 

Lançamento Recolhimento  
Petrecho Data Hora Posição Data Hora Posição 

10:30 0319071 
7634852 15:30 0319071 

7634852 
Espinhel 08/11/2009 

10:41 0318912 
7634780 

08/11/2009 
15:40 0318912 

7634780 

10:18 0318772 
7635380 15:50 0318772 

7635380 Rede de 
Espera 08/11/2009 

10:22 0318610 
7635200 

08/11/2009 
16:15 0318610 

7635200 
ESTAÇÃO BACIA DE EVOLUÇÃO 

Lançamento Recolhimento 
Petrecho 

Data Hora Posição Data Hora Posição 

12:34 0303810 
7648874 15:59 0303810 

7648874 
Espinhel 11/11/2009 

12:56 0303204 
7648073 

11/11/2009 
16:20 0303204 

7648073 

12:22 0303945 
7649284 15:38 0303945 

7649284 Rede de 
Espera 11/11/2009 

12:30 0303804 
7649083 

11/11/2009 
15:50 0303804 

7649083 
OBS: Rede de espera e espinhel com esforço de coleta diferente dos demais com três horas ao invés de 4 horas devido 

as condições ruins do tempo com muito vento e mar forte. 
ESTAÇÃO PONTE DE ACESSO 

Lançamento Recolhimento 
Petrecho 

Data Hora Posição Data Hora Posição 

07:58 0299751 
7651440 12:50 0299751 

7651440 
Espinhel 10/11/2009 

08:22 0300574 
7652003 

10/11/2009 
13:26 0300574 

7652003 

08:30 0300977 
7651773 13:37 0300977 

7651773 Rede de 
Espera 10/11/2009 

08:38 0300836 
7651576 

10/11/2009 
13:50 0300836 

7651576 

OBS: Durante o recolhimento o espinhel arrebentou o cabo principal, sendo recuperado logo em seguida. 

ESTAÇÃO NORTE 
Lançamento Recolhimento 

Petrecho 
Data Hora Posição Data Hora Posição 

06:54 0306163 
7654869 11:14 0306163 

7654869 
Espinhel 11/11/2009 

07:15 0305478 
7654057 

11/11/2009 
11:49 0305478 

7654057 

06:33 0306400 
7655466 10:50 0306400 

7655466 Rede de 
Espera 11/11/2009 

06:38 0306246 
7655293 

11/11/2009 
11:03 0306246 

7655293 
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Tabelas 5.3.2-18: Coordenadas de localização do lançamento e recolhimento dos 
petrechos de espinhel e rede de espera para a captura da ictiofauna, durante 1ª 

campanha – Novembro/09 (Continuação). 
ESTAÇÃO SUL 

Lançamento Recolhimento 
Petrecho 

Data Hora Posição Data Hora Posição 

05:30 0299977 
7641958 09:33 0299977 

7641958 
Espinhel 13/11/2009 

05:47 0299614 
7642335 

13/11/2009 
10:08 0299614 

7642335 

05:11 0300089 
7642037 09:21 0300089 

7642037 Rede de 
Espera 13/11/2009 

05:24 0300074 
7641814 

13/11/2009 
09:29 0300074 

7641814 
ESTAÇÃO CANAL 1 

Lançamento Recolhimento 
Petrecho 

Data Hora Posição Data Hora Posição 

11:50 0304774 
7646158 16:07 0304774 

7646158 
Espinhel 12/11/2009 

12:13 0304424 
7645338 

12/11/2009 
16:37 0304424 

7645338 

11:40 0304928 
7646481 15:40 0304928 

7646481 Rede de 
Espera 12/11/2009 

11:44 0304847 
7646287 

12/11/2009 
15:57 0304847 

7646287 
ESTAÇÃO CANAL 2 

Petrecho Petrecho 
Petrecho 

Data Hora Posição Data Hora Posição 

06:23 0308666 
7642264 10:26 0308666 

7642264 
Espinhel 12/11/2009 

06:49 0308297 
7641453 

12/11/2009 
11:00 0308297 

7641453 

06:01 0309011 
7643026 10:00 0309011 

7643026 Rede de 
Espera 12/11/2009 

06:09 0308918 
7642778 

12/11/2009 
10:12 0308918 

7642778 
ESTAÇÃO CANAL 3 

Lançamento Recolhimento 
Petrecho 

Data Hora Posição Data Hora Posição 

08:09 0313403 
7638141 12:23 0313403 

7638141 
Espinhel 09/11/2009 

08:40 0312681 
7636916 

09/11/2009 
13:22 0312681 

7636916 

08:44 0313010 
7636705 13:30 0313010 

7636705 Rede de 
Espera 09/11/2009 

08:50 0312850 
7636560 

09/11/2009 
13:52 0312850 

7636560 
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Tabela 5.3.2-19. Coordenadas de localização do início e fim dos arrastos de fundo para a 
captura da ictiofauna, durante a 1ª campanha – Novembro/09. 

COORDENADAS (UTM) 

INÍCIO FIM ÁREA CÓDIGO HORÁRIO 

Coord. (x) Coord. (y) Coord. (x) Coord. (y) 

DE-01 09:32 – 10:02 0318812 7635239 0317814 7635121 
DESCARTE 

DE-02 10:15 – 10:45 0317918 7635106 0318670 7635217 

BE-01 13:54 – 14:24 0302900 7648285 0303326 7648732 BACIA DE 
EVOLUÇÃO BE-02 14:45 – 15:15 0302949 7648083 0303268 7648631 

PA-01 07:06 – 07:36 0299363 7651405 0298778 7651929 PONTE DE 
ACESSO PA-02 08:48 – 09:18 0299332 7651242 0298364 7650855 

NO-01 10:28 – 10:58 0306112 7655747 0306431 7656764 
NORTE 

NO-02 11:10 – 11:40 0306390 7656672 0305924 7655975 

SU-01 06:18 – 06:43 0301217 7641900 0301313 7642569 
SUL 

SU-02 - - - - - 

C1-01 12:59 – 13:29 0305384 7645822 0305788 7646137 
CANAL 1 

C1-02 13:41- 14:21 0305537 7645852 0305253 7644966 

C2-01 07:26 – 07:56 0309073 7642510 0309356 7643240 
CANAL 2 

C2-02 08:10 – 08:40 0309241 7642945 0309447 7643383 

C3-01 14:56 – 15:26 0312868 7636987 0313441 7637690 
CANAL 3 

C3-02 15:45 – 16:15 0312909 7637185 0311749 7637040 
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Tabelas 5.3.2-20. Coordenadas de localização do lançamento e recolhimento dos 
petrechos de espinhel e rede de espera para a captura da ictiofauna, durante a 2ª 

campanha – Março/10. 
ESTAÇÃO DESCARTE 

Lançamento Recolhimento  
Petrecho Data Hora Posição Data Hora Posição 

08:19 0318566 
7635010 12:14 0318566 

7635010 
Espinhel 02/04/2010 

08:29 0318768 
7634365 

02/04/2010 
12:42 0318768 

7634365 

08:10 0318695 
7635328 11:55 0318695 

7635328 Rede de 
Espera 02/04/2010 

08:14 0318613 
7635168 

02/04/2010 
12:07 0318613 

7635168 
ESTAÇÃO BACIA DE EVOLUÇÃO 

Lançamento Recolhimento 
Petrecho 

Data Hora Posição Data Hora Posição 

07:24 0304360 
7649038 09:42 0304360 

7649038 
Espinhel 30/03/2010 

07:48 0304348 
7649027 

30/03/2010 
10:20 0304348 

7649027 

07:00 0303761 
7649022 10:29 0303761 

7649022 Rede de 
Espera 30/03/2010 

07:07 0303683 
7648906 

30/03/2010 
10:40 0303683 

7648906 
ESTAÇÃO NORTE 

Lançamento Recolhimento 
Petrecho 

Data Hora Posição Data Hora Posição 

07:09 0306106 
7655273 10:23 0306106 

7655273 
Espinhel 31/03/2010 

07:24 0306590 
7655883 

31/03/2010 
11:00 0306590 

7655883 

06:59 0306088 
7655326 10:12 0306088 

7655326 Rede de 
Espera 31/03/2010 

07:03 0305970 
7655252 

31/03/2010 
10:20 0305970 

7655252 
ESTAÇÃO SUL 

Lançamento Recolhimento 
Petrecho 

Data Hora Posição Data Hora Posição 

10:17 0301355 
7641842 13:38 0301355 

7641842 
Espinhel 01/04/2010 

10:32 0301633 
7641579 

01/04/2010 
14:00 0301633 

7641579 

10:08 0301262 
7641915 13:26 0301262 

7641915 Rede de 
Espera 01/04/2010 

10:12 0301279 
7641858 

01/04/2010 
13:33 0301279 

7641858 
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Tabela 5.3.2-21. Coordenadas de localização do início e fim dos arrastos de fundo para a 
captura da ictiofauna, durante a 2ª campanha – Março/10. 

COORDENADAS (UTM) 

INÍCIO FIM ÁREA CÓDIGO HORÁRIO 

Coord. (x) Coord. (y) Coord. (x) Coord. (y) 
DE-01 08:39 – 09:09 0318746 7634048 0317923 7632531 

DESCARTE 
DE-02 09:19 – 09:49 0317945 7632630 0317883 7633733 
BE-01 08:03 – 08:33 0303292 7649101 0303004 7648647 BACIA DE 

EVOLUÇÃO BE-02 08:49 – 09:20 0302974 7648879 0303468 7649820 
PA-01 11:15 – 11:45 0299232 7651289 0299172 7651820 PONTE DE 

ACESSO PA-02 12:02 – 12:32 0299163 7651800 0300290 7651242 
NO-01 07:32 – 08:02 0306234 7655897 0305387 7654678 

NORTE 
NO-02 08:13 – 08:43 0305576 7654855 0305984 7656152 
SU-01 - - - - - 

SUL 
SU-02 - - - - - 
C1-01 12:05 – 12:35 0304870 7646361 0303528 7645950 

CANAL 1 
C1-02 12:45 – 13:16 0303419 7646304 0304618 7647328 
C2-01 07:57 – 08:27 0309094 7642390 0307850 7641062 

CANAL 2 
C2-02 08:48 – 09:18 0307971 7641071 0307080 7640615 
C3-01 13:19 – 13:49 0312848 7636591 0311331 7636392 

CANAL 3 
C3-02 14:07 – 14:37 0311221 7636441 0312207 7637182 

Os petrechos empregados nas coletas apresentaram configurações semelhantes ao 

material empregado pelos pescadores locais nas pescarias comerciais, características 

que variam dependendo da região da costa brasileira, influenciada principalmente pelas 

peculiaridades da espécie-alvo e das conformações fisiográficas do ambiente marinho. A 

seguir são descritas tais particularidades dos materiais de coleta adotados no presente 

estudo. 

Na 1ª campanha, a rede de arrasto com portas (aproximadamente 20 kg cada) 

apresentava malha de 20 mm entre nós adjacentes em todo seu corpo, inclusive 

ensacador, 13 m de comprimento, boca com 7 m de largura e 1,5 m de altura (Figura 

5.3.2-49). Com a alteração do barco na coleta seguinte, a configuração da rede de arrasto 

sofreu um pequena diferenciação apresentando portas de aproximadamente 20 Kg cada, 

malha de 22 mm entre nós adjacentes no corpo e 18 mm no ensacador, 14 m de 

comprimento, boca com 3 m de largura e 2 m de altura. Devido a essas diferenças, não 

consideramos neste relatório uma comparação entre as campanhas, apenas dirigimos a 

apresentação dos resultados à diferenciação e caracterização dos locais de coleta 
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escolhidos. Dessa forma, contemplamos os aspectos ecológicos e biológicos mais 

pertinentes relacionados à atividade que pretende ser desenvolvida na região. 

 
Figura 5.3.2-49: Detalhe da estrutura da 
porta da rede de arrasto e sua malha,  

empregada na 1ª campanha - 
Novembro/09 

O espinhel utilizado nas coletas era composto por um cabo principal de aproximadamente 

10 mm e anzóis fixados, inicialmente, com empates de aço. Posteriormente, optou-se pela 

utilização do espinhel com empate de nylon, como tentativa de aumentar a eficiência do 

petrecho. Foram utilizados três diferentes quantidades de anzóis, todos número 14, sendo 

107 no ponto Descarte, 184 no Canal 03 e no restante, 120 anzóis. Em todas as estações 

foram essencialmente iscados com peixes (Figuras 5.3.2-50 e 5.3.2-51). Diferentemente 

da pescaria de espinhel em regiões oceânicas (espinhel de superfície ou “boiado”), o 

presente petrecho apresentava pesos em seu cabo principal, configurando-o como um 

espinhel de fundo. 
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Figura 5.3.2-50: Detalhe da estrutura do petrecho de espinhel e do 
material utilizado como isca nas amostragens realizadas. 

 

 

Figura 5.3.2-51: Faina de lançamento do petrecho de espinhel

.
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A rede de espera utilizada apresentava quatro panos distintos, sendo dois de malha com 
35mm entre nós adjacentes e dois com malha com 55mm entre nós adjacentes.No total 
media 50 metros de comprimento e 1,5 metros de altura (Figuras 5.3.2-52 e 5.3.2-53). 
Assim como o espinhel, a rede de espera possuía configuração idêntica nas duas 
campanhas.  

 
Figura 5.3.2-52: Detalhe da estrutura 

do petrecho de rede de espera. 

 
Figura 5.3.2-53: Faina de 

recolhimento do petrecho de rede de 
espera. 

O esforço de coleta dos arrastos foi de duas amostragens de 30 minutos durante o 

período diurno para cada estação. Com exceção da estação Sul, onde foi possível realizar 

apenas um arrasto de forma incompleta (25 minutos) durante a coleta de novembro de 

2009. A referida estação revelou particularidades que provocaram limitações no uso da 

rede de arrasto. Durante o primeiro arrasto a rede sofreu avarias devido ao tipo de fundo 

formado por pedras, impedindo a realização do segundo lance. Os petrechos passivos 

trabalharam em períodos matutinos e vespertinos, com a rede de espera e espinhel 

ficando submersos por cerca de quatro horas em cada estação.  

Após as amostragens, o material ictiológico coletado foi etiquetado, separado por estação 

e petrecho utilizado, conservado em gelo e, posteriormente, fixado em formol a 10%. 

Exemplares maiores que 15 cm de comprimento total tiveram o formol diluído injetado 

diretamente na musculatura e na cavidade abdominal, para evitar putrefação, enquanto 

que os demais indivíduos, de menor tamanho, foram simplesmente mergulhados no 
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fixador. Alguns exemplares foram transportados ao laboratório congelados para 

manutenção da coloração visando a realização de um registro fotográfico.

• Trabalho de laboratório 

No laboratório, todos os exemplares coletados foram lavados em água corrente para 

retirada do excesso de formol, em seguida foram identificados em nível específico com 

auxílio de literatura especializada (e.g. Menezes & Figueiredo, 1980; Figueiredo & 

Menezes, 2000; Marceniuk, 2005; Moura & Lindeman, 2007) e tiveram mensurados o 

peso total em gramas (PT-g). Após o processamento, ao menos um exemplar de cada 

espécie foi depositado em uma coleção de referência do Laboratório de Biologia e 

Tecnologia Pesqueira IB/UFRJ (Figura 5.3.2-54). Posteriormente parte dessa coleção 

será encaminhada para ser incorporada ao acervo científico das coleções do Laboratório 

de Ictiologia – DBAV/UERJ e Laboratório de Ictiologia – MNRJ, instituições aptas a 

receber, armazenar e catalogar o material coletado. 

 
Figura 5.3.2-54: Exemplos de acondicionamento dos 

espécimes depositados na coleção referência no Laboratório 
de Biologia e Tecnologia Pesqueira/UFRJ.  

• Análise dos dados 

Em trabalhos comparativos, a padronização do esforço de coleta é um dos objetivos que 

deve ser sempre almejado em campo. No entanto, devido a diversos motivos, nem 

sempre é possível atingir tal padronização. Nesse caso, os dados gerados devem ser 

comparados na forma de Captura por Unidade de Esforço (CPUE). No presente estudo, a 
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CPUE foi utilizada como estimativa de abundância para cada espécie e estação, tanto em 

número de indivíduos, quanto por peso, segundo King (1996) e Sparre & Venema (1997). 

Para a todos os petrechos a unidade de esforço empregada foi de indivíduos/hora e 

biomassa/hora. Vale ressaltar que mesmo em unidades equivalentes não é possível a 

comparação entre os petrechos.  

A ictiocenose capturada foi organizada taxonomicamente seguindo Nelson (2006) e teve 

verificado o seu status de ameaça em listas oficiais nacionais (Instrução Normativa nº 5, 

de 21 de maio de 2004 e Instrução Normativa nº 52, de 08 de novembro de 2005 – MMA, 

Lista Nacional de Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçados de Extinção 

ou Sobreexplotação), no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

(2009) e internacionais (CITES – Convención sobre el Comercio Internacional de 

Espécies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, e Red List da IUCN – World 

Conservation Union).  

Para as análises da estrutura da ictiofauna referentes às diferenças espaciais entre as 

estações, foram empregadas medidas univariadas de riqueza de espécies, abundância 

(CPUE) e índices de diversidade em conjunto com Análise Multivariada de 

Correspondência. Essa última técnica é um método estatístico baseado em modelos de 

resposta das espécies em função de variações ambientais não disponíveis (Clarke & 

Warwick, 1994). Para tal, é recomendado o uso apenas das espécies dominantes (e.g., 

Selleslagh & Amara, 2008). No entanto, devido ao alto número de espécies exclusivas em 

cada estação de coleta, no presente estudo, foram utilizadas todas as espécies, como 

apresentado no item seguinte. Outro aspecto considerado nesta avaliação são os dados 

provenientes da literatura científica sobre a biologia das espécies capturadas (e.g. 

Randall, 1983; Figueiredo & Menezes, 2000; Vianna & Almeida, 2005), importantes fontes 

de informação que permitem, em alguns casos, realizar inferências sobre o ambiente 

estudado com uma boa margem de segurança. 

Para a realização das análises gráficas, matemáticas e estatísticas foram utilizadas as 

rotinas dos programas PAST (Hammer et al, 2001), Statistica 6.0 (StatSoft, 2001) e 

Microsoft Excel 2007 (Microsoft Corp., 2007).  
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• Dinâmica pesqueira 

O levantamento de dados acerca da atividade pesqueira na área de influência do 

empreendimento foi realizado concomitantemente à coleta da ictiofauna, aproveitando o 

contato diário com a comunidade que participa ativamente da atividade e tira o seu 

sustento da pesca. Devido à premência de tempo, decidiu-se fazer o levantamento da 

comunidade mais próxima, Barra de Itabapoana, uma vez que um entreposto de pesca 

dessa região especificamente foi utilizado como base secundária. Ademais, este local era 

utilizado como ponto de partida e chegada das coletas no campo, já que o barco 

empregado nas mesmas atuava nesse entreposto.  

A descrição da atividade pesqueira na comunidade de Barra do Itabapoana foi feita 

através de observações diretas durante a campanha, tanto no entreposto, quanto durante 

as coletas, e de entrevistas com pescadores da região, com a tripulação do barco 

utilizado para as amostragens e com o dono do entreposto de pesca. Os dados obtidos 

abrangeram alguns aspectos importantes para a descrição da atividade pesqueira local, 

tais como locais de desembarque comumente utilizados, pesqueiros contidos ou próximos 

das ADA e AID do empreendimento, modalidades de pesca empregadas, épocas do ano 

das espécies-alvo e dos recursos pesqueiros e localidades aproximadas de onde eles são 

capturados. Ademais, outros aspectos foram contemplados, como números aproximados 

de pescadores e de barcos atuantes, infra-estrutura disponível para armazenamento, 

beneficiamento e distribuição do produto e relação entre os pescadores de Barra do 

Itabapoana com a colônia de pesca que abrange a comunidade. No entanto, essas 

particularidades estão abordadas de forma mais completa no item referente aos aspectos 

sócio econômicos – Capítulo 5.3. 

Não foram possíveis a elaboração e aplicação de questionários aos pescadores e o 

acompanhamento do desembarque, portanto, não puderam ser gerados dados 

quantitativos. Tampouco foi possível a obtenção de dados oficiais recentes da 

produtividade pesqueira, pois os mesmos não se encontram disponíveis. Entretanto, a 

metodologia aplicada, de obtenção dos dados através de entrevistas abertas, que 

permitem que o entrevistado discorra livremente sobre o tema abordado, seguindo um 

roteiro de perguntas formuladas gera dados qualitativos de boa confiabilidade (Mourão & 

Nordi, 2006). A observação em campo das artes utilizadas e da delimitação de pesqueiros 
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também pode ser considerada confiável, a exemplo das entrevistas livres (Chaves & 

Robert, 2003; Hanazaki & Begossi, 2006). 

• Resultado 

– Aspectos biológicos 

 Composição específica 

Considerando duas campanhas realizadas, a primeira em novembro de 2009 e a segunda 

em março de 2010, foram amostradas 78 espécies referentes a 36 famílias (Tabela 5.3.2-

16) totalizando 2.066 indivíduos e biomassa de 189.971,9 gramas (Tabelas 5.3.2-17 e 

5.3.2-18). Dentre as espécies capturadas, a maioria foi de teleósteos, sendo que os 

elasmobrânquios foram representados por cinco espécies: Dasyatis americana, Gymnura 

altavela, Rhinobatos horkelii, Rhizoprionodon porosus e Zapteryx brevirostris (Tabela 

5.3.2-13). As espécies mais abundantes foram, em ordem decrescente de 

representatividade, o coió, ou falso-voador (Dactylopterus volitans), com 31,8% dos 

indivíduos, seguido do roncador (Conodon nobilis) com 12,5%, da olhuda (Pellona 

harroweri) com cerca de 9%, da pelada (Odontognathus mucronatus) com cerca de 7% e 

da tortinha (Isopisthus parvipinnis) com 5%. Juntas, essas cinco principais espécies 

somam 65,7% da abundância (Tabela 5.3.2-15). Em termos de biomassa, a principal 

espécie foi a raia-manteiga (Dasyatis americana), com 29,2% e apenas quatro indivíduos 

capturados, seguida do roncador, com 20,4% e da raia-chapéu (Gymnura altavela), com 

5% da biomassa em apenas um único indivíduo capturado. 

Vale destacar que 21 indivíduos do gênero Stellifer não foram classificados a nível 

específico. Entretanto, Menezes et al. (2003) consideram esse morfotipo como uma 

espécie a ser descrita. Até o presente momento, não se teve notícia da descrição formal 

do mesmo, o que o tornaria uma espécie válida. Todos os exemplares desse morfotipo 

foram devidamente catalogados e guardados em uma coleção referência. Em futuros 

trabalhos na região que demandem novos relatórios, o material poderá ser identificado 

caso haja literatura disponível para tal.  

O arrasto foi a arte de pesca que obteve maior captura absoluta, representando 95,8% do 

total de exemplares pertencentes a 67 espécies. As estações Ponte de Acesso e Bacia de 

Evolução foram responsáveis pelas maiores abundâncias (798 e 687 indivíduos, 
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respectivamente) enquanto que Descarte e Sul obtiveram os menores valores (62 e 7 

indivíduos, respectivamente). A riqueza total de cada estação referente ao arrasto obteve 

um padrão semelhante, com as estações Ponte de Acesso e Descarte apresentando 

maiores números de espécies (32 e 19 espécies, respectivamente) e Bacia de Evolução, 

Canal 03  Sul com os menores números (6, 6 e 5 espécies, respectivamente).  

Em termos de biomassa, o total representado pelo arrasto foi de 45%, especialmente 

devido ao alto destaque das capturas realizadas no Canal 03 e Ponte de Acesso que 

juntas perfizeram 59,5% do total amostrado por esse petrecho (total de 85.642,7 g). Tal 

distinção na biomassa, especificamente em relação a estação Canal 03, ocorreu devido à 

captura de um grande cardume de roncador (Conodon nobilis) durante a segunda 

campanha, fato que fez com que a espécie contribuísse com 94,4% da biomassa e 88,3% 

do número de indivíduos capturados nesta estação durante os dois perídos de coleta 

(Figura 5.3.2-55). Já a estação Sul mesmo com um número baixo de indivíduos coletados 

apresentou proporcionalmente uma alta biomassa, resultado da captura de um exemplar 

de peixe-cofre da espécie Acanthostracion quadricornis o qual pesava 1.623,2 g (Figura 

5.3.2-56). 

No entanto, excetuando-se o camarão, poucos pescados capturados pelo arrasto 

possuem tamanho ou valor de mercado suficientes para serem considerados 

interessantes economicamente, em sua maioria sendo vendidos, quando o são, na 

categoria denominada Mistura, cujo valor por quilograma raramente excede R$ 2,00 nos 

mercados distribuidores (CEASA-RJ, 2010; CEAGESP-SP, 2010). 
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Figura 5.3.2-55: Cardume de roncador (Conodon nobilis) capturado na rede de 

arrasto na estação Canal 03 totalizando 28.301,4 g em um único arrasto. 

 

 
Figura 5.3.2-56: Acanthostracion quadricornis capturado na rede de arrasto na estação Sul. 51,5 cm de 

comprimento total. 
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Tabela 5.3.2-22: Lista taxonômica das espécies de peixes capturadas por todas as artes 
de pesca durante as duas campanhas (Novembro/09 e Março/10) realizadas em 

Presidente Kennedy. 
Classe Chondrichthyes 
 Sub-classe Elasmobranchii 
   Ordem Carcharhiniformes 
    Família Carcharhinidae 
     Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861) 
   Ordem Rajiformes 
    Família Rhinobatidae 
     Rhinobatos horkelii Muller & Henle, 1841 
     Zapteryx brevirostris (Muller & Henle, 1841) 
   Ordem Myliobatiformes 
    Família Dasyatidae 
     Dasyatis americana Hildebrand & Schroeder, 1928 
     Família Gymnuridae 
     Gymnura altavela (Linnaeus, 1758) 
Classe Actinopterygii 
 Sub-classe Neopterygii 
  Divisão Teleostei 
   Ordem Anguiliformes 
    Família Muraenidae 
     Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829) 
     Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831 
   Ordem Clupeiformes 
    Família Pristigasteridae 
     Pellona harroweri (Fowler, 1917) 
    Família Engraulidae 

Anchoa filifera (Fowler, 1915)      
Anchoa januaria (Steindachner, 1879) 
Anchoa lyolepis (Evermann & Marsh, 1900) 
 Anchoa spinifera (Valenciennes, 1848) 

    Família Clupeidae 
     Chirocentrodon bleekerianus (Poey, 1867) 
     Odontognathus mucronatus Lacepède, 1800 
     Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818) 
     Sardinella janeiro (Steindachner, 1879) 
   Ordem Siluriformes 
    Família Ariidae 
     Arius phrygiatus Valenciennes, 1840 
     Aspistor luniscutis (Valenciennes, 1840) 

Cathorops arenatus (Valenciennes, 1840) 
Cathorops spixii (Agassiz, 1829) 

   Ordem Aulopiformes 
    Família Synodontidae 
     Synodus foetens (Linnaeus, 1766) 
     Trachinocephalus myops (Forster, 1801) 
   Ordem Lophiiformes 
    Família Ogcocephalidae 
     Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758) 
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Tabela 5.3.2-22: Lista taxonômica das espécies de peixes capturadas por todas as artes 
de pesca durante as duas campanhas (Novembro/09 e Março/10) realizadas em 

Presidente Kennedy (Continuação). 
Ordem Scorpaeniformes 

    Família Dactylopteridae 
     Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) 
    Família Scorpaenidae 
     Scorpaena brasiliensis Cuvier, 1829 
     Scorpaena isthmensis Meek & Hildebrand, 1928 
    Família Triglidae 
     Prionotus punctatus (Bloch, 1793) 
   Ordem Perciformes 
    Família Serranidae 
     Diplectrum formosum (Linnaeus, 1766) 
    Família Echeneidae 
     Echeneis naucrates Linnaeus, 1758 

Família Carangidae 
     Caranx crysos (Mitchill, 1815) 

Caranx latus Agassiz, 1831 
     Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) 
     Selene setapinnis (MItchill, 1815) 

Selene vomer (Linnaeus, 1758) 
    Família Lutjanidae 
     Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758) 
    Família Gerreidae 
     Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855 
     Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard, 1824) 
    Família Haemulidae 

Boridia grossidens Cuvier, 1830 
Conodon nobilis (Linnaeus, 1758) 
Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830 
Orthopristis ruber (Cuvier, 1830) 

Família Sparidae 
Calamus penna (Valenciennes, 1830) 
Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) 

    Família Sciaenidae 
Ctenosciaena gracilicirrhus (Metzelaar, 1919) 
Cynoscion microlepidotus (Cuvier, 1830) 
Isopisthus parvipinnis (Cuvier, 1830) 
 Larimus breviceps Cuvier, 1830 
 Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758) 
Nebris microps  Cuvier, 1830 
Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875) 
 Stellifer brasiliensis (Schultz, 1945) 
 Stellifer rastrifer (Jordan, 1889) 
 Stellifer stellifer (Bloch, 1790) 

 Stellifer sp. 
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Tabela 5.3.2-22: Lista taxonômica das espécies de peixes capturadas por todas as artes 
de pesca durante as duas campanhas (Novembro/09 e Março/10) realizadas em 

Presidente Kennedy (Continuação). 

    Família Chaetodontidae 
     Chaetodon striatus Linnaeus, 1758 
    Família Scaridae 
     Cryptotomus roseus Cope, 1871 
     Nicholsina usta (Valenciennes, 1840) 
    Família Acanthuridae 
     Acanthurus bahianus Castelnau, 1855 
    Família Ephippidae 

Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782) 
Família Trichiuridae 

     Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 
Família Stromateidae 

Peprilus paru (Linnaeus, 1758) 
Ordem Pleuronectiformes 

    Família Paralichthyidae 
     Citharichthys macrops Dresel, 1855 
     Citharichthys spilopterus Günther, 1862 

Etropus crossotus Jordan & Gilbert, 1882 
Syacium micrurum Ranzani, 1842 
Syacium papillosum (Linnaeus, 1758) 

    Família Bothidae 
     Bothus ocellatus (Agassiz, 1831) 

Bothus robinsi Topp & Hoff, 1972 
    Família Achiridae 
     Trinectes paulistanus (Miranda Ribeiro, 1915) 
    Família Cynoglossidae 
     Symphurus plagusia (Bloch & Schneider, 1801) 
     Symphurus tessellatus (Quoy & Gaimard, 1824) 
   Ordem Tetraodontiformes 
    Família Monacanthidae 
     Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766) 
    Família Ostraciidae 

Acanthostracion polygonius Poey, 1876  
Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758) 

    Família Tetraodontidae 
     Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766) 

Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785) 
     Sphoeroides tyleri Shipp, 1972 
    Família Diodontidae 
     Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 1758) 
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Tabela 5.3.2-23. Dados sobre a riqueza, número de indivíduos, biomassa, diversidade e 
equitabilidade referentes à captura total da ictiofauna durante as duas campanhas 

(novembro/09 e março/10) realizadas em Presidente Kennedy. 
Arrasto 

 Bacia de Evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul Total 

N° de espécies 6 16 13 6 19 16 32 5 67 

N° de indivíduos 687 70 65 154 62 136 798 7 1979 

Biomassa (g) 6734,4 5478,3 4817,3 29965,1 4757,7 9876 20990,4 3023,5 85642,7

Diversidade (H) 0,315 2,237 1,935 0,509 2,646 1,464 2,507 1,550  

Equitabilidade (J) 0,176 0,807 0,754 0,284 0,899 0,528 0,723 0,963  

Rede de espera 

 Bacia de Evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul Total 

N° de espécies 0 1 3 5 2 3 2 4 11 

N° de indivíduos 0 1 4 27 5 9 7 11 64 

Biomassa (g) 0 530,9 1725 6440,4 2195,3 1718,2 1178,7 3343,5 17132 

Diversidade (H) - - 0,86 1,589 0,506 1,059 0,367 0,969  

Equitabilidade (J) - - 0,783 0,987 0,730 0,964 0,529 0,699  

Espinhel 

 Bacia de Evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul Total 

N° de espécies 4 1 2 2 2 2 3 1 11 

N° de indivíduos 5 1 3 3 3 3 4 1 23 

Biomassa (g) 9660 1100,5 6000 55380 3092,8 7950 3713,9 300 87197,2

Diversidade (H) 1,332 - 0,636 0,636 0,636 0,636 1,04 -  

Equitabilidade (J) 0,961 - 0,918 0,918 0,918 0,918 0,946 -  
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Tabela 5.3.2-24: Composição da captura, composta pelos três petrechos, dentre as diferentes estações amostradas nas duas 
campanhas (novembro/09 e março/10) realizadas em Presidente Kennedy. 

Espécies Nome vulgar Bacia de evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul Total geral 
Acanthostracion polygonius Peixe-cofre 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Acanthostracion quadricornis Peixe-cofre 0 0 0 0 4 0 0 1 5 

Acanthurus bahianus Peixe-cirurgião 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Anchoa filifera Manjuba 0 0 0 0 0 0 13 0 13 

Anchoa januaria Manjuba 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Anchoa lyolepis Manjuba 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Anchoa spinifera Manjuba 0 0 0 0 0 0 12 0 12 

Arius phrygiatus Bagre-urutu 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Aspistor luniscutis Bagre 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Boridia grossidens Cocoroca 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Bothus occelatus Linguado 0 0 1 0 7 1 0 0 9 

Bothus robinsi Linguado 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Calamus penna Pargo-pena 0 0 0 5 3 0 0 0 8 

Caranx crysos Xerelete 0 0 1 0 0 4 0 0 5 

Caranx latus Xerelete 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Cathorops arenatus Bagre-amarelo 0 0 0 0 0 0 12 0 12 

Cathorops spixii Bagre-amarelo 0 0 0 0 0 0 20 0 20 

Chaetodipterus faber Enxada 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Chaetodon striatus Peixe-borboleta 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Chilomycterus spinosus Baiacú-de-espinho 3 2 12 2 1 0 7 2 29 

Chirocentrodon bleekerianus Manjuba 0 0 0 0 0 0 58 0 58 

Chloroscombrus chrysurus Palombeta 0 12 10 15 0 10 0 3 50 

Citharichthys macrops Linguado 5 5 1 0 0 0 0 0 11 

Citharichthys spilopterus Linguado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 



 

 
 

 

 

CPM RT 127/10 
Maio/10 

306/385 EIA - Estudo de Impacto Ambiental da Planta  
de Filtragem e Terminal Portuário Privativo  

para Embarque de Minério de Ferro  
Presidente Kennedy/ES  

Rev. 00 
 

Tabela 5.3.2-24: Composição da captura, composta pelos três petrechos, dentre as diferentes estações amostradas nas duas 
campanhas (novembro/09 e março/10) realizadas em Presidente Kennedy (Continuação). 

Espécies Nome vulgar Bacia de evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul Total geral 
Conodon nobilis Roncador 36 2 0 138 0 82 1 0 259 

Cryptotomus roseus Budião 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Ctenosciaena gracilicirrhus  0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Cynoscion microlepidotus Pescada-bicuda 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Dactylopterus volitans Falso-voador 639 1 0 0 9 8 1 0 658 

Dasyatis americana Raia-manteiga 1 0 1 2 0 0 0 0 4 

Diplectrum formosum Michole-de-areia 0 3 2 9 7 23 0 0 44 

Echeneis naucrates Rêmora ou Cação-pente 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Etropus crossotus Linguado 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Eucinostomus argenteus Piabinha ou carapicú 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Eucinostomus gula Piabinha ou carapicú 3 0 3 0 0 0 0 0 6 

Gymnothorax moringa Moréia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Gymnothorax occelatus Moréia 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

Gymnura altavela Raia-borboleta ou raia-chapéu 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Haemulon aurolineatum Cocoroca 0 1 7 0 0 0 0 0 8 

Isopisthus parvipinnis Tortinha 0 0 0 0 0 0 107 0 107 

Lagocephalus laevigatus Baiacú-arara 0 0 0 0 0 2 1 1 4 

Larimus breviceps Oveva 0 0 0 0 0 0 13 6 19 

Lutjanus synagris Cioba 0 0 0 0 0 1 6 1 8 

Menticirrhus americanus Papa-terra 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Nebris microps Pescada-banana 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Nicholsina usta Budião 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Odontognathus mucronatus Pelada 0 0 0 0 0 1 142 0 143 

Ogcocephalus vespertilio Peixe-morcego 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Opisthonema oglinum Sardinha-bandeira 0 0 0 7 0 0 1 0 8 
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Tabela 5.3.2-24: Composição da captura, composta pelos três petrechos, dentre as diferentes estações amostradas nas duas 
campanhas (novembro/09 e março/10) realizadas em Presidente Kennedy (Continuação). 

Espécies Nome vulgar Bacia de evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul Total geral 
Orthopristis ruber Cocoroca 0 9 0 0 0 0 2 0 11 

Pagrus pagrus Pagro 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

Paralonchurus brasiliensis Maria-luisa 0 0 0 0 0 0 17 0 17 

Pellona harroweri Olhuda 0 0 0 0 1 0 190 0 191 

Peprilus paru Gordinho 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Prionotus punctatus Cabrinha 0 10 4 2 2 0 0 0 18 

Rhinobatos horkelii Viola 2 1 1 0 0 2 0 0 6 

Rhizoprionodon porosus Caçonete 0 0 2 1 0 0 0 0 3 

Sardinella janeiro Sardinha-verdadeira 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Scorpaena brasiliensis Peixe-pedra 0 0 0 0 3 1 0 0 4 

Scorpaena isthmensis Peixe-pedra 0 0 0 0 5 1 0 0 6 

Selene setapinnis Galo 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Selene vomer Galo-de-penacho 0 0 0 0 0 0 13 0 13 

Sphoeroides spengleri Baiacú 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

Sphoeroides tyleri Baiacú 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Stellifer brasiliensis Cangoá 0 0 0 0 0 0 38 0 38 

Stellifer rastrifer Cangoá 0 0 0 0 0 0 33 0 33 

Stellifer sp. Cangoá 0 0 0 0 0 0 21 0 21 

Stellifer stellifer Cangoá 0 0 0 0 0 0 60 0 60 

Stephanolepis hispidus Cagulo ou peixe-porco 0 0 0 0 8 2 0 0 10 

Syacium micrurum Linguado 0 0 1 0 3 0 0 0 4 

Syacium papillosum Linguado 0 19 24 0 1 5 0 2 51 

Symphurus plagusia Língua-de-mulata 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
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Tabela 5.3.2-24: Composição da captura, composta pelos três petrechos, dentre as diferentes estações amostradas nas duas 
campanhas (novembro/09 e março/10) realizadas em Presidente Kennedy (Continuação). 

Espécies Nome vulgar Bacia de evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul Total geral 
Symphurus tesselatus Língua-de-mulata 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Synodus foetens Tira-e-vira ou traíra 1 0 0 1 1 0 0 0 3 

Trachinocephalus myops Traíra 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Trichiurus lepturus Peixe-espada 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

Trinectes paulistanus Linguado 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Zapteryx brevirostris Viola 0 2 0 0 0 1 0 0 3 

Total geral 692 72 72 184 70 148 809 19 2066 
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Os petrechos rede de espera e espinhel obtiveram abundâncias mais baixas (9 e 7%, 
respectivamente), quando comparadas ao arrasto de fundo, devido à maior seletividade 
de ambos. 

O espinhel contribuiu com 46% do peso total de todas as artes de pesca somadas, 
individualmente, a maior porcentagem. Reconhecidamente, esse petrecho amostra 
espécies de maior porte, como, no caso da 1ª campanha (novembro/2009), dois 
espécimes de raias-manteiga da espécie Dasyatis americana capturadas no Canal 03, 
que juntas totalizaram 45.800 g (Figuras 5.3.2-57 e 5.3.2-58), e também indivíduos de 
maior tamanho de espécies que geralmente possuem maior valor de mercado associado, 
como é o caso do baiacu-arara, da espécie Lagocephalus laevigatus (Figura 5.3.2-59), da 
viola, Rhinobatos horkelii e da espada, Trichiurus lepturus. 

 

 
Figura 5.3.2-57: Exemplar de Dasyatis americana 

em primeiro plano capturada em espinhel no 
Canal 03 apresentando aproximadamente 45 cm 

de largura de disco. 

 

 
Figura 5.3.2-58: Exemplar de Dasyatis americana 

capturada em espinhel no Canal 03 com 
aproximadamente 60 cm de largura do disco. 
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Figura 5.3.2-59: Lagocephalus laevigatus capturado na rede de arrasto na estação Sul. 43 cm de 

comprimento total. 

A rede de espera apresentou baixas capturas, tanto em termos de abundância, quanto de 

biomassa (9% apenas), devido à alta seletividade, como já dito, à malha empregada, que 

captura indivíduos de médio porte, principalmente, e ao baixo tempo de imersão do 

petrecho, como será explicitado mais adiante. 

Entretanto, assim como o espinhel, a rede de espera amostra exemplares da ictiofauna 

com maiores tamanhos e valores de mercado, quando comparadas ao arrasto. As 

espécies Lutjanus synagris (Figura 5.3.2-60) e Pagrus pagrus, conhecidas com cioba e 

pargo, respectivamente, são pescados que atingem alto valor de mercado, chegando a 

serem comercializados pelo atravessador em faixas aproximadas de R$ 7,00 a R$ 9,00 

para a cioba e de R$ 2,00 (menores tamanhos) a R$ 12,00 (maiores tamanhos) para o 

pargo, ambos por quilograma.  

Tanto o espinhel, quanto a rede de espera não capturaram as principais espécies 

consideradas alvo para essas artes de pesca, quando utilizadas da forma que foram no 

presente trabalho, no fundo, em baixas profundidades, que são as pescadas (Cynoscion 

spp.). Isso pode ter ocorrido devido a dois fatores: baixo tempo de imersão dos petrechos 

e alta diversidade de tipos de fundo dentre os diferentes pontos da malha amostral. As 

influências desses dois fatores nas capturas serão mais apropriadamente discutidas no 

item considerações. 
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Figura 5.3.2-60: Lutjanus synagris capturado na rede de espera na estação Ponte de 

Acesso. 22,6 cm de comprimento total. 

Em relação ao status de ameaça, a Instrução Normativa nº 5 apresenta duas espécies 

capturadas em sua lista, Rhinobatos horkelii que está listada no Anexo I referente às 

“Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçadas de Extinção” e Pagrus 

pagrus, que se encontra listada no Anexo II da mesma instrução normativa referente às 

espécies sobreexplotadas. Na lista oficial da IUCN (International Union for Conservation of 

Nature) constam as seguintes espécies e seus respectivos status de ameaça: Rhinobatos 

horkelii em “risco crítico”, Pagrus pagrus como “ameaçada”, Rhizoprionodon porosus 

como “não há risco”, além de Zapteryx brevirostris e Gymnura altavela classificadas como 

“vulneráveis”. Ademais, Rhinobatos horkelii ainda aparece citada no Livro Vermelho da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. 

• Análise de comunidade 

– Arrasto de fundo 

Existem diferentes formas de analisar uma comunidade biológica, sumarizando as 

informações em apenas uma variável, como índices de diversidade e riqueza, ou 

aplicando técnicas exploratórias que considerem múltiplas variáveis, no caso as espécies 

(Clarke & Warwick, 1994). 
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Assim como apresentado anteriormente em tabelas, as Figuras 5.3.2-61 e 5.3.2-62 

representam graficamente as capturas em número de indivíduos e biomassa, além dos 

índices de diversidade da rede de arrasto composta pelos dois períodos de coleta. 

Destaca-se que esse tipo de análise foi realizado apenas com o petrecho de arrasto de 

fundo, devido à sua baixa seletividade. A interpretação dos índices de diversidade 

fornecidos para as capturas da rede de espera e do espinhel não geram informações que 

conduzam a uma análise ecológica apropriada. Por se tratarem de metodologias de coleta 

com alta seletividade, a captura absoluta é baixa, portanto, a interpretação dos dados 

através da abundância, riqueza e composição específica é uma abordagem mais 

apropriada e biologicamente mais coerente. 

Primeiramente, observa-se uma ampla variação em ambos os valores, tendo a biomassa 

sobreposta graficamente ao número de indivíduos na maioria das estações, com exceção 

das estações Bacia de Evolução e Ponte de Acesso. 

A conformação desse resultado sugere uma maior presença de exemplares pequenos, 

com menor peso corporal. Esse efeito é fruto da composição da captura formada por um 

alto número de indivíduos jovens ou de espécies com portes pequenos. Nessa descrição 

se enquadram as espécies do gênero Stellifer, Chirocentrodon bleekerianus, 

Odontognathus mucronatus, Pellona harroweri e indivíduos pequenos de Isopisthus 

parvipinnis, principais componentes da captura na Ponte de Acesso. Na Bacia de 

Evolução esse fenômeno foi gerado pela altíssima abundância de indivíduos jovens de 

Dactylopterus volitans. 

O padrão de captura descrito acima não foi observado em nenhuma outra estação de 

coleta, fato atribuído, dentre outros aspectos, a diferenças no tipo do substrato e 

variações batimétricas entre as estações, heterogeneidade também verificada por 

observações diretas in situ. Tal hipótese possui sustentação em diferentes evidências 

apresentadas a seguir. 
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Figura 5.3.2-61: Variação da abundância absoluta e biomassa total da arte de pesca de arrasto de fundo ao 
longo das oito estações de coleta em Presidente Kennedy realizadas nos meses de novembro de 2009 e 

março de 2010. 
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Figura 5.3.2-62: Variação da diversidade e equitabilidade total da arte de pesca de arrasto de fundo ao 
longo das oito estações de coleta em Presidente Kennedy realizadas nos meses de novembro de 2009 e 

março de 2010. 
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Os aspectos biológicos das espécies capturadas na estação Ponte de Acesso, tais como 

preferência do tipo de fundo e de alimentação, sugerem que o substrato seja formado 

essencialmente por lama e areia fina. O gênero Stellifer compreende espécies demersais 

costeiras bentófagas, associadas a fundos lamosos e arenosos. Isopisthus parvipinnis 

também é uma espécie comumente encontrada sobre fundos lamosos ou arenosos com 

dieta piscívora ou carcinófaga constituída por camarões e/ou pequenos peixes (Chao, 

2002). Chirocentrodon bleekerianus possui alimentação planctófaga, como larvas de 

clupeiformes (Engraulidae e Clupeidae), além de camarões (Penaeidae e Sergestidae) 

(Sazima et al., 2004). A pelada (Odontognathus mucronatus) habita águas rasas sobre 

fundos arenosos e lamosos, sendo abundante em estuários. P. harroweri também é 

encontrada sobre fundos lamosos e com preferência por águas rasas, em profundidade 

inferior a 35 metros (Munroe, 2002). Associado a essas informações biológicas, tal 

estação encontra-se dentro do pesqueiro de camarão-sete-barbas, o Buraco do Cheiroso, 

empiricamente caracterizado como de fundo inconsolidado pelos pescadores locais. 

A análise de correspondência empregada apenas para os resultados do arrasto também 

apresentou tendências semelhantes, destacando a estação Ponte de Acesso das demais 

(Figura 5.3.2-63). A supracitada estação apresenta 25 espécies citadas como exclusivas, 

não tendo sido capturadas pela rede de arrasto em nenhuma outra localidade da área de 

estudo, dentre elas Paralonchurus brasiliensis e Symphurus tessellatus (Tabela 5.3.2-25). 

Ambas as espécies apresentam hábitos demersais com associação a fundo lamoso ou 

arenoso (Menezes & Figueiredo, 1980; Chao, 2002). A alimentação de Paralonchurus 

brasiliensis consiste de poliquetos e organismos bentônicos, em especial tubícolas 

detritívoros da família Capitelidae (Menezes & Figueiredo, 1980; Soares & Vazzoler, 

2001), semelhante à Symphurus tessellatus que tem sua alimentação constituída por 

Amphipoda e Polychaeta (Guedes et al., 2004).  
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Figura 5.3.2-63: Agrupamentos produzidos através de análise multivariada de 

correspondência, para os dados de arrasto referentes à ictiofauna capturada na região 
costeira de Presidente Kennedy durante as coletas realizadas nos meses de novembro de 

2009 e março de 2010. 

Tabela 5.3.2-25: Presença e ausência das espécies capturadas pelo petrecho de arrasto 
de fundo dentre as diferentes estações amostradas nas campanhas realizadas nos meses 

de novembro de 2009 e março de 2010, em Presidente Kennedy. 

Rótulos de Linha Bacia de 
evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul 

Acanthostracion polygonius 0 0 0 0 1 0 0 0 

Acanthostracion quadricornis 0 0 0 0 4 0 0 1 

Acanthurus bahianus 0 0 0 0 1 0 0 0 

Anchoa filifera 0 0 0 0 0 0 13 0 

Anchoa januaria 0 0 0 0 0 0 2 0 

Anchoa lyolepis 0 0 0 0 0 0 9 0 

Anchoa spinifera 0 0 0 0 0 0 12 0 

Boridia grossidens 0 0 0 1 0 0 0 0 

Bothus occelatus 0 0 1 0 7 1 0 0 

Bothus robinsi 0 0 1 0 0 0 0 0 

Calamus penna 0 0 0 5 3 0 0 0 

Caranx crysos 0 0 0 0 0 1 0 0 

Caranx latus 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 5.3.2-25: Presença e ausência das espécies capturadas pelo petrecho de arrasto 
de fundo dentre as diferentes estações amostradas nas campanhas realizadas nos meses 

de novembro de 2009 e março de 2010, em Presidente Kennedy. Continuação 

Rótulos de Linha Bacia de 
evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul 

Cathorops arenatus 0 0 0 0 0 0 12 0 

Cathorops spixii 0 0 0 0 0 0 20 0 

Chaetodipterus faber 0 0 0 0 0 1 0 0 

Chaetodon striatus 0 0 0 0 1 0 0 0 

Chilomycterus spinosus 3 2 12 2 1 0 7 2 

Chirocentrodon bleekerianus 0 0 0 0 0 0 58 0 

Chloroscombrus chrysurus 0 12 9 0 0 5 0 0 

Citharichthys macrops 5 5 1 0 0 0 0 0 

Citharichthys spilopterus 0 0 0 0 0 0 0 1 

Conodon nobilis 36 2 0 136 0 82 1 0 

Cryptotomus roseus 0 0 0 0 2 0 0 0 

Ctenosciaena gracilicirrhus 0 0 0 0 0 0 3 0 

Cynoscion microlepidotus 0 0 0 0 0 0 1 0 

Dactylopterus volitans 639 1 0 0 9 8 1 0 

Diplectrum formosum 0 3 2 9 7 23 0 0 

Etropus crossotus 0 0 0 0 0 0 1 0 

Eucinostomus argenteus 0 1 0 0 0 0 0 0 

Eucinostomus gula 3 0 3 0 0 0 0 0 

Haemulon aurolineatum 0 1 7 0 0 0 0 0 

Isopisthus parvipinnis 0 0 0 0 0 0 107 0 

Lagocephalus laevigatus 0 0 0 0 0 0 1 1 

Larimus breviceps 0 0 0 0 0 0 13 0 

Lutjanus synagris 0 0 0 0 0 1 0 0 

Nebris microps 0 0 0 0 0 0 2 0 

Nicholsina usta 0 0 0 0 0 2 0 0 

Odontognathus mucronatus 0 0 0 0 0 1 142 0 

Ogcocephalus vespertilio 0 0 0 0 0 1 0 0 

Orthopristis ruber 0 9 0 0 0 0 2 0 

Paralonchurus brasiliensis 0 0 0 0 0 0 17 0 

Pellona harroweri 0 0 0 0 1 0 190 0 

Peprilus paru 0 0 0 0 0 0 3 0 

Prionotus punctatus 0 9 2 0 0 0 0 0 

Rhinobatos horkelii 0 1 1 0 0 0 0 0 

Sardinella janeiro 0 1 0 0 0 0 0 0 

Scorpaena brasiliensis 0 0 0 0 3 1 0 0 

Scorpaena isthmensis 0 0 0 0 5 1 0 0 
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Tabela 5.3.2-25: Presença e ausência das espécies capturadas pelo petrecho de arrasto 

de fundo dentre as diferentes estações amostradas nas campanhas realizadas nos meses 
de novembro de 2009 e março de 2010, em Presidente Kennedy. Continuação 

Rótulos de Linha Bacia de 
evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul 

Selene setapinnis 0 0 0 0 0 0 5 0 

Selene vomer 0 0 0 0 0 0 13 0 

Sphoeroides spengleri 0 0 0 0 3 0 0 0 

Sphoeroides tyleri 0 1 0 0 1 0 0 0 

Stellifer brasiliensis 0 0 0 0 0 0 38 0 

Stellifer rastrifer 0 0 0 0 0 0 33 0 

Stellifer sp. 0 0 0 0 0 0 21 0 

Stellifer stellifer 0 0 0 0 0 0 60 0 

Stephanolepis hispidus 0 0 0 0 8 2 0 0 

Syacium micrurum 0 0 1 0 3 0 0 0 

Syacium papillosum 0 19 24 0 1 5 0 2 

Symphurus plagusia 0 0 0 0 0 0 5 0 

Symphurus tesselatus 0 0 0 0 0 0 3 0 

Synodus foetens 1 0 0 1 1 0 0 0 

Trachinocephalus myops 0 0 1 0 0 0 0 0 

Trichiurus lepturus 0 0 0 0 0 0 1 0 

Trinectes paulistanus 0 0 0 0 0 0 2 0 

Zapteryx brevirostris 0 2 0 0 0 1 0 0 
Legenda: 
           

 
   Presente 

          
 
Ausente 

 

Outra estação destacada das demais foi a Bacia de Evolução, principalmente devido à 

alta abundância de Dactylopterus volitans, uma espécie que, mesmo tendo sido capturada 

em quatro outras estações (ver Tabela 5.3.2-25), em nenhuma delas se apresentou em 

uma quantidade comparável à da Bacia de Evolução (mais de 600 indivíduos), com 

menos de dez indivíduos amostrados em cada uma dessas estações. Através dos 

resultados da captura e de observações in situ, nota-se que apesar da proximidade física 

com a estação Ponte de Acesso, essas estações são bastante distintas, uma vez que sua 

composição da captura se assemelha mais com estações como Canal 01 e 02. Ademais, 

foi observada a presença de macroalgas nas amostragens da referida estação, indicando 

a alteração na conformação do substrato.  
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Através dessa mesma técnica exploratória, podemos verificar a formação de dois 

agrupamentos de estações: um com as estações Canal 01, Canal 02 e Sul e outro pelas 

estações Descarte, Canal 03 e Norte (ver Figura 5.3.2-64).  

A estação Sul, mesmo agrupada com Canal 01 e 02, não deve ser efetivamente 

considerada na análise, pois dos quatro arrastos previstos em ambas as campanhas 

somadas, apenas um foi realizado, na coleta de novembro de 2009 e mesmo assim, 

incompleto, pois o tipo de fundo, formado majoritariamente por pedras e lajes, não 

permitiu a realização dos arrastos. Poucos espécimes foram capturados, apenas sete ao 

todo. Reforçando a característica de fundos rochosos, foram capturadas espécies típicas 

desse tipo de fundo como Acanthostracion quadricornis.  

O agrupamento das estações Canal 01 e 02 é explicado, juntamente com a existência de 

espécies exclusivas a um ou a ambos, como Haemulon aurolineatum e Rhinobatos 

horkelii, que só foram capturadas pelo arrasto nos dois pontos, pela predominância nos 

pontos de Syacium papillosum e Chloroscombrus chrysurus, bem como pelo fato de 

mesmo tendo sido capturadas em outros pontos, suas abundâncias foram mais altas no 

Canal 01 e 02. Essas estações provavelmente possuem substrato inconsolidado de maior 

granulometria, como areia ou calcário, mas ainda menos grosseiro que o presente no 

Canal 03 e Descarte.  

Esse último agrupamento é formado pelas estações Descarte, Canal 03 e Norte. Todas 

essas áreas apresentam indícios de que se tratam de regiões com fundo calcário e/ou 

consolidados, no entanto, se diferenciam majoritariamente pela menor batimetria da 

estação Norte e da forte presença de bancos de macroalgas no Descarte e Canal 03. 

Apesar da formação de tal agrupamento, destacamos a estação Descarte, a qual 

apresentou capturas exclusivas de espécies essencialmente características de fundos 

formados por cascalho ou consolidados (Lubbock & Edwards, 1981; Cervigón, 1994; 

Harris & McGovern, 1997) como: Cryptotomus roseus (Figura 5.3.2-64), Chaetodon 

striatus (Figura 5.3.2-65) e Acanthurus bahianus (Figura 5.3.2-66). Essa distinção não foi 

observada na área do Canal 03, a qual apresentou uma baixa riqueza de espécies. No 

entanto, Descarte é a estação que apresenta maior profundidade, sendo certamente um 

fator que influencia na captura, tanto em termos de abundância, quanto em composição 

específica.  
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Figura 5.3.2-64: Cryptotomus roseus capturado na rede de arrasto na estação Descarte. 

11,6 cm de comprimento total. 

 

 
Figura 5.3.2-65: Chaetodon striatus capturado na rede de arrasto na estação Descarte. 

11,4cm de comprimento total. 
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Figura 5.3.2-66: Acanthurus bahianus capturado na rede de arrasto na estação Descarte. 21,3 

cm de comprimento total. 

 

Em seguida, temos que o provável fator da composição da captura que aproximou a 

estação Norte (Figura 5.3.2-67) da de Descarte e Canal 03 foi a captura acentuada de 

Conodon nobilis entre as estações Norte e Canal 03. Em ambas as estações foram 

observadas a presença de macrófitas, porém distintas em termos de composição, fato 

que somado a diferença de batimetria interfere na conformação da captura. 
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Figura 5.3.2-67 Ensacador estação Norte 

Por fim, ressaltamos que embora não sendo a especialidade desta equipe, deixamos 

registrado que dentre os exemplares da flora observados in situ nas estações Descarte e 

no Canal 03 encontram-se as espécies: Halymenia floresia, H. elongata, H. echinophysa, 

Wrightiella tumanowiczii, Dictyopteris jolyana, D. jamaicensis, Jania pumila e Dictyota 

ciliolata (Figuras 5.3.2-68 e 5.3.2-69). A presença dessas algas também pode ser 

observada nas estações Canal 01 e Canal 02. Em locais onde são abundantes, como no 

ambiente estudado, as macrófitas influenciam e modificam as condições ambientais para 

outros grupos marinhos provendo alimento, proteção e, em alguns casos, substrato para 

fixação. Nesse contexto, essa comunidade se destaca por sua importância ecológica 

(Sumich, 1992).  
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Figura 5.3.2-68: Ensacador estação Canal 01 

 
Figura 5.3.2-69: Ensacador estação Descarte 

• Rede de espera e espinhel 

A Tabela 5.3.2-26, a seguir, apresenta a composição da captura apenas da rede de 

espera e do espinhel revelando abundâncias e, principalmente, composição da captura, 

bastante distintas entre as estações. A distribuição dos dados obtidos por essas artes de 

pesca também podem ser explicados pelos mesmos principais fatores ambientais citados 

para o arrasto, heterogeneidade de substratos e batimetria dentre as estações, ambos 

interferindo diretamente nas capturas. 

Algumas informações devem ser ressaltadas em referência a esses petrechos. A estação 

Ponte de Acesso foi a única a amostrar exemplares da família Ariidae, a qual engloba os 

bagres marinhos, comumente encontrados em regiões costeiras próximas a baías e 

desembocadura de rios, em substratos lamosos e de areia fina (Bruton 1996). Um dos 

seus exemplares (Arius phrygiatus) que pesava 3.320,1 g é um pescado também 

comercializado na região.  

Já a espécie conhecida como pargo (Pagrus pagrus) foi exclusivamente capturada na 

estação Descarte. Trata-se de uma espécie que apresenta alto valor agregado no 

comércio, e por esse motivo, estudos destacam indícios de declínio nos estoques e 

atualmente se encontra listada na Instrução Normativa nº 05/2004 como sobreexplotada.  

Outras espécies capturadas pela rede e pelo espinhel que se encontram ameaçadas de 

extinção são a viola, Rhinobatos horkelii, a raia Gymnura altavela e o cação 

Rhizoprionodon porosus, sendo as últimas com risco mais baixo. A viola figura em três 
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das quatro listas de espécies ameaçadas consultadas para o presente trabalho, em 

especial a Instrução Normativa nº 5, no Anexo I, o que, na prática, significa que a pesca e 

comercialização dela se encontram proibidas na região de estudo. As três espécies 

citadas são de elasmobrânquios. Tal fenômeno ocorre devido a algumas características 

(intrínsecas ao grupo) que fazem com que este apresente um baixo tempo de 

recuperação em resposta à sobrepesca, tornando as espécies particularmente 

vulneráveis à pressão pesqueira, como maturação tardia e baixa fecundidade, quando 

comparados aos peixes ósseos (FAO, 1999). 

Esses petrechos também capturaram exemplares de maior porte de Larimus breviceps e 

Menticirrhus americanus na estação Sul, espécies comumente amostradas em arrastos 

de fundo, porém geralmente representada, nestes, por exemplares jovens. Ambas 

habitam ambientes de substratos arenosos ou lamosos, tendo preferência por águas mais 

claras, e sua dieta é baseada em camarões (Chao, 2002). Ademais, nessa localidade 

foram amostrados Gymnothorax moringa e Citharichthys spilopterus, sugerindo que essa 

região seja formada em parte por fundo arenoso e em parte por substrato consolidado 

(pedras), fato sustentado por observações diretas em campo.  

A espécie que apresentou maior abundância foi Chloroscombrus chrysurus, capturada 

essencialmente na estação Canal 03 pela rede de espera, fato caracterizado pelo seu 

comportamento de formar cardume. Apenas duas espécies foram capturadas pelas três 

artes de pesca (rede de espera, espinhel e arrasto de fundo) Rhinobatos horkelii (viola) e  

Prionotus punctatus (cabrinha). Outras onze foram capturadas apenas por uma das duas 

artes de pesca (rede ou espinhel) ambos os bagres, as rêmoras, ambas as moréias, a 

raia-chapéu, os papa-terras, as sardinhas-bandeiras, os pargos e o caçonete. Nenhuma 

espécie foi capturada pela rede e espinhel apenas. 

Destaca-se ainda que das cinco espécies de elasmobrânquios amostradas por esse 

estudo, quatro foram capturadas ou pelo espinhel ou pela rede de espera, com exceção 

apenas de Zapteryx brevirostris. Nesse sentido, ressalta-se a importância dessas técnicas 

de amostragem para o acompanhamento qualitativo da ictiofauna local. 
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Tabelas 5.3.2-26: Composição da captura, composta pelos petrechos de rede de espera e espinhel, dentre as diferentes estações 
amostradas nas campanhas realizadas nos meses de novembro de 2009 e março de 2010, em Presidente Kennedy. 

Espécie Nome vulgar Bacia de evolução Canal 01 Canal 02 Canal 03 Descarte Norte Ponte Sul Total geral 
Arius phrygiatus Bagre-urutu 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Aspistor luniscutis Bagre 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Caranx crysos Xerelete 0 0 1 0 0 3 0 0 4 

Chloroscombrus chrysurus Palombeta 0 0 1 15 0 5 0 3 24 

Conodon nobilis Roncador 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Dasyatis americana Raia manteiga 1 0 1 2 0 0 0 0 4 

Echeneis naucrates Rêmora ou cação-pente 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Gymnothorax moringa Moréia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Gymnothorax occelatus Moréia 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

Gymnura altavela Raia-borboleta ou  
raia-chapéu 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Lagocephalus laevigatus Baiacú-arara 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Larimus breviceps Oveva 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

Lutjanus synagris Cioba 0 0 0 0 0 0 6 1 7 

Menticirrhus americanus Papa-terra 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Opisthonema oglinum Sardinha-bandeira 0 0 0 7 0 0 1 0 8 

Pagrus pagrus Pagro 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

Prionotus punctatus Cabrinha 0 1 2 2 2 0 0 0 7 

Rhinobatos horkelii Viola 2 0 0 0 0 2 0 0 4 

Rhizoprionodon porosus Caçonete 0 0 2 1 0 0 0 0 3 

Trichiurus lepturus Peixe-espada 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Total geral 5 2 7 30 8 12 11 12 87 
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• Dinâmica Pesqueira 

As entrevistas e observações indicaram que há uma intensa atividade pesqueira praticada 

em Barra do Itabapoana. Durante o tempo em convívio com o entreposto de pesca, foram 

observados desembarques diários de um ou mais barcos. Na região próxima à 

desembocadura do rio Itabapoana, incluindo os atracados no entreposto propriamente 

dito, foram observados cerca de 50 barcos, dentre operacionais e em manutenção. Essa 

frota é formada por variados tamanhos e capacidades, mas do mesmo tipo básico que o 

São José, composto de casco de madeira, com motor de centro e casario e cerca de 10 

metros de comprimento. Nessa conta não foram incluídas as baleeiras ou “caícos”, barcos 

menores, de madeira ou fibra de vidro, sem casario, impulsionados por motor de popa ou 

a remo. 

Com o alto número de pescadores operantes na região e o pouco contato com a Colônia 

Z1, de São Francisco do Itabapoana, que abrange a região de Barra, dentre outras, como 

Atafona e Gargaú, foi criada uma associação de pescadores, que conta com cerca de 400 

pescadores associados, muitos não registrados na SEAP, ou seja, sem carteira de 

pescador e provavelmente não registrados na colônia também. Além disso, de acordo 

com as entrevistas, dentre as comunidades abrangidas pela colônia, Barra apresenta a 

maior produção, principalmente devido ao relativamente alto número de barcos que 

exploram o dourado (Coryphaena spp.) em profundidades maiores. Entretanto, pela 

ausência de dados, essa afirmação não pode ser confirmada. Os dados de produção mais 

recentes obtidos datam de 1997, quando a região de Barra do Itabapoana teve uma 

produção de 2.825 toneladas, ano em que o peroá (Balistes spp.) foi o recurso mais 

explorado na região, com 92% do total pescado. Em 1997, o camarão-sete-barbas 

(Xiphopenaeus kroyeri), o dourado e o pargo (Pagrus pagrus) também apresentaram 

valores consideráveis de captura (Jablonski e Moreira, 1998). Hoje em dia, o peroá não é 

mais encontrado, devido à pesca predatória que era realizada com o puçá, um petrecho 

adaptado para esse fim, que aparentemente extinguiu a população local das espécies. O 

camarão-sete-barbas e o dourado são hoje considerados os recursos mais importantes 

em Barra, provavelmente por apresentarem altas capturas. O pargo já apresenta sinais de 

declínio, e se encontra sobreexplotado (MMA / Instrução Normativa nº 05/2004).  
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Existem dois frigoríficos na região (Barra do Itabapoana), que são basicamente 

entrepostos de pesca, pois seus donos armam os barcos para a saída, fornecem gelo, 

local de embarque e desembarque e compram a produção, para posterior revenda. 

Também foi relatado que alguns barcos saem de Barra e desembarcam em outros 

lugares, mais ao sul, como Arraial do Cabo, Niterói, Macaé, dentre outros. Também foram 

observados barcos registrados em Macaé e Marataízes que desembarcam nos 

entrepostos da região ou ficam atracados por lá. 

A intensa atividade se mantém pelo ano todo e varia de acordo com o recurso explorado 

em cada época do ano, além disso, os barcos parecem explorar mais de um recurso, com 

mais de um tipo de petrecho, de acordo com a safra e com a produtividade.  

A Tabela 5.3.2-27, a seguir, apresenta as principais espécies-alvo e acessórias e a 

sazonalidade da pesca da região. 
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Tabela 5.3.2-27: Principais espécies-alvo e acessórias, com as respectivas épocas do ano em que são capturadas, bem como os 
respectivos petrechos utilizados na captura, pelos pescadores da região de Barra do Itabapoana 

Nomes vulgares Espécies Época do ano Petrecho 

Dourado Coryphaena spp. Setembro a janeiro Espinhel “boiado” 

Camarão-sete-barbas Xiphopenaeus kroyeri Todo o ano (exceto no defeso) Arrasto de fundo 

Camarão-rosa Farfantepenaeus spp. Outubro e novembro Arrasto de fundo 

Pescadas Cynoscion spp. e Nebris microps Todo o ano Rede de espera 

Cações e caçonetes Principalmente Rhizoprionodon spp. Todo o ano Rede de espera 

Corvina Micropogonias furnieri Todo o ano Rede de espera 

Robalo Centropomus spp. Época fria (meio do ano) Rede de espera e linha de mão 

Bagre-africano Clarias gariepinus Todo o ano Rede de espera 

Viola Rhinobatos horkelii Todo o ano Rede de espera 

Olho-de-cão Priacanthus spp. Fevereiro a maio Espinhel e linha de mão 

Cherne Epinephelus spp. Fevereiro a maio Espinhel e linha de mão 

Namorado Pseudopercis spp. Fevereiro a maio Espinhel e linha de mão 

Anchova Pomatomus saltatrix Fevereiro a maio Espinhel e linha de mão 

Peroá Balistes spp. Não é mais encontrado Linha de mão e puçá 

Olho-de-boi Seriola spp. Fevereiro a maio Espinhel e linha de mão 

Cioba Lutjanus spp. Fevereiro a maio Espinhel e linha de mão 

Baiacú-arara Lagocephalus laevigatus e L. lagocephalus Início do ano (em águas costeiras) Espinhel e linha de mão 

Garoupas e Badejos Epinephelus spp. e Mycteroperca spp. Todo o ano Mergulho e linha de mão 
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Quanto às artes de pesca utilizadas pela frota local, verificou-se basicamente três 

metodologias de captura: espinhel, redes de espera e arrasto de fundo. Os espinhéis 

utilizados para o dourado, provavelmente o principal recurso da região, tem um grande 

número de anzóis, cerca de 1.000 e são lançados à deriva em altas profundidades, 

próximos a plataformas de petróleo existentes na região. Já os usados para a pesca do 

olho-de-cão são espinhéis de fundo lançados próximos aos pesqueiros nas proximidades 

de Barra e Praia das Neves, em áreas costeiras.  

As redes de espera visando às pescadas são de fundo e também lançadas nesses 

pesqueiros, principalmente no conhecido como Buraco do Cheiroso. Essas redes são 

geralmente mistas, com malhas entre 40 e 50 mm entre nós adjacentes e entre 60 e 70 

mm. A composição dos panos com as diferentes malhas variam ao longo do ano, com 

mais panos de malhas maiores empregados no meio do ano, quando os indivíduos das 

espécies-alvo são de maior porte e o contrário na estação chuvosa. As redes visando os 

robalos são colocadas próximas ao manguezal existente na margem norte do rio 

Itabapoana, na calha do rio e próximas à sua desembocadura, já as colocadas no mar 

possuem malhas maiores e fios mais grossos que as usadas na pesca das pescadas. 

Essas últimas geralmente são lançadas e vistoriadas por pescadores nos barcos 

menores, como as baleeiras. 

Os arrastos de fundo, visando os camarões, são realizados, em sua maioria nos 

pesqueiros indicados anteriormente. O pesqueiro Buraco do Cheiroso, no dia da coleta de 

ictiofauna na estação Ponte de Acesso, que está situada na porção norte do mesmo, 

havia um grande número de barcos atuando, tanto com arrasto, quanto com rede de 

espera, onde, por exemplo, apenas um pescador estava com 78 panos na água. Muitos 

barcos possuem tangones, para aumentar a produção, com a inclusão de mais uma rede. 

Também foram observados pescadores realizando arrastos de praia, próximo à 

desembocadura do rio. 
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• Considerações Finais 

– Aspectos Biológicos 

A composição da captura observada após as coletas ressaltou a natural heterogeneidade 

entre as áreas que serão direta e indiretamente afetadas pelo empreendimento. A partir 

dos dados obtidos, há indicações de que a maioria das estações inicialmente definidas 

para a amostragem possui substratos arenosos, calcários ou de fundo consolidado 

(pedras). A exceção é a estação Ponte de Acesso, situada na porção norte do pesqueiro 

de camarão-sete-barbas, formada por fundo lamoso. Outro fator que provavelmente 

influenciou diretamente a amostragem foi a batimetria da região amostrada, que variou 

entre 6 e 25 metros de profundidade, certamente, um fator estruturador da ictiofauna. 

De uma forma geral, as análises da comunidade diferenciaram as estações de Bacia de 

Evolução e Ponte de Acesso das demais, além de ter aproximado estações como Canal 

01 e 02 e, em menor extensão, Sul, num grupo e Canal 03, Descarte e Norte, noutro.  

A Ponte de Acesso se destacou das demais por ter apresentado o maior número de 

espécies exclusivas. Esse fato reforçou sua diferenciação em função do substrato das 

demais estações e destacou que não há locais na região da ADA ou AID que possam ser 

comparadas a esta.  

Na Bacia de Evolução, o destaque se deu devido à captura de um grande cardume de 

indivíduos de uma única espécie (Dactylopterus volitans), que não foi exclusiva do ponto. 

Os Canais 01 e 02 se agruparam provavelmente devido ao tipo de fundo mais 

heterogêneo que o das estações em locais de maior profundidade, Canal 03 e Descarte. 

A estação Sul não pôde ser devidamente amostrada devido à presença maciça de 

substrato consolidado, que impediu a coleta pelo arrasto de fundo. 

O Canal 03, Descarte e Norte se agruparam principalmente devido ao alto número de 

espécies associadas a fundos calcários ou consolidados, indicando que esse tipo de 

fundo compõe essas ditas estações de coleta. 
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Outro fator importante para avaliar o tipo de substrato encontrado nas três estações do 

Canal de Dragagem e na de Descarte foi a presença de bancos de macroalgas 

normalmente associadas a fundos calcários. 

Quanto às espécies citadas nas listas oficiais de ameaça, destaca-se que algumas são 

recursos pesqueiros de alto valor no comércio local, como o caçonete Rhizoprionodon 

porosus e o pargo Pagrus pagrus, capturas resultantes da rede de espera e espinhel 

respectivamente.  

• Dinâmica pesqueira 

Considerando-se os itens contidos no TR emitido pelo IBAMA referentes à avaliação dos 

recursos pesqueiros mais importantes para as comunidades de pescadores que atuam na 

região, bem como a dinâmica das mesmas, seriam necessários a elaboração e aplicação 

de questionários aos pescadores e o acompanhamento do desembarque. Esse tipo de 

procedimento demandaria tempo maior de permanência, maior frequência de visitações e 

uma continuidade na coleta desses dados, para que os aspectos quantitativos 

relacionados a essas informações fossem estatisticamente confiáveis e não levassem a 

conclusões errôneas sobre a atividade pesqueira, observação já explicitada na seção 

Materiais e Métodos. Conforme sugere o Termo de Referência do IBAMA, com 

amostragens contemplando apenas em dois períodos, de seca e chuva, não há como 

produzir dados quantitativos de boa qualidade. Para tal há metodologias que podem ser 

implementadas para fomentar essas informações como o acompanhamento periódico do 

desembarque pela equipe ou agentes de campo treinados e implementação de mapas de 

bordo preenchidos pela tripulação.  

Outro fator a ser ressaltado, após esta avaliação prévia, é o indício de que a região que 

será diretamente afetada pelo empreendimento (Ponte de Acesso e Bacia de Evolução) é 

um pesqueiro quase que exclusivo dos pescadores de Barra do Itabapoana, fato 

reforçado pelas observações e pelas entrevistas. Entretanto, vale ressaltar que outras 

comunidades próximas, como as incluídas nos municípios de Presidente Kennedy e 

Marataízes e as mais ao sul de Barra do Itabapoana, como Gargaú e Atafona, podem ter 

também alguns pescadores atuando na área do porto. 
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• Metodologia 

Inicialmente estava proposta para o arrasto a realização de transectos medindo entre 1 e 

1,5 km, em oito pontos diferentes: um na Ponte de acesso (Ponte de Acesso), um ao 

norte da área do empreendimento (Norte), um ao Sul do mesmo (Sul), um na Bacia de 

evolução (Bacia de Evolução), três no canal de dragagem (Canal 01, 02 e 03) e um na 

área de descarte do material dragado (Descarte), simultaneamente, com duas redes. Os 

arrastos foram realizados em todos os pontos, com exceção da estação Sul, por esta 

região apresentar muitas pedras, impossibilitando o uso de tal petrecho no local. 

Efetivamente foram realizados dois arrastos de 30 minutos com a utilização de uma única 

rede, em vez de duas. Essa modificação foi necessária e justifica-se devido aos pontos de 

arrasto terem sido escolhidos, em sua maioria, em áreas desconhecidas dos pescadores, 

com tipos de fundo impróprios para a atividade em questão, de alto risco de perda do 

material de pesca. Há de se considerar, que a realização de dois arrastos em vez de um 

com duas redes é melhor, pois permite o arrasto em dois locais diferentes dentro da 

mesma área. Desta forma, podem ser consideradas réplicas, em vez de pseudo-réplicas, 

como no caso de duas redes operando ao mesmo tempo e no mesmo local. Ademais, os 

arrastos de 30 minutos já permitem uma amostragem adequada da ictiofauna, 

metodologia empregada inclusive em outros monitoramentos realizados pela CEPEMAR. 

Além de alterações na metodologia de amostragem com arrastos de fundo, a inicial 

proposta de imersão da rede de espera e do espinhel nos oito pontos já citados, por um 

tempo de 12 horas e duas vistorias não foi possível por questões logísticas. O tempo de 

navegação entre os pontos e até a base de saída da equipe inviabilizaria a volta da 

equipe para terra, uma vez que a entrada na foz rio Itabapoana não é feita em período 

noturno pelos mestres das embarcações. Em vez de 12 horas, as referidas artes de pesca 

ficaram imersas por períodos de três a quatro horas. A diminuição do tempo de imersão 

provavelmente alterou a captura esperada de forma quantitativa, pois houve redução para 

um terço do inicialmente proposto. No entanto, dificilmente seriam observadas alterações 

na composição da captura, aspecto mais importante da amostragem relacionado ao uso 

desses petrechos (Dutra et al., 2005). Ademais, a redução do número de anzóis foi feita 

devido à necessidade de diminuir o tamanho do espinhel, pela proximidade de redes de 

espera na estação Ponte de Acesso. Essa configuração foi mantida para os demais 

pontos visando à padronização do esforço de coleta. Essa redução novamente não altera 
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o resultado esperado, pois a intenção do uso do espinhel, bem como o da rede de espera, 

é a de obterem-se dados qualitativos, visando um inventário mais acurado da ictiofauna 

(Dutra et al., 2005). 

Destacamos também que a ausência do lançamento desses petrechos (rede de espera e 

espinhel) em algumas estações durante a segunda campanha foi forçada por fatores 

naturais intrínsecos a qualquer atividade de coleta em campo. A foz do Rio Itabapoana é 

muito dinâmica, se deslocando e alterando aspectos do canal de navegação 

constantemente. Por esse motivo, o mestre da embarcação não se sentiu confortável de 

entrar ou sair da barra em períodos de baixa luminosidade e/ou de marés baixas, 

alegando que poderia comprometer a integridade do barco e a segurança da tripulação e 

da equipe. Por esse motivo, foi possível realizar apenas uma amostragem por dia e não 

duas como na 1ª campanha (novembro/09). Não tendo sido possível realizar as 

amostragens em todos os pontos, foi adotado como critério a amostragem das áreas mais 

distintas baseado no conhecimento adquirido na primeira campanha. 

  

f) Cetáceos e quelônios 

● Cetáceos 

– Introdução 

Os primeiros registros de cetáceos remota a 50 milhões de anos. Desde então os 

mamíferos marinhos sofreram várias adaptações anatômicas e fisiológicas para viverem 

no meio aquático. As primeiras adaptações foram devido à baixa temperatura e à alta 

condutividade da água, necessitando um isolamento térmico para evitar a perda de calor 

para o meio aquático; desta maneira, grande parte dos mamíferos marinhos 

desenvolveram uma grande camada de gordura abaixo da pele. Outra importante 

adaptação para viver no meio aquático foi a forma hidrodinâmica que os corpos 

adquiriram ao longo do tempo, transformando os seus membros em nadadeiras para 

favorecer a natação. A necessidade de capturar seu alimento na água tornou os 

mamíferos marinhos grandes nadadores e mergulhadores utilizando com mais eficiência 

suas reservas de oxigênio e suportando grandes pressões hidroestásticas (BASTIDA et 

al. 2007).  
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Para compensar a ausência de luz e a consequente diminuição da eficiência no sentido 

da visão, desenvolveram uma maneira de "enxergar" com o ouvido: o sistema de 

ecolocalização ou biossonar (AU, 2002). Esse sistema funciona de maneira semelhante 

ao sonar utilizado por morcegos para se orientar. O som emitido se propaga pelo meio, 

reflete numa determinada barreira, retorna na forma de ecos e é captado e transformado 

em imagens (FRANKEL, 2002). 

Atualmente no mundo existem 129 espécies de mamíferos marinhos, sendo 88 espécies 

de cetáceos (baleias e golfinhos) divididos em dois grande grupos: os Misticetos, que são 

as grande baleias de barbatanas e os Odontocetos, que são as baleias e golfinhos com 

dentes (BASTIDA et al. 2007). No Brasil, 43 espécies de cetáceos já foram registradas, 8 

de Misticetos e 35 de Odontocetos (IBAMA, 2001). 

Os cetáceos, assim como os demais grupos, podem ser afetados por diversas ações 

humanas, como nas atividades portuárias: construção de cais, trânsito de embarcações, 

dragagens; no processo de exploração e produção de petróleo: sísmica, perfuração, 

produção e escoamento; capturas incidentais nas atividades pesqueiras; interferência por 

embarcações turísticas entre outras (SICILIANO, 1994; SICILIANO et al. 1996; LODI et al. 

1996; PIZZORNO et al. 1998; MARTINS, 2004; MARCHIORO, 2005; WAEREBEEK et al. 

2007; FREITAS NETTO e DI BENEDITTO, 2008). 

Os impactos dos ruídos antropogênicos nos cetáceos tem sido uma das grandes 

preocupações da IWC (Comissão Internacional Baleeira) nos últimos anos (KETTEN, 

2004), e a avaliação do nível de ruído subaquático tem sido um dos principais aspectos 

nos relatórios técnicos de projetos para construção de terminais portuários (NEDWELL et 

al. 2003) e em pontes e cais de atracagem (NEDWELL, 2002). 

O nível de impacto de construções portuárias em populações de cetáceos tem sido 

estimado não só analisando as respostas comportamentais, mas também recorrendo a 

uma abordagem acústica das diversas atividades inerentes às construções. 

RICHARDSON et al. (1995) considera a existência de vários efeitos diretos em cetáceos 

dentro de uma zona de influência definida, como: zona de perda de audição (na qual 

determinado nível sonoro pode provocar lesões temporárias ou permanentes nos 

indivíduos); zona de máscara (onde os níveis sonoros podem interferir com a detecção de 
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outros sons e mascarar a comunicação); zona de resposta comportamental (na qual é 

possível detectar reações comportamentais ao ruído emitido) e zona de audibilidade 

(zona a partir da qual os indivíduos detectam os níveis sonoros produzidos acima do ruído 

ambiente). 

A expansão portuária e o trânsito de embarcações em áreas marinhas se encontram em 

expansão no litoral do Estado do Espírito Santo, e tem sido objeto de atenção dos órgãos 

licenciadores, em função dos diferentes riscos potenciais presentes nas diversas fases 

dessas atividades, cujos efeitos sobre a fauna existente nessas áreas ainda são pouco 

conhecidos (PIZZORNO et al., 1999). 

Dessa forma, a posição trófica dos cetáceos no ecossistema marinho, bem como suas 

características comportamentais e fisiológicas, torna-os importantes indicadores da 

qualidade ambiental, constituindo um grupo chave para monitoramentos ambientais 

(KETTEN, 1998). 

– Metodologia 

O diagnóstico dos cetáceos envolveu 3 atividades distintas: 

 levantamento bibliográfico; 

 entrevistas com moradores locais e; 

 monitoramento de praia. 

– Resultados 

 Ocorrência de cetáceos no Espírito Santo – levantamento bibliográfico  

No Estado do Espírito Santo foram registradas 12 espécies de cetáceos (BARROS 1984; 

CÂMARA & PALAZZO 1986; GEISE & BOROBIA 1987; DI BENEDITTO et al. 1990; 

BARROS 1991; BOROBIA et al. 1991; LODI et al. 1996; MOREIRA & SICILIANO 1991; 

SICILIANO, 1994; GASPARINI & SAZIMA, 1996; BARROS et al. 1997; ZERBINI et al. 

1997; BARBOSA et al. 2000; FREITAS NETTO & BARBOSA, 2003; AMARO et al. 2008). 

No dia 05 de agosto de 2009 foi registrada mais uma espécie de cetáceo para o estado, 

trata-se de um encalhe na praia de Itaparica de uma baleia-bicuda-de-Cuvier, Ziphius 
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cavirostris (GAZETA, 2009). Como o sul do estado do Espírito Santo faz parte da Bacia 

de Campos, na Tabela 5.2.3-28 foram incluídas também espécies que ocorrem nessa 

área.  

A toninha Pontoporia blainvillei é a espécie de cetáceo mais ameaçada do litoral brasileiro 

(IBAMA, 2001). Sua distribuição ocorre desde Itaúnas (18º25’S), estado do Espírito Santo, 

Brasil (SICILIANO, 1994), até Golfo San Matias (42°10’S), província de Chubut, Argentina 

(CRESPO et al., 1998).  

Seu habitat preferencial inclui regiões estuarinas e costeiras de até 50 m de profundidade. 

Entretanto, a maior parte dos registros é para águas mais rasas de até 30 metros 

(PINEDO et al. 1989; DI BENEDITTO & RAMOS, 2001). A distribuição da toninha não é 

contínua entre os limites setentrional e meridional, com dois hiatos ao longo da sua área 

de distribuição (SICILIANO et al., 2002). Essa fragmentação da distribuição corresponde 

às regiões localizadas entre Regência (19º40’S) e Barra de Itabapoana (21º18’S), estados 

do Espírito Santo e Rio de Janeiro respectivamente, e entre Macaé (22º25’S) e baía da 

Ilha Grande (23ºS), estados do Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. Desta 

maneira, a espécie não ocorre na área de influência do empreendimento. 

Tabela 5.2.3-28: Lista de espécies de cetáceos entre as bacias de Campos e Espírito 
Santo indicando a forma como foram registradas. A: avistagem; E: encalhe e CA: captura 

acidental em artefatos de pesca. 
NOME COMUM NOME CIENTÍFICO A E CA 

Baleia-franca-do-sul* Eubalaena australis x x --- 

Baleia-sei* Balaenoptera borealis --- x --- 

Baleia-jubarte* Megaptera novaeangliae x x x 

Baleia-minke-anã* Balaenoptera acutorostrata x x --- 

Baleia-piloto-de-peitorais-curtas * Globicephala macrorhynchus --- x --- 

Boto-cinza* Sotalia guianensis x x x 

Cachalote* Physeter macrocephalus --- x x 

Golfinho-cabeça-de-melão* Peponocephala electra --- x --- 

Golfinho-pintado-do-Atlântico* Stenella frontalis --- x --- 

Golfinho-de-dentes-rugosos* Steno bredanensis x x x 

Golfinho-nariz-de-garrafa* Tursiops truncatus x x x 

Toninha ou Franciscana* Pontoporia blainvillei x x x 

Baleia-bicuda-de-Cuvier* Ziphius cavirostris --- x --- 
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Tabela 5.2.3-28: Lista de espécies de cetáceos entre as bacias de Campos e Espírito 
Santo indicando a forma como foram registradas. A: avistagem; E: encalhe e CA: captura 

acidental em artefatos de pesca. Continuação 
NOME COMUM NOME CIENTÍFICO A E CA 

Baleia-azul Balaenoptera musculus x --- --- 

Baleia-fin Balaenoptera physalus x --- --- 

Baleia-de-Bryde Balaenoptera edeni x x --- 

Cachalote-anão Kogia sima --- x --- 

Cachalote-pigmeu Kogia breviceps --- x --- 

Baleia-bicuda Mesoplodon sp. x --- --- 

Orca Orcinus orca x x --- 

Falsa-orca Pseudorca crassidens --- x x 

Golfinho-rotador Stenella longirostris x --- x 

Golfinho-pintado-pantropical Stenella attenuata x x --- 

Golfinho-de-Fraser Lagenodelphis hosei --- x --- 

Golfinho-comum Delphinus sp. x x x 

Golfinho-de-Risso Grampus griseus x --- --- 
Legenda: * Refere-se às espécies com ocorrência confirmada no litoral do Espírito Santo. 

O boto-cinza (Sotalia guianensis) é a espécie de cetáceo que ocorre no litoral do Espírito 
Santo que sofre maior impacto da atividade pesqueira (FREITAS NETTO & BARBOSA, 
2003; BARBOSA & BARROS, 2006; FREITAS NETTO & DI BENEDITTO, 2008). A sua 
distribuição tipicamente costeira e associada a estuários e baías sobrepõe geralmente às 
áreas de pesca, sendo frequentes as capturas incidentais nas redes (SICILIANO, 1994; DI 
BENEDITTO et al., 1998; MONTEIRO-NETO et al., 2000; OTT et al. 2002; FREITAS 
NETTO, 2003; BASTIDA et al, 2007; FREITAS NETTO e DI BENEDITTO,2008). 

Dentre os grandes cetáceos que frequentam a costa leste do Brasil durante sua migração 
(meses de inverno e primavera), a baleia-franca (E. Australis) e a baleia-jubarte (M.  
Novaeangliae) merecem atenção especial. Ambas as espécies tiveram suas populações 
extremamente reduzidas durante a caça e a recuperação; atualmente está ameaçada 
pela degradação da zona costeira e interação com atividades humanas. No litoral leste, a 
baleia-franca e a jubarte estão expostas a uma série de ameaças, que são representadas 
principalmente pelo emalhe em redes de pesca, dragagens, trânsito de embarcações, 
poluição sonora e atividades relacionadas à exploração do petróleo (SICILIANO, 1994; 
FREITAS NETTO, 2003; MARTINS, 2004; MARCHIORO et al. 2005; FREITAS NETTO e 
DI BENEDITTO, 2008).  
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 Status de conservação 

Dentre as 13 espécies de cetáceos registradas para o Espírito Santo, a baleia-franca e a 

toninha são as espécies mais ameaçadas de extinção (Tabela 5.2.3-29).  

Tabela 5.2.3-29: Espécies de cetáceos registradas no Espírito Santo e status de 
conservação segundo a Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de 

Extinção (MMA, 2003), Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo 
(Decreto Nº 1.499-R/2005) e Lista Vermelha da União Mundial para a Conservação da 

Natureza - IUCN (IUCN, 2006). 
CATEGORIA DE AMEAÇA 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO  Brasil (MMA 2003) 
Decreto Nº 1.499-

R/2005 

Mundo 
(IUCN 2006) 

Baleia-franca-do-sul Eubalaena australis Em perigo 
Em perigo Baixo risco 

Baleia-sei Balaenoptera borealis Vulnerável  
---- Vulnerável 

Baleia-jubarte Megaptera novaeangliae Vulnerável  
Vulnerável Vulnerável 

Baleia-minke-anã Balaenoptera acutorostrata ---- 
---- 

---- 

Baleia-piloto-de-peitorais-curtas  Globicephala macrorhynchus Baixo risco 
---- Baixo risco 

Boto-cinza Sotalia guianensis  
---- 

Dados 
deficientes 

Cachalote Physeter macrocephalus Vulnerável 
Vulnerável Vulnerável 

Golfinho-cabeça-de-melão Peponocephala electra  
---- Baixo risco 

Golfinho-pintado-do-Atlântico Stenella frontalis ---- 
---- 

Dados 
deficientes  

Golfinho-de-dentes-rugosos Steno bredanensis  
---- 

Dados 
deficientes 

Golfinho-nariz-de-garrafa / 
Boto-escuro Tursiops truncatus ---- 

---- 
Dados 

deficientes 

Toninha ou Franciscana Pontoporia blainvillei Em perigo 
Em perigo 

Dados 
deficientes  

Baleia-bicuda-de-Cuvier Ziphius cavirostris ----- 
---- 

Dados 
deficientes 

 Entrevistas com a comunidade sobre os mamíferos marinhos 

Com vistas a avaliar a ocorrência de cetáceos na área de influência do empreendimento, 

realizaram-se, entre os dias 18 e 26 de setembro de 2009, 14 entrevistas com moradores 

locais, sendo 5 na localidade da Barra de Itabapoana, Município de São Francisco de 

Itabapoana/RJ, 5 na Praia das Neves e 4 na Praia de Marobá, ambas no Município de 

Presidente Kennedy/ES. A idade dos entrevistados variou de 22 a 76 anos (média = 45 
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anos), sendo 7 pescadores, 3 proprietários de restaurante, 1 pescador desempregado, 1 

guarda municipal, 1 dona de casa e 1 aposentado. 

Quando questionados sobre quantas espécies de mamíferos marinhos ocorrem na região, 

um dos 14 entrevistados afirmou que ocorre apenas uma espécie, sete afirmaram que 

ocorrem duas espécies, três comentaram a ocorrência de três espécies, dois sabem da 

ocorrência de quatro espécies e um afirmou conhecer cinco espécies. A espécie mais 

conhecida pelos entrevistados é o boto-cinza (Sotalia guianensis) (Tabela 5.2.3-30). Ao 

serem questionado se já avistaram algum mamífero marinho na região, todos (n = 14) 

afirmaram que sim. Este resultado demonstra que é comum a ocorrência de mamíferos 

marinhos na região principalmente do boto-cinza. 

Tabela 5.2.3-30: Espécies de mamíferos marinhos que ocorrem na área do 
empreendimento segundo os entrevistados (n = 14). 

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA

Boto-cinza Sotalia guianensis 12 

Boto ou Golfinho-escuro Tursiops truncatus ou Steno 
bredanensis 6 

Baleia-jubarte Megaptera novaeangliae 5 
Golfinho-pintado-escuro Stenella frontalis 2 
Golfinho-pintado-claro Stenella attenuata 2 

Golfinho-pintado Stenella frontalis ou Stenella 
attenuata 1 

Baleia-franca Eubalaena australis 1 
Baleia ---------- 1 

Segundo os entrevistados, o boto-cinza ocorre bem próximo à costa e principalmente nas 

adjacências da Barra de Itabapoana e, de acordo com os pescadores, antigamente 

quando a Barra era mais profunda era possível observar o boto-cinza dentro do rio. No 

entanto, o boto-escuro, os golfinhos pintados e a baleia-jubarte ocorrem um pouco mais 

afastados da costa. De acordo com nove entrevistados, o boto-cinza ocorre todo o ano na 

região, três relataram que são mais frequentes no verão e dois não opinaram.  

Quando questionados se os mamíferos marinhos iriam sofrer algum impacto com a 

implementação do terminal portuário da Ferrous na região, nove (65%) entrevistados 

afirmaram que sim, três (21%) comentaram que não e dois (14%) não opinaram. Dos 

entrevistados que afirmaram que vai ocorrer impacto, comentaram que a poluição, o 
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“barulho”, o trânsito de navios de grande porte e o óleo, que pode vazar dos navios são os 

principais impactos que os mamíferos marinhos podem sofrer.  

Estas preocupações da comunidade são compreensíveis, pois, durante a construção do 

terminal portuário, a poluição sonora pode ser intensa, principalmente durante a 

construção do quebra-mar, estaqueamento da ponte e dragagem, cabendo destacar que 

nos mamíferos marinhos, o sistema auditivo é um dos mecanismos sensoriais mais 

importantes, com relevância não só no contexto da comunicação, mas também pelo papel 

vital que desempenha na percepção e interação com o meio ambiente (KETTEN, 2004).  

As informações a seguir referem-se apenas às respostas dos pescadores (n = 8). A idade 

dos pescadores variou de 34 a 60 anos (média = 41 anos) e o tempo que o pescador 

exerce a atividade variou de 6 a 50 anos (média = 23,8 anos). 

Dos pescadores entrevistados, três são pescadores artesanais que pescam com redes de 

emalhe de fundo, arrasto para camarão e espinhel de fundo; três outros são pescadores 

industriais que pescam com espinhel boiado para dourado (Coryphaena hippurus) e com 

linha de mão; e dois são pescadores de subsistência que utilizam botes a remo para 

colocar suas redes de emalhe e espinhel de fundo. 

Quando questionados se já capturaram mamíferos marinhos na atividade pesqueira, cinco 

pescadores afirmaram que sim e três que não. Como era esperado, os três pescadores 

industriais que utilizam o espinhel boiado nunca capturaram mamíferos marinhos, porém 

eles relataram que muitas vezes a baleia-jubarte danifica o espinhel. Dos pescadores que 

já capturaram, todos afirmaram que já capturaram o boto-cinza e um pescador também 

capturou um boto-escuro. Com relação à quantidade de capturas, todos afirmaram que as 

capturas são raras e não tem uma época definida. Estas informações estão de acordo 

com estudos realizados por pesquisadores locais, os quais afirmam que o boto-cinza é a 

espécie de mamífero marinho que mais encalha no litoral do Espírito Santo, com indícios 

de interação com a pesca (FREITAS NETTO & BARBOSA, 2003; BARBOSA & BARROS 

2006).  

Todos os pescadores que já capturaram algum mamífero marinho afirmaram que, quando 

ocorre a captura, o animal já vem morto e que eles não aproveitam a carne; mas segundo 

alguns pescadores, a carne do boto pode ser utilizada como isca para o espinhel. Um 
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pescador relatou que uns 20 anos atrás na praia de Marobá era realizada a captura 

intencional do boto-cinza para o consumo humano. Esta informação corrobora um estudo 

realizado por ZAPPES (2007) em cinco comunidades de pescadores dos estados da 

Bahia, Espírito Santo (Riacho Doce), Rio de Janeiro e São Paulo, onde a autora registrou 

que os animais capturados na pesca podem ser consumidos pela comunidade, utilizados 

como isca no espinhel ou descartados. 

Durante as entrevistas foi possível perceber que o boto-cinza (S. Guianensis) é uma 

espécie comum na região, avistada principalmente na desembocadura da Barra de 

Itabapoana e que ocorrem capturas incidentais na pesca de emalhe. Provavelmente trata-

se de uma população residente.  

Também foi observado que a baleia-jubarte M. novaeangliae e o boto-escuro T. truncatus 

ou S. bredanensis são avistados somente pelos pescadores. A baleia-jubarte 

provavelmente deve ser avistada durante sua migração entre a Antártida, área de 

alimentação, e o Banco de Abrolhos, área de reprodução. O boto-escuro relatado pelos 

entrevistados provavelmente deve ser a espécie T. truncatus e/ou S. bredanensis, sendo 

ambas as espécies cosmopolitas. 

 Monitoramento de praia  

Devido à extensão de 14 km entre a Barra de Itabapoana e a Praia de Marobá, o percurso 

foi dividido em duas áreas com 7 estratos de 1 km cada um, sendo monitorada uma área 

por dia (Figura 5.2.3-70). Entre os dias 18 de setembro e 8 de outubro de 2009 foram 

realizadas 21 saídas de monitoramento e percorridos 127 km de praia para verificar a 

ocorrência de encalhes de mamíferos marinhos, e realizadas 111 observações de 10 min 

cada uma no início de cada estrato - ponto fixo, totalizando 18h e 30min de procura por 

mamíferos marinhos vivos na zona costeira da região de estudo. As saídas de 

monitoramento de praia e as observações foram realizadas sempre nas primeiras horas 

do dia. 

Durante os monitoramentos de praia foi registrado, no dia 21/09/09 na desembocadura da 

Barra de Itabapoana (Estrato 1), um encalhe de boto-cinza (Sotalia guianensis) (Figura 

5.2.3-71 e 5.2.3-72). O espécime apresentava comprimento total de 171 cm e estava em 

avançado estado de decomposição. O boto-cinza ao longo de sua distribuição está 
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associado a baías e desembocaduras de estuários e rios (BASTIDA et al. 2007). Segundo 

Di Beneditto & Ramos (2004), os machos da espécie alcançam a maturação sexual entre 

170 e 180 cm, e as fêmeas entre 160 e 170 cm de comprimento total. 

A Barra de Itabapoana possui um importante entreposto pesqueiro. Segundo os próprios 

pescadores da região, o terminal é utilizado por aproximadamente 100 embarcações, 

sendo comum o uso de redes de emalhe de fundo e espinhel de fundo, arrasto para 

camarão e espinhel de fundo e superfície (espinhel boiado) direcionada a captura de 

dourado, linha de mão e pargueira. A frota que utiliza redes de emalhe de fundo é a que 

tem maior probabilidade de capturar acidentalmente mamíferos marinhos, principalmente 

por serem redes que ficam o dia inteiro na água sendo retiradas apenas para trocar de 

área de pesca ou quando tem previsão de tempestade e por sobreporem as áreas de 

ocorrência de pequenos cetáceos costeiros, como é o caso do boto-cinza.  

É provável que este encalhe esteja relacionado com a atividade pesqueira corroborando 

as informações das entrevistas com os pescadores, que, quando questionados se já 

capturaram mamíferos marinhos na atividade pesqueira, cinco dos oito pescadores 

entrevistados afirmaram que já capturam o boto-cinza. Também segundo estudo realizado 

por BARBOSA & BARROS (2006) entre os anos de 1994 e 2006, registraram 54 encalhes 

de boto-cinza no litoral do Espírito Santo, sendo que 33 indivíduos (62%) apresentavam 

marcas de interação com redes de pesca.  
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Figura 5.2.3-71: Boto-cinza encalhado na 
desembocadura da Barra de Itabapoana 

Figura 5.2.3-72: Boto-cinza encalhado e fita métrica 
de 150 cm de referência 

Com relação às observações dos pontos fixos, não foi registrada nenhuma avistagem de 

cetáceos durante o período do levantamento. Esperava-se avistar principalmente o boto-

cinza durante este levantamento, por ser uma espécie bem costeira e por ser a espécie 

mais conhecida pelas comunidades locais. Esta ausência pode estar relacionada a uma 

sazonalidade da ocorrência da espécie na região e/ou pela grande atividade pesqueira 

nas primeiras horas da manhã próximo à costa, horário que foram realizadas as 

observações.  

Segundo estudo realizado no litoral do Espírito Santo por FREITAS NETTO et al. (2008), 

a composição dos grupos na estação seca (abril a setembro) é em média de 1 indivíduo, 

enquanto na estação chuvosa (outubro a março) é em média de 5,4 indivíduos, existindo 

um padrão de abundância relacionado com a sazonalidade entre as estações. Outro fator 

que pode ter contribuído para a ausência de registros durante as observações foi que 

durante o período monitorado foram registrados entre 12 e 26 embarcações/dia (média = 

18 embarcações/dia), que utilizam redes de emalhe (Figura 5.2.3-73) e redes de arrasto 

(Figura 5.2.3-74) entre a Barra de Itabapoana e a Praia de Marobá. Também segundo 

HETZEL & LODI (1993), o boto-cinza não tem o hábito de nadar na proa dos barcos como 

os golfinhos, e, quando uma embarcação se aproxima, ele em geral se afasta. 
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Figura 5.2.3-73: Pescadores recolhendo rede de 

emalhe de fundo, muito próximo à praia das Neves. 
Figura 5.2.3-74: Embarcação de arrasto duplo 
operando muito próximo à praia das Neves. 

No mês de agosto de 2009, durante a coleta de sedimentos (testemunhos) do material 

que será dragado, a equipe de campo registrou a leste do ponto de descarte um grupo de 

12 espécimes de Tursiops truncatus (Figura 5.2.3-75) e uma baleia-jubarte Megaptera 

novaeangliae. 

O grupo de T. truncatus foi registrado a uma distância de aproximadamente 30 km da 

costa e, por possuírem nadadeiras dorsais bem falcadas (Figura 5.2.3-76), indicam uma 

possível população oceânica da espécie (BARRETO, 2000). Além disto, as populações 

costeiras de T. truncatus não são registradas tão distantes da costa, e a nadadeira dorsal 

é mais triangular (Figura 5.2.3-77) 

 
Figura 5.2.3-75: Espécime de T. truncatus registrado próximo à área de descarte do 

material dragado. Foto: Thiago Altoé. 
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Figura 5.2.3-76: Nadadeira dorsal mais falcada de 
um espécime provavelmente oceânico.Foto: Thiago 

Altoé. 

 
Figura 5.2.3-77: Nadadeira dorsal mais triangular de 

um espécime costeiro. População do Estuário da 
Lagoa dos Patos/RS. Foto Pedro Fruet. 

O registro da baleia-jubarte, apesar de ser um único registro, deve ter uma atenção 

especial por ser uma espécie ameaçada de extinção (IUCN, 2006 e IBAMA, 2003), estar 

em sua rota migratória e por ser registrada próximo à área de descarte dos sedimentos 

dragados, que terá uma grande movimentação da draga durante a sua operação, 

provocando ruídos e com possibilidade de colisões com cetáceos.  

De acordo com o monitoramento realizado a bordo de barcaças oceânicas que faziam o 

trajeto entre Vitória/ES e São Francisco do Sul/SC, observou-se que os espécimes de M. 

novaeangliae foram registrados entre 32 e 65 km da linha de costa em profundidades 

entre 40 e 1.000 metros, e as regiões onde as baleias-jubarte foram observadas 

limitaram-se ao sul do estado do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro (FREITAS 

NETTO et al, 2008).  

Segundo MARTINS (2004), a baleia-jubarte está exposta a influência de diversos fatores 

antrópicos na costa leste do Brasil, dentre eles, o tráfego de embarcações e a poluição 

sonora, que são de extrema relevância à conservação desta espécie. Das espécies de 

grandes cetáceos, para as quais já foi comprovada a ocorrência de colisão com 

embarcações, as baleias-franca e jubarte são consideradas como as mais impactadas 

(LAIST et al. 2001; WAEREBEEK et al. 2007). 
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LAIST et al. (2001) revisando a ocorrência de colisões de cetáceos com embarcações de 

grande porte verificou que na maioria dos casos os animais exibem reações apenas no 

último instante. Essa demora pode ser atribuída ao “canal de Lloyd” que formaria uma 

área de “silêncio” ao redor e diretamente à frente da embarcação, o que retardaria a 

propagação do som da embarcação aproximando-se (GERSTEIN et al. 2002). 

– Conclusões 

A espécie S. guianensis é a espécie que apresenta características ecológicas com maior 

potencial de interação com a área de influência direta e indireta do empreendimento, por 

ser uma espécie de hábitos costeiros, porém seria necessário realizar uma nova 

campanha para verificar se na região existe uma população residente. 

Das espécies das grandes baleias a baleia-jubarte M. novaeangliae ocorre na região 

durante seu período de migração (inverno e primavera), podendo se aproximar da costa 

no sul do estado do Espírito Santo, área de influência direta e indireta do 

empreendimento.  

Outra espécie de ocorrência na área de infuência direta e indireta do enpreendimento é o 

boto-nariz-de-garrafa T. truncatus ou boto-escuro, como é chamado na região, podendo 

ser uma população oceânica pouco conhecida pela comunidade científica.  

● Quelônios 

– Introdução 

As tartarugas marinhas surgiram há mais de 150 milhões de anos e, desde então, 

conseguiram sobreviver a todas as mudanças do planeta, e por isso são consideradas 

espécies altamente resistentes. São animais cosmopolitas, observados em todos os 

mares do mundo durante os diferentes estágios da vida, porém as concentrações nas 

áreas de alimentação e de reprodução ocorrem em águas tropicais e subtropicais (WATS, 

1983). 

São animais com um longo ciclo de vida, e sua maturação sexual ocorre entre 15 e 50 

anos, dependendo da espécie e da área geográfica. Entretanto, apesar das diferenças, as 

tartarugas marinhas possuem uma história de vida similar: nascem em praias tropicais, 
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têm um período de desenvolvimento pelágico durante os primeiros anos de vida, em alto 

mar, os juvenis migram para áreas de alimentação e desenvolvimento e depois só são 

encontradas novamente quando as fêmeas voltam para desovar na mesma praia de seu 

nascimento.  

Durante a fase adulta realizam migrações entre as áreas de desova e as áreas de 

alimentação (MEYLAN & MEYLAN, 1999). O ciclo reprodutivo é variável, e pode repetir-se 

em intervalos de um a quatro anos, conforme a espécie e as condições ambientais. O 

acasalamento ocorre no mar, em águas profundas ou costeiras. A fecundação é interna e 

uma fêmea pode realizar em média de três a cinco desovas em uma mesma temporada 

de reprodução, onde são colocados cerca de 120 ovos em cada postura, com intervalos 

médios de 10 a 15 dias (VAN BUSKIRK & CROWDER, 1994, MARCOVALDI & 

LAURENT, 1996). Estima-se que somente 0,01% das tartarugas marinhas que nascem 

sobrevivem e conseguem chegar até a fase adulta, para dar continuidade à perpetuação 

da espécie. 

As populações de tartarugas marinhas são afetadas por diversas atividades humanas, 

desde a coleta de ovos e fêmeas nas praias, trânsito de veículos nas praias de desova, 

poluição por plástico e por petróleo, colisões com embarcações, dragagem de portos e 

canais, captura para a utilização em rituais religiosos e as variadas artes de pesca 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1990). Os habitats das tartarugas marinhas no Brasil 

também são impactados pelo desenvolvimento costeiro. Isto inclui alterações nas áreas 

costeiras, nos fundos dos oceanos, nas praias de desovas, iluminação artificial das praias 

e construções de edificações (TAMAR, 2005). Porém, a captura incidental na pesca é 

considerada a maior ameaça à conservação das tartarugas marinhas (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 1990). 

Existem no mundo sete espécies de tartarugas marinhas pertencentes a duas Famílias – 

Dermochelydae e Chelonidae. Destas, cinco espécies ocorrem em território brasileiro. 

São elas tartaruga-cabeçuda Caretta caretta (Figura 5.2.3-78), tartaruga-verde Chelonia 

mydas (Figura 5.2.3-79), tartaruga-de-pente Eretmochelys imbricata (Figura 5.2.3-80), 

tartaruga-oliva Lepidochelys olivacea (Figura 5.2.3-81) e tartaruga-de-couro Dermochelys 

coriacea (Figura 5.2.3-82) (MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1984; MARCOVALDI & 

MARCOVALDI,1987; MARCOVALDI & MARCOVALDI,1989; MÁRQUEZ, 1990). 
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Figura 5.2.3-78: Tartaruga-cabeçuda Caretta caretta. Figura 5.2.3-79: Tartaruga-verde Chelonia mydas. 

 
 

  
Figura 5.2.3-80: Tartaruga-de-pente Eretmochelys 

imbricata. 
Figura 5.2.3-81: Tartaruga-oliva Lepidochelys 

olivacea. 

 
 

 
Figura 5.2.3-82: Tartaruga-de-couro Dermochelys coriácea. 
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– Metodologia 

O diagnóstico dos quelônios envolveu 3 atividades distintas: 

 levantamento bibliográfico; 

 entrevistas com moradores locais e; 

 monitoramento de praia. 

– Resultados 

 - Ocorrência de tartarugas marinhas no Espírito Santo – levantamento 

bibiográfico 

Dentre os estados brasileiros, a região litorânea do Espírito Santo caracteriza-se por ser a 

única área conhecida do país onde as tartarugas-de-couro concentram regularmente suas 

desovas (THOMÉ et al. 2001; THOMÉ et al. 2007). Trata-se ainda do segundo maior sítio 

reprodutivo da tartaruga-cabeçuda (BAPTISTOTTE et al. 2000; BAPTISTOTTE et al. 

2003) e de desovas, em números reduzidos, de tartaruga-de-pente e tartaruga-oliva 

(TAMAR, 2005). A região costeira do estado também é área de alimentação e repouso às 

espécies C. mydas, L. olivacea e E. imbricata (TAMAR, 2005). A Ilha de Trindade, que 

pertence ao Espírito Santo, é a principal área de desova das tartarugas-verdes no Brasil 

(MOREIRA et al. 1995; MOREIRA et al. 2003). 

Na região sul do Espírito Santo, o monitoramento das tartarugas marinhas é realizado 

pela Base de Anchieta do Projeto TAMAR, que funciona desde 2003, com sede na Praia 

da Guanabara 85 km ao sul de Vitória. A Base monitora 34 km de praias, protegendo 

fêmeas, ninhos e filhotes de C. caretta e também juvenis de C. mydas e E. imbricata, 

entretanto, cerca de 80% das desovas, ocorre em um trecho de 3,4 km da Praia da 

Guanabara, maior sítio reprodutivo no sul do estado, transformada em 1998 em Área de 

Proteção Ambiental Municipal (TAMAR, 2005). 
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Cabe salientar que o litoral do Espírito Santo, em virtude do exposto acima, é classificado 

como área de extrema importância biológica para os quelônios no relatório “Avaliação e 

Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha” 

(MMA 2003).  

– Status de conservação 

As cinco espécies de tartarugas que ocorrem no Brasil estão ameaçadas de extinção 

(Tabela 5.2.3-31): 

Tabela 5.2.3-31: Espécies de tartarugas marinhas incluídas na Lista Nacional das 
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2003), na Lista de Espécies 
Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo (Decreto Nº 1.499-R/2005) e na Lista Vermelha 

da União Mundial para a Conservação da Natureza - IUCN (IUCN 2006). 
Categoria de ameaça 

Nome científico Nome popular Brasil (MMA 2003) 
Decreto Nº 1.499-R/2005 

Mundo 
(IUCN 2006) 

Dermochelys coriacea tartaruga-de-couro Criticamente em perigo 
Criticamente em perigo 

Criticamente em perigo 
 

Eretmochelys imbricata tartaruga-de-pente Em perigo 
Em perigo 

Criticamente em perigo 
 

Lepidochelys olivacea tartaruga-oliva Em perigo 
Em perigo Ameaçada 

Caretta caretta tartaruga-cabeçuda Vulnerável 
Vulnerável Ameaçada 

Chelonia mydas tartaruga-verede Vulnerável 
Vulnerável Ameaçada 

A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Flora e da 
Fauna – CITES, da qual o Brasil é signatário, relaciona todas as espécies de tartarugas 
marinhas no Apêndice I, que proíbe o comércio internacional para os países signatários. 

O Brasil participa ainda da Convenção Interamericana para Proteção e Conservação das 

Tartarugas Marinhas – IAC que tem por objetivo promover a proteção, a conservação e a 

recuperação das populações de tartarugas marinhas e de seus habitats, com base em 

informações científicas consistentes e levando em conta as características ambientais, 

socioeconômicas e culturais das Partes. A IAC tem sido considerada um modelo para o 

desenvolvimento de outros acordos multilaterais voltados para a conservação. 
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– Entrevistas sobre as tartarugas marinhas 

Entre os dias 18 e 26 de setembro de 2009 foram realizadas 17 entrevistas diretas, sendo 

7 na localidade da Barra de Itabapoana, município de São Francisco de Itabapoana/RJ, 6 

na Praia das Neves e 4 na da Praia de Marobá, ambas no município de Presidente 

Kennedy/ES. A idade dos entrevistados variou de 22 a 76 anos (média = 43 anos), sendo 

8 pescadores, 3 proprietários de restaurante, 2 desempregados, 1 guarda municipal, 1 

padre, 1 dona de casa e 1 aposentado. 

Quando questionados sobre quais espécies de tartarugas marinhas ocorrem na região, 2 

dos 17 entrevistados afirmaram que ocorre apenas 1 espécie, 5 afirmaram que ocorrem 2, 

também 5 entrevistados comentaram a ocorrência de 3 espécies, 3 sabem da ocorrência 

de 4 espécies e 2 pessoas disseram que sabem que as tartarugas marinhas ocorrem na 

região, mas não sabem diferenciar as espécies.  

Com relação aos nomes comuns que as pessoas atribuem às tartarugas, destacam-se: 

para a espécie C. caretta, os nomes tartaruga-cabeçuda, tartaruga-amarela, bico-de-

papagaio, tartaruga-manteiga; para a espécie C. mydas, tartaruga-verde, tartaruga-

verdadeira ou legítima, tartaruga-pequena, tartaruga-quatro-placas; para L. olivacea, 

tartaruga-achatada, tartaruga-redonda e tartaruga-escura; para E. imbricata,  tartaruga-

de-pente; e para D. coriácea, tartaruga-de-quilha. 

Esses nomes atribuídos pelas pessoas e pelos pescadores do extremo sul do Estado do 

Espírito Santo diferem dos nomes utilizados no norte do estado, onde as tartarugas são 

conhecidas como carebas; desta forma, a espécie mais comum, C. caretta, é denominada 

careba-amarela ou careba-dura. A careba-mole ou gigante, D. coriacea, é assim chamada 

pela carapaça menos rígida (AZEVEDO, 1983). 

Ao perguntar às pessoas se já registraram tartarugas marinhas mortas entre a Praia de 

Marobá e a Barra de Itabapoana, todos responderam que sim (n = 17), sendo a C. mydas 

e C. caretta as mais citadas (Figura 5.2.3-83). 
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Figura 5.2.3-83: Espécies de tartarugas marinhas que os entrevistados citaram que ocorrem em 

encalhes nas praias da região (n=17). 

Com relação às praias onde ocorrem os encalhes das tartarugas marinhas, os 
entrevistados (n = 17) comentaram que os encalhes ocorrem principalmente entre a Barra 
de Itabapoana e a Praia de Marobá (Tabela 5.2.3-32). 

Tabela 5.2.3-32: Principais locais de encalhes de tartarugas marinhas, segundo os 
entrevistados (n = 17). 

LOCAIS DOS ENCALHES FREQUÊNCIA DE 
OCORRÊNCIA 

Barra de Itabapoana à Praia de Marobá 6 

Praia das Neves à Praia de Marobá 2 

Praia das Neves 2 

Barra de Itabapoana 1 

Barra de Itabapoana à Praia das Neves 1 

Barra de Itabapoana a Marataízes 1 

Barra de Itabapoana à Praia de Guriri/RJ 1 

Praia de Boa Vista, Praia de Marobá e Praia das Neves 1 

Não lembra 1 

Todas as praias  1 

Com relação às desovas das tartarugas marinhas nas praias da região, 100% dos 
entrevistados (n = 17) afirmaram que as tartarugas desovam nas praias da região. A 
espécie mais reportada, pelos entrevistados, foi a C. caretta por 10 pessoas (Figura 5.2.3-
84). Este resultado corrobora os monitoramentos das desovas no litoral do Espírito Santo, 
na temporada 2004/2005, quando 61% das desovas foram de C. caretta, 36% de 
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espécies não identificadas, 3% da tartaruga-gigante (D. coriacea) e 0,05% da tartaruga-
oliva (L. olivacea), sendo que 6% das desovas ocorreram no litoral sul do estado, no 
município de Anchieta e que nessa área ocorrem apenas desovas de C. caretta (TAMAR, 
2005). 

Segundo 59% dos entrevistados, as tartarugas desovam principalmente na primavera e 
verão; 12 afirmaram que ocorrem somente no verão e 29% não sabiam exatamente a 
época do ano. 
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Figura 5.2.3-84: Espécies de tartarugas marinhas citadas pelos entrevistados 

(n = 17) que desovam na região. 

Cabe salientar que 4 pessoas entrevistadas, 3 da Praia das Neves e 1 da Praia de 
Marobá, foram contratadas pela Cooperativa Mista de Trabalhadores Conservacionistas 
para monitorar as desovas das tartarugas marinhas entre a Barra de Itabapoana e a Praia 
de Marobá na temporada de 2005/2006. Essas pessoas receberam treinamento para 
realizar a identificação dos ninhos e, caso o ninho estivesse em local impróprio, eles 
estavam autorizados a remover para um local mais adequado. 

As 4 pessoas afirmaram que a espécie que desova na região é a tartaruga-cabeçuda, 
principalmente nos meses de outubro, novembro e dezembro, e que naquela temporada 
foram registrados em torno de 80 ninhos nessa região. Segundo essas pessoas, a 
eclosão dos filhotes ocorre principalmente em janeiro e fevereiro (Figura 5.2.3-85). Esta 
informação deve ser analisada com cautela e deve ser verificada, pois se este relato for 
confirmado, essa área pode ser considerada a principal área de desovas de tartarugas 
marinhas do sul do estado do Espírito Santo.  
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Figura 5.2.3-85: Fotografias dos filhotes de C. caretta registrados na Praia das Neves 

na temporada de 2005/2006. Fotos originais Sra. Rita Maria Dias Rozeira, 51 anos e há 
28 anos moradora da Praia das Neves. 

Com relação às praias que as tartarugas desovam, a região entre a Barra de Itabapoana 

e a praia das Neves foi a mais citada (Tabela 5.2.3-33). 

Tabela 5.2.3-33: Praias onde ocorrem desovas de tartarugas marinhas. 

PRAIAS FREQUÊNCIA DE 
OCORRÊNCIA 

Barra de Itabapoana à Praia das Neves 4 

Barra de Itabapoana à Praia de Marobá 2 

Praia das Neves, Marobá e Boa Vista 2 

Barra de Itabapoana 2 

Praia de Marobá 1 

Praia das Neves e Marobá 1 

Marataízes a São João da Barra/RJ 1 

Praia das Neves, Barra de Itabapoana e Lagoa Doce/RJ 2 

Barra de Itabapoana à Praia de Guriri/RJ 1 

Praia de Marobá, Neves, Barra de Itabapoana até Guriri/RJ 1 
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Quando questionados se as tartarugas marinhas iriam sofrer algum impacto com a 

implementação do terminal Portuário da Ferrous na região, 11 pessoas (64%) afirmaram 

que sim, 3 (18%) comentaram que não, 2 (12%) relataram que podem ocorrer impactos 

negativos e positivos ao mesmo tempo e 1 pessoa (6%) preferiu não opinar. As pessoas 

que afirmaram que o empreendimento vai ocasionar impactos comentaram que a 

poluição, trânsito de navios de grande porte, a dragagem e principalmente o crescimento 

da população na região podem impactar as áreas de desovas das tartarugas marinhas. 

As pessoas que comentaram que não vai ocorrer impacto justificaram que as tartarugas 

têm grande capacidade de locomoção e desta forma iriam procuram outras áreas. Os 

pescadores que comentaram que os impactos podem ser positivos e negativos, relataram 

que o impacto negativo vai ser a poluição; e o impacto positivo para as tartarugas vai ser 

a diminuição das áreas de pesca e desta forma a redução no número de tartarugas 

capturadas nas redes.  Segundo TAMAR (2005) atualmente as principais ameaças que as 

tartarugas marinhas enfrentam são: ocupação desordenada do litoral, captura incidental 

na pesca, poluição marinha e fibropapilomatose (trata-se de uma doença de origem 

infecciosa – tumores cutâneos). 

As informações a seguir referem-se apenas às respostas dos pescadores (n = 8). A idade 

dos pescadores variou de 22 a 60 anos (média = 39 anos), e o tempo que o pescador 

exerce a atividade variou de 6 a 50 anos (média = 23,5 anos). 

Dos pescadores entrevistados, 3 são pescadores artesanais, que pescam com redes de 

emalhe de fundo, arrasto para camarão e espinhel de fundo, 3 são pescadores industriais 

que pescam com espinhel boiado para dourado (Coryphaena hippurus), e com linha de 

mão, e 2 são pescadores de subsistência que utilizam botes a remo para colocar suas 

redes de emalhe e espinhel de fundo. 

Quando questionados se já capturaram tartarugas marinhas na atividade pesqueira, todos 

os pescadores afirmaram que sim e que a espécie mais capturada é a C. mydas (Figura 

5.2.3-86). Esta informação está de acordo com os resultados dos monitoramentos de 

praia realizados neste estudo, apresentado posteriormente, onde a espécie C. mydas foi a 

espécie mais registrada morta na praia. 
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Com relação à média de tartarugas marinhas capturadas em um ano, 2 pescadores 

relataram que capturam de 2 a 5 tartarugas, 1 pescador comentou que captura de 6 a 10 

tartarugas, 2 pescadores capturam de 11 a 30 tartarugas, 2 pescadores capturam de 31 a 

50 tartarugas e 1 captura de 51 a 100 tartarugas em um ano. Os pescadores que 

relataram capturas acima de 31 tartarugas/ano são pescadores que utilizam o espinhel de 

superfície (boiado) onde ocorrem altas taxas de capturas de tartarugas marinhas.  

Segundo estudo realizado por LEITE Jr. et al. (2005), em 6 cruzeiros monitorados por 

observadores de bordo na frota de espinhel boiado de Itaipava, sul do Espírito Santo,  

foram capturadas 48 tartarugas marinhas, sendo que em apenas um cruzeiro foram 

capturadas 32 tartarugas marinhas. 

41%

33%

13%

13%

C. myda

C. caretta
D. coriacea

L. olivacea

 
Figura 5.2.3-86: Espécies de tartarugas marinhas capturadas pelos pescadores 

entrevistados (n=8). 

As capturas das tartarugas marinhas pela atividade pesqueira, segundo os pescadores 

entrevistados (n = 8), ocorrem todo o ano, porém são mais frequentes na primavera e 

verão. 

Quando questionados sobre qual é o destino das tartarugas capturadas, 4 pescadores 

comentaram que devolvem ao mar tanto as vivas quanto as mortas, 3 comentaram que 

liberam as vivas e comem as que estiverem mortas e 1 comentou que esta decisão 

depende do mestre da embarcação. Os pescadores que comem as tartarugas justificaram 

que comem porque a tartaruga já vem morta e a carne é muito boa; os pescadores que 

não comem justificaram que a carne pode estar estragada e que hoje eles estão mais 
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conscientes da necessidade de conservar o ambiente marinho. Um pescador relatou que 

uns 20 anos atrás na praia de Marobá era realizada a captura intencional de tartarugas 

marinhas para o consumo da comunidade e até mesmo para comercialização.  

 Monitoramento de praia 

Devido à extensão de 14 Km entre a Barra de Itabapoana e a Praia de Marobá, o 

percurso foi dividido em duas áreas com 7 estratos de 1 km cada um, sendo monitorada 

uma área por dia. Entre os dias 18 de setembro e 8 de outubro de 2009 foram realizadas 

21 saídas de monitoramento e percorridos 127 Km de praia para verificar a ocorrência de 

desovas e encalhes de tartarugas marinhas.  

Durante esse período foram registrados 10 espécimes de C. mydas encalhados mortos 

(Tabela 5.2.3-34) com comprimento curvilíneo da carapaça – CCC entre 31 e 40 cm 

(média = 35,22 cm ± 3,2 cm, n = 9). Em um espécime não foi possível realizar a biometria 

devido ao alto grau de decomposição. De acordo com o comprimento mínimo de 101 cm 

para as fêmeas de C. mydas que desovam na Ilha de Trindade – ES (MOREIRA et al. 

1995), todos os indivíduos registrados encalhados foram classificados como juvenis. Os 

espécimes registrados encalhados mortos provavelmente estão iniciando à sua fase 

costeira, pois, segundo BALAZS (1995), esta espécie inicia a fase costeira com 

comprimento curvilíneo da carapaça entre 30 e 40 cm. Também foram registrados 

escudos dérmicos da espécie E. imbricata nos estratos 1 e 5 nos dias 19/09 e 24/09/09 

respectivamente (Figura 5.2.3-87). 

Os encalhes registrados durante o período do levantamento seguem os padrões do 

levantamento realizado pelas bases do TAMAR no Espírito Santo na temporada de 

2004/2005, quando foram registrados 476 encalhes de tartarugas marinhas, sendo 91% 

de juvenis de C. mydas e 3% de E. imbricata (TAMAR, 2005).  O registro de juvenis de C. 

mydas e de espécimes de E. imbricata já era esperado, pois o litoral do Espírito Santo é 

uma área de alimentação para estas duas espécies (TAMAR, 2008). 
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Tabela 5.2.3-34: Registros dos encalhes de C. mydas durante o período de 18 de 
setembro e 8 de outubro de 2009 (n = 10) (Comprimento Curvilíneo da Carapaça: CCC e 

Grau de decomposição: G, que varia de 1 para animais frescos até 5 para animais em 
estado avançado de decomposição, e Estrato refere-se a 1 Km de praia, sendo o estrato 

1 na Barra de Itabapoana e o estrato 14 na Praia de Marobá). 
ESPÉCIE DATA CCC (CM) G ESTRATO 

C. mydas 21/09/09 35 5 2 

C. mydas 26/09/09 38 3 6 

C. mydas 27/09/09 34 2 11 

C. mydas 27/09/09 31,5 4 11 

C. mydas 29/09/09 32,5 5 11 

C. mydas 29/09/09 31 5 11 

C. mydas 30/09/09 -- 5 3 

C. mydas 30/09/09 37 4 5 

C. mydas 03/10/09 40 5 3 

C. mydas 08/10/09 38 3 14 

 
Figura 5.2.3-87: Escudo dérmico de tartaruga-de-
pente (E. imbricata) registrado no estrato 5 no dia 

24/09/09. 

Com relação às desovas, foram registrados 4 ninhos com desovas (Figura 5.2.3-88) e 3 

rastros de subida e descida de tartaruga marinha (meia lua), porém sem desova (Tabela 

5.2.3-35). A desova do dia 23/09 fica aproximadamente a 2,5 km ao norte do futuro 

terminal portuário da Ferrous, e a desova do dia 04/10 (Figura 5.2.3-89) fica 

aproximadamente a 2,5 km ao sul do terminal.  

As desovas dos dias 26/09 e 03/10 ficam em frente da Praia das Neves (Figura 5.2.3-90). 

No dia 04/10 foi registrado, no estrato 1, ovos de tartarugas marinhas frescos que foram 
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predados (Figura 5.2.3-91). Segundo os moradores da Praia das Neves, existe a abertura 

de ninhos por cães domésticos.   

Tabela 5.2.3-35: Registros de desovas e rastros sem desovas, fase da lua e o estrato que 
foi registrado (n = 7). 

DATA LUA 
DESOVA OU 

RASTROS SEM DESOVA 
ESTRATO 

23/09/09 Nova Desova 12 

26/09/09 Crescente Desova 3 

03/10/09 Crescente Desova 3 

04/10/09 Cheia Desova 7 

04/10/09 Cheia Rastro sem desova 4 

04/10/09 Cheia Rastro sem desova 5 

04/10/09 Cheia Rastro sem desova 7 

 

 
Figura 5.2.3-88: Localização das 4 desovas registradas durante o monitoramento de praia. 
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Figura 5.2.3-89: Rastro de subida e ninho de 

tartaruga marinha que desovou na noite anterior à 
do monitoramento, estrato 7. 

Figura 5.2.3-90: Rastro de subida e descida de 
tartaruga marinha que desovou na frente da Praia 

das Neves, estrato 3. 

 
Figura 5.2.3-91: Ovos de tartarugas marinhas 

registrados no estrato 1. 

Este número relativamente baixo de 4 desovas registradas provavelmente está 

relacionado ao período monitorado, que foi no final do mês de setembro e início de 

outubro, sendo que o pico de desovas na Praia de Guanabara no município de Anchieta, 

ao norte do empreendimento, é nos meses de novembro e dezembro com 62% das 

desovas (FERREIRA et al.,  2003). Apesar do número relativamente baixo de desovas, 

como exposto acima, estes registros próximo à área do empreendimento e na frente da 

Praia das Neves devem ter uma atenção especial, pois um dos impactos que as 

populações de tartarugas marinhas enfrentam no Brasil é o desenvolvimento costeiro, 
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com alterações nas praias de desovas, alteração na vegetação, dragagem do solo, 

trânsito de embarcações e iluminação artificial nas praias de desovas (TAMAR, 2005). 

– Conclusões 

O litoral do extremo sul do estado do Espírito Santo, mais precisamente os 14 km de praia 

entre a Barra de Itabapoana, divisa com o estado do Rio de Janeiro e a Praia de Marobá 

é área de ocorrência de pelo menos 3 espécies de tartarugas marinhas, Chelonia mydas, 

Caretta caretta e Eretmochelys imbricata.  

A espécie C. caretta utiliza a área de influência direta do empreendimento como área de 

desova, podendo ser um importante sítio reprodutivo da espécie, ainda não estudado. 

Os espécimes de C. mydas, que utilizam a área de influência direta e indireta do 

empreendimento, são juvenis e utilizam a região como área de alimentação.  

A importância da área de influência do empreendimento para E. imbricata, provavelmente 

seja como área de alimentação de juvenis, porém em menor escala se comparada com a 

espécie C. mydas. 

5.2.4 Bioindicadores 

Com base nos diagnósticos da biota aquática e terrestre, foram propostos os 

bioindicadores (grupos de espécies) que devem ser utilizados como indicadores de 

alterações da qualidade ambiental em programas de monitoramento. 

Seguem abaixo os grupos propostos, bem como justificativa: 

5.2.4.1 Fauna terrestre 

a) Entomofauna 

A utilidade dos invertebrados como indicadores ambientais é incontestável (BROWN 

1991, KREMEN 1992, ANDERSEN 1997) sendo alguns grupos, como o das borboletas, 

abelhas e formigas, especialmente úteis no monitoramento ambiental. Isso por serem 

grupos diversificados, facilmente amostrados e identificados, comuns ao longo de todo o 

ano, e que respondem rapidamente às alterações ambientais. 
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Apresentam respostas demográficas e dispersivas bastante pronunciadas em relação a 

diferentes tipos de impactos ambientais. Além disso, podem ser amostrados em grandes 

quantidades e em escalas refinadas. Essas vantagens, em relação a organismos maiores, 

são contrabalanceadas por dificuldades na identificação de vários grupos e pelo tempo 

necessário para processar as amostras em laboratório. (LEWINSOHN et al. 2005).  

Os artrópodes terrestres possuem várias características que permitem seu uso como 

indicadores em programas de conservação e monitoramento. Essas características 

envolvem a grande diversidade de espécies e de papéis ecológicos do grupo, a grande 

variação de formas corporais, o rápido desenvolvimento e a grande sensibilidade a 

processos evolutivos. A capacidade desses organismos em exibir rápidas respostas às 

alterações ambientais os faz potenciais indicadores de distúrbios nos ecossistemas 

(KREMEN et al. 1993). 

Devido à ocorrência de duas espécies de abelhas na área de estudo consideradas raras 

em levantamentos entomológicos, sendo a abelha Mesonichium sp.1 considerada 

extremamente sensível, recomenda-se, entre os diversos grupos da entomofauna, o uso 

do grupo das abelhas como bioindicador em futuros programa de monitoramento 

ambiental. 

b) Herpetofauna e anfibiofauna 

Os anfíbios e répteis são particularmente considerados espécies indicadoras em potencial 

de qualidade ambiental por possuírem estreita relação com seus respectivos habitats, 

sendo importante o conhecimento desta biodiversidade para avaliar o estado de 

conservação de seus ambientes.  

Os anfíbios são organismos altamente susceptíveis aos efeitos da perda de habitat e a 

contaminações, principalmente devido a características específicas de sua biologia, como 

o ciclo de vida bifásico, a dependência de condições de umidade para a reprodução, a 

pele altamente permeável, o padrão de desenvolvimento embrionário, aspectos da 

biologia populacional e interações complexas com a comunidade em que se inserem 

(BEISWENGER 1988, WEYGOLDT 1989, BARINAGA 1990, PHILLIPS 1990, WAKE & 

MOROWITZ 1991, BLAUSTEIN & WAKE 1995, SÃO PEDRO et al. 2008, UETANABARO 

et al. 2008).  



 

 

 

 

CPM RT 127/10 
Maio/10 

363/385 EIA - Estudo de Impacto Ambiental da Planta 
de Filtragem e Terminal Portuário Privativo 

para Embarque de Minério de Ferro 
Presidente Kennedy/ES 

Rev. 00
 

Dentre as espécies registradas, nove táxons, Rhinella pygmaea; Aparasphenodon brunoi; 

Dendropsophus haddadi; D. bipunctatus; D. pseudomeridianus; H. semilineatus; S. 

crospedospilus, Sphaenorhynchus planicola e Liolaemus lutzae são considerados com 

bioindicadoras de qualidade ambiental por apresentarem estreita relação com ambientes 

de mata de atlântica, sobretudo, L. lutzae ameaçado de extinção e estritamente associado 

a áreas de mata de restinga. Essas espécies se reproduzem em bromélias, corpos d’água 

e áreas do litoral e apresentam também distribuição restrita no litoral brasileiro (FROST et 

al. 2009, UETZ & HALLERMAN 2009). 

Pelo exposto, recomenda-se o uso de todo o grupo da herpetofauna como bioindicador 

em futuros programas de monitoramento ambiental, com destaque para as espécies 

citadas no parágrafo anterior. 

c) Aves 

As aves são importantes bioindicadores por pertencerem a elos finais da cadeia alimentar. 

Elas tendem a concentrar metais pesados, adquiridos por meio da alimentação 

Estão entre os animais mais eficazes como indicadores da qualidade do meio ambiente, 

já mostraram sua capacidade em detectar poluentes ambientais, sobretudo os novos tipos 

de poluentes químicos. Seu potencial de detecção rápida de danos materiais ao meio 

ambiente é, talvez, o argumento mais interessante a favor das aves atualmente 

(ANDRADE, 1993, citado por ALMEIDA, 2002). 

Dentre as espécies identificadas no diagnóstico ambiental, registra-se a ocorrência da 

espécie Myrmotherula axillaris (choquinha-de-flanco-branco), insetívora, a qual possui 

sensibilidade média a alterações no ambiente segundo STOTZ et al. (1996). Recomenda-

se que todo o grupo das aves seja avaliado como bioindicador em futuros programas de 

monitoramento ambiental, tendo a espécie Myrmotherula axillaris potencial para ser 

utilizada como indicadora da qualidade ambiental local. 

d) Mamíferos 

Neste grupo, existem espécies que possuem um papel fundamental na conservação dos 

ecossistemas nos quais sobrevivem, servindo como símbolos para a conservação 

regional (“espécies bandeira”), como espécies indicadoras e como ponto focal para 
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programas de monitoramento e conscientização pública e educacional, permitindo um 

importante complemento para os esforços de conservação no Brasil. 

Recomenda-se o uso de todo o grupo dos mamíferos como bioindicador em futuros 

programas de monitoramento ambiental, destacando-se os morcegos, que são 

considerados indicadores de níveis de alteração do ambiente e ao mesmo tempo um 

excelente grupo para estudos sobre diversidade (FENTON et al., 1992). 

5.2.4.2 Fauna Marinha 

a) Plâncton 

Recomenda-se o uso de todo o plâncton como bioindicador nos programas de 

monitoramento. Em estudos sobre impactos ambientais, o conhecimento do plâncton é 

fundamental, pois além de serem os produtores no ambiente aquático (fitoplâncton), 

também são importante na transferência de energia na teia trófica (zooplâncton e 

ictioplâncton), respondendo rapidamente às modificações ambientais, tais como quando 

existe emissão de poluentes químicos e despejo de esgoto. Além disso, quando um 

ambiente recebe uma descarga de óleo ou matéria orgânica, algumas espécies do 

plâncton perdem boa parte dos indivíduos, reduzindo, desta forma, suas populações. Em 

contrapartida, outras espécies são mais resistentes, ocorrendo nestes casos um aumento 

de suas populações. Assim, os organismos do plâncton podem ser considerados como 

excelentes bioindicadores da condição ambiental de um dado ecossistema.  

Outra excelente ferramenta a que se presta o monitoramento do plâncton é a introdução 

de espécies exóticas, seja por água de lastro ou bioincrustação nos navios. Os principais 

meios de contaminação acidental por espécies exóticas no ambiente marinho são através 

da água de lastro das embarcações, bioincrustação, canais de navegação e rejeitos 

antropogênicos. Vale ressaltar que já foi registrada a presença de organismos exóticos no 

plâncton da região, conforme diagnóstico apresentado. 

b) Bentos 

Indica-se o uso da comunidade bentônica (como um todo) como ferramenta de 

monitoramento dos possíveis impactos do empreendimento, visto que por apresentar um 
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alto grau de afinidade com os sedimentos de fundo, as comunidades bentônicas 

apresentam uma boa resposta aos distúrbios causados nesses sedimentos, sejam esses 

físicos ou químicos. A resposta apresentada irá variar em função do tipo de distúrbio e 

sua intensidade. Assim, essas comunidades são consideradas como um elemento-chave, 

em programas de monitoramento marinho e estuarino, pois sua resposta a distúrbios nos 

sedimentos marinhos facilita a definição espacial dos impactos ambientais (BILYARD, 

1987). 

c) Ictiofauna 

O uso da ictiofauna e recursos pesqueiros como indicadores de alterações no ambiente 

marinho consiste em importante ferramentas para avaliações estratégicas de atividades 

potencialmente impactantes, tendo sido utilizados com sucesso em inúmeros estudos 

(WHITFIELD & ELLIOT, 2002). As características biológicas que destacam esse grupo 

são amplamente apresentadas na literatura científica como:  

● São tipicamente encontrados em todos os ambientes aquáticos com exceção 

dos altamente contaminados. 

● Existe uma ampla fonte de informações científicas sobre as respostas 

ambientais e ecologia da maioria das espécies. 

● Comparativamente a alguns grupos de invertebrados, são relativamente 

fáceis de identificar. 

● A comunidade de teleósteos geralmente engloba uma grande diversidade de 

níveis tróficos. 

● Comparativamente a alguns grupos de invertebrados, os teleósteos 

apresentam maior longevidade. 

● Apresentam diversas formas de vida e guildas funcionais; nesse sentido, 

cobrem todos os componentes do ambiente aquático afetados pelos 

distúrbios antropogênicos. 

● Eles podem ser sedentários ou móveis, podendo subsidiar análises em 

diferentes escalas espaciais. Adicionalmente, tal grupo apresenta duas outras 

características que o torna um instrumento de grande utilidade: 
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● Apelo público devido a seu uso como fonte de alimento maior do que em 

alguns grupos de invertebrados ou algas. 

● Os custos sociais de um possível comprometimento ambiental podem ser 

valorizados de forma mais precisa devido ao seu valor econômico e de 

conservação. 

● No que tange à mobilidade do grupo, em função do distúrbio causado pelas 

atividades, há famílias e espécies com hábitos de vida residentes e 

dependentes de certos tipos de substrato, destacando-os ainda mais em sua 

sensibilidade e, consequentemente, potencial de avaliação dos impactos 

gerados pela natureza do empreendimento proposto. 

Pelo exposto, indica-se o uso da ictiofauna como um todo como ferramenta de 

monitoramento dos possíveis impactos do empreendimento, destacando-se aquelas 

espécies de maior tamanho e de maior valor de mercado associado como, no caso, as 

raias-manteiga da espécie Dasyatis gutatta, o baiacu-arara da espécie Lagocephalus 

laevigatus e as espécies Lutjanus synagris e Pagrus pagrus conhecidas com cioba e 

pargo, respectivamente. 

d) Nécton 

Indica-se o uso da comunidade nectônica, especificamente o grupo dos quelônios e 

cetáceos, como ferramenta de monitoramento dos possíveis impactos do 

empreendimento, visto que a posição trófica no ecossistema marinho destes grupos, bem 

como suas características comportamentais e fisiológicas, torna-os importantes 

indicadores da qualidade ambiental, constituindo um grupo chave para monitoramentos 

ambientais (KETTEN, 1998). 

O Estado do Espírito Santo é uma importante área de reprodução e alimentação para as 

tartarugas marinhas no Brasil. Nas praias são reportadas desovas das cinco espécies de 

tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, sendo a única concentração de áreas de 

desova da tartaruga-de-couro (D. coriacea) e o segundo maior ponto de desova da 

tartaruga-cabeçuda (C. caretta). A tartaruga-verde (C. mydas) também utiliza o litoral  

como uma importante área de alimentação.  
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No caso específico do litoral de Presidente são registrados escudos dérmicos da espécie 

E. imbricata.  O registro de juvenis de C. mydas e de espécimes de E. imbricata já era 

esperado, pois o litoral do Espírito Santo é uma área de alimentação para estas duas 

espécies (TAMAR, 2008). O monitoramento também evidenciou a ocorrência de desovas 

e tartarugas marinhas em Presidente Kennedy, contudo, não foi possível realizar a 

identificação da espécie, sendo provável que se trate da espécie Caretta caretta,  vez que 

o litoral sul do Espírito Santo é considerado o principal sítio de desovas da espécie 

(TAMAR, 2007). 

O Estado do Espírito Santo é uma importante área de ocorrência de cetáceos na costa 

brasileira, especialmente como rota de migração das espécies de grandes cetáceos no 

Atlântico Sul. Atualmente, é reportada para a região entre as bacias de Campos e Espírito 

Santo a ocorrência de 22 espécies de cetáceos, entre odontocetos (cetáceos dentados, 

n=15) e misticetos (cetáceos com barbatanas, n=7), desde áreas costeiras até 

profundidades de 3.000 m. Entretanto, ao longo do litoral do estado apenas foi confirmada 

a ocorrência das seguintes espécies de cetáceos, a partir de encalhes, avistagens ou 

capturas acidentais: Balaenoptera borealis; Balaenoptera acutorostrata; Megaptera 

novaeangliae; Eubalaena australis; Physeter macrocephalus; Steno bredanensis; Tursiops 

truncatus; Sotalia guianensis; Stenella frontalis; Peponocephala electra; Globicephala 

macrorhynchus e Pontoporia. 

Dentre os cetáceos registrados no Espírito Santo, apenas o boto-cinza (S. fluviatilis) e a 

Franciscana (Pontoporia blainvillei) podem ser consideradas espécies tipicamente 

costeiras, com distribuição restrita aos trinta metros de profundidade. As demais espécies 

apresentam distribuição oceânica, e se aproximam da costa eventualmente em busca de 

cardumes, descanso ou por problemas de saúde, geralmente resultando em um evento 

de encalhe (DI BENEDITTO, 2001). 

O monitoramento de cetáceos e quelônios visa avaliar o padrão de uso das espécies no 

local e identificar eventuais impactos do empreendimento, bem como subsidiar programa 

de educação ambiental  
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5.2.5 Unidades de conservação 

As Áreas Naturais Protegidas são espaços voltados à preservação da natureza que são 

definidos por meio de leis e decretos. Podem ser públicas ou privadas, sendo em todas 

obrigatória a conservação de seus recursos naturais, ou seja, a fauna, flora, solo, água e 

ar (IEMA, 2009). 

Na legislação brasileira existem três tipos básicos de área natural protegida: 

– APP - Área de Preservação Permanente  

– RL - Reserva Legal  

– UC – Unidades de Conservação  

O Código Florestal (Lei 4.771/65), instituído em 1965, foi um importante marco legal que 

até hoje norteia a Política Nacional de Meio Ambiente. O código introduziu o conceito de 

dois tipos de áreas naturais protegidas: as Áreas de Preservação Permanente, que 

contemplam as margens de rios e lagoas, dunas, manguezais, restingas, falésias, topos 

de morros entre outras; e as Reservas Legais, que correspondem a uma parte da 

propriedade rural que deve obrigatoriamente ser protegida. Estas áreas foram delimitadas 

com a finalidade de proteger os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico, o abrigo de fauna e flora e a reabilitação dos processos 

ecológicos para o bem-estar das populações humanas (IEMA, 2009). 

As Unidades de Conservação são espaços territoriais com características naturais 

relevantes, legalmente instituídos pelo poder público e sob regime especial de 

administração. Existem vários tipos diferentes de unidades de conservação, cada uma 

com objetivos e características distintas, embora todas tenham o mesmo objetivo em 

comum: conservar a natureza. Em 2000, a Lei 9.985 criou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), que organizou todos os tipos de unidades de 

conservação e criou dois grandes grupos: Unidades de Conservação de Proteção Integral 

e Unidades de Conservação de Uso Sustentável (IEMA, 2009). 

As Unidades de Proteção Integral são aquelas que não envolvem consumo e coleta dos 

seus recursos naturais, são exemplos os Parques e Reservas Biológicas. Por sua vez, as 
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Unidades de Uso Sustentável visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais, sendo permitida a ocupação humana 

controlada no seu interior, são exemplos a Área de Proteção Ambiental (APA) e a 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) (IEMA, 2009). 

Há ainda uma área de conservação mais abrangente que as demais, pois é projetada em 

escala global: a Reserva da Biosfera. As Reservas da Biosfera englobam biomas inteiros 

e possuem importância vital para o Planeta Terra. É um modelo adotado 

internacionalmente, de gestão participativa e sustentável dos recursos naturais, inserido 

no Programa Intergovernamental "O Homem e a Biosfera - MAB" da UNESCO, da qual o 

Brasil é membro (IEMA, 2009). 

O Estado do Espírito Santo está completamente inserido na Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica, compondo em conjunto com o sul da Bahia e o Nordeste de Minas Gerais 

a zona núcleo do Corredor Central da Mata Atlântica (IEMA, 2009). 

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) é responsável pela 

administração de 16 unidades de conservação, totalizando cerca de  0,8% (45.957,50 ha) 

do território do Espírito Santo (IEMA, 2009). 

Na área do empreendimento  verifica-se a inexistência de Unidades 

de Conservação, ocorrendo estas somente em municípios vizinhos. A única área  próxima 

ao empreendimento que deverá ter cuidados ambientais específicos é a foz do rio 

Itabapoana (Reserva da Biosfera da Mata Atlântica). Todavia, uma vez que este uso 

ocorrerá somente na fase de instalação (canteiro de obras marítimas), excetua-se a 

possibilidade de ocorrência de danos ambientes significativos, e, portanto, diminui a 

possibilidade de um programa de monitoramento futuro da referida área. 

A seguir, serão descritas as principais áreas de proteção ambiental existentes nas regiões 

mais próximas ao empreendimento. Vale ressaltar que, devido ao explicitado 

anteriormente, foi considerado suficiente o uso de dados secundários para a descrição 

dessas áreas. 
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a) Unidades de conservação mais próximas ao empreendimento 

Nas Figuras 5.2.5-1 e 5.2.5-2, pode-se observar a localização e a distância em linha reta 

da APA de Guanandy e a ESEC de Guaxindiba em relação ao empreendimento 

(Retroárea e Canteiro de obras marítimas). 

É possível constatar que não existem Unidades de Conservação terrestres e marinhas e 

nem suas zonas de amortecimento inseridas nas proximidades do empreendimento. 

Entretanto, faz-se uma breve análise das Unidades de Conservação mais próximas ao 

empreendimento destacando suas principais características, sua relevância para a 

conservação, áreas prioritárias para conservação e suas prioridades de ação. 
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Figura 5.2.5-1: Mapa mostrando a distância da ESEC de Guaxindiba e da APA 
de Guanandy, em relação à Retroárea, a ser construída no empreendimento da 

FERROUS.Fonte: Google earth 
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Figura 5.2.5-2: Mapa mostrando a distância da ESEC de Guaxindiba e da APA de 
Guanandy, em relação ao Canteiro de obras marítimas, a ser construído no 

empreendimento da FERROUS. 
Fonte: Google earth 
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Segundo a Portaria MMA n°09, aprovada em 23 de janeiro de 2007, que dispõe sobre as 

áreas e ações prioritárias para conservação da biodiversidade no Brasil, as áreas da APA 

de Guanandy e ESEC de Guaxindiba foram classificadas como mostra a Tabela abaixo. 

Tabela 5.2.5-1: Características e classificação da área de acordo com a Portaria MMA 
n°09. 

NOME ÁREA (Km) IMPORTÂNCIA PRIORIDADE AÇÃO 
PRORITÁRIA 

MUNICÍPIO 
PRINCIPAL 

APA DE 
GUANANDY 52 MA A ÁREA 

PROTEGIDA 
MARATAÍZES 

(ES) 

ESEC DE 
GUAXINDIBA 33 EA EA ÁREA 

PROTEGIDA 

SÃO 
FRANCISCO DE 

ITABAPOANA 
(RJ) 

Fonte: Portaria MMA n° 09 de 23 de janeiro de 2007 
Legenda:  
1-Importância para a conservação, utilização sustentável e Repartição de benefícios da Biodiversidade Brasileira. 

 MA = Muito Alta 
 EA=Extremamente Alta 

 
2- Prioridade de ações. 
A = Alta  
EA= Extremamente Alta 

A figura abaixo mostra as áreas prioritárias para conservação, de uso sustentável e de 

repartição de benefícios da biodiversidade brasileira. É valido ressaltar que as áreas 

importantes deste mapa para o empreendimento seriam: MA315 e MA 290. 

A zona 315 é referente à Praia das Neves, localizada em Presidente Kennedy. Em se 

observando a figura, vê-se que foi classificada de importância biológica extremamente 

alta e prioridade de ação muito alta. É também umas das praias utilizadas pelas 

tartarugas, principalmente a Caretta caretta para desova. A zona 290 foi considerada um 

local de importância biológica muito alta e de prioridade de ação alta. Isto porque essa 

região é considerada como rota, área de alimentação e local de aproximação (desova) de 

algumas espécies de tartarugas. 

 



 

 

 

 

CPM RT 127/10 
Maio/10 

374/385 EIA - Estudo de Impacto Ambiental da Planta  
de Filtragem e Terminal Portuário Privativo  

para Embarque de Minério de Ferro  
Presidente Kennedy/ES  

Rev. 00 
 

 
Figura 5.2.5-3: Área prioritárias para a conservação, Uso sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira. 

Fonte: IEMA,2009. 
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– Praia das Neves (MA315) 

Praia das Neves fica em Presidente Kennedy, município considerado a capital brasileira 

do petróleo. Localiza-se no extremo sul do estado do Espírito Santo, a uma latitude 

21°08'56" sul e a uma longitude 41°0148" oeste . Sua população estimada em 2007 era 

de 580 habitantes. Possui uma área de 1,578 km². 

Bela praia em sua orla, 8 quilômetros de praia, até o momento inexploradas. A praia é de 

mar aberto. Está a 14 km do Centro. 

O acesso a Praia das Neves é pela Br – 101 sul, no Km 418 sentido Vitória / Rio de 

Janeiro, após o trevo e seguindo a ES – 162, Praia das Neves fica 28 km à frente. O 

acesso também pode ser feito pela Rodosol via Marataízes e pela RJ-081 via Campos 

dos Goytacazes e São Franscisco-RJ. 

● APA de Guanandy 

Criada em 1994, é uma das únicas Áreas de Proteção Ambiental exclusivamente costeira 

do litoral sul. A Lagoa do Guanandy é um atrativo importante, também conhecida como 

Lagoa das Sete Pontas, devido a seu formato sinuoso (MMA/SBF, 2002). 

Por sua relevância biológica, esta APA é considerada prioritária para conservação e foi 

escolhida para compor a maior parte do Corredor Ecológico do Guanandy (MMA/SBF, 

2002). 

A APA está localizada nos municípios de Piúma, Itapemirim e Marataízes e com uma área 

de 52 Km² (MMA/SBF, 2002). 

– Características  

Além dos remanescentes de restinga, alagados e manguezais, há importantes 

afloramentos rochosos, como o Monte Aghá, de onde se tem uma vista de 360º da região, 

desde as ilhas costeiras até o Vale do Orobó, sendo um local ideal para escaladas, 

decolagens de parapente e caminhadas ecológicas (Figura 5.2.5-4). 
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Figura 5.2.5-4: Fotos da APA de Guanandy. 
(Obtidas no site: http://www.meioambiente.es.gov.br) 

● Estação Ecológica Estadual (ESEC) de Guaxindiba 

Criada através do decreto 32 576 de 30 de dezembro de 2002, em conformidade com a 

Lei Federal 9.985, de julho de 2000, situa-se na porção Nordeste do Estado do Rio de 

Janeiro, no município de São Francisco de Itabapoana, sendo de posse e domínio 

público, e tendo com objetivos a preservação da natureza e a realização de pesquisas 

científica, não sendo permitida a visitação pública, exceto quando com propósitos 

educacionais (INEA, 2009). 

Suas terras e matas estão localizadas nos domínios da Fazenda São Pedro de Alcântara. 

É também conhecida no município, comunidades de entorno, e, nacionalmente, como 

Mata do Carvão, devido à grande quantidade de fornos de carvão que no seu interior 

existiam. Na década de 60 possuía mais de seis mil hectares de mata, na década de 80 já 
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havia sido reduzida para aproximadamente três mil hectares. Possui vegetação nativa 

característica da Mata Atlântica, classificando-se com Floresta Estacional Semidecidual 

de terras baixas, sendo a cobertura vegetal mais expressiva e importante da região. 

(INEA, 2009) 

Sua principal característica é ser o maior e último remanescente de topografia plana e de 

grande extensão, recebendo a denominação de mata sobre tabuleiro terciário por situar-

se em área de planície ou tabuleiro do bioma costeiro da região Nordeste Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2009). 

Apresenta pouca vegetação herbácea, ocorrência de espécies epífitas e espécies raras e 

típicas de mata de tabuleiro, como a Paratecoma, peroba e a existência de animais raros 

na região, com o diplópodo Rhinocricus padbergi (do mesmo gênero do gongolo), que só 

ocorre no local. Na unidade, encontram-se exemplares arbóreos de madeira de alto valor 

econômico como a peroba, o araçá, braúnas e óleo vermelho (INEA, 2009). 

Aspectos do clima e a alta densidade das espécies florísticas permitem classificar a mata 

do Carvão como sendo uma formação estacional semidecidual. O baixo índice 

pluviométrico anual na mata, unido à forte sazonalidade, com inverno seco, são alguns 

dos fatores considerados responsáveis pela maior ocorrência nesta mata de espécies 

decíduas (INEA, 2009). 

Possui cerca de 3.260 (três mil duzentos e sessenta) hectares, e, após longos períodos 

de desmatamentos, houve uma alteração na mata que, atualmente, distribui-se por uma 

longa faixa com 1.200 hectares de vegetação com cerca de 5 km de comprimento por 

aproximadamente 2 km de largura, bem próximo à orla marinha da praia de Guaxindiba 

(INEA, 2009). 

 Boa parte da floresta localiza-se em Área de Preservação Permanente por ser cercada 

naturalmente por recursos hídricos onde se destaca a vegetação de taboa entre os brejos 

da Floresta e Cobiça (INEA, 2009). 

É internacionalmente conhecida como patrimônio da humanidade pelo programa “Homem 

e Biosfera” da UNESCO, estando caracterizada como Zona Núcleo da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica (INEA, 2009) (Figuras 5.2.5-5 a 5.2.5-9). 
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Figura 5.2.5-5: Brejo da Floresta. Figura 5.2.5-6: Brejo da Península. 

  
Figura 5.2.5-7: Brejo da Península. Figura 5.2.5-8: Pôr do sol na ESEC. 

 
Figura 5.2.5-9: Outro ângulo de vista, ao redor várias áreas desmatadas. 

 
Fonte: /www.ief.rj.gov.br 
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b) Área de relevante interesse ambiental 

● Rio Itabapoana 

A bacia hidrográfica do rio Itabapoana possui uma área de drenagem de 4.875 Km² e 

inclui 18 municípios dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. No 

estado do Rio de Janeiro abrange uma área de 1.520 Km², correspondendo a 40% do 

total, englobando integralmente Bom Jesus de Itabapoana e parte dos municípios de 

Porciúncula, Varre-e-Sai, Campos e São João da Barra. 

O rio em apreço, de 264 km de extensão, nasce na Serra do Caparaó (MG), em Alto 

Caparaó, onde começa com o nome de rio Preto, denominação que muda para 

Itabapoana depois da confluência com o rio Verde. A partir da foz do ribeirão das Onças, 

um de seus afluentes, o Itabapoana separa os estados do Rio de Janeiro e do Espírito 

Santo, desaguando no Atlântico entre o lago Marabá e a ponta das Arraias. Do Ribeirão 

das Onças até a sua foz são cerca de 180 Km de canal sinuoso, pontuado por várias 

cachoeiras: Santo Antônio, Inferno, Limeira e Fumaça, sendo esta última de 100 metros 

de altura (Figura 5.2.5-10). 
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Figura 5.2.5-10: Rio Itabapoana que nasce em outro estado e faz a divisão do Espírito 

Santo e Rio de Janeiro. 

Seguem abaixo as Tabelas da Unidade Territorial e Planejamento do Recurso Hídrico e 

Caracterização da Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana no Estado do RJ/Brasil. 

Tabela 5.2.5-2: Unidades Territoriais de Planejamento dos Recursos Hídricos (RJ) 
 MACRORREGIÃO 

AMBIENTAL 
NOME 

ABREVIADO 
ABRANGÊNCIA ESPACIAL 

MRA – 7 

BACIA DO RIO 
ITABAPOANA E 

ZONA COSTEIRA 
ADJACENTE 

ITABAPOANA 

Setor Terrestre: Bacia do Rio Itabapoana em território fluminense, 
bem como as pequenas bacias situadas no litoral até os divisores de 

água da MR - 6 
Setor Costeiro: Zona costeira adjacente 

Fonte: SEMADS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
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Tabela 5.2.5-3: Caracterização da Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana. 
REGIÃO HIDROGRÁFICA DO RIO ITABAPOANA 

Domínio: 
Federal 
RJ / MG 

Total da Área de 
Drenagem: 

4.875,46 km² 

Pluviosidade 
Média Anual: 

1.320 mm 

Vazão Média 
na Foz: 

95, 81 m3
 /s 

N º de Municípios 
18 

População total: 
250.000 hab. 

RECORTES TERRITORIAIS 

Macrorregião 
Hidrográfica 

Recorte 
Hidrográfico da 

ANEEL 

Recorte 
Hidrográfico 

Estadual 
Sub-bacias Principais 

Afluentes Observações 

SB - 57 

No RJ, 
Macrorregião 
Ambiental 7 

No ES, 
B. H. 12 
Em MG. 

B.H. do Rio 
Itabapoana 

Cor. do Pilão rio 

Cor. do Caldeirão 

Vala Água Preta 

Cor. do Juvêncio 

Cor Santo Eduardo 

Cor. Liberdade 

Cor. Pirapetinga 

Cor. Lambari 

Cor. Água Limpa 

Cor.Santana 

Cor. do Baú 

Riberão Varre e Sai 

Ribeirão do Ouro 

Ribeirão Onça 

Rio Verde 

Atlântico Leste 

 

Rio 
Itabapoana 

Rio Preto 

A população da bacia aos 
poucos se conscientiza da 
necessidade de manter as 
florestas para preservar a 
água de seus mananciais. 

No Estado do Rio de 
Janeiro, a bacia do 

Itabapoana é uma das que 
possuem menor índice de 

cobertura florestal. Em 
Minas Gerais e no Espírito 

Santo a situação não é 
diferente, fazendo com que 

muitos especialistas 
acreditem que algumas 

partes da bacia já 
apresentem vestígios de 

desertificação. 

Fonte: SEMADS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Na zona do baixo curso do rio Itabapoana, em especial na faixa costeira sobre os 

tabuleiros terciários, encontra-se uma concentração de lagoas, muitas das quais já 

drenadas por proprietários rurais.  

A bacia hidrográfica do Itabapoana está inserida em uma região cuja base econômica é 

representada pelos serviços urbanos e por atividades do setor primário, especialmente 

aquelas ligadas ao café, à pecuária leiteira, à produção de cana-de-açúcar e à fruticultura 

tropical. O baixo dinamismo econômico da região também está relacionado ao caráter 
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tradicional dessas atividades que não acompanharam as mudanças em curso no mercado 

brasileiro, principalmente no que diz respeito a inovações tecnológicas.  

– Limites Físicos e/ou Municipais: 

 ao norte: bacia hidrográfica do Itapemirim; 

 ao sul: bacia hidrográfica do Paraíba do Sul; 

 a oeste: serra do Caparão, bacia do Rio Doce e  

 a leste: Oceano Atlântico. 

– Manguezal na Foz do rio Itabapoana: 

A área da Bacia hidrográfica do rio Itabapoana, assim como todas as demais localizadas 

nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, está inserida na Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica, homologada pela UNESCO e inserida no Sistema Nacional das Unidades 

de Conservação (SNUC - Art. 41), em 1992.  

Um ecossistema importante que se tem é o Manguezal e, segundo SCHAEFFER-

NOVELLI (1995), o manguezal pode ser definido como um “Ecossistema costeiro, de 

transição entre o ambiente terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e 

subtropicais, sujeito ao regime das marés. É constituído de espécies vegetais lenhosas 

típicas (angiospermas), além de micro e macroalgas (criptógamas), adaptadas à flutuação 

de salinidade e caracterizadas por colonizarem sedimentos predominantemente lodosos, 

com baixos teores de oxigênio”. O sedimento lodoso e extremamente frouxo é constituído 

por areia grossa, areia fina, silte e argila, com alto teor de matéria orgânica, de pH 

variando entre 6,5 e 7,5 a depender do tipo de bosque considerado, como demonstrado 

por CUZZUOL & CAMPOS (2001) para um Manguezal no sul da Bahia, e BERLINI & 

REZENDE (2004) para o Manguezal do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. 

Os manguezais estão distribuídos no mundo nas zonas tropicais e subtropicais, restritos 

às zonas costeiras, em ambientes abrigados de estuários, baías, lagoas, podendo subir 

os rios a alguns quilômetros. No Brasil ocorrem desde Santa Catarina até o limite com a 

Guiana Francesa, avançando pelas Américas até a Flórida, nos Estados Unidos da 
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América. Também são encontrados nos trópicos do Velho Mundo, na Ásia central e 

austral, chegando à Austrália e ao Pacífico (RIZZINI et al.,1988). 

A costa do Estado do Espírito Santo foi dividida por MARTIN et al. (1989) em litoral norte 

abrangendo o trecho de Conceição da Barra até a baía de Vitória, que tem continuação 

para o litoral central até a cidade de Piúma e litoral sul até Presidente Kennedy. De 

acordo com CARMO et. al,(1995), áreas de manguezal também podem ser encontradas 

no entorno da cidade de Vitória, abrangendo os municípios de Vitória, Serra e Cariacica 

sendo, segundo VALE & FERREIRA (1998), a maior concentração desse ecossistema no 

Estado. Porém, a maior cobertura ocorre no Município de Aracruz. 

Segundo RODRIGUES (1997), a flora do Manguezal é restrita, em torno de 50 espécies, 

sendo que no Brasil são encontradas sete espécies nos gêneros Rhizophora (3 espécies), 

Avicennia (2), Laguncularia (1 espécie), tendo ainda considerada uma espécie de 

Conocarpus que ocorre na transição entre o Manguezal e o ecossistema adjacente. No 

Estado do Espírito Santo são mencionadas Rhizophora mangle L., Laguncularia 

racemosa (L.) Gaertn. F., Avicennia schaueriana Stapf. & Leechl., A. germinans (L.) 

Stearn. e, na transição, Conocarpus erectus L. (CARMO et al. 1995). 

A estrutura dos manguezais apresenta grandes variações que estão relacionadas a 

fatores tais como concentração de nutrientes, amplitude e frequência das marés, índice 

pluviométrico e evaporação (CINTRÓN & SCHAEFFER-NOVELLI, 1983). Não é diferente 

na costa do Espírito Santo, onde as diferenças podem ser observadas com relação ao 

tipo fisiográfico, havendo trechos dominados ora por uma ora por outra espécie, com 

diferentes áreas basais, algumas vezes muito díspares, com zonações organizadas de 

maneiras distintas, não havendo um padrão, se considerada a estrutura desses bosques, 

como demonstrado por diferentes pesquisas (FERREIRA 1989; CARMO et al. 1995; 

CARMO et al. 1998a; CARMO et al. 1998b; CARMO et al. 2000; SILVA et al. 2005). 

Vários autores destacam a importância do Manguezal, considerando aspectos sociais e 

ecológicos, incluindo produtividade, pescaria, habitat para animais selvagens, controle 

geomorfológico, detenção de água e contribuição bioquímica (RODRIGUES, 1997). 
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– Zona costeira e marinha 

A Zona Costeira brasileira é uma unidade territorial, definida em legislação para efeitos de 

gestão ambiental, que se estende por 17 estados e abriga mais de 400 municípios, 

distribuídos do norte equatorial ao sul temperado do País. São regiões de transição 

ecológica que desempenham importante função de ligação e trocas genéticas entre os 

ecossistemas terrestres e marinhos, fato que as classifica como ambientes complexos, 

diversificados e de extrema importância para a sustentação da vida no mar. 

Considerada região de interface entre os ecossistemas terrestres e marinhos, é 

responsável por algumas funções ecológicas, tais como: a prevenção de inundações, da 

intrusão salina e da erosão costeira; a proteção contra tempestades; a reciclagem de 

nutrientes e de substâncias poluidoras; e a provisão de habitats e recursos para uma 

variedade de espécies explotadas, direta ou indiretamente. 

A diversidade biológica não se encontra, contudo, igualmente distribuída ao longo dos 

diversos ecossistemas costeiros. Praias arenosas e lodosas constituem, por exemplo, 

sistemas de baixa diversidade. Restingas e costões rochosos encontram-se em posição 

intermediária em relação à biodiversidade. Os manguezais apresentam elevada 

diversidade estrutural e funcional, atuando, juntamente com os estuários, como 

exportação de biomassa para os sistemas adjacentes. Recifes de corais comportam uma 

variedade de espécies de animais. 

A linha de costa se estende por 7300 Km, número que se eleva para mais de 8500 Km, 

quando se consideram os recortes litorâneos. A plataforma continental apresenta largura 

variável, sendo sua parte mais reduzida no nordeste. 

Apesar das características tropicais e subtropicais dominantes ao longo de toda costa, 

fenômenos regionais definem condições oceanógrafas e climatológicas próprias, capazes 

de determinar traços distintos à biodiversidade. 

As preocupações com a integridade e o equilíbrio ambiental das regiões costeiras 

decorrem do fato de serem as mais ameaçadas do Planeta, justamente por 

representarem também para as sociedades humanas um elo de intensa troca de 

mercadorias. 
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Já a Zona Marinha, que se inicia na região costeira e, no caso brasileiro, estende-se até 

200 milhas, constitui a Zona Econômica Exclusiva. 

Além de fornecer parte substancial dos alimentos consumidos no Planeta, a Zona Marinha 

responde por diversos recursos minerais, com destaque para o petróleo. A biodiversidade 

dos oceanos é enorme e ainda pouco investigada. Contudo, é mundialmente reconhecida 

a ameaça que paira sobre as tartarugas marinhas e os mamíferos, com destaque para 

certas espécies de baleias, além da sobrepesca que afeta grande parcela dos estoques 

pesqueiros (Figura 5.2.5-11). 

 

 
Figura 5.2.5-11: Zoneamento da Costa do ES e RJ. 

 




