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Análise da Unidade de Conservação
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3.1

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

3.1.1 LOCALIZAÇÃO DA APA ESTADUAL PAULO CESAR VINHA
O APA1 Estadual Paulo Cesar Vinha, também denominada de APA de Setiba, localiza-se
entre a região nordeste do Município de Guarapari e extremo sul do Município de Vila
Velha. Compreende 12.960 ha, tendo sido criada pelo Decreto Estadual No 3.747-N, de
12 de setembro de 1994. Atualmente o instrumento legal que define a Unidade é a Lei
Estadual N° 5.651/98. Foi instituída com o objetivo de constituir uma zona tampão para o
PEPCV. Integra uma área de extrema importância biológica para a conservação da
biodiversidade, assim designada pelo workshop Nacional de Conservação da
Biodiversidade Costeira e Marinha (MMA, 2002) (Figura 3.1-1).
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Estadual Paulo Cesar Vinha em
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para
a
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da
biodiversidade
(Tema: Restinga)

Fonte: Mapas Interativos (www.mma.gov.br acessado em 15 de março de 2006).

Figura 3.1-1: Localização da APA e Parque de Setiba em área prioritária
para a conservação da restinga no Brasil.

3.1.1.1 Limites Geográficos da APA de Setiba
Compreendida entre as coordenadas , a Área de Proteção Ambiental de Setiba, segundo
o Decreto Estadual No 3747-N, de 12 de setembro de 1994, é compreendida pelos
seguintes limites:
Parte do ponto P.P., situado na Rodovia do Sol (ES-060), em frente à Rua 41 do
Loteamento Praia do Sol (EMESA)2, de coordenadas geográficas 20º31’37'S e 40º22’40º
W; segue por aproximadamente 1.600 m e rumo 68º10' NW até encontrar o rio Chury;
segue por aproximadamente 950 m e rumo 44º50' NW até encontrar a estrada vicinal;
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segue aproximadamente 1.200 m e rumo 59º20' SW até encontrar a foz do Córrego Sete,
no ribeirão Ponto Doce; daí segue por aproximadamente 1.850 m e rumo 06º10' SE
atravessando o Córrego Amarelo até o morro de cota 55 m; segue por aproximadamente
1.500 m e rumo 56º50' SW até encontrar o Córrego Lage das Pedras; segue por
aproximadamente 1.540 m e rumo 10º10' SW atravessando o meandro do Córrego Lage
das Pedras até a cota de 32 m, segue por aproximadamente 1.980 m e rumo 07º05' SW
atravessando o Córrego Boa Vista até o ponto de cota 5 m; segue por aproximadamente
1.830 m e rumo 33º25' SE atravessando o Córrego Barro Branco até o ponto de cota
15 m; segue por aproximadamente 2.660 m e rumo 76º00' SW até o morro de cota 34 m;
segue por aproximadamente 1.900 m e rumo 38º05' SE até encontrar o rio Una; segue
pelo rio Una até a sua foz no início da praia de Santa Mônica; segue contornando o Morro
da Una até o ponto de coordenadas geográficas 20º38'04' S e 40º27'00' W, segue por
aproximadamente 5.400 m e rumo 00º S até encontrar a cota batimétrica de 20 m, no
ponto de coordenadas geográficas 20º41'00' S e 40º27'00'' W; segue por esta isóbata até
o ponto de coordenadas geográficas 20º32'09' S e 40º33'02' W; segue por
aproximadamente 7.200 m e rumo 68º10' NW até a praia da Ponta da Fruta, no ponto de
coordenadas geográficas 20º31'48' S e 40º22’20' W; segue por aproximadamente 570 m e
rumo 68º10' NW, atravessando a Rodovia do Sol (ES-060) até o ponto inicial (P.P.).

3.1.2 ACESSO À APA DE SETIBA
3.1.2.1 Acesso ao Estado do Espírito Santo
O acesso ao Espírito Santo se dá por vias aérea, marítima, rodoviária ou ferroviária. As
principais entradas rodoviárias são a BR-101 (rodovia que permite a ligação das regiões
Sul e Nordeste brasileiro, com a Região Metropolitana da Grande Vitória) e a BR-262 (que
ligam o Centro-Oeste do País com Vitória). As principais cidades: Vitória, Guarapari,
Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Colatina possuem terminais rodoviários que
interligam essas cidades às demais do Estado. Por via aérea, na capital, o Aeroporto de
Vitória é o principal acesso, principalmente para quem faz turismo de negócios e eventos.
A Estrada de Ferro Vitória-Minas, que dá suporte ao corredor Centro-Leste, liga a Região
Metropolitana de Vitória a Belo Horizonte. O acesso marítimo é feito por pequenas
embarcações até grandes cargueiros dos mais diferentes países e, também, por cruzeiros
marítimos que fazem escalas no Porto de Vitória.
Com uma costa privilegiada, com águas tranqüilas e profundas, a Região Metropolitana
de Vitória oferece acesso seguro para vários tipos de embarcações. A cidade de Vitória,
que concentra grande parte das exportações brasileiras, dispõe de um grande complexo
portuário, composto por seis portos, com mais de 10 terminais que recebem anualmente
mais de 2 mil navios de rotas internacionais, inclusive navios de passageiros e mais de 30
agentes marítimos sindicalizados.
O porto de Vitória é administrado pela Cia. Docas do Espírito Santo (CODESA). Os
transatlânticos atracam no cais comercial do Porto de Vitória, que dispõe de toda a infraestrutura portuária necessária.
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Os principais serviços existentes que possibilitam o acesso ao Estado são apresentados
na tabela 3.1-1.

SERVIÇO

DENOMINAÇÃO

Aeroporto de Vitória

AEROPORTUÁRIO

EMPRESAS/COMPANIAS
- Varig,
- TAM,
- Gol.
-Total Linhas Aéreas,
- Táxi Aéreo: Uniair.

LOCALIZAÇÃO
- Av. Fernando Ferrari,
s/nº

VARIG

Rua Eugênio Neto, 68,
Praia do Canto - CEP:
29055-270

TAM

Rua Eugênio Neto, 111,
Praia do Canto - CEP:
29055-270

GOL

Av. Fernando Ferrari s/nº,
Goiabeiras - CEP: 29072052

BRA

Av. Rio Branco, 372,
Santa Lúcia - CEP:
29055-640

TOTAL LINHAS ÁÉREAS

Av. Fernando Ferrari, s/nº

Empresas que atuam
no Aeroporto de Vitória

CONTATO
- (27) 3235-6300
- (27) 3083-6300
- Fax (27) 3327-8879
- Funcionamento: 24 hs
- Loja: (27) 3227-1588 /
3227-9588
- Aeroporto: (27) 33270304
- Reservas: 0300 788 7000
www.varig.com.br
- Loja: (27) 3325-1222 Aeroporto: (27) 3324-1038
- Reservas: 0300 123 1000
www.tam.com.br
- (27) 3082-6422
- (27) 3083-6420
- Reservas:
0300 789 2121
www.voegol.com.br
(27) 3317-0100
Reservas: (27) 3317-0100
/ (11) 3017-5454
www.voebra.com.br
Reservas: 4004-1464 /
030078966464
www.total.com.br

Tabela 3.1-1(A): Serviços aeroportuários existentes que possibilitam o acesso ao Estado do Espírito Santo.
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SERVIÇO

DENOMINAÇÃO

RODOVIÁRIO

Terminal
Rodoviário Carlos
Alberto Vivácqua
Campos

EMPRESAS/COMPANIAS

LOCALIZAÇÃO

- Viação Itapemirim, Viação
Águia Branca, Viação Planeta,
Viação Nossa Senhora das
Graças, Viação Nossa Senhora
da Penha, Viação Pretti, Viação
Rio Doce, Viação Alvorada,
Viação Marapé, Cia. São
Geraldo de Viação.
- Serviços oferecidos aos
usuários: Bancos 24 Horas,
caixas eletrônicos, guardavolumes,
estacionamento,
Juizado
de
Menores,
lanchonetes,
bancas
de
revistas, Assistente Social, táxi,
telefones públicos, venda de
vale-transporte e posto do
Departamento
Nacional
de
Infra-Estrutura de Transportes
(DNIT).

Ilha do Príncipe,
Vitória (ES)

Rodovia BR262, km 3,5
Campo Grande,
Cariacica
Rodovia BR262, km 5
Campo Grande,
Cariacica
Rodovia BR262, km 7,5
Viana
Rodovia BR262, km7,5
Viana
Avenida
Alexandre Buaiz,
350 - Box 14A
Ana Meroto
Estefenon, 363,
Cobilândia - Vila
Velha

ITAPEMIRIM/PENHA

ÁGUIA BRANCA

PLANETA

SÃO GERALDO

RIO DOCE

PRETTI

CONTATO

- (27) 3222-3366
- Horário de funcionamento: 24 horas

- (27) 3314-1317/3226-0544/3222-8400
www.itapemirim.com.br

- (27) 4004-1010/3346-1304/3322-8566
www.aguiabranca.com.br

- (27) 3223-5761/3336-1311/3223-0477
- (27) 3223-0477
www.saogeraldo.com.br

- (27) 3223-4944
- (27) 3223-7068
prettivv.comprovantes@veloxmail.com.br

Tabela 3.1-1(B): Serviços rodoviários existentes que possibilitam o acesso ao Estado do Espírito Santo.

SERVIÇO

DENOMINAÇÃO

PORTUÁRIO
Ferroviário

Companhia
(CODESA)

EMPRESAS/COMPANIAS

Docas

do

Espírito

Estação Ferroviária Pedro Nolasco

Santo

LOCALIZAÇÃO

CONTATO

Av. Getúlio Vargas, 556 - Centro Vitória - ES - Brasil - CEP 29.020-030
Av. Pedro Nolasco, s/nº Jardim
América - Cariacica

- (27) 3132-7360
- FAX: (27) 3132-7311
(27) 3226-4169/32461303/3246-1341/0800-9922-33

Tabela 3.1-1(C): Serviços portuários e ferroviários existentes que possibilitam o acesso ao
Estado do Espírito Santo.
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3.1.2.2 Acessos Locais
O acesso à APA de Setiba e ao PEPCV3 é realizado utilizando-se o referido eixo
rodoviário por uso de carro ou ônibus. O percurso de carro corresponde normalmente de
30 a 40 minutos de Vitória4.
Registram-se também a presença de algumas estradas vicinais nas imediações da
referida Rodovia, constituindo uma delas uma via de interligação com a BR 101 – Sul,
localmente denominada de “Rodovia do Mármore”.
O Parque pode ser acessado também por via marítima através de embarcações.
Os aeroportos mais próximos estão em Vitória, a 50 km, com capacidade para receber
vôos domésticos e previsão de receber também vôos internacionais e o de Guarapari com
capacidade para vôos regionais.

3.1.3 ORIGEM DO NOME
A denominação inicial da Unidade era “APA de Três Ilhas” em razão da vinculação com a
área marinha que contém arquipélago de nome homônimo. Posteriormente a Lei N°
5.651/98 passou a denominá-la “APA Estadual Paulo Cesar Vinha” (após a morte do
biólogo Paulo Cesar Vinha, assassinado no limite norte do Parque, em 28 de abril de
1993) ou simplesmente “APA de Setiba”.

3.1.4 HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
3.1.4.1 Antecedentes Legais
Em síntese, os principais documentos legais diretamente relacionados ao PEPCV e APA
de Setiba são:
 Promulgação, em 1988, da Constituição Federal – Art. 225, que assegura o direito de
todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
 Promulgação da Constituição Estadual, em 1989 – Art.45: "o Estado, em seu território,
e os Municípios, no seu perímetro urbano, implantarão, no prazo de cinco anos, dentre
outras, Unidades de Conservação, as seguintes áreas: ... Setiba, no Município de
Guarapari", e que estas, assim como outras referidas neste mesmo artigo, e as já
existentes "serão identificadas, medidas e demarcadas pelo órgão estadual
competente, no prazo de vinte quatro meses".

3

Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.
Ouvindo-se moradores da região do entorno do parque nos questionários e em conversas informais, sobre o estado de conservação
da ES 060, a opinião comum é de que a rodovia apresenta-se em bom estado de conservação e conta com serviço de apoio a
situações emergenciais vinculado à Concessionária RODOSOL.

4

RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

6/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

 Tombamento da Mata Atlântica através da Resolução CEC5 Nº 003/1991, em
consonância com a Lei Estadual Nº 4.030/87: "Ficam declaradas de preservação
permanente os remanescentes da Floresta Atlântica existentes dentro dos limites
geográficos do Estado do Espírito Santo”. Esta Lei foi revogada pela Lei Estadual
Nº 5.361/96, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado do Espírito Santo e dá
outras providências.
 Decreto Estadual No 2.993-N, de 05 de junho de 1990, que cria o Parque Estadual de
Setiba;
 Decreto Estadual No 4.422-E, de 05 de junho de 1990, que declara de utilidade pública
para fins de desapropriação a área de terra e benfeitorias necessárias à implantação
do Parque;
 Lei Estadual No 4.903, de 02 de maio de 1994, que confere nova denominação ao
Parque de Setiba, passando a ser identificado como Parque Estadual Paulo Cesar
Vinha;
 Decreto Estadual No 3747-N, de 12 de setembro de 1994, que cria a Área de Proteção
Ambiental das Três Ilhas;
 Lei Estadual No 5.651, de 26 de maio de 1998, que cria a Área de Proteção Ambiental
Paulo Cesar Vinha, denominada simplesmente APA de Setiba, e estabelece seus
objetivos e formas de gestão.
3.1.4.2 Mobilização Social
A história do manejo do ambiente no qual se insere a APA de Setiba integra-se ao
histórico de criação do PEPCV e reporta-se à década de 60, quando se iniciaram os
investimentos econômicos que impulsionaram o uso e ocupação do solo no litoral sul do
Espírito Santo, particularmente nos municípios de Guarapari e Vila Velha.
Em interface com a APA de Setiba e o PEPCV, a porção territorial compreendida entre
Setiba e Ponta da Fruta, teve sua ocupação induzida a partir de iniciativa da Empresa
Capixaba de Turismo (EMCATUR) a partir do planejamento imobiliário do Loteamento
Cidade do Sol, empreendido pela empresa Empreendimentos Minas – Espírito Santo S.A.
(EMESA), por intermédio da obtenção de recursos para financiamentos advindos do
Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES).
A partir da década de 80, intensificaram-se as pressões antrópicas nesta região, tendo
sido registradas ações de mobilização da sociedade civil organizada em prol da
conservação ambiental, tais como denúncias junto ao poder público visando coibir os
processos de alteração da vegetação nativa próximos à Praia de Setiba, no município de
Guarapari. Neste sentido o poder público, através da Secretaria Nacional de Meio
Ambiente (SEMA) e fundamentado nos preceitos do Código Florestal Brasileiro,
embargou as obras do Loteamento Tropical Clube.

5

Conselho Estadual de Cultura.
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Na década seguinte (Anos 90), o Governo Estadual através do Decreto Estadual
Nº 4.422-N/90, declarou como de utilidade pública para fins de desapropriação, área de
terra e benfeitorias necessárias à implantação do Parque Estadual de Setiba, no
Município de Guarapari. Instituiu também o Decreto Estadual Nº 2.993-N, que criou o
Parque Estadual de Setiba, que em 02 de maio de 1994, viria a ser denominado Parque
Estadual Paulo Cesar Vinha, através da Lei Estadual Nº 4.903/94.
Nessa mesma década registra-se a criação da Sociedade dos Amigos do Parque
Estadual de Setiba (SAPES) no ano de 1992. Em 1994 a APA de Setiba foi criada através
do Decreto Estadual Nº 3.747-N, incluindo as ilhas de Fora e da Ponta, as áreas de
entorno do morro do Una, Palmeiras, e o Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, servindo de
"zona-tampão" para maior proteção ao entorno do Parque e possibilitando a participação
da inclusão da sociedade civil organizada, na Comissão de Gerenciamento com
atribuições de trabalhar para a consolidação do seu Plano de Manejo.
Em 1995, foi instituído o Grupo de Trabalho Pró-Parque Estadual Paulo Cesar Vinha,
através de um Protocolo de Intenções firmado pelo Governo do Estado do Espírito Santo,
que se reunia periodicamente para discutir e propor ações positivas para consolidação do
Parque e da APA.
Em 1998, a APA das Três Ilhas passa a ser denominada Área de Proteção Ambiental
Paulo Cesar Vinha, ou simplesmente APA de Setiba, estabelecendo seus objetivos e
forma de gestão, conforme determinações contidas na Lei Estadual Nº 5.651/98 e instalase o Conselho de Gestão da APA de Setiba.
Em 1999, através do Processo de licenciamento ambiental da duplicação da rodovia BR
101 concedido pelo Governo do Estado à Concessionária Rodovia do Sol (RODOSOL),
estabelece-se como condicionante à elaboração do Plano de Manejo para o Parque
Estadual Paulo Cesar Vinha, o Plano de Manejo da APA de Setiba e o Zoneamento
Ecológico econômico da Reserva Ecológica de Jacarenema.
Em 2000 o Governo Federal institui a Lei N° 9.985/00 que cria o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação e prevê no Art. 11 que “Parque Nacional tem como objetivo
básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico... § 4° As unidades dessa categoria, quando criadas pelo
Estado ou Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque
Natural Municipal”.
Também em 2000, o IBAMA6 aprova através do parecer PROGE7/IBAMA nº 485/2000, a
obrigação de pagamento das compensações financeiras pelas empresas no artº 4, inciso
VII, da Lei 6.938/81 e estabelece que elas deverão compensar os impactos permanentes
pela utilização dos ecossistemas das unidades.
Assim, a partir de 2001, verificam-se no cenário nacional, iniciativas de aplicação das
referidas compensações na APA Petrópolis, que inovou realizando a valoração dos
6
7

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Procuradoria Geral.
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impactos provocados pela rede de transmissão de energia elétrica na Unidade, utilizando
o Sistema de Informações Geográficas (SIG) para dimensionar as áreas de influência dos
impactos.
Em 2002, a Portaria 621/02 da Presidência do IBAMA criou um grupo de trabalho com o
objetivo de consolidar instrumentos de valoração econômica e estabelecer procedimentos
para regularização de empreendimentos de radiodifusão, telefonia, telecomunicações e
linhas de transmissão elétrica existentes em Unidades de Conservação. No mesmo ano, o
Decreto 4.340/02 regulamentou artigos da Lei do SNUC8 e estabeleceu o licenciamento
ambiental corretivo ou retificador como instrumento legal para regularização dos
empreendimentos preexistentes nas UCs.
Cumpre esclarecer que no período compreendido entre 1999 e 2006, registram-se
pesquisas realizadas na APA Estadual e reunião com a sociedade civil no intento de
promover a elaboração de seu Plano de Manejo, que ora é apresentado ao poder público
e à sociedade civil.

3.1.4.3 Origem das Terras e Titularidade
A categoria de manejo APA não requer obrigatoriamente a desapropriação de
propriedades. Entretanto a porção territorial correspondente ao PEPCV (inserida na APA)
requer conforme determina a Lei Federal 9.985/00 a aquisição das terras por parte do
poder público.
As áreas correspondentes ao Parque englobam terras que são objeto de litígios judiciais
sobre o direito de propriedade: ao norte, as áreas onde se propunha a implantação da
Cidade do Sol, que era um empreendimento do Governo do Estado, e na parte central,
terras remanescentes da antiga Fazenda Palmeiras. Na porção sul, engloba terras que
faziam parte do Loteamento Recreio de Setiba, que era de propriedade de Felício Nemi.

8

Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS ABIÓTICOS
Para a caracterização dos recursos naturais abióticos da região de inserção da APA de
Setiba são abordados neste estudo os aspectos concernentes aos aspectos físicos.
Na seqüência, apresentam-se as caracterizações temáticas referente à geologia,
geomorfologia, pedologia e oceanografia física.

3.2.1 GEOLOGIA
Este relatório tem como objetivo apresentar a caracterização geológica da área da APA
de Setiba, que está inserida, juntamente com o PEPCV na região litorânea sul do estado
do Espírito Santo.
O PEPCV localiza-se em uma faixa costeira onde afloram sedimentos Quaternários e
rochas Pré-Cambrianas. A APA (entorno) encontra-se na porção oeste ao longo de toda
extensão do parque, estendendo-se a alguns quilômetros também no sentido Norte - Sul
do mesmo, onde podemos encontrar tanto sedimentos Quaternários quanto depósitos
Terciários e rochas Pré-Cambrianas.
Em relação aos sedimentos do Quaternário encontrados na área do PEPCV, podemos
destacar os terraços arenosos holocênicos e pleistocênicos (cordões litorâneos) e
depósitos flúvio-marinhos holocênicos. Já os afloramentos de origem Pré-Cambriana
existentes na área do PEPCV, encontram-se junto à linha de costa, na porção sul da área,
e no entorno da lagoa de Caraís, correspondendo a uma pequena parcela da área,
porém, contribuindo bastante para o contexto paisagístico da região.
Na área da APA de Setiba, o Quaternário é representado por depósitos aluvionares
holocênicos e terraços marinhos holocênicos e pleistocênicos, os sedimentos do Grupo
Barreiras caracterizam a ocorrência de depósitos Terciários e o Pré Cambriano ocorre
tanto em afloramentos ao longo do rio Chury quanto no extremo oeste da área nas rochas
do Complexo Paraíba do Sul.
3.2.1.1 Aspectos Metodológicos
A metodologia utilizada nos levantamentos geológicos consistiu de quatro etapas: I)
levantamento bibliográfico9; II) reconhecimento da área por sensoriamento remoto10; III)
campanhas de campo11 e; IV) trabalhos de escritório12.

9

Projeto Rio Doce (PETROBRAS, 1972); Levantamento de Recursos Naturais (Projeto RADAMBRASIL), volume 32-Folha Rio de
Janeiro-Vitória (IBGE, 1983); * Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil. Piúma. Folha SF. 24-V-A-VI (DNPM/CPRM,
1993; SUGUIO (1997) e (1999) com destaques para a Geologia do Quaternário Costeiro do Litoral Norte do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo e Geologia do Quaternário e mudanças ambientais; Della Fávera, Jorge C. (2001) Fundamentos de Estratigrafia
Moderna - Rio de janeiro ed. UERJ e Anais do X Congresso da ABEQUA (2005).
10
Com base em imagens de satélite QuickBird (Maio/05) editada pela CEPEMAR (Editado por Marta Oliver e Elizabeth Dell”Orto em
Junho/06), foi efetuada uma delimitação preliminar da área com determinação das principais feições.
11
Percorrida a área de estudo, com destaque para as feições delimitadas na etapa anterior e identificação das litologias e unidades
litoestratigráficas apontadas pelo levantamento bibliográfico.
12
Compilação do relatório e mapa geológico com base nos dados levantados nas etapas anteriores.
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3.2.1.2 Estratigrafia
Para definição da estratigrafia da área, são apresentados além da caracterização das
unidades litoestratigráficas da região, um mapa geológico (Figura 3.2-1) e a coluna
geológica (Tabela 3.2-1) referente às unidades encontradas.

PRÉCAMBRIANO TERCIÁRIO
Fonte:

Holoceno
Pleistoceno

QUATERNÁRIO

PERÍODO

FORMAÇÃO

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
-

turfas
argilas escuras
siltes
areias argilosas de coloração cinza escura

-

sedimentos síltico-argilosos, ricos em matéria orgânica

-

areias marinhas de praias
contribuição de minerais pesados

Terraços Marinhos
Pleistocênicos

-

areias quartzosas, de granulação fina a grosseira

Formação Barreiras

-

arenitos esbranquiçados, amarelados e avermelhados, argilosos
argilitos vermelhos com espessuras decimétricas
conglomerados

Complexo Paraíba do Sul

-

silimanita-granada-gnaisses
granada-biotita-gnaisses
kinzigitos

Depósitos Aluvionares
Holocênicos
Depósitos Fluvio-marinhos
Holocênicos
Terraços Marinhos
Holocênicos

Adaptada de Suguio, 1997.
Tabela 3.2-1: Coluna geológica referente às unidades presentes na área.

A figura 3.2-1 mostra o mapeamento geológico da área de estudo.
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FIGURA 3.2-1 : MAPA DE UNIDADES GEOLÓGICAS

Legenda:
Limite APA de Setiba
Parque Estadual Paulo César Vinha

Classificação Unidades Geológica:
pEps Complexo Paraíba do Sul
Qha

Depositos Aluvionares Holocênicos

Qhfm Depositos Fluvio-Marinhos Holocênicos
TQb

Formação Barreiras

Qplt

Terraços Marinhos Pleistocênico

Qht

Terraços Marinhos Holocênicos

FONTE:

Imagem de Satélite QuickBird, Maio/2005
Levantamento de Campo, Cepemar, 2006

DADOS CARTOGRÁFICOS:

Coordenadas UTM
Datum WGS 84
Meridiano Central -39°W

ELABORADO POR:

Marta Oliver
Elizabeth Dell'Orto

ESCALA GRÁFICA:
0

275 m

DATA:
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3.2.1.2.1 Período Quaternário
O período Quaternário representa cerca de 1,18 milhões de anos (Ma) da evolução da
Terra, com seus depósitos distribuindo-se amplamente sobre os continentes e fundos
oceânicos, dividindo-se em épocas, Pleistoceno e Holoceno, sendo como principal
característica do Holoceno a malacofauna 13 100% constituída por formas viventes.
A construção das planícies da costa brasileira deve-se a diferentes estágios de flutuação
de níveis relativos do mar e o transporte longitudinal de areia, associados com mudanças
paleo-climáticas.
Para melhor entendimento da dinâmica de interpretação da área estudada apresentamos
o modelo evolutivo abaixo que considera o final do período Terciário e o início do
Quaternário.

Figura 3.2-2: Modelo evolutivo do final do período Terciário e o Quaternário.
Fonte: (SUGUIO, 1997).

13

A expressão “.... malacofauna 100% constituída por formas viventes” indica que estas são espécies registradas no Holoceno e que
existem até os dias atuais.
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♦ HOLOCENO
- DEPÓSITOS ALUVIONARES HOLOCÊNICOS
Os depósitos aluvionares holocênicos correspondem aos acúmulos de sedimentos
recentes formados nas várzeas dos rios à base de areia, argila, turfa e matéria orgânica.
No estado do Espírito Santo tais depósitos ocorrem tanto em forma de cordão, quando
preenchem vales alongados entre cordões litorâneos, como na região do delta do rio
Doce, quanto em áreas nas quais afloram o lençol freático à superfície como nos casos
de extensas áreas cobertas por pântanos, como no interior da área em questão.
Na área de estudo, tais depósitos ocorrem apenas dentro das delimitações da APA,
encontrando-se ao longo dos vales abertos e das planícies de inundação dos rios Una e
Chury (Figura 3.2-3), compondo trechos mais baixos do relevo, entre os afloramentos das
rochas do Pré-Cambriano e os terraços marinhos Pleistocênicos.

Figura 3.2-3: Vista de trecho do rio Chury.

Devido à topografia suave, associada a este tipo de depósitos, ocorrem na área vários
trechos alagados quase que permanentemente, formando significativas áreas de
pântanos ou brejos que se limitam com a planície de inundação dos rios que interceptam
a área, tornando difícil a separação de tais ambientes para representação em mapa.
Com base nos sedimentos que ocorrem nesta unidade deposicional, podemos separar
duas fácies sedimentares distintas, caracterizadas como fácies de características
pantanosa e fácies de planície de inundação.
A fácie de característica pantanosa tem como principais componentes as turfas, material
orgânico natural, combustível, preto-amarronzado, composto por restos parcialmente
decompostos, mas ainda estruturados de vegetais, associados às argilas, siltes e areias
argilosas de coloração cinza escura.
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Na área encontramos tais depósitos sobrepostos a areias possivelmente depositadas na
última elevação do nível do mar na região. Tais areias apresentam coloração escura
devido à percolação de ácidos húmicos.
Já os sedimentos encontrados na fácies de planícies de inundação constituem-se
predominantemente de material fino (siltes e argilas) marrom-amarelado e mais
raramente, de areia argilosa, além de eventualmente serem encontradas crostas e
concreções limoníticas. A coloração marrom-amarelada que ocorre nos siltes e argilas
destes depósitos é característica de sedimentos que se localizam em áreas
periodicamente inundáveis que quando em contato com o ar, sofrem oxidação.

- DEPÓSITOS FLÚVIO-MARINHOS HOLOCÊNICOS
Depósitos flúvio-marinhos são acúmulos de sedimentos originados pela ação combinada
de processos fluviais e marinhos, em geral são encontrados em planícies costeiras e
deltas marinhos. Tais depósitos estão associados à última transgressão marinha, cerca
de 5.100 anos AP. O nível relativo do mar chegou a um máximo situado entre 4 a 5 m
acima do atual onde os terraços pleistocênicos foram todo ou parcialmente erodidos
gerando um sistema lagunar. Após o abaixamento do nível do mar, tais lagunas foram
ressecadas e colmatadas sendo substituídas por depósitos pantanosos, sendo que nas
duas fases rápidas de flutuações entre 4.100 a 3.600 anos AP e entre 3000 a 2500 anos
AP algumas tiveram reabertura parcial.
Na área de estudo, estes depósitos correspondem a uma faixa paralela à linha de costa
ao longo de toda a extensão do Parque e em um pequeno trecho na porção sul da APA,
também paralela à linha de costa, em terrenos de cotas topográficas baixas, intercalando
os terraços marinhos holocênicos e os terraços marinhos pleistocênicos.
Na área do Parque correspondente a esses depósitos, além das áreas pantanosas
ocorrem algumas lagoas (Lagoa Vermelha e Feia) cuja dinâmica de colmatação foi
possível verificar em análise pouco minuciosa de recobrimentos aéreos de diferentes
datas.

Figura 3.2-4: Lagoa Vermelha.
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O escoamento das águas existentes nesses depósitos ocorre superficialmente por canais
naturais em direção à Lagoa de Caraís, através da qual os mesmos mantêm contato com
as águas do mar apenas uma parte do ano, quando os efeitos das ondas e marés
promovem a abertura da barra, ocasionando o avanço das águas salgadas sobre a
planície flúvio-marinha, promovendo o aporte de sedimentos arenosos e da fauna
marinha.
Os sedimentos encontrados nesses depósitos são, em sua maioria, síltico argilosos,
abundantes em matéria orgânica e por vezes podem se encontrar cobertos por uma fina
camada de turfas.

- TERRAÇOS MARINHOS HOLOCÊNICOS
Os terraços marinhos holocênicos foram depósitos formados durante o recuo do mar,
após a sua última transgressão há 5.100 anos AP, através da acresção de cristas praiais
nas porções externas das ilhas barreiras.
Na região estudada esses depósitos encontram-se, quase em sua totalidade, dentro da
área do Parque, ocorrendo na APA apenas em um pequeno trecho no extremo sul da
área.
Localizam-se na parte externa da costa (Figura 3.2-5), e são constituídos por areias
quartzosas, bem selecionadas, contendo em alguns pontos bolsões de acúmulo de
minerais pesados. Apresentam-se em pacotes com baixa coesão e adensamento, e de
coloração mais clara, se comparados com os sedimentos constituintes dos Terraços
Marinhos Pleistocênicos.

Figura 3.2-5: Vista de trecho com depósitos
marinhos holocênicos.

Na parte norte da área estudada, incluídas neste tipo de depósito, ocorrem areias finas de
origem eólica recobrindo os sedimentos marinhos, formando dunas cuja elevação chega
até a aproximadamente 10m a.n.m.
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Com base na estratigrafia de seqüências, onde podemos analisar antigos depósitos de
dunas e suas estruturas características, a presença em alguns pontos de estratificação
cruzada tabular nos leva a associar as dunas que ocorrem na região como do tipo linear
com migração oblíqua, sendo o fluxo de grãos, o processo de transporte eólico mais
atuante na área.

- TERRAÇOS MARINHOS PLEISTOCÊNICOS
A penúltima transgressão marinha teve seu ápice há cerca de 123.000 anos AP, quando o
nível relativo do mar se posicionou entre 8 ±2 metros acima do nível atual.
Os terraços Marinhos Pleistocênicos são os registros estratigráficos desse período de
avanço e recuo do mar. Caracterizam-se morfologicamente pelo topo plano, e com
elevação maior em relação ao atual nível do mar que todos os depósitos citados
anteriormente.
Esses depósitos encontram-se bem distribuídos em toda região estudada, ocorrendo
tanto na área do Parque quanto na área da APA, estando inclusive representado em todo
o limite oeste destes, cujos contatos se dão, a leste, com os Depósitos Flúvio-marinhos, e
a oeste, com os Depósitos Aluvionares, os sedimentos terciários do Grupo Barreiras e as
rochas Pré-Cambrianas alteradas do Complexo Paraíba do Sul.
Os sedimentos que ocorrem nesses depósitos são principalmente de composição
quartzosa, de coloração esbranquiçada a amarela, assumindo uma coloração mais escura
em profundidade, com granulometria variando de fina a muito grossa, com grãos
subangulares a arredondados.
O relevo relativamente plano e a coesão destes sedimentos (tanto relacionado à idade
dos mesmos quanto ao aporte de ácidos húmicos) garantem certa estabilidade
geotécnica. Tais aspectos, associados às características físicas dos sedimentos
encontrados, tornam tais depósitos alvos de ocupação, especulação imobiliária e
exploração mineral, tendo inclusive sido a área de locação para a rodovia que corta a
região (Figura 3.2-6).

Figura 3.2-6: Vista de depósitos de terraços Pleistocênicos às
margens da Rodovia do Sol.
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3.2.1.2.2 Período Terciário

 FORMAÇÃO BARREIRAS
A formação destes depósitos está associada ao fim do Terciário, correlacionada a uma
variação climática, na qual, após um clima quente e úmido, passa a ocorrer um clima seco
com chuvas torrenciais esparsas. Esse processo ocasiona a erosão de um espesso
manto de intemperismo formado anteriormente, cujos sedimentos passam a sofrer
transporte por fluxos gravitacionais e são depositados nos sopés das montanhas na forma
de leques aluviais. Sua ocorrência hoje se dá principalmente em formas de falésias,
associada a posteriores elevações do nível do mar.
Na área estudada, os sedimentos do Grupo Barreiras são encontrados apenas na APA,
tanto na porção central, quanto no extremo norte e extremo sul, em contato com as
rochas do Complexo Paraíba do Sul, intercalados pelos depósitos aluvionares e
sedimentos dos terraços marinhos Pleistocênicos.
Esta unidade é constituída por sedimentos argilo-arenosos, mal selecionados com cores
variando do branco acinzentado ao vermelho arroxeado com trechos onde ocorrem níveis
argilosos intercalados com bolsões limoníticos.
Alguns pontos da APA, onde podemos observar que ocorreu a explotação de argila, são
de ocorrência dos sedimentos dessa unidade.

3.2.1.2.3 Período Pré-Cambriano

 COMPLEXO PARAÍBA DO SUL
O Complexo Paraíba do Sul distribui-se desde o estado da Bahia até o litoral paulista.
Trata-se de uma seqüência de rochas supracrustais de características vulcanosedimentares, fortemente migmatizada e granitizada.
Este Complexo divide-se em: Unidade Indivisa, Gnaisses Granitóides, Rochas
Enderbíticas a Charnokíticas e Gnaisses Granatíferos e Kinzigiticos14.
Análises macroscópicas das rochas que afloram na área estudada permitem uma
associação das mesmas à unidade de Gnaisse Granatifero e Kinzigiticos, composta por
metatexitos de composição relativamente homogênea, constituídos de bandas claras com
quartzo, feldspato, granada, cordierita e grafita e bandas escuras com biotita e sillimanita.
As rochas deste Complexo distribuem-se por todo o extremo Oeste da área da APA,
representam os pontos de maiores altitudes e são encontradas também em alguns
poucos afloramentos dentro do parque na forma de lajedos e matacões que ocorrem na
lagoa de Caraís onde compõem um cenário de grande beleza paisagística.

14

(MACHADO FILHO et al., 1983).
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Esta unidade corresponde aos tipos litológicos mais antigos existentes na área de estudo,
sendo encontradas bastante intemperizadas em alguns pontos, estando os melhores
afloramentos inalterados ocorrendo em contato direto com o mar, como na porção sul da
área (Figura 3.2-7).

Figura 3.2-7: Vista de afloramento na porção sul da APA.

3.2.1.3 Perfil Topográfico15
Estudos pretéritos caracterizaram a área de estudo por intermédio de dois perfis
topográficos indicando as reais altimetrias existentes na área (Figura 3.2-8). Foram
averiguados estes perfis, confirmando-se os dados obtidos para os perfis AA’16 e BB’17,
que perpassam a APA de Setiba e cruza transversalmente o PEPCV.
A análise dos perfis AA’ e BB’ realizada pela CEPEMAR em 2006 são coincidentes com
as realizadas pela AVIDEPA em 2001: “... comprovam as baixas altimetrias existentes na
porção leste da APA de Setiba e em todo o interior do Parque Estadual Paulo Cesar
Vinha, onde as maiores altimetrias são observadas ao longo da unidade dos Terraços
Marinhos, onde se encontra implantada a Rodovia do Sol.” 18

15

Baseado em AVIDEPA (2001), levantamentos de campo (Cepemar, 2006) e Imagem de Satélite QuickBird (Maio/05).
De acordo com dados de AVIDEPA (2001) confirmados pelos levantamentos de campo: o perfil, AA’, inicia-se junto a um canal
afluente do rio Una, a uma altitude de 2,4 metros, seguindo de forma ascendente por um relevo bastante suave, onde cruza a Planície
Fluvial até atingir a Rodovia do Sol na unidade geomorfológica dos Terraços Marinhos. Este local, representado pelo eixo da Rodovia
do Sol, com altitude de 9,2 metros. Neste ponto, o perfil começa a ser traçado no interior do PEPCV, apresentando uma queda
topográfica contínua, até atingir seu ponto mais baixo, com altitude de 3,3 metros, no interior da Planície Flúvio-Marinha, quando
novamente apresenta topografia ascendente até o topo da Planície Marinha, com 6,4 metros, caindo de forma abrupta para o nível do
mar.
17
De acordo com dados de AVIDEPA (2001) confirmados pelos levantamentos de campo: o perfil, BB’, inicia-se na APA de Setiba,
junto ao rio Una, em local de altimetria correspondente a 0,7 metro, e na seqüência passa pela Planície Fluvial deste rio, cuja altimetria
fica em torno de 1,0 metro, justificando o fato de ser uma área permanentemente úmida ou alagada. A partir da Planície Fluvial o relevo
passa a ser continuadamente ascendente, até atingir seu ponto de cota mais elevada, também no eixo da Rodovia do Sol, quando
atinge 8,1 metros de altitude. Em seguida, rumo à Planície Flúvio-Marinha, o relevo local se mostra com vertente descendente até
atingir o ponto mais baixo, verificado no rio Caraís, com altitude de 0,6 metros, para em seguida elevar-se de forma mais suave até a
Planície Marinha, quando atinge em seu topo 5,4 metros, e finalmente cair para o nível do mar.
18
AVIDEPA (Associação Vila-Velhense de Proteção Ambiental) (2001).
16
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3.2.2 GEOMORFOLOGIA
Este trabalho tem como objetivo apresentar a compartimentação geomorfológica da área
compreendida pelo Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e a APA de Setiba.
Os eventos tectônico-estruturais, os tipos litológicos e os fatores paleoclimáticos são os
principais agentes das variações de relevo que definem o arcabouço geomorfológico de
uma determinada área.
A região de abrangência deste trabalho não possui uma grande variação em relação à
altimetria, porém os ciclos de avanço e recuo do mar e as variações paleoclimáticas
ocorridas entre os períodos Terciário e Quaternário estão bem representados na área, de
forma que permitem a separação da mesma em feições distintas que nos auxiliarão na
segmentação em unidades geomorfológicas.
São poucos os acidentes de relevo existentes na área de estudo, sendo os principais
representados pelos afloramentos junto à linha de costa e a lagoa de Caraís, as dunas
D’Ulé, na porção norte do Parque, e a grande planície de inundação dos rios Una e
Chury, no centro da APA.
A ausência de divisores topográficos permite que a região estudada receba contribuição
hídrica tanto da bacia hidrográfica do rio Jucu quanto da bacia de Guarapari.
A figura 3.2-9 mostra o mapa geomorfológico da área de estudo.

3.2.2.1 Aspectos Metodológicos
A metodologia utilizada nos levantamentos geomorfológicos consistiu de quatro etapas: I)
levantamento bibliográfico19; II) reconhecimento da área por sensoriamento remoto20; III)
campanhas de campo21 e; IV) trabalhos de escritório22.

19

Projeto Rio Doce (PETROBRAS, 1972); Levantamento de Recursos Naturais (Projeto RADAMBRASIL), volume 32-Folha Rio de
Janeiro-Vitória (IBGE, 1983); Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil. Piúma. Folha SF. 24-V-A-VI (DNPM/CPRM,
1993); Guerra, Antonio J. T. et al. (1994) Geomorfologia: Uma atualização de bases e conceitos e Anais do X Congresso da ABEQUA
(2005).
20
Com base em imagens de satélite QuickBird (Maio/05) editada pela CEPEMAR (Editado por Marta Oliver e Elizabeth Dell”Orto em
Junho/06), foi efetuada uma delimitação preliminar da área com determinação das principais feições morfológicas.
21
Percorrida a área de estudo, com destaque para as feições delimitadas na etapa anterior.
22
Compilação do relatório e mapa geológico com base nos dados levantados nas etapas anteriores.
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3.2.2.2 Unidades Geomorfológicas
A área de estudo apresenta dois compartimentos dos domínios morfo-estruturais
Brasileiros: Depósitos Sedimentares e Faixas de Dobramentos Remobilizados. Tais
domínios subdividem-se em três regiões geomorfológicas distintas: Planícies Costeiras,
Tabuleiros Costeiros e Colinas e Maciços Costeiros.
As regiões geomorfológicas encontradas ainda permitem uma separação em diferentes
unidades geomorfológicas: Planície Marinha, Planície Fluvial, Planície Flúvio-Marinha e
Terraço Marinho, compondo a região das planícies costeiras. Já a região dos Tabuleiros
Costeiros contém a unidade de mesmo nome assim como a região das Colinas e Maciços
Costeiros.

3.2.2.2.1 Depósitos Sedimentares
Este domínio geomorfológico considera diversos conjuntos de depósitos com expressivas
áreas e características morfológicas distintas, que ocorrem em grande parte do litoral
brasileiro apesar de apresentar certa descontinuidade.
Na área de estudo são representados por sedimentos continentais de origem no Terciário
Superior e Quaternário como os sedimentos da Formação Barreiras e os sedimentos de
origem marinha, fluvial, flúvio-marinha, lacustre, eólica e coluvionar que compõem a área.
As diferentes características morfoestruturais e morfoclimáticas, permitem separar esses
depósitos em duas regiões geomorfológicas distintas: as Planícies Costeiras e a região de
Tabuleiros Costeiros.
♦ PLANÍCIES COSTEIRAS
Esta região geomorfológica, em esfera regional, encontra-se descontinuamente
distribuída no litoral dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo e
caracteriza-se pela suas feições planas situadas próximo à costa.
Na área de estudo podemos separá-la em diferentes unidades tendo como características
principais a sua composição e a forma de deposição dos sedimentos.

- PLANÍCIE MARINHA
Esta unidade ocorre em maior extensão na área do Parque, ocupando toda a faixa
próxima à linha de costa. Ocorrendo na área da APA apenas na porção litorânea, no
contato com os limites do Parque tanto no extremo sul quanto no extremo norte da área.
Na área do Parque, esta unidade encontra-se limitada pelos depósitos da Planície Flúviomarinha e na APA faz contato mais ao sul com afloramentos da unidade Colinas e
Maciços Costeiros e em alguns pontos ao sul e ao norte, com os tabuleiros costeiros.
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Os sedimentos depositados nesta unidade, são na maior parte de composição arenosa,
apresentando boa seleção e baixo índice de coesão, com características de
retrabalhamento e acumulação marinha ao longo de toda extensão da costa (Figura 3.210).

Figura 3.2-10: Vista de trecho da Planície Marinha.

Na parte norte da área, podemos destacar a ocorrência de sedimentos oriundos de
deposição eólica, formando um campo de dunas de aproximadamente 1 km com
altimetrias por volta de 17 m com alinhamento nordeste.
Além das dunas, outra feição morfológica marcante que ocorre na área é formada por
pequenas linhas de cristas de praia que se sucedem em diversos trechos da área, ao
longo da costa.
Os sedimentos que compõem esta unidade e o relevo plano permitem relacioná-la com
área de baixo risco de erosão e baixa susceptibilidade a alagamentos e inundações.
A perda de altitude na região das dunas, devido ao seu deslocamento não se caracteriza
por processo erosivo, porém tal movimentação encontra-se sendo acelerado pela
diminuição da vegetação de restinga que é de suma importância para a sua fixação, de
forma que a interferência antrópica na área necessita de ações de controle,
principalmente no que tange à circulação de veículos automotores.

- PLANÍCIE FLUVIAL
Esta unidade geomorfológica, encontra-se presente apenas na região da APA, ocupando
uma expressiva área na região central, estando limitada por unidades cujo relevo
apresenta cotas mais altas, tanto a oeste pela unidade de Colinas e Maciços Costeiros
quanto a leste pelos Terraços Marinhos e Tabuleiros Costeiros.
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Os sedimentos encontrados nestes depósitos são argilosos e argilo-arenosos com certa
carga de matéria orgânica e são na maioria de origem aluvial e coluvial, que se acumulam
em amplos e abertos vales ou nas planícies de inundação dos rios Una e Chury.
O baixo gradiente hidráulico associado à área gera um ambiente deposicional de baixa
energia, com pouca espessura e largo, onde as águas não assumem um canal
preferencial de escoamento, de forma que os solos desta unidade permanecem
inundados em boa parte do ano ou cobertos por vegetação típica de alagados.
As características associadas ao relevo plano nos permitem classificar a área como de
baixo risco de erosão, porém a hidrodinâmica da área indica a alta potencialidade de
alagamentos e inundações.
Quanto às influências antrópicas na área, podemos destacar a abertura de canais
artificiais na busca de reduzir as áreas permanentemente alagadas e a formação de
lagoas artificiais devido ao mau dimensionamento do manilhamento durante a execução
de aterros para abertura de estradas que acabam por interromper o fluxo das águas em
diversos trechos.

- PLANÍCIE FLÚVIO-MARINHA
Esta unidade encontra-se disposta no sentido norte-sul, ocorrendo apenas na área do
Parque, acompanhando paralelamente a Planície Marinha e fazendo limite a norte e a
oeste com os Terraços Marinhos.
Os sedimentos encontrados nesta unidade são compostos em sua maioria de materiais
argilo-arenosos e areno-argilosos e apresentam certa salinidade. Ocorrem em áreas de
relevo bastante plano permitindo tanto a influência marinha, quanto a contribuição dos rios
da região.
Devido às baixas cotas altimetrias da área, que são as menores encontradas em toda a
região estudada, seus solos quando não estão cobertos por água, possuem vegetação
característica de terrenos alagados.
Na área de estudo ocorre um antigo sistema lagunar, associado às variações do nível
eustático na região que se apresenta hoje como pântanos de água doce e atualmente sua
contribuição marinha se dá quando ocorre a abertura da lagoa de Caraís pelas correntes
marinhas.
Como feições morfológicas marcantes desta unidade, podemos citar, além da lagoa de
Caraís, a ocorrência de mais duas lagoas costeiras na região, lagoa Vermelha e lagoa
Feia (Figura 3.2-11) que se apresentam em avançado estado de colmatação e
assoreamento que podem tanto ser naturais quanto estarem sendo acelerados pela ação
antrópica como a explotação hídrica e o aporte de carga orgânica gerados pela ocupação
do entorno da área e o incremento na quantidade de sedimentos carreados, oriundos
principalmente das extrações de areia e argila existentes na área e das aberturas de vias
de acesso.
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Assim como a unidade anterior, o relevo plano nos permite caracterizar a área como de
baixo risco de erosão, porém com alta suscetibilidade a alagamentos e inundações.

Figura 3.2-11: Vista da Lagoa Feia.

- TERRAÇO MARINHO
Esta unidade ocorre tanto na área do parque quanto na APA, corresponde a uma extensa
faixa, disposta em sentido norte-sul, paralela à Planície Flúvio-marinha, com quem realiza
contato a leste.
Na APA, limita-se com a Planície Flúvio-marinha a leste e os Tabuleiros Costeiros em
diversos pontos, nos quais podemos observar um aumento gradual das cotas altimétricas.
Os sedimentos encontrados nesta unidade são arenosos, de composição quartzosa,
formando cordões com certa elevação e topo plano, oriundos de acumulação marinha
associados à penúltima transgressão, quando o mar atingiu sua cota máxima de elevação
durante o Quaternário.
As maiores cotas altimétricas associadas à região morfológica das planícies costeiras
ocorrem nesta unidade, chegando a 10 m, o que a torna de baixa susceptibilidade a
alagamentos e inundações assim como baixo potencial de erosão.
São diversos os níveis de alteração antrópica nesta unidade, alterando suas
características morfodinâmicas, onde podemos ressaltar a extração de areia, e a
especulação imobiliária, como bastante impactantes.

3.2.2.2.2 Região dos Tabuleiros Costeiros
Nos estudos realizados em parte do sudeste Brasileiro, principalmente nos limites da
Folha SE 24 Rio Doce, durante o projeto RADAMBRASIL23, foi observado que esta região
23

(IBGE, 1983).
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geomorfológica estende-se de maneira descontínua e é constituída por depósitos argiloarenosos do “Grupo” Barreiras e pelos argilitos da Formação Macacu. Estando na área de
estudo, esta região é representada apenas pelos sedimentos do “Grupo” Barreiras
compondo uma unidade de mesmo nome da região geomorfológica.
♦ TABULEIROS COSTEIROS
Esta unidade ocorre apenas na área da APA, em diversas manchas descontinuas,
estando em contato com os depósitos aluviais da Planície Fluvial e a Unidade de Terraços
Marinhos como pode ser observado no mapa geomorfológico anexo.
Os sedimentos encontrados nesta unidade são de composição argilo-arenosa e na maior
parte da área não apresentam as feições típicas de tabuleiro como encontradas em outras
áreas mais adiante tanto a sul na região de Anchieta quanto a norte, em Ponta da Fruta e
sim, apresentando aumento gradual de suas cotas altimétricas em relação às unidades
limítrofes.
Estes Tabuleiros Costeiros representam um modelado de dissecação decorrente de
processos atuais e subatuais, sendo propiciados ainda pela fraca resistência,
característica das rochas sedimentares terciárias do Grupo Barreiras. Tais características,
associadas ao tipo de sedimento de compõem esta unidade e as cotas encontradas na
área, nos permitem classificar esta área como de baixo risco de alagamentos e inundação
e médio potencial erosivo.
Quanto às ações antrópicas que impactam a área, podemos citar a extração de argila em
alguns pontos da APA, a exposição de taludes através da abertura de acessos e a
implantação de loteamentos. Atividades que realizadas de forma desordenada ocasionam
a degradação do solo e dos cursos d´água.

3.2.2.2.3 Região das Colinas e Maciços Costeiros
Esta região situa-se no domínio geomorfológico das faixas de dobramentos
remobilizados, encontra-se distribuída descontinuamente por toda faixa costeira entre o
Rio de Janeiro e o Espírito Santo e na área de estudo é representada por uma unidade de
mesmo nome.
♦ COLINAS E MACIÇOS COSTEIROS
Esta unidade ocorre tanto na área do Parque quanto na área da APA, neste primeiro
correspondendo a apenas um afloramento, próximo à lagoa de Caraís, e na área da APA
ocorre tanto em afloramentos próximos à linha de costa quanto no extremo oeste da área.
Na área da APA, esta unidade encontra-se limitada a leste pelos sedimentos da Planície
Fluvial e ao sul, pela Unidade Tabuleiros Costeiros.
A atuação dos controles geológicos, climato-eustáticos e processos subatuais, que
ocorreram na área, facilitados pela posição geográfica desta unidade, determinaram os
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diferentes tipos de modelados de dissecação encontrados. Podemos destacar alguns
trechos com relevo forte ondulado em contato brusco com os sedimentos da Unidade
Planície Fluvial e outros pontos onde esta unidade ocorre na forma de colinas côncavoconvexas totalmente alteradas no topo.
Como feições geomorfológicas importantes que ocorrem nesta unidade, podemos citar o
afloramento localizado entre a Lagoa de Caraís, o mar e as rochas à beira mar no
extremo sul da APA (Figura 3.2-12), responsável pela variação da morfologia local
compondo paisagens de forte beleza cênica.

Figura 3.2-12: Vista de afloramentos na região sul da APA.

Os aspectos da dinâmica morfológica nos permitem classificar a área representada por
esta unidade como de baixa susceptibilidade a alagamentos e inundações e média
suscetibilidade à ocorrência de processos erosivos.
Em relação às ações antrópicas observadas na área, podemos citar a abertura de
estradas e a ocupação humana como principais atividades impactantes.
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3.2.3 SOLOS
3.2.3.1 Aspectos Metodológicos
A metodologia utilizada para o Levantamento de Solos se dividiu em três etapas: I)
revisão bibliográfica dos estudos pedológicos oficiais24; II) campanhas de campo para
averiguação das informações existentes25; III) constatação das informações existentes na
literatura e; IV) trabalho de escritório.
A revisão bibliográfica buscou estabelecer uma relação entre as informações pedológicas
existentes sobre a área de estudo e os materiais básicos utilizados para os levantamentos
de solos, como imagens de satélites, fotografias aéreas e cartas do IBGE, visando assim
facilitar as etapas posteriores desse levantamento.
Após a conclusão da revisão bibliográfica e das campanhas de campo, foram iniciados os
trabalhos de escritório que consistiu na descrição e no mapeamento das classes de solos.
Para o mapeamento procurou-se estabelecer uma relação entre as informações
existentes da área de estudo e a base cartográfica26 utilizada para o processamento da
interpretação preliminar e delineamento das diferentes unidades fisiográficas levando-se
em consideração os padrões de relevo, rede de drenagem entre outros parâmetros.
Para a classificação das unidades pedológicas na área de estudo foram utilizados os
critérios do Centro Nacional de Pesquisa de Solos da EMBRAPA27. No caso da
representação cartográfica destas classes foi elaborada uma legenda em caráter
preliminar durante os trabalhos de campo e definida após a conclusão dos trabalhos de
classificação de acordo com a análise dos perfis anexos, em conformidade com os
critérios do Centro Nacional de Pesquisa de Solos da EMBRAPA, com o delineamento
das unidades pedológicas na escala final e transferida para a base cartográfica.
Vale ressaltar que as unidades de mapeamento utilizadas na editoração do mapa de
solos foram as publicada no Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do
Espírito Santo28, uma vez que ainda não existe para o Espírito Santo base cartográfica
referente ao novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos29.

24

Utilizado como base para o mapeamento, a carta de solos em escala 1:400.000 referente ao Levantamento de Reconhecimento dos
Solos do Estado do Espírito Santo (EMBRAPA/SNLCS, 1971), coordenado por Luzberto Achá Panoso e; o mapa das Unidades
Naturais do Estado do Espírito Santo (SEAG/EMCAPA, 1999), coordenado por Leandro Roberto Feitosa, além de terem sido revisadas
várias publicações que englobam o referido tema.
25
Foram realizadas várias campanhas de campo, com objetivo de comparar e averiguar as características das classes de solos,
existente no PEPCV e na APA de Setiba. As características inerentes às unidades pedológicas em campo levantadas foram
detalhadas pela EMBRAPA (1978), através da descrição dos perfis de solo dos municípios de Guarapari e Vila Velha, com
identificação de horizontes e respectivas descrições morfológicas, caracterizando a espessura, cor, textura, estrutura, consistência,
transição entre horizontes, entre outras. Este exame de perfil foi utilizado para distinguir horizontes ou camadas através de
características morfológicas, com aferição por meio dos dados analíticos e publicados pela EMBRAPA em 1978, através do
Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do Espírito Santo/ EMBRAPA/SNLCS. É importante ressaltar que não foi feita
descrição dos perfis de solos para este trabalho. Foram utilizados os dados dos perfis produzidos durante a realização do
Levantamento de Reconhecimento de Solos do Estado do Espírito Santo, pela EMBRAPA (1978).
26
Os dados cartográficos correspondem à imagem de satélite QuickBird (Maio/05) editada por Marta Oliver e Elizabeth Dell’Orto e, aos
levantamentos de campo realizados pela CEPEMAR em 2006.
27
EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).
28
(EMBRAPA/SNLCS, 1978).
29
(EMBRAPA, 1999).
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3.2.3.2 Considerações Iniciais
O Centro Nacional de Pesquisa de Solos da EMBRAPA apresentou no ano de 1999, o
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, ocasião em que o grande número de
classes de solos de alto nível categórico veio a ser incluído para apropriar classificação de
tipos de solos expressivamente distintos, os quais foram sendo identificados durante
levantamentos pedológicos realizados na ampla diversidade de ambiência climática,
geomorfológica, vegetacional e geológica do território nacional.
A Tabela 3.2-2 apresenta a correlação entre as classes de solos do atual sistema de
classificação e a classificação utilizada no Levantamento das Classes de Solos do Plano
de Manejo do PEPCV e APA de Setiba.

Neossolos

CLASSIFICAÇÃO ANTERIORMENTE USADA PELA
EMBRAPA SOLOS
Areias quartzosas marinhas

Espodossolos

Podzol hidromórfico

Gleissolos

Glei húmico

SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO (1999)

Organossolos

Solos orgânicos

Latossolos

Latossolo Vermelho-Amarelo

Fonte: EMBRAPA, 1999.

Tabela 3.2-2: Correlação entre as classes de solos.

Abaixo serão descritas as classes de solos existentes no Plano de Manejo do PEPCV e
da APA de Setiba, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (1999),
para que possa ser feita uma analogia entre esta e a classificação anteriormente usada
pela EMBRAPA Solos:

3.2.3.1.1 Bases e Critérios segundo EMBRAPA (1999)
As bases e critérios envolvidos na conceituação e definição das classes ora reconhecidas
pela EMBRAPA e utilizadas para a classificação dos solos do Plano de Manejo do PEPCV
e da APA de Setiba são apresentadas na tabela 3.2-3.
Segundo a classificação brasileira de solos as bases utilizadas para a distinção dos solos
são: a ordem de considerações que governam a formação das classes30. Enquanto os
critérios são elementos pelos quais as classes são diferenciadas na aplicação do sistema
aos solos31, isto é, atributos que distinguem as classes das demais de mesmo nível
categórico, constituindo as características diferenciais da classe.

30
31

(CLINE, 1963).
(CLINE, 1963).
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CLASSIFICAÇÃO
Neossolos

BASES
Solos em via de formação seja pela reduzida
atuação dos processos pedogenéticos ou por
características inerentes ao material originário.

Espodossolos
(Grupamento de
solos com horizonte
B espódico)

Atuação
de
processo
de
podzolização
(queluviação) com eluviação de compostos de
alumínio com ou sem ferro em presença de húmus
ácido e conseqüente acumulação iluvial desses
constituintes amorfos.
Hidromorfia expressa por forte gleização, resultante
de processamento de intensa redução de
compostos de ferro, em presença de matéria
orgânica, com ou sem alternância de oxidação, por
efeito de flutuação de nível do lençol freático, em
condições de regime de excesso de umidade
permanente ou periódico.
Natureza essencialmente orgânica do material
originário, que em si constitui o próprio solo.

Gleissolo
(Grupamento de Solo
com expressiva
gleização)

Organossolos
(Grupamento de
solos orgânicos)

Latossolos
(Grupamento de
solos com horizonte
B Latossólico)

Evolução muito avançada com atuação expressiva
de processo de latolização (ferralitização ou
laterização), segundo intemperização intensa dos
constituintes minerais primários, e mesmo
secundários menos resistentes, e concentração
relativa de argilominerais resistentes e/ou óxidos e
hidróxidos de ferro e alumínio, com inexpressiva
mobilização ou migração de argila, ferrólise,
gleização ou plintitização.

CRITÉRIO
Insuficiência de manifestação dos
atributos diagnósticos que caracterizam
os diversos processos de formação.
Exígua diferenciação de horizontes, com
individualização de horizontes A seguido
de C ou R. Predomínio de características
herdadas do material originário.
Desenvolvimento
de
horizonte
diagnóstico B espódico em seqüência a
horizonte E (álbico ou não) ou A.

Preponderância e profundidade de
manifestação
de
atributos
evidenciadores de gleização, conjugada
à
caracterização
de
horizonte
diagnóstico subsuperficial glei.

Preponderância
de
constituintes
orgânicos em relação a inorgânicos,
profundidade
de
ocorrência
de
horizontes de uma ou outra natureza em
ambientes de drenagem livre ou em
condições de saturação com água,
permanente ou periódica.
Desenvolvimento
(expressão)
de
horizonte diagnóstico B latossólico, em
seqüência a qualquer tipo de A e quase
nulo, ou pouco acentuado, aumento de
teor de argila de A para B.

Fonte: Adaptado de (EMBRAPA, 1999).

Tabela 3.2-3: Bases e critérios para classificação de solos.

3.2.3.1.2 Conceito, Definição e Abrangência das Classes segundo EMBRAPA (1999)
O conceito, definição e abrangência das classes de solos presentes na área de estudo
são elencadas na tabela 3.2-4.
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CLASSIFICAÇÃO

Neossolo

Espodossolo

Gleissolos

CONCEITO
Compreende solos constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco
espesso com pequena expressão dos processos pedogenéticos em conseqüência da
baixa intensidade de atuação destes processos, que não conduziram, ainda, a
modificações expressivas do material originário, de características do próprio
material, pela sua resistência ao intemperismo ou composição química, e do relevo,
que poderá impedir ou limitar a evolução desses solos. Possuem seqüência de
horizonte A-R, A-C-R, A-Cr-R, A-Cr, A-C, O-R ou H-C sem atender, contudo, aos
requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos Chernossolos,
Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos. Esta classe admite diversos
tipos de horizontes superficiais, incluindo o horizonte O ou H hístico, com menos de
30 cm de espessura quando sobrejacente à rocha ou a material mineral. Alguns solos
têm horizonte B com fraca expressão dos atributos (cor, estrutura ou acumulação de
minerais secundários e/ou colóides), não se enquadrando em qualquer tipo de
horizonte B diagnóstico.

DEFINIÇÃO
Solos constituídos por material mineral ou por material orgânico com
menos de 30cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de
horizonte B diagnosticado e satisfazendo os seguintes requisitos.
 Ausência de horizonte glei, exceto no caso de solos com textura areia
ou areia franca, dentro de 50cm da superfície do solo, ou entre 50cm e
120cm de profundidade, se os horizontes sobrejacentes apresentarem
mosqueados de redução em quantidades abundantes;
 Ausência de horizonte vértico imediatamente abaixo de horizonte A;
 Ausência de horizonte plíntico dentro de 40cm, ou dentro de 200cm da
superfície se imediatamente abaixo de horizontes A, E ou precedidos
de horizontes de coloração pálida, variegada ou com mosqueados em
quantidades abundantes, com uma ou mais das seguintes cores:
- Matiz 2,5Y ou 5Y; ou
- Matizes 10YR a 7,5YR com cromas baixos, normalmente iguais ou
inferiores a 4, podendo atingir 6, no caso de matiz 10YR;
 Ausência de horizonte A Chernozêmico conjugado a horizonte cálcico
ou C carbonático.

ABRANGÊNCIA
Nesta classe estão incluídos os solos que foram reconhecidos pela
EMBRAPA Solos como: Litossolos e Solos Litólicos, Regossolos, Solos
Aluviais e Areias Quartzosas32 (Distróficas, Marinhas e Hidromórficas).
Solos A-C com caráter sálico pertencem à classe dos Gleissolos, pois
todos os Solonchaks (identificados no país) têm horizonte glei.

Compreende solos constituídos por material mineral com horizonte B espódico
subjacente a horizonte eluvial E (álbico ou não), ou subjacente a horizonte A, que
pode ser de qualquer tipo, ou ainda, subjacente a horizonte hístico com menos de 40
cm de espessura. Apresentam, usualmente, seqüência de horizontes A, E, Bh, Bhs
ou Bs e C, com nítida diferenciação de horizontes. A cor do horizonte A varia de
cinzenta até preta e a do horizonte E desde cinzenta ou acinzentada-clara até
praticamente branca (bleicheid). A cor do horizonte Bh varia desde cinzenta, de
tonalidade escura, até preta, enquanto que no Bs as cores são variáveis desde
avermelhadas até amareladas. São solos cuja profundidade é bastante variável,
havendo constatações de horizontes e com três ou quatro metros de espessura.A
textura do solum é predominantemente arenosa, sendo menos comumente textura
média e raramente argilosa (tendente para média ou siltosa) no horizonte B. A
drenagem é muito variável, havendo estreita relação entre profundidade, grau de
desenvolvimento, endurecimento ou cimentação do B e a drenagem do solo. São
solos muito pobres, moderados a fortemente ácidos, normalmente com saturação por
bases baixa, podendo ocorrer altos teores de alumínio extraível. Podem apresentar
fragipã, duripã, “ortstein” ou “orterde”. São desenvolvidos principalmente de materiais
arenoquartzosos, sob condições de umidade elevada, em clima tropical e subtropical,
em relevo plano, suave ondulado, áreas de surgente, abaciamentos e depressões,
sob tipos de vegetação os mais diversos.
Compreende solos hidromórficos, constituídos por material mineral, que apresentam
horizonte glei dentro dos primeiros 50cm da superfície do solo, ou a profundidade
entre 50 e 125 cm desde que imediatamente abaixo de horizontes A ou E (gleisados
ou não), ou por horizonte B incipiente, B textural ou C com presença de mosqueados
abundantes com cores de redução. Excluem-se da presente classe, solos com
características distintivas dos Vertissolos, Espodossolos, Planossolos, Plintossolos ou
Organossolos. Os solos desta classe são permanentes ou periodicamente saturados
por água, salvo se artificialmente drenados. A água de saturação ou permanente
estagnada internamente, ou a saturação é por fluxo lateral no solo. Em qualquer
circunstância, a água do solo pode se elevar por ascensão capilar, atingindo a
superfície do mesmo. Caracterizam-se pela forte gleização, em decorrência do
regime de umidade redutor, que se processa em meio anaeróbico, com muita
deficiência ou mesmo ausência de oxigênio, devido ao encharcamento do solo por
longo período ou durante todo o ano. O processo de gleização implica a
manifestação de cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, devido a compostos
ferrosos resultantes da escassez de oxigênio causada pelo encharcamento. Provoca,

Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B
espódico, imediatamente abaixo de horizonte E ou A, dentro de 200cm da
superfície do solo, ou de 400cm, se a soma dos horizontes A + E ou
horizonte hístico + E ultrapassar 200cm de profundidade.

Nesta classe estão incluídos todos os solos que foram classificados pela
33
EMBRAPA Solos como Podzol, inclusive Podzol Hidromórfico .

Solos constituídos por material mineral, com horizonte glei dentro dos
primeiros 50cm da superfície, ou entre 50 e 125cm desde que
imediatamente abaixo de horizonte A ou E, ou precedido por horizonte B
incipiente, B textural ou horizonte C com presença de mosqueados
abundantes com cores de redução e satisfazendo, ainda, os seguintes
requisitos:

Esta classe abrange os solos que foram classificados pela EMBRAPA
34
Solos como Glei Pouco Húmico, Glei Húmico , parte do Hidromórfico
Cinzente (sem mudança textural abrupta), Glei Tiomórfico e Solonchak
com horizonte glei.






Pertencem ainda a está classe solos com horizonte A ou hísticos, com
menos de 30cm de espessura, seguidos de camadas com 90% ou mais
(expresso em volume) de fragmentos de rocha ou do material de origem,
independente de sua resistência ao intemperismo.

Ausência de qualquer tipo de horizonte b diagnóstico acima do
horizonte glei;
Ausência de horizonte vértico ou plíntico acima do horizonte glei ou
coincidente com este;
Ausência de horizonte B textural com mudança textural abrupta;
Ausência de horizonte hístico com 40cm ou mais de espessura.

Tabela 3.2-4: Conceito, definição e abrangência das classes de solos segundo EMBRAPA (1999).

32

As Areias Quartzosas Marinhas representam uma grande área do PEPCV e APA de Setiba, estando estas associadas ao Podzol Hidromórfico (Espodossolos).
Na área PEPCV e APA de Setiba o Podzol Hidromórfico está associado as Areias Quartzosas Marinhas, atualmente classificadas como Neossolos.
34 O solo Glei Húmico associado aos Solos Orgânicos recobrem toda a área de alagado do PEPCV e APA de Setiba.
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CLASSIFICAÇÃO

Gleissolos

Organossolos

CONCEITO
também, a redução e solubilização de ferro, promovendo translocação e reprecipitação dos
seus compostos. São solos mal ou muito mal drenados, em condições naturais, que
apresentam seqüência de horizontes A-Cg, A-Big-Cg, A-Btg-Cg, A-E-Btg-Cg, A-Eg-Bt-Cg,
Ag-Cg, H-Cg, tendo o horizonte A cores desde cinzentas até pretas, espessura normalmente
entre 10 e 50 cm e teores médios a altos de carbono orgânico. O horizonte glei, que pode
ser um horizonte C, B, E ou A, possui cores predominantemente mais azuis que 10Y, de
cromas bastante baixos, próximos do neutro. São solos que ocasionalmente podem ter
textura arenosa (areia ou areia fraca) somente nos horizontes superficiais, desde que
seguidos de horizonte glei de textura franco arenosa ou mais fina. Afora os horizontes A, H
ou E que estejam presentes, a estrutura é em blocos ou prismática composta ou não de
blocos angulares e subangulares. Quando molhado, o horizonte apresenta-se, em geral, com
aspecto maciço. Podem apresentar horizonte sulfúrico, cálcico, propriedade solódica, sódica,
caráter sálico, ou plintita em quantidade ou posição não diagnóstica para enquadramento na
classe dos Plintossolos. São solos formados em materiais originários estratificados ou não, e
sujeitos a constante ou periódico excesso d’água, o que pode ocorrer em diversas situações.
Comumente, desenvolvem-se em sedimentos recentes nas proximidades dos cursos d’água
e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de hidromorfia, podendo formar-se
também em áreas de relevo plano de terraços fluviais, lacustres ou marinhos, como também
em materiais residuais em áreas abaciadas e depressões. São eventualmente formados em
áreas inclinadas sob influência do afloramento de água subterrânea (surgentes). São solos
que ocorrem sob vegetação hidrófila ou higrófila herbáceas, arbustivas ou arbórea.
Compreende solos poucos evoluídos, constituídos por material orgânico proveniente de
acumulações de restos de vegetais em grau variável de composição, acumulados em
ambientes mal a muito mal drenados, ou em ambientes úmidos de altitude elevada, que
estão saturados com água por poucos dias no período chuvoso, de coloração preta, cinzenta
muito escura ou marrom e com elevados teores de carbono orgânico. Em condições sujeitas
a altas taxas de recepção de água (maiores que as causadoras de gleização), a formação
dos solos dominada pela acumulação de material orgânica sobre a superfície. Onde quer
que os horizontes ou camadas superficiais permaneçam saturadas de água na maior parte
do ano, os processos de alteração mineral e translocações de produtos secundários são
“substituídos” pela acumulação de matéria orgânica sobre as seções superficiais e formação
de “peat”. Comumente apresentam um horizonte H ou O hístico sobre camadas orgânicas
constituídas por material orgânico do tipo sáprico ou fíbrico com grande proporção de
resíduos vegetais em grau variável de decomposição. Apesar da relevância dos constituintes
orgânicos, estes solos apresentam materiais minerais em proporções variáveis, sendo
sempre elevados os teores de carbono orgânico. Usualmente são solos fortemente ácidos,
apresentando alta capacidade de cátions e baixa saturação por bases, com esporádicas
ocorrências de saturação média ou alta. Podem apresentar horizonte sulfúrico, materiais
sulfídricos, caráter sálico, propriedade sódica ou solódica, podendo estar recobertos por
decomposição pouco espessa (< 40cm de espessura) de uma camada de material mineral.
Ocorrem normalmente em áreas baixas de várzeas, depressões e locais de surgentes, sob
vegetação hidrófila ou higrófila, quer do tipo campestre ou florestal. Ocorrem também em
áreas que estão saturadas com água por poucos dias (menos de trinta dias consecutivos) no
período das chuvas, situadas em regiões de altitudes elevadas e úmidas durante todo o ano,
estando normalmente assentes diretamente sobre rochas.

DEFINIÇÃO

ABRANGÊNCIA

Solos constituídos por material orgânico e mistura com maior ou menor proporção de
material mineral e que satisfazem um dos seguintes requisitos:
 Solos que estão saturados com água no máximo por 30 dias consecutivos por ano,
durante o período mais chuvoso, e apresentado horizonte hístico, sobrejacente a
um contato lítico ou sobrejacente a material fragmentar constituído por 90% ou
mais (em volume) de fragmentos de rocha (matacões, calhaus e cascalhos) e que
apresentam um dos seguintes requisitos:
- 30 cm ou mais de espessura, quando sobrejacente a um contato lítico;
- 40 cm ou mais de espessura;
- 60 cm ou mais de espessura se 50% ou mais do material orgânico consiste de
resto de ramos finos, raízes finas, cascas de árvores e flores, parcialmente
decompostos e com diâmetros menores de 2 cm.
- Solos saturados com água durante a maior parte do ano, na maioria dos anos
(ou artificialmente drenados), e apresentando uma das seguintes espessuras:
- 60 cm ou mais, se 50% ou mais do material orgânico é formado por fibras de
esfagno e/ou sua densidade aparente (úmida) é <0,15g/cm³;
- 40 cm ou mais quer se estendendo em seção única a partir da superfície, quer
tomado, cumulativamente, dentro dos 80 cm superficiais.

35

Esta classe inclui os Solos Orgânicos
Orgânicos, Solos Tiomórficos de constituição
ou semi-orgânica e parte dos solos Litólicos
com horizonte O hístico com 30 cm ou
espessura.

, Semi
orgânica
Turfosos
mais de

Tabela 3.2-4: Conceito, definição e abrangência das classes de solos segundo EMBRAPA (1999). Continuação

35

Os Solos Orgânicos estão associados aos Gleissolos (Glei Húmico) na área de alagado do PEPCV e APA de Setiba.
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CLASSIFICAÇÃO
Latossolos

CONCEITO
Compreende solos constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo de
qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto H hístico. São solos em avançado estágio de
intemperização, muito evoluídos, como resultado de enérgicas transformações no material constitutivo (salvo
minerais pouco alteráveis). Os solos são virtualmente destituídos de minerais primários ou secundários menos
resistentes ao intemperismo, e têm capacidade de troca de cátions baixa, inferior a 17molc/kg de argila sem
correção para carbono, comportando variações desde solos predominantemente cauliníticos, com valores de Ki
mais altos, em torno de 2,0, admitindo o máximo de 2,2, até solos oxídicos de Ki extremamente baixo. Variam
de fortemente a bem drenados, embora ocorram variedades que têm cores pálidas, de drenagem moderada, ou
até mesmo imperfeitamente drenados, transicionais para condições de maior grau de gleização. São
normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum raramente inferior a um metro. Têm seqüência de
horizontes A, B, C, com pouca diferenciação de horizontes, e transições usualmente difusas ou graduais. Em
distinção às cores mais escuras do A, o horizonte B tem aparência mais viva, as cores variando desde amarelas
ou mesmo acinzentadas até vermelho-escuro-acinzentadas, nos matizes 2,5YR a 10YR, dependendo da
natureza, forma e quantidade dos constituintes – mormente dos óxidos e hidróxidos de ferro – segundo
condicionamento de regime hídrico e drenagem do solo, dos teores de ferro na rocha de origem e se a hematita
é herdada dele ou não. No horizonte C, comparativamente menos colorido, a expressão cromática é bem
variável, mesmo heterogênea, dada a natureza mais saprolítica. O incremento de argila do A para o B é pouco
expressivo, e a relação textural B/A não satisfaz os requisitos para B textural. De um modo geral, os teores da
fração argila no solum aumentam gradativamente com a profundidade, ou permanecem constantes ao longo do
perfil. Tipicamente, é baixa a mobilidade das argilas no horizonte B, ressalvados comportamentos atípicos, de
solos desenvolvidos de material arenoso quartzoso, de constituintes orgânicos ou com DpH positivo ou nulo.
São, em geral, solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, Distróficos ou Álicos. Ocorrem, todavia,
solos com média e, até mesmo alta saturação por bases, encontrados geralmente em zonas que apresentam
estação seca pronunciada, semi-áridas ou não, como, também, em solos formados a partir de rochas básicas.
São típicos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também em zonas subtropicais, sobretudo, por
amplas e antigas superfícies de erosão, pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo plano e
suave ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais acidentadas, inclusive em relevo montanhoso. São
originados a partir das mais diversas espécies de rochas, sob condições de clima e tipos de vegetação os mais
diversos.

DEFINIÇÃO
São solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B
latossólico, imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro
de 200 cm da superfície do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A
apresenta mais que 150 cm de espessura.

ABRANGÊNCIA
Nesta classe estão incluídos todos os
Latossolos36, excetuadas algumas modalidades
anteriormente identificadas, como Latossolos
plínticos.

Tabela 3.2-4: Conceito, definição e abrangência das classes de solos segundo EMBRAPA (1999).

36

Os Latossolos estão distribuídos em uma pequena parte da área do PEPCV e da APA de Setiba.
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3.2.3.1.3 Levantamento e Descrição das Classes de Solos, Segundo EMBRAPA 1978
Foram identificadas três classes de solos na área do PEPCV e da APA de Setiba,
conforme indicado na Figura 3.2-13:
 ASSOCIAÇÃO DE AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTRÓFICAS A moderada

fase floresta subperinifólia de restinga e campos de restinga relevo plano + PODZOL
HIDROMÓRFICO A proeminente textura arenosa fase campos de restinga e floresta
perinifólia de restinga e relevo plano;
 ASSOCIAÇÃO GLEY HÚMICO DISTRÓFICO textura argilosa + SOLOS ORGÂNICOS

DISTRÓFICOS campos de várzea relevo plano;
 LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO coeso A moderado textura

argilosa fase floresta subperinifólia relevo suave ondulado (platôs litorâneos).
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♦ AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS
São solos essencialmente quartzosos de textura arenosa com menos de 15% de argila,
profundos ou muito profundos. Não apresentam problemas para o desenvolvimento
radicular e são limitados devido à sua textura, à baixa capacidade de troca de cátions
(CTC), à retenção de água e à grande susceptibilidade a erosão. São mais apropriados
para a conservação da fauna e da flora, enfim, para atividades que mantêm o solo com
cobertura permanente, conforme apresenta a figura 3.2-14.

Figura 3.2-14: Cobertura vegetal permanente sobre
areia quartzosa marinha.

São solos profundos que apresentam seqüência de horizontes A-C ou A-Cg com pequena
variação de cor no perfil, textura arenosa, excessivamente drenados, com permeabilidade
rápida em todo o perfil, consistência solta quando úmido, geralmente horizonte A fraco ou
moderado.
A sedimentação marinha foi de extrema importância na formação geológica da região,
originando extensas áreas cobertas por esses solos. Esses solos estão associados ao
Podzol Hidromórfico, que são solos mal drenados, entretanto, a permeabilidade é rápida
no horizonte A e poderá ser até impedida no horizonte de acumulação, causando
encharcamento dos solos nas épocas de alta pluviosidade. Apresentam textura arenosa
e baixa fertilidade37.
O processo na formação dos Podzóis é a translocação de matéria orgânica e óxidos de
ferro e alumínio do horizonte superficial, acumulando-se no horizonte B, formando o
chamado horizonte B Spódico.
O termo Podzol é de origem russa, sendo formado pela junção de Pod (sub), e Zula (cinza
esbranquiçado), que quer dizer solo que apresenta camada de cor clara logo abaixo da
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camada arável. Provavelmente é a classe de solo que encobre a maior área da superfície
da terra.
Em climas tropicais, os Podzóis são muito raros, tendo sido descritos em 1955 por Leuf &
Ochs em zonas de clima meio úmido, sobre formações rochosas muito arenosas, com
lençol freático oscilante, próximo ao litoral, e por isso denominados Podzol Atlântico38. A
formação desses solos ocorre geralmente quando o material de origem é pobre em argila
(arenitos, areias quartzosas, entre outros materiais), sendo o clima favorável para a sua
formação localizado nas regiões frias do globo terrestre, com altas pluviosidades. Nestas
condições, ocorre acúmulo de matéria orgânica de baixo pH no horizonte superficial.
Apresentam horizonte B Podzol ou Spódico, que se caracteriza pelo acúmulo iluvial de
material orgânico e óxido de alumínio/ferro iluviados de horizontes superficiais, com fraco
gradiente textural entre os horizontes A e B, cor escura, ferrugínea ou não (Podzol) ou
acinzentada (Podzol Hidromórfico), horizonte A fraco ou moderado, formados a partir de
material essencialmente arenoso. Os compostos iluviados agem como cimentantes,
conferindo diversos graus de dureza, chegando a ser muito impermeáveis.
Na área de estudo, o acúmulo de água em trechos próximos ao litoral, em áreas
encobertas por areias quartzosas, propiciou o acúmulo de matéria orgânica na superfície,
ocasionada pelo desbalanço entre as taxas de produção e decomposição das mesmas.
As oscilações no nível do lençol freático nestes solos com alto nível de matéria orgânica
sobre terreno arenoso propiciaram a formação do Podzol Hidromórfico, que se caracteriza
por ser profundo com horizonte A, presença de horizonte E sobre Bps e com acumulação
de húmus iluvial. Encobre a faixa de terra formada por sedimentação marinha no
Pleistoceno, que forma no sopé das escarpas mortas da formação Barreiras uma faixa
relativamente contínua, ocupando a posição de antigas restingas.
Pode-se observar a pobreza química deste solo ao longo do perfil, com alta concentração
de areia, iluviação de matéria orgânica do horizonte E para o Bs. Estes solos são
utilizados para pastagens, que apresentam baixa capacidade de suporte, dados os baixos
teores de macronutrientes e baixo pH.
As maiores limitações de uso destes solos são sua baixa pobreza em nutrientes e baixa
capacidade de retenção de água, dadas pela textura grosseira.
Tendo em vista a baixa fertilidade, a textura arenosa, os graves riscos de erosão, a má
drenagem e os impedimentos à mecanização, os Podzois, são solos que não se adaptam
bem ao uso agrícola, a não ser sob condições especiais.
Esta associação de Areia Quartzosa Marinha e Podzol Hidromórfico, está presente em
toda extensão do PEPCV e da APA de Setiba, estendendo-se por uma larga faixa de
terra, nos municípios de Guarapari e Vila Velha, onde a zona dos cordões arenosos é
recortada pela rede hídrica. Estas áreas são entremeadas por solos hidromórficos, que
ocupam áreas paludosas de cotas mais baixas, onde o excesso de água propiciou a
formação de características hidromórficas, formando os Gleissolos.
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Constitui a unidade de mapeamento AMd - ASSOCIAÇÃO AREIAS QUARTZOSAS
MARINHAS DISTROFICAS A moderado, fase floresta subperenifólia de restinga e
campos de restinga, relevo plano + PODZOL HIDROMÓRFICO A proeminente, textura
arenosa, fase campos de restinga e floresta perenifólia de restinga e relevo plano na área
do PEPCV e APA de Setiba. Corresponde a 757,2370 ha da Unidade.
♦ GLEI HÚMICO
São solos orgânico-minerais, hidromórficos, pouco profundos, mal drenados, provenientes
de deposições orgânicas e de sedimentos aluviais argilo-siltosos, ambos referidos ao
Holoceno.
Horizonte A com alto teor de matéria orgânica, seguido de horizontes gleizados, como
resultado da grande influência do lençol freático, pois se localizam em áreas mal a muito
mal drenadas. O horizonte A é espesso (40 cm ou mais), de coloração preta ou cinzentoescura, resultante da acumulação de matéria orgânica, o que o diferencia do Glei Pouco
Húmico.
Os horizontes subsuperficiais apresentam cores cinzentas e neutras, forte gleização,
textura argilosa ou argila-siltosa e estrutura maciça, raramente ocorrendo mosqueamento
(cores variegadas por presença de óxidos de ferro).
São solos fortemente ácidos, pH em torno de 4,5, distróficos (saturação de bases - Valor
V - inferior a 50%), de média fertilidade natural. Relações Ki e Kr em geral superior a 2,0.
A vegetação natural é a Floresta Perenifólia de Várzea39.
São utilizados na área do PEPCV como áreas de preservação permanente (APP), sendo
que a principal limitação ao uso agrícola destes solos decorre do excesso de água, com
lençol freático alto, necessitando cuidados especiais de drenagem. A acidez e a
deficiência de nutrientes requerem também atenção para êxito nos cultivos. A
susceptibilidade à erosão é praticamente nula.
Ocorrem associados aos Solos Orgânicos ao longo de toda a calha das lagoas existentes
na área do PEPCV e da APA de Setiba, sob a influência do relevo plano sujeito a
encharcamento ou alagamento, conforme Figura 3.2-15. Situam-se principalmente nas
áreas abaciadas de várzeas, com sedimentos depositados referidos ao Holoceno.

39

(IBGE, 1983).

CPM RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

39/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

Figura 3.2-15: Lagoa de Caraís com sua área de inundação
constituída da associação de Solos Orgânicos e Glei Húmico.

Encontram-se associado a solos orgânicos hidromórficos, pouco evoluídos, provenientes
de depósito de restos de vegetais, em grau variável de decomposição, acumulados em
ambiente palustre, de coloração preta e com elevados teores de carbono. São muito mal
drenados e desenvolvidos sob condições de permanente encharcamento, com lençol
freático próximo à superfície, durante grande parte do ano. Quando artificialmente
drenados, podem ser aproveitados com cultura de arroz.
Estes Solos Orgânicos são solos com seqüência de horizontes A – C ou A – Cg, sendo o
horizonte A turfoso, com mais de 40 cm de profundidade. O horizonte A é turfoso quando
escuro, essencialmente orgânico, formado sob condições de excesso d’água permanente
ou temporário.
O material é tido como orgânico quando o teor de carbono é alto, isto é: % C 〈 8 + 0,067%
argila. Diferenciam-se dos Glei Húmicos com horizonte A turfoso por apresentarem
espessura 〈 40 cm.
Grande parte da área sob esses solos estava alagada na época das campanhas de
campo, que ocorreram entre março e abril de 2006. Observou-se que as águas drenadas
das regiões desses solos possuem coloração escura dada pela presença de compostos
orgânicos provenientes da degradação e liberação do horizonte A orgânico.
O perfil apresenta-se basicamente constituído de espessas camadas orgânicas
sobrepostas às camadas minerais, estas, via de regra, gleizadas (IICg). A camada
orgânica superficial é inteiramente decomposta (muck) e as camadas orgânicas inferiores
semidecompostas (peat), possui textura orgânica, cores muito escuras e estrutura
ausente ou fraca granular. Os horizontes minerais têm estrutura e textura variável em
função do material depositado.
São solos muito ácidos, com teores elevados de carbono (C%), alta capacidade de troca
de cátions, pelos altos valores de H+, e baixa saturação de bases (V%). São distróficos.
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Não suportam o uso de máquinas pesadas por serem facilmente comprimidos. A
drenagem deficiente e a acidez elevada são fatores limitantes. O risco de queimadas é
muito grande, pois pegam fogo com facilidade, devendo-se evitar esta prática na sua
limpeza para fins agrícolas.
Constitui a unidade de mapeamento HGHD - ASSOCIAÇÃO GLEY HÚMICO
DISTRÓFICO textura argilosa + SOLOS ORGÂNICOS DISTRÓFICOS textura orgânica.
Ambos, fase campos de várzea, relevo plano, que representam 751,8487 ha do total da
área do PEPCV e da APA de Setiba.
♦ LATOSSOLO VERMELHO AMARELO
São solos de grande ocorrência na bacia do rio Jucu, em relevo variando de plano a
ondulado, desenvolvidos sobre gnaisses ou rochas intrusivas do Pré-Cambriano, ou ainda
sobre o Tabuleiro costeiro. Compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizonte
B latossólico.
Os Latossolos em geral são solos profundos com seqüência de horizontes A, B e C, com
pequena diferenciação entre os horizontes, tanto com relação à cor, quanto à textura,
apresentando transições difusas e graduais entre as camadas, relação textural (argila do
B/argila do A) variando de 1,0 a 1,5.
Sua textura é argilosa, variando de porosos a muito porosos, bem drenados, com
permeabilidade alta. O tipo de horizonte A é moderado, ocorrendo também o Húmico.
Apresentam, em certos locais, concreções ferruginosas. A cor varia do vermelho ao
amarelado.
Apresentam avançado estágio de intemperismo, com predominância de argilas do tipo
1:1, evidenciado pelas relações moleculares, Ki e Kr baixas, entre 1,0 e 1,5. São ácidos
(pH inferior a 5,0), álicos (saturação com Al+++ maior que 50%), saturação de bases (V%)
inferior a 50% e com baixa capacidade de troca de cátions. Os teores de Fe2O3 no
horizonte B são inferiores a 9,0. Apresentam baixa quantidade de minerais primários e
baixa reserva de elementos nutritivos para as plantas.
Seu avançado estágio de intemperismo faz com que sua fração argila seja constituída
predominantemente por óxidos de ferro como hematita e goetita, óxidos de alumínio como
a gibsita e minerais do tipo 1:1, como a caulinita. A forte predominância deste último
filossilicato na fração argila, bem caracterizada nos Latossolos Amarelos da bacia do rio
Itapemirim40, imprime nestes solos um elevado adensamento natural, oferecendo
resistência à erosão, podendo ser observados em amplas áreas próximas à costa do
Espírito Santo, onde este tipo de solo aparece com freqüência.
O relevo não é fator de restrição ao uso, pois varia de plano a ondulado. Contudo, tem-se
baixa fertilidade natural e acidez acentuada, características que embora possam ser
contornadas com adubação e calagem, oneram sua exploração com cultivos agrícolas. A
principal restrição para algumas culturas agrícolas reside nas características do clima
(chuva), e não de solo.
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Apresentam baixa propensão à erosão em vista da textura e da porosidade. Com relação
ao relevo, também não possuem propensão à erosão, pois se apresentam, em sua
grande maioria, planos a ondulado. As áreas com maiores suscetibilidades aos processos
erosivos são as áreas de encostas, próximas aos cursos d'água, pois se observam
grandes depressões com declividades elevadas e rampas de grande comprimentos.
Constitui a unidade de mapeamento LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO
coeso A moderado textura argilosa fase floresta subperinifólia relevo suave ondulado
(platôs litorâneos), que representa o maior percentual incidente de classe de solo na área
adjacente à Unidade e correspondente à APA de Setiba.
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3.2.4 CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
3.2.4.1 Aspectos Metodológicos
O estudo foi realizado com base em consultas aos dados observados em Estações
Climatológicas e Pluviométricas localizadas nas proximidades da Unidade de
Conservação. Para tanto realizaram-se pesquisa junto às entidades, objetivando-se cobrir
o maior número possível de parâmetros climatológicos. Após, foram produzidos relatórios,
traduzindo-se o comportamento dos parâmetros através de gráficos, e inferindo-se uma
estimativa climatológica para a Unidade e sua região de inserção. Destaca-se que os
resultados obtidos irão possibilitar um melhor conhecimento dos ecossistemas que
compõem a Unidade, para o estudo dos demais temas a serem abordados pelo Plano de
Manejo.

3.2.4.2 Aspectos Gerais
Os principais centros de pressão que atuam sobre a região litorânea do Espírito Santo,
onde estão situados o Parque Estadual e a Área de Proteção Ambiental, são o anticiclone
semifixo do Atlântico Sul e o anticiclone polar móvel. O anticiclone semifixo do Atlântico
Sul é responsável pelas condições de bom tempo (insolação, altas temperaturas e ventos
alísios do quadrante Este). O anticiclone polar móvel é o centro de pressão responsável
pelas intrusões das frentes frias, provenientes do extremo sul do continente
(nebulosidade, baixas temperaturas e ventos do quadrante Sul). Essas frentes frias, que
na primavera e no verão raramente atingem o litoral capixaba podem, durante o inverno,
ultrapassar o Estado do Espírito Santo e atingir o litoral nordeste brasileiro.
As frentes polares muitas vezes não conseguem progredir até o Estado do Espírito Santo,
pois estacionam no Sul do Brasil, se dirigindo para o mar. Algumas vezes, o
deslocamento da massa fria para o mar permite a invasão da massa quente, precedida
por uma frente quente que se move para o sul, determinando o mau tempo persistente. A
formação de frentes quentes, muito comum no verão, é responsável por maiores
precipitações pluviométricas nesse período.
A estação meteorológica apresentando registros de longo período de tempo localizada
mais próxima do Parque e da APA situa-se na Ilha de Santa Maria, em Vitória, latitude
20o19’ e longitude 40o20’. O pluviômetro localizado mais próximo da área de estudo se
situa na cidade de Guarapari. Estação Meteorológica situada em Ubu, Anchieta, ao sul de
Guarapari, possui registro muito mais curto.
A Estação da Ilha de Santa Maria, operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, está
instalada a menos de 40 km do Parque Estadual e da Área de Proteção Ambiental e
apresenta mais de 60 anos de registros confiáveis. Por esses motivos e pelos fatos de
que tanto a área de estudo como a referida Estação se localizam próximas ao mar e a
uma mesma isoieta (linha de igual precipitação), os registros desta foram utilizados como
base para grande parte da análise de parâmetros meteorológicos desenvolvida no
presente estudo.
A Tabela 3.2-5 mostra as normais climatológicas anuais para dois períodos de 30 anos
(1931/1960 e 1961/1990), para a Estação Meteorológica da Ilha de Santa Maria.
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PERÍODOS
1931-1960

1961-1990

1931-1990

Pressão Atmosférica Anual

1012,1 mb

1011,8 mb

1011,9 mb

Temperatura Média Anual

23,5 ºC

24,2 ºC

23,9 ºC

Temperatura Máxima Anual

27,6 ºC

28,5 ºC

28,5 ºC

Temperatura Mínima Anual

20,6 ºC

21,3 ºC

20,6 ºC

Temperatura Máxima Absoluta

36,8 ºC

39,0 ºC

39,0 ºC

Temperatura Mínima Absoluta

13,2 ºC

14,2 ºC

13,2 ºC

1280,5 mm

1275,7 mm

1278,1 mm

148 mm

196,9 mm

196,9 mm

79%

77%

78%

2380 h

2380 h

2380 h

6,0

5,0

5,5

Precipitação Média Anual
Precipitação Máxima 24 horas
Umidade Relativa
Insolação Anual
Nebulosidade

Tabela 3.2-5: Normais Climatológicas Anuais.

3.2.4.3 Classificação Climática e Temperatura na microrregião de Guarapari
A microrregião de Guarapari possui clima do tipo AW, quente e úmido, caracterizado por
uma curta e pouco sensível estação seca no inverno e chuvosa no verão. Durante a maior
parte do ano, os ventos predominantes são nordeste, provenientes do oceano atlântico
devido às massas aquecidas tropical atlântica e equatorial atlântica. No inverno ocorre
com freqüência o vento sudoeste, devido à massa polar antártida. A temperatura média
anual se situa entre 23 e 24 ºC, sendo o mês mais quente fevereiro (média 26 ºC) e o
mais frio julho (média 21 ºC), correspondendo a uma amplitude térmica de 5 ºC. Uma
característica básica do clima da região de Guarapari é sua maritimidade, ou seja, a alta
influência das características meteorológicas do corpo d’água marinho , devido à
proximidade do Oceano Atlântico.
A temperatura média anual na microrregião de Guarapari se situa entre 23 e 24 ºC, sendo
o mês mais quente fevereiro (média 26 ºC) e o mais frio julho (média 21 ºC),
correspondendo a uma amplitude térmica de 5 ºC. A Tabela 3.2-6 e a Figura 3.2-16
mostram a variação das temperaturas médias, máximas e mínimas mensais relativas ao
período de 1931/1990.
Período
1931/1960
1961/1990
1931/1990

Jan
25,7
26,3
26,0

Fev
26,0
26,9
26,5

Mar
25,7
26,5
26,1

Período
1931/1960
1961/1990
1931/1990

Jan
29,9
30,9
30,9

Fev
30,5
31,6
31,6

Mar
30,0
31,1
31,1

Período
1931/1960
1961/1990
1931/1990

Jan
22,7
23,1
22,7

Fev
23,0
23,7
23,0

Mar
22,6
23,4
22,6

TEMPERATURA MÉDIA (ºC)
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
24,3
22,9
21,9
21,0
21,4
25,2
23,7
22,5
21,7
22,2
24,8
23,3
22,2
21,4
21,8
TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
28,4
27,1
26,2
25,2
25,7
29,4
27,9
26,7
25,9
26,6
29,4
27,9
26,7
25,9
26,6
TEMPERATURA MÍNIMA (ºC)
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
21,4
19,9
18,9
18,1
18,4
22,3
20,8
19,5
18,8
19,2
21,4
19,9
18,9
18,1
18,4

Set
22,2
22,6
22,4

Out
23,0
23,5
23,3

Nov
23,7
24,4
24,1

Dez
24,7
25,4
25,1

Anual
23,5
24,2
23,9

Set
26,2
26,5
26,5

Out
26,6
27,3
27,3

Nov
27,3
28,2
28,2

Dez
28,6
29,6
29,6

Anual
27,6
28,5
28,5

Set
19,4
19,8
19,4

Out
20,3
20,8
20,3

Nov
21,0
21,6
21,0

Dez
21,9
22,4
21,9

Anual
20,6
21,3
20,6

Tabela 3.2-6: Temperaturas médias, máximas e mínimas mensais - Estação Meteorológica da Ilha
de Santa Maria – Vitória/ES.
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Figura 3.2-16: Temperaturas médias, máximas e mínimas mensais.
Estação Meteorológica da Ilha de Santa Maria – Vitória

De acordo com os dados da Estação Meteorológica da Ilha de Santa Maria verifica-se que
a temperatura média de longo período é 23,9oC, sendo os meses de fevereiro e março os
que apresentam maiores médias mensais (26,5 e 26,1oC respectivamente), enquanto que
o mês de julho apresenta a menor média mensal, 21,4oC. A menor temperatura média
mensal para o período 1931/1990 ocorreu no mês de julho, 18,1oC, enquanto que a maior
ocorreu no mês de fevereiro, 31,6oC. Desta forma, a temperatura média mensal varia
entre 20,6 e 28,5 oC, correspondendo a uma amplitude de aproximadamente 8oC.
A Tabela 3.2-7 e a Figura 3.2-17 mostram as temperaturas máximas e mínimas absolutas
para o período de 1931/1990.

Período
1931/1960
1961/1990
1931/1990

Jan
35,7
39,0
39,0

Fev
35,7
37,9
37,9

Mar
36,4
36,8
36,8

Período
1931/1960
1961/1990
1931/1990

Jan
18,4
17,4
17,4

Fev
19,1
19,9
19,1

Mar
18,2
18,1
18,1

TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA (ºC)
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
34,0
34,0
31,3
32,4
33,0
33,3
36,0
33,3
33,2
34,9
34,6
37,4
36,0
34,0
33,2
34,9
34,6
37,4
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (ºC)
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
16,5
15,3
14,2
13,2
13,5
13,9
15,4
18,2
16,0
14,9
14,3
14,5
14,2
15,8
16,5
15,3
14,2
13,2
13,5
13,9
15,4
Abr
35,6
36,2
36,2

Nov
34,8
36,8
36,8

Dez
36,8
37,2
37,2

Anual
36,8
39,0
39,0

Nov
14,2
16,0
14,2

Dez
17,2
17,2
17,2

Anual
13,2
14,2
13,2

Tabela 3.2-7: Temperaturas máximas e mínimas absolutas - Estação Meteorológica da Ilha de Santa Maria Vitória.

De forma similar, verifica-se, de acordo com os dados da Estação Meteorológica da Ilha
de Santa Maria, que a temperatura máxima absoluta registrada para o período foi 39oC,
em um mês de janeiro, enquanto que a mínima ocorreu em um mês de julho, 13,2oC.
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Figura 3.2-17: Temperaturas máximas e mínimas absolutas.
Estação Meteorológica da Ilha de Santa Maria - Vitória.

3.2.4.4 Precipitação Pluviométrica, Evapotranspiração e Evaporação
O posto pluviométrico mais próximo à Unidade de Conservação se situa na cidade de
Guarapari. O ano hidrológico na região de Guarapari começa no mês de outubro,
ocorrendo o semestre úmido geralmente entre este mês e março, enquanto que o
semestre seco ocorre entre abril e setembro.
A Tabela 3.2-8 mostra as precipitações médias para Guarapari, para um período de 35
anos.
PRECIPITAÇÃO (mm)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

126

72

97

99

101

62

70

58

82

131

174

194

1266

Tabela 3.2-8: Precipitações Médias Mensais e Anuais para um período de 35 anos.

A precipitação pluviométrica anual média é próxima de 1270 mm. O mês de dezembro
apresenta média próxima a 200 mm, enquanto o mês de agosto apresenta média pouco
inferior a 60 mm.
O Coeficiente de variação das precipitações médias mensais corresponde a 40%,
considerando-se os valores apresentados na Tabela 3.2-8.
Na seqüência (Tabela 3.2-9, Figuras 3.2-18 e 3.2-19) apresentam-se dados relativos a
estação pluviométrica localizada em Guarapari. Contudo, alerta-se ao fato de que tais
dados não são consistidos, sendo portanto menos confiáveis que aqueles representados
pelas normais climatológicas (médias de 30 anos), apresentados anteriormente.
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372,20
228,00
201,40
226,40
154,20
209,20
242,70
157,70
201,60
269,00
45,10
305,50
27,10
83,00
219,50
224,40
222,80
59,00
53,00
178,00
74,80
230,90
36,50
131,80
230,20
85,00
216,70
97,60
254,80
398,00
136,40
203,20
150,50
92,20
126,10
330,30
352,90
151,10
134,40
176,80
58,80
0,00
165,20
6,50
110,90
143,80
74,30
205,20
51,60
313,00
42,30
156,70
157,70
160,50
218,10
306,30
405,80
158,50
70,50
66,00
337,00
227,90
48,20
261,30
82,00
161,80
127,20
245,20
155,30
180,10
123,00
232,80
357,20
144,30

Media
Anual
143,6
110,9
131,1
92,3
117,8
78,7
83,0
92,2
73,3
98,5
71,2
104,2
102,1
101,1
123,1
69,0
159,1
129,6
63,6
97,7
57,6
89,5
95,8
66,9
84,4
100,5
92,2
95,1
131,3
117,6
95,9
131,2
85,1
89,7
89,0
144,5
105,3
100,3
78,1
96,2
110,5
32,2
75,7
117,1
122,6
83,4
121,1
102,8
90,4
98,6
73,2
123,0
99,7
107,1
87,2
106,4
146,1
102,0
74,0
127,8
199,7
88,5
95,3
93,8
97,2
73,8
69,9
100,8
156,6
133,5
110,9
79,1
151,4
152,6

Mínima
Anual
13,5
32,3
31,7
46,0
21,3
12,5
8,0
19,0
0,0
12,0
11,0
0,0
21,3
4,0
6,0
3,0
0,0
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
23,7
0,0
19,8
10,5
13,5
12,3
3,2
2,6
45,6
7,7
8,8
16,4
6,5
23,1
10,6
2,8
33,7
6,8
5,2
0,0
3,0
6,5
16,2
1,2
8,9
14,8
17,3
0,0
12,1
0,0
0,0
16,2
15,4
1,0
0,0
3,0
22,8
49,4
116,1
0,0
19,8
0,6
12,3
0,0
2,7
6,4
40,3
26,0
48,0
0,0
9,5
14,4

Máxima
Anual
372,2
228,0
309,7
226,4
253,0
209,2
242,7
264,2
201,6
269,0
146,2
305,5
495,4
342,1
248,9
224,4
334,0
383,5
125,8
235,2
216,9
233,5
204,5
644,4
230,2
315,5
235,0
161,5
360,5
398,0
150,2
536,7
212,8
202,1
207,3
330,3
352,9
332,8
134,4
289,3
219,1
126,1
165,2
426,1
313,3
157,4
437,4
225,8
258,0
313,0
254,8
369,2
244,2
314,5
218,1
306,3
405,8
305,8
249,2
375,5
339,7
227,9
215,7
261,3
464,0
161,8
175,9
384,5
421,8
430,0
174,1
257,6
357,2
375,4

173,6

*

*

*

*

*

*

*

Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1988
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Média
Mensal

231,00
187,20
194,30
55,20
253,00
12,50
31,40
78,90
0,00
83,40
32,00
52,30
78,50
342,10
234,00
29,00
149,00
125,40
49,50
138,20
0,00
75,10
162,40
27,00
133,60
51,70
142,20
100,50
13,40
27,00
54,60
536,70
153,90
45,70
203,00
260,00
136,50
332,80
45,70
54,20
119,70
68,20
3,00
79,60
268,10
55,50
255,50
15,00
103,70
0,00
99,70
41,80
0,00
31,80
36,20
208,50
252,60
40,40
22,80
117,30
226,30
46,60
61,30
12,00
12,30
56,30
73,30
25,70
105,10
62,20
166,80
257,60
205,30
47,70

211,20
111,70
49,20
51,20
142,60
111,40
17,00
26,30
23,00
117,30
15,00
0,00
96,40
72,00
120,00
125,20
334,00
143,70
0,00
13,50
0,00
3,00
24,50
0,00
44,00
49,90
39,90
161,50
3,20
45,80
113,80
230,10
38,30
98,40
8,70
79,90
10,60
12,40
60,90
6,80
5,20
10,50
46,60
93,10
95,20
1,20
8,90
19,20
17,30
43,20
100,30
72,20
173,80
16,20
100,40
13,20
151,40
3,00
37,40
124,20
141,80
59,50
39,40
0,60
42,20
98,30
20,80
6,40
129,10
38,80
174,10
24,20
143,20
209,90

19,80
141,30
178,90
152,70
83,70
56,60
54,60
27,20
66,00
92,20
89,30
152,50
495,40
44,10
15,00
20,20
270,80
143,30
2,00
79,40
0,00
78,70
23,70
0,00
19,80
315,50
70,00
126,90
77,40
2,60
49,80
116,50
30,70
95,20
207,30
59,30
53,70
53,40
39,60
102,90
149,60
63,60
4,30
426,10
16,20
101,80
437,40
51,50
98,90
155,70
44,50
173,90
85,80
21,00
15,40
11,40
0,00
56,40
32,60
96,40
238,50
0,00
192,30
76,80
181,40
119,60
50,90
102,00
258,10
71,80
118,40
6,80
220,70
324,40

63,40
46,90
52,10
71,70
54,70
60,40
163,00
164,90
77,40
68,70
146,20
129,20
27,00
55,10
40,00
31,00
237,20
44,70
79,60
141,50
0,00
182,60
68,40
0,00
136,50
144,40
82,00
55,00
14,30
283,10
63,90
60,20
212,80
89,10
107,20
142,20
164,20
69,10
34,80
77,20
219,10
126,10
87,20
16,30
188,30
157,40
118,10
90,80
106,30
129,70
64,10
90,10
244,20
40,30
62,20
262,20
155,00
305,80
48,40
91,90
116,10
156,00
215,70
191,60
69,30
82,90
53,90
42,40
145,90
26,00
148,40
92,30
244,40
62,80

357,40
45,40
119,60
100,20
21,30
131,10
66,00
122,20
60,30
203,20
45,40
85,00
21,30
125,00
90,60
22,00
69,20
383,50
107,60
235,20
0,00
65,40
81,60
0,00
28,70
29,00
86,70
132,80
360,50
131,20
45,60
81,60
54,60
49,70
78,60
39,40
39,80
29,50
35,00
50,40
68,80
118,30
53,90
119,50
17,20
116,10
93,70
225,80
50,80
128,90
12,10
32,80
0,00
255,30
162,90
69,80
84,10
6,60
51,90
172,50
119,90
60,60
56,20
70,40
16,40
79,50
26,70
12,50
60,30
178,60
48,00
21,00
117,40
198,40

34,80
94,40
162,70
119,10
33,80
23,00
96,50
27,20
43,20
45,30
71,00
38,00
45,20
238,40
65,00
114,00
178,20
122,90
39,30
28,40
63,90
0,00
47,40
0,00
23,30
20,60
18,00
98,60
44,90
20,90
91,80
23,70
43,50
66,80
6,50
51,20
23,10
2,80
33,70
54,50
80,00
0,00
61,50
51,50
93,40
110,80
9,80
14,80
63,00
14,40
26,80
210,10
54,80
26,40
71,70
1,00
60,20
71,90
86,80
117,40
160,00
110,00
47,20
33,90
62,10
0,00
29,00
12,70
40,30
72,50
59,70
0,00
194,10
154,30

96,50
50,50
63,20
63,60
186,60
31,50
8,00
19,00
18,20
13,00
83,00
17,00
61,30
166,00
134,00
58,20
159,30
71,90
105,00
71,00
84,40
0,00
183,10
0,00
56,20
10,50
13,50
51,00
143,20
10,10
144,10
50,30
8,80
45,60
23,00
23,10
71,30
66,80
128,80
54,30
46,20
0,00
130,50
157,60
142,50
43,50
126,90
28,10
26,70
17,40
41,40
78,40
27,30
107,30
58,10
124,10
186,50
50,00
61,30
124,70
176,40
113,80
130,00
115,80
46,60
36,10
2,70
232,00
104,40
81,10
80,00
32,80
127,00
45,20

13,50
79,40
31,70
83,70
104,10
32,00
56,60
19,20
121,20
12,00
11,00
38,00
32,20
4,00
6,00
45,00
179,40
18,40
49,00
39,40
128,40
54,60
79,10
0,00
54,20
37,80
54,10
12,30
59,30
16,20
80,10
7,70
80,20
156,40
175,80
50,70
176,80
18,20
77,10
24,90
23,80
0,00
146,50
59,70
30,70
54,30
18,50
106,00
31,20
12,70
71,70
80,80
0,00
65,00
46,90
45,70
126,50
28,80
89,00
96,70
149,20
47,30
19,80
24,40
23,20
12,80
126,20
37,10
48,90
113,10
51,00
57,00
21,40
143,40

69,90
32,30
154,20
46,00
107,20
45,20
70,00
19,00
58,70
73,00
119,00
78,50
70,00
15,00
89,00
3,00
26,00
61,80
57,10
0,00
0,00
53,90
95,90
0,00
83,10
145,20
32,90
112,20
127,30
155,30
123,60
41,30
28,60
16,40
55,70
228,30
58,40
197,80
123,40
166,60
179,00
0,00
31,50
238,40
70,70
76,60
67,80
111,40
150,50
117,90
35,30
0,00
155,60
88,10
166,60
50,80
12,80
39,00
60,70
102,00
194,80
11,60
59,30
109,00
73,60
33,00
68,90
66,70
362,80
113,00
169,00
67,00
9,50
111,40

62,80
157,70
56,70
73,40
88,60
50,80
133,10
180,50
82,00
50,00
110,10
131,80
95,50
22,00
214,70
21,00
0,00
179,60
95,80
27,80
216,90
233,50
142,20
0,00
56,20
183,80
235,00
95,70
278,60
118,60
96,60
80,30
84,10
118,60
61,20
308,30
49,20
142,40
128,20
96,80
162,50
0,00
88,20
38,60
124,70
67,20
178,70
185,90
126,80
83,90
84,90
170,10
59,60
158,20
27,30
115,40
113,10
214,10
249,20
49,40
196,60
49,20
111,70
127,10
93,30
74,90
83,80
42,50
47,50
234,90
55,50
91,00
69,80
14,40

190,40
155,90
309,70
63,80
184,30
180,40
57,00
264,20
128,00
155,00
87,10
222,40
175,50
46,20
248,90
134,40
83,20
200,60
125,80
219,80
123,20
95,70
204,50
644,40
146,40
132,90
115,30
97,60
198,80
202,40
150,20
142,40
135,50
202,10
14,50
160,80
127,50
127,40
95,40
289,30
213,50
0,00
90,30
118,60
313,30
72,90
64,10
179,80
258,00
166,60
254,80
369,20
237,40
314,50
80,40
68,20
205,60
249,80
77,70
375,50
339,70
178,90
162,40
102,80
464,00
130,90
175,90
384,50
421,80
430,00
136,50
67,00
106,70
375,40

109,3

68,6

104,2

108,0

91,1

61,6

75,0

58,5

84,4

110,1

186,8

Mínima
Mensal

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

Máxima
Mensal

536,7

334,0

495,4

305,8

383,5

238,4

232,0

179,4

362,8

308,3

644,4

405,8

*

Tabela 3.2-9: Alturas Pluviométricas mensais (mm) – Posto: 2040004 – Guarapari (DNOS).
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No posto 2040004 Guarapari (DNOS), os anos 1987 e 1989 foram excluídos dos cálculos
das médias, por falta de informações (Figura 3.2-18 e 3.2-19).
700
600
500

(mm)

400
300
200
100
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Meses
Mínima Mensal

Média Mensal

Máxima Mensal

Figura 3.2-18: Alturas Pluviométricas mínimas, médias e máximas mensais
– Posto 2040004 – Guarapari(DNOS).
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Figura 3.2-19: Alturas Pluviométricas mínimas, médias e máximas anuais – Posto 2040004 – Guarapari(DNOS).
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A Tabela 3.2-10 mostra os valores de Evapotranspiração Potencial estimadas pela
INCAPER41, pelo Método de Thorntwaite, para Guarapari.
EVAPOTRANSPIRAÇÃO (mm)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

148

131

128

105

82

66

64

72

80

99

111

136

1222

Tabela 3.2-10: Evapotranspiração Potencial estimada.

A evapotranspiração potencial anual estimada pelo método de Thornthwaite é de
aproximadamente 1220 mm. O mês de janeiro apresenta o valor máximo pouco inferior a
150 mm. Os meses de junho e julho apresentam os menores valores mensais,
A figura 3.2-20 mostra a variação das médias mensais de precipitação
evapotranspiração potencial estimada pela Incaper, para o posto Guarapari, em mm.
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Figura 3.2-20: Precipitação e Evapotranspiração Potencial – Guarapari.

O gráfico acima mostra precipitações significativamente superiores à evapotranspiração
potencial apenas nos meses de outubro, novembro e dezembro, os quais, se fosse
considerado o armazenamento de água no solo, seriam os meses poderiam apresentar
balanço hídrico positivo.
A Tabela 3.2-11 mostra as precipitações máximas de 24 horas para a Ilha de Santa Maria
correspondente ao período entre 1931 e 1990.
PERÍODO

PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS DE 24 HORAS (mm)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

1931/1960

136,2

100.6

147,7

138,7

1961/1990

101,1

103,6

112,0

111,1

1931/1990

136,2

103,6

147,7

138,7

135,5

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

86,0

70,8

135,5

196,9

47,4

73,9

73,9

110,8

114,4

129,9

147,7

84,7

141,6

63,3

115,2

113,3

152,4

196,9

196,9

84,7

141,6

73,9

115,2

114,4

152,4

196,9

Tabela 3.2-11: Precipitações Máximas de 24 horas - Período 1931/1990.

41

Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural.

RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

50/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

A figura 3.2-21 mostra as precipitações máximas para o período entre 1931 e 1990.
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Figura 3.2-21: Precipitações Máximas de 24 horas
Período 1931/1990.

Pode ser observado na Tabela 3.2-11 e na Figura 3.2-21 que a máxima precipitação de
24 horas foi 196,9mm, tendo ocorrido em um mês de junho.
A Tabela 3.2-12 e a Figura 3.2-22 mostram que a evaporação média de longo termo para
Vitória corresponde a 983,3 mm, sendo que o mês com maior média é janeiro enquanto
que aquele com menor é junho.
PERÍODO

EVAPORAÇÃO TOTAL (mm)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

1931/1960

98,0

93,4

92,6

82,7

1961/1990

88,3

83,3

85,4

80,4

1931/1990

93,1

88,3

89,0

81,6

77,5

Out

Nov

Dez

Anual

80,2

74,7

78,6

91,6

91,2

88,1

74,7

68,8

70,6

78,7

75,4

72,2

79,6

84,3

1035,0

74,0

79,8

931,6

71,7

74,6

85,1

83,3

80,1

76,3

82,0

983,3

Tabela 3.2-12: Evaporação Mensal - Período 1931/1990.
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Figura 3.2-22: Evaporação Mensal - Período 1931/1990.
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3.2.4.5 Freqüência de Ventos
A Tabela 3.2-13 apresenta freqüência das direções de vento para a Ilha de Santa Maria e,
mostra que ventos do quadrante nordeste (norte a leste) apresentam-se com maior
freqüência de ocorrência (39,1%), seguidos por ventos de direção sudoeste (10,3%)
DIREÇÃO
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Janeiro

24

14

16

2

4

6

5

6

Variável
ou não obs.
5

Fevereiro

21

11

16

2

2

4

4

6

Março

16

9

14

3

4

10

6

Abril

10

5

12

4

6

12

11

Maio

10

5

11

4

7

15

11

Mês

Calmas

Total

18

100

16

18

100

6

8

24

100

5

12

25

100

5

6

26

100

Junho

12

5

11

3

6

12

9

6

11

25

100

Julho

11

5

12

3

7

14

10

6

7

25

100

Agosto

17

8

14

3

6

11

6

7

7

21

100

Setembro

19

10

14

3

6

11

8

4

9

16

100

Outubro

17

13

14

4

7

12

9

4

7

13

100

Novembro

17

13

12

5

7

10

8

5

11

12

100

Dezembro
Média Anual

21

16

13

3

6

7

8

4

7

15

100

16,3

9,5

13,3

3,3

5,7

10,3

7,9

5,3

8,7

19,7

100,0

Tabela 3.2-13: Freqüência das direções de vento na região.

A Figura 3.2-23 mostra a Rosa dos Ventos registrada em posto meteorológico localizado
no interior da área da Companhia Siderúrgica de Tubarão, também no município da Serra,
para o período 1982/1994.

Figura 3.2-23: Rosa dos Ventos registrada no posto meteorológico localizado na CST.
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A Tabela 3.2-13 e a Figura 3.2-23 mostram a predominância dos ventos no quadrante
Nordeste, constatando o fato de que durante a maior parte do ano, os ventos
predominantes são provenientes do Oceano Atlântico devido às massas aquecidas
Tropical Atlântica e Equatorial Atlântica. No inverno ocorre com freqüência o vento
sudoeste, devido à Massa Polar Antártida.

3.2.4.6 Nebulosidade
A Tabela 3.2-14 e a Figura 3.2-24 mostram que a maior média de nebulosidade ocorreu
no mês de novembro (7,5) enquanto que os meses de maio, junho e agosto apresentaram
as menores médias (4,5).
PERÍODO

NEBULOSIDADE (0-10)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

1931/1960

6,0

6,0

6,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6,0

7,0

8,0

7,0

6,0

1961/1990

5,0

4,0

5,0

5,0

4,0

4,0

5,0

4,0

6,0

7,0

7,0

6,0

5,0

1931/1990

5,5

5,0

5,5

5,5

4,5

4,5

5,0

4,5

6,0

7,0

7,5

6,5

5,5

Tabela 3.2-14: Nebulosidade - Período 1931/1990.
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Figura 3.2-24: Nebulosidade.

3.2.4.7 Umidade Relativa
A Tabela 3.2-15 e a Figura 3.2-25 mostram médias mensais de umidade relativa para o
período 1961/1990.

PERÍODO
1961/1990

UMIDADE RELATIVA
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

76

75

76

76

76

77

77

76

77

78

78

78

77

Tabela 3.2-15: Umidade Relativa - Período 1961/1990.
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Figura 3.2-25: Umidade Relativa.

A Tabela 3.2-15 e a Figura 3.2-25 mostram que a maior média de umidade relativa
ocorreu nos meses de outubro, novembro e dezembro (78) enquanto que o mês de
fevereiro apresentou a menor média (75).

3.2.4.8 Insolação Total
A Tabela 3.2-16 e a Figura 3.2-26 mostram médias mensais de insolação total (horas e
décimos) para o período 1961/1990.

PERÍODO
1961/1990

UMIDADE RELATIVA
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

229

213

202

193

208

190

194

186

134

139

146

174

2207

Tabela 3.2-16: Insolação Total - Período 1961/1990.

250
200
150
100
50
0

MÊS

INSOLAÇÃO TOTAL

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Figura 3.2-26: Insolação total.
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A Tabela 3.2-16 e a Tabela 3.2-26 mostram que o maior período médio de insolação de
ocorreu no mês de janeiro (229 horas) enquanto que o mês de setembro apresentou o
menor período médio (134).

3.2.4.9 Chuvas Intensas
A Tabela 3.2-17 e a Figura 3.2-27 mostram valores de intensidade de chuva, mm/min,
obtidos a partir das curvas intensidade-duração-frequência correspondente à Estação
Meteorológica da Ilha de Santa Maria.
PERÍODO DE RETORNO (ANOS)

DURAÇÃO

5

10

20

50

100

05 min

2,431

2,690

2,941

3,268

3,516

10 min

1,990

2,213

2,432

2,720

2,941

20 min

1,520

1,704

1,889

2,137

2,330

30 min

1,261

1,424

1,590

1,816

1,995

01 hora

0,871

0,996

1,126

1,308

1,454

06 horas

0,262

0,304

0,348

0,411

0,463

12 horas

0,156

0,181

0,207

0,245

0,276

24 horas

0,092

0,106

0,121

0,143

0,160

Tabela 3.2-17: Curva intensidade-duração-frequência (mm/min).
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Figura 3.2-27: Intensidades de precipitação pluviométrica para diversas durações e
períodos de retorno.
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Curvas de intensidade-duração-frequência servem como indicativas das chuvas intensas
que podem ocorrer em determinada região. Estas chuvas são geralmente responsáveis
por problemas de drenagem, erosão e lixiviação de materiais.
Comparando-se com outros postos pluviométricos brasileiros, os dados mostrados na
Tabela 3.2-17 e na Figura 3.2-27 são intermediários, não se situando entre os maiores
registrados.
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3.2.5 RECURSOS HÍDRICOS
3.2.5.1 Aspectos Metodológicos
3.2.5.1.1 Caracterização Hidrográfica e Hidrológica
A hidrografia e os padrões de drenagem foram caracterizados e mapeados, com base nas
cartas do IBGE e nos trabalhos de campo. Com apoio da rede hidrométrica da Agência
Nacional de Águas (ANA) e dos Estudos de Regionalização Hidrológica do Plano
Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo, foram estimadas as vazões
características de interesse ambiental.
Foram efetuadas campanha de monitoramento de qualidade da água dos principais
recursos hídricos localizados na área da Unidade de Conservação. Os parâmetros pH,
oxigênio dissolvido, temperatura e condutividade serão determinados “in situ” por
aparelho portátil denominado Hidrolab. A coleta de amostras referente aos demais
parâmetros42 foi realizada de acordo com o Manual de Coleta e preservação de Amostras
do CETESB43. As análises laboratoriais serão feitas de acordo com a última versão do
“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 1995 e 1998).
Através da análise conjunta dos dados estimativos de disponibilidade hídrica e dos
resultados da análise dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, foram
identificados ainda, as situações críticas com relação aos dados levantados.
A rede de drenagem foi representada graficamente em mapa digitalizado, no qual
encontram-se plotados os pontos de amostragem.
Os laudos de análise laboratoriais encontram-se no Anexo 3.1.
3.2.5.1.2 Características Físico-químicas dos Ambientes Lênticos
Foram levantadas características físico-quimicas dos ambientes lênticos, assim como as
interferências antrópicas que possam tê-los afetado, definindo a qualidade das águas em
conformidade com as diretrizes delineadas no item anterior.

3.2.5.2 Hidrografia e Bacias Hidrográficas
Os principais corpos d'água situados no Parque são as lagoas Caraís, Vermelha e Feia. A
lagoa Caraís apresenta área de drenagem correspondente a 16,4 km2, sendo quase
metade dela abrangida por planície de inundação (7,8 km2). Grande parte do Parque
apresenta solo arenoso, o que facilita a interligação de corpos d'água superficiais através
do lençol freático.

42

Parâmetros submetidos a análises laboratoriais: turbidez, cloretos, fósforo total, ferro total, ferro dissolvido, fosfato total, demanda
bioquímica de oxigênio (DBO), nitrogênio total, óleos e graxas, sólidos dissolvidos totais, sólidos suspensos totais e coliformes
termotolerantes.
43
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.
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A APA de Setiba44 apresenta área de drenagem de aproximadamente 54 km2 e se situa
em quase sua totalidade na bacia hidrográfica do rio Una (área de drenagem 156 km2),
que apresenta como principais afluentes os rios Chury (Figura 3.2-28), ribeirão Ponto
Doce e córregos Amarelo, Lajes de Pedra e Barro Branco. Na APA existe área de
inundação com aproximadamente 11,8 km2.
A Figura 3.2-29 e Anexo 3.2 mostra os principais cursos d'água das bacias hidrográficas
nas quais estão contidos o Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e a Área de Proteção
Ambiental de Setiba.
As bacias hidrográficas do rio Una e da lagoa Caraís correspondem a pequenas bacias
litorâneas, situadas Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, que apresenta 229.972 km² de
área, o equivalente a 2,7% do País.
Ficam situadas em uma região compreendida entre as bacias do rio Jucu e Benevente, de
maior porte. A bacia do rio Una se limita, dentre outras, com as bacias do rio Jacarandá
(afluente do rio Jucu) e do rio Perocão.
Na bacia do rio Una existe grande planície de inundação (Anexo 3.3), devido à existência
de áreas com baixa declividade. Dentro da APA, a área estimada de planície de
inundação corresponde a aproximadamente 11,8 km2. Visando a disponibilização de
terras para atividades agropecuárias foram implantados, principalmente na década de
1960, diversos canais de drenagem. No interior da APA existem ainda diversos espelhos
d'água que surgiram devido à exploração de areia além de algumas barragens de
pequeno porte.
A bacia da lagoa Caraís (área de drenagem 16,4 km2) possui como principal divisor de
águas topográfico a Rodovia do Sol. A implantação desta rodovia alterou a área de
drenagem superficial da bacia através de aterros com argila. A bacia apresenta
significativa planície de inundação (7,8 km2) devido às baixas declividades existentes.
A lagoa de Caraís possui ligação superficial intermitente com o mar. A periódica abertura
da saída da lagoa é influenciada tanto pelas precipitações pluviométricas e hidrologia da
sua bacia hidrográfica como pelas condições oceanográficas. Existe uma tendência de
abertura da lagoa após períodos de grande precipitação pluviométrica.
Existem passagens de água sobre estradas implantadas dentro da bacia nas quais só
ocorre transposição após períodos chuvosos. Como exemplo pode ser citado o caso de
estrada situada ao norte da sede do Parque e ao sul de Setiba que apresenta vazão de
passagem sobre seu leito durante épocas de chuvas.

44

A APA de Setiba representa o entorno do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.
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3.2.5.3 Profundidades das Lagoas
Em 2000, foram desenvolvidos pelo GEARH/UFES45 levantamentos batimétricos das
lagoas Caraís, Feia e Vermelha. Para os levantamentos foi usado ecobatímetro instalado
em barco. Nos espelhos d'água, as máximas profundidades observadas para as lagoas
Caraís, Feia e Vermelha foram, respectivamente 2,1 m, 2,9 m e 3,5 m, respectivamente.
Para a lagoa Caraís, as maiores profundidades foram observadas nas proximidades da
praia. No trecho próximo à praia, a profundidade média se situa em torno de 1,5 m, com
um valor máximo de 2,1 m. As profundidades vão se reduzindo no sentido praia-sede. Na
região situada nas proximidades das seções transversais mais largas a profundidade
média observada foi 1,20 m. As profundidades, a partir desta região decrescem
lentamente para profundidades em torno de 1 m nas proximidades do canal que segue
para a estrada que passa pela sede do Parque Estadual. Estima-se uma profundidade
média de 1,2 metros para a região do espelho d'água da lagoa Caraís. Cabe ressaltar que
a lagoa foi invadida em vários trechos por vegetação aquática. Desta forma, a
profundidade média estimada refere-se à área com espelho d'água aparente. Observa-se
vegetação aquática recente, indicando que a ocupação do espelho d'água está evoluindo.
Para a lagoa Vermelha observou-se a aproximadamente 2 metros das margens Noroeste,
Nordeste, Sudoeste e Sudeste profundidades médias 3,3 m, 3,2m, 0,7 m e 2,5 m,
respectivamente. As profundidades se reduzem no sentido Nordeste-Sudoeste. Estima-se
uma profundidade média de 2,5 metros para o trecho do espelho d'água da lagoa. Cabe
observar que só foi possível fazer a batimetria da área da lagoa sem vegetação. Pode ser
observado que a lagoa possui área superficial muito superior àquela correspondente ao
espelho d'água. Comparação feita entre as áreas de espelho d'água em 1978 e 1998,
com o uso de fotografias aéreas, mostrou redução de 0,0257 km2 para 0,0072 km2 na
área do espelho d'água da Lagoa Vermelha. Isto corresponde a uma redução de mais de
dois terços no espelho d'água em um período de 20 anos. Observa-se vegetação aquática
recente, indicando que a ocupação do espelho d'água é crescente.
A lagoa Feia apresentou profundidades crescentes no sentido Nordeste-Sudoeste. A
tendência de variação foi de 1,0 m a 2,3 m, com algumas profundidades intermediárias
chegando a 2,7 m, na linha ligando os pontos centrais das seções transversais mais
estreitas. Linha batimétrica longitudinal passando a aproximadamente 2 metros da
margem oposta ao porto próximo à casa abandonada iniciou no extremo Nordeste, com
profundidade 1,5 m, e crescendo gradativamente até profundidade de 2,5 m e
decrescendo gradativamente até 1,5 m. Linha batimétrica traçada a aproximadamente 2
metros da margem onde se situa a casa iniciou com profundidade 2,4 m, crescendo até
2,8 m, e reduzindo-se gradativamente até atingir a profundidade de 0,6 m nas
proximidades do aterro junto à referida casa. A partir deste ponto as profundidades
crescem até atingir uma profundidade de 1,4 m no extremo nordeste. Estima-se para a
lagoa Feia uma profundidade média de 1,5 metros. A lagoa Feia, assim como as lagoas
Caraís e Vermelha, apresenta áreas tomadas por vegetação, principalmente no extremo
sudoeste. Comparação feita entre as áreas de espelho d'água em 1978 e 1998, com o
uso de fotografias aéreas, mostrou redução de 0,0183 km2 para 0,0125 km2 na área do
espelho d'água da Lagoa Feia. Isto corresponde a uma redução de um terço do espelho
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em 20 anos. Observa-se vegetação aquática recente, indicando que a ocupação do
espelho d'água está aumentando.

3.2.5.4 Hidrologia Superficial
Não existe qualquer posto fluviométrico nas bacias dos rios Una e Caraís. Os postos
fluviométricos mais próximos ao norte e ao sul da região são os localizados em Jucuruaba
(bacia do rio Jucu) e Matilde (bacia do rio Benevente).
O rio Una apresenta maiores descargas sofre influência do represamento da maré em
grande trecho a montante de sua foz.
Com finalidade de estimativa das disponibilidades hídricas das bacias do rio Una foi
desenvolvido estudo de regionalização de vazões a partir de dados fluviométricos de
postos localizados entre as bacias do rio Doce e do Itapemirim.

3.2.5.4.1 Postos de Coleta de Informações
Pelo fato de não existirem registros de vazões nas bacias do rio Una, se tornou
necessária a transferência de informações a partir de postos fluviométricos situados em
outras bacias hidrográficas localizadas na região mais próxima. Desta forma, foram
analisados os dados referentes aos seguintes postos: Córrego do Galo; Marechal
Floriano; Fazenda Jucuruaba; Matilde; Iconha e Pau D” Alho (Tabela 3.2-18).

Posto

Início de
Operação
1969

Área de
Drenagem
925 km²

Rio

Código

Latitude

Longitude

Córrego do Galo

Jucú Braço Norte

571700000

20º18'

40º41'

Marechal Floriano

Jucú Braço Sul

571900000

20º24'

40º41'

1950

302 km²

Fazenda Jucuruaba

Jucú

57230500

20°25’

40º33'

1972

1637 km

Matilde

Benevente

57250000

20°33’

40º49’

1950

226 km

2

Iconha (montante)

Iconha

57320000

20º48'

40º48'

1970

175 km

2

Pau D’Alho

Novo

57300000

20º53'

40º57'

1968

272 km²

2

Tabela 3.2-18: Postos flúviometricos considerados na regionalização de vazões
para as bacias dos rios Una e Caraís.
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3.2.5.4.2 Resultados da Coleta de Informações
Através de rotinas computacionais foram calculadas as descargas mínimas anuais para
os períodos de 1 dia e de 7 dias. Cada uma destas séries anuais foi ordenada em ordem
crescente e selecionada a vazão mínima observada.
A cada série formada por vazões mínimas anuais, seja para período de 1 ou de 7 dias foi
ajustada distribuição probabilística denominada Valores Extremos Tipo III, ou Weibull.
Esta distribuição mostrou seu bom desempenho em modelar vazões mínimas em diversas
aplicações, inclusive a dados de bacias situadas no Estado do Espírito Santo.
Abaixo são apresentadas as vazões mínimas observadas (Tabela 3.2-19), além daquelas
com período de retorno 10, 20 e 50 anos estimadas a partir da modelagem probabilística.
As estimativas de parâmetros da distribuição de Weibull foram realizadas pelos métodos
dos momentos e da menor seca observada, sendo utilizados os parâmetros para os quais
foi verificado o menor erro padrão de estimativa.

POSTO
FLUVIOMÉTRICO
Córrego Galo

5,05

Q1 10
Anos
(m³/s)
4,87

Q7 10
Anos
(m³/s)
5,07

Q1 20
Anos
(m³/s)
4,27

Q1 20
Anos
(m³/s)
4,49

Q1 50
Anos
(m³/s)
3,64

Q7 50
Anos
(m³/s)
3,89

Tamanho
Da Série

Q1
Mín.

Q7
Mín.

22 anos

4,32

Marechal Floriano

42 anos

2,20

2,20

2,30

2,51

2,06

2,34

1,83

2,20

Fazenda Jucuruaba

19 anos

8,50

8,74

9,22

9,54

8,62

8,86

8,13

8,33

Matilde

42 anos

1,48

1,55

1,92

2,07

1,71

1,83

1,50

1,58

Iconha (Montante)

21 anos

0,84

0,97

0,98

1,10

0,85

0,97

0,69

0,83

Pau D’Alho

23 anos

3,71

3,80

1,73

1,85

1,27

1,38

0,69

0,78

Tabela 3.2-19: Resultados das coletas de informações (vazões mínimas observadas) nos postos fluviométricos
existentes na região de inserção da Unidade de Conservação.

3.2.5.4.3 Regionalização Hidrológica e Vazões Específicas
Duas técnicas foram utilizadas para transferência de informações, o método da
Regionalização Hidrológica e o das Vazões Específicas:
♦ REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA
Por este método são correlacionadas as vazões mínimas com período de retorno 10, 20 e
50 anos com as respectivas áreas de drenagens, para os postos fluviométricos existentes
na região próxima à bacia estudada. Os ajustes foram realizados através de Modelo
Multiplicativo do tipo y = a .(x)^b conforme visualiza-se na tabela 3.2-20 (A e B).
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PERÍODO DE RETORNO

AJUSTE DO MODELO MULTIPLICATIVO

APLICAÇÃO NA BACIA DO RIO UNA

10 anos

Q1(10 ANOS) = 0,0128 X (ÁREA)^0,885

Q1(10 ANOS) = 1,12 M3/

20 anos

Q1(20 ANOS ) = 0.0087 X (ÁREA)^0.926

Q1(20 ANOS) = 0,934 M3/S

50 anos

Q1(50 ANOS ) = 0,0041 X (AREA)^1,0149

Q1(50 ANOS ) = 0,690 M3/S

Tabela 3.2-20 (A): Aplicação do Modelo Multiplicativo para Regionalização Hidrológica – Bacia rio Una.

Da mesma forma, para vazões mínimas de 7 dias:
PERÍODO

VAZÕES MÍNIMAS (7 DIAS)

10 anos

1,20 m³/s

20 anos

1,00 m³/s

50 anos

0,73 m³/s

Tabela 3.2-20 (B): Vazões Mínimas aplicadas para a bacia do rio Una.

♦ VAZÕES ESPECÍFICAS
Considerando-se o posto situado na região que apresentou máximas vazões específicas,
no Posto Matilde e as mínimas vazões específicas regionais para o posto Córrego Galo,
obtiveram-se as seguintes estimativas de vazões especificas (Tabela 3.2-21) para a
região da Unidade de Conservação.

POSTO DE
COLETA
Matilde *
Córrego Galo
**

Q1e
(10 anos)
0,593 m³/s

Q1e
(20 anos)
0,529 m³/s

VAZÕES ESPECÍFICAS
Q1e
Q7e
(50 anos)
(10 anos)
0,464 m³/s
0,640 m³/s

Q7e
(20 anos)
0,566 m³/s

Q7e
(50 anos)
0, 488 m³/s

0,319 m³/s

0,280 m³/s

0,238 m³/s

0,294 m³/s

0,255 m³/s

0,332 m³/s

* Máximas vazões específicas para o período de retorno de 10, 20 e 50 anos referentes ao Posto Matilde.
** Mínimas vazões específicas regionais correspondentes ao Posto Córrego do Galo.

Tabela 3.2-21: Vazões Especificas estimadas para a região da Unidade de Conservação.

♦ VAZÕES ESPECÍFICAS PONDERADAS
Cabe observar que as precipitações pluviométricas para o rio Una são bem inferiores
àquelas que ocorram nas duas bacias acima. A partir de mapa de isoietas obteve-se uma
precipitação média anual de 1.260 mm para a bacia do rio Una, enquanto a bacia de
drenagem do posto Matilde apresenta uma precipitação média de 1.750 mm. A
precipitação média para a bacia do rio Jucu Braço Norte em Córrego do Galo apresentou
uma média de 1370 mm.
Adotando-se um fator de proporcionalidade igual à relação entre as precipitações médias
das bacias resulta-se nos valores referenciados na Tabela 3.2-22 para o rio Uma.
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Matilde

Q1e
(10 anos)
0,79 m³/s

VAZÕES ESPECÍFICAS PONDERADAS
Q1e
Q1e
Q7e
Q7e
(20 anos)
(50 anos)
(10 anos)
(20 anos)
0,70 m³/s
0,62 m³/s
0,85 m³/s
0,85 m³/s

Q7e
(50 anos)
0,65 m³/s

Córrego Galo

0,69 m³/s

0,61 m³/s

0,55 m³/s

POSTO DE
COLETA

0,52 m³/s

0,72 m³/s

0,64 m³/s

Tabela 3.2-22: Estimativa de Vazões Específicas Ponderadas para o rio Una a partir dos
dados coletados nos Postos Fluviométricos de Matilde e Córrego Galo.

Os valores obtidos por regionalização hidrológica foram os maiores calculados. A
confiabilidade destes resultados é limitada, tendo em vista o número de postos
fluviométricos existentes na região e o fato da área de drenagem do rio Una ser inferior às
correspondentes as bacias utilizadas na regionalização. Além disso, as precipitações
pluviométricas nestas bacias são superiores às que ocorrem na bacia analisada.
Tendo em vista que geralmente as descargas específicas mínimas são inversamente
proporcionais às áreas de drenagem e diretamente proporcionais às precipitações,
considera-se os valores calculados pelo método das vazões específicas ponderadas pelo
fator de proporcionalidade de áreas como os mais confiáveis neste caso específico.
Desta forma, as descargas mínimas a serem consideradas no rio Una e Lagoa Caraís
são apresentadas na Tabela 3.2-23.
DESCARGAS
MNÍNIMAS
Rio Una

Q1e
(10 anos)
0,69 m³/s

Q1e
(20 anos)
0,61 m³/s

Q1e
(50 anos)
0,52 m³/s

Q7e
(10 anos)
0,72 m³/s

Q7e
(20 anos)
0,64 m³/s

Q7e
(50 anos)
0,55 m³/s

Lagoa Caraís

0,072 m³/s

0,064 m³/s

0,054 m³/s

0,076 m³/s

0,067 m³/s

0,058 m³/s

Tabela 3.2-23: Descargas Mínimas Estimadas para o rio Una e Lagoa Caraís.

♦ VAZÕES MÉDIAS DE LONGO TERMO
Foi utilizado o Modelo Multiplicativo para correlacionar as vazões médias com as áreas
das bacias hidrográficas da região, resultando a seguinte equação:
Q = 0,103 x (Área)^0,726
A tabela 3.2-24 mostra vazões médias e vazões para os diversos postos cujos registros
foram usados no estudo:
POSTO
Córrego do Galo

Jucú Braço Norte

Marechal Floriano
Matilde
Iconha Montante

RIO

AREA
(km²)
925

VAZÃO
(m³/s)
14,06

Jucú Braço Sul

302

6,32

Benevente

226

5,36

Iconha

175

4,29

Novo

264

6,48

Pau D'alho

Tabela 3.2-24: Vazões médias de longo termo para postos na região próxima.
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Aplicando a equação de correlação à bacia hidrográfica do rio Una resulta:
Q = 4,03 m3/s
Se ao invés de utilizar o método da regionalização, no qual é feita extrapolação das
vazões para o rio una, a partir de dados de vazões médias de bacias com áreas de
drenagem maiores, forem consideradas as vazões específicas, obtidas a partir do posto
mais próximo à bacia, com série de registro longa confiável, matilde, as vazões médias de
longo termo estimadas seriam:
Q = 3,70 m3/s.
Considerando-se ainda o fato de que as precipitações médias de longo termo para a
bacia hidrográfica do rio jaboti, são inferiores àquelas correspondentes à matilde,
aplicando-se fator de proporcionalidade, a vazão média correspondente seria:
Q = 2,70 m3/s.
Adotando-se a mesma vazão específica para a bacia hidrográfica da lagoa Caraís,
obteria-se para a saída desta a estimativa de vazão média de longo termo 0,28 m3/s.
3.2.5.5 Hidrologia Subterrânea
Não existe qualquer estudo hidrogeológico sistemático a respeito dos aquíferos do Estado
do Espírito Santo. Desta forma, procurou-se estimar a vazão por poço perfurado na região
a partir de dados pretéritos relativos a poços já existentes. Foram consultados o Cadastro
de Poços do Estado do Espírito Santo (1987), elaborado pela CESAN46, além do Relatório
de Estudos Ambientais do Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos do
Estado do Espírito Santo (1993).
A parte superior da bacia do rio Una se situa sobre rochas cristalinas de idade précambriana, enquanto o restante da bacia e o Parque Estadual se situam sobre manto de
sedimentos terciários. Poços perfurados nas formações pré-cambrianas existentes no
Estado demonstraram baixo potencial hídrico.
Quanto às formações terciárias, são apresentadas abaixo na Tabela 3.2-25 as
características de poços existentes na região próxima a Setiba:
LOCALIZAÇÃO DO POÇO
DE PERFURAÇÃO
Ponta da Fruta

PROFUNDIDADE

VAZÃO

99 m

6,1 l/s

CAPACIDADE
ESPECÍFICA
44 m³/dia.m

150 m

5,2 l/s

19 m³/dia.m

Jucu

34 m

8,3 l/s

156 m³/dia.m

Barra do Jucu

143 m

3,3 l/s

4,5 m³/dia.m

Barra do Jucu

86 m

2,7 l/s

0,6 m³/dia.m

Praia do Sol

Barra do Jucu

65 m

8,5 l/s

146 m³/dia.m

Maembá

95 m

5,0 l/s

12,4 m³/dia.m

Tabela 3.2-25: Características dos Poços Perfurados existentes na região próxima a Setiba.
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Apenas dois poços apresentaram vazões superiores a 8 l/s. Estas vazões estão entre as
maiores registradas em poços situados no Estado do Espírito Santo.
A média de vazões registradas para os sete postos acima citados é de 5,6 l/s. Quanto às
profundidades, a média é 86 metros, e excetuando-se um, localizado em Jucú, todos
apresentam profundidades superiores a 60 metros. Cabe observar que as vazões e
profundidades dos poços considerados apresentam grande variabilidade, sendo apenas
indicadores pouco precisos de condições que poderiam ocorrer nas áreas do Parque e da
APA.

3.2.5.6 Qualidade de Água
Foram desenvolvidas campanhas de monitoramento nas bacias do rio Una e da lagoa
Caraís, considerando-se que a qualidade da água, em um determinado ponto e em
determinado momento de monitoramento, é influenciada pelas condições naturais e pelas
ações antrópicas no caminho que ela percorreu, a partir do momento de sua precipitação.
Dentre os fatores influentes estão as características da superfície do solo e do subsolo
nas bacias de contribuição.
No que tange às nascentes, cabe ressaltar que as mesmas são afloramentos naturais de
águas subterrâneas que podem deixar de ocorrer em épocas apresentando baixa
pluviosidade. Águas de nascentes tendem a escoar superficialmente e se juntarem para
formação de cursos d’água superficiais. As condições apresentadas em pontos de cursos
d’água superficiais geralmente refletem qualitativamente as condições de diversas
nascentes, além das influências das características do solo e do subsolo e das ações
humanas em suas bacias de contribuição. Desta forma, resultados de monitoramento de
cursos d’água superficiais são representativos de maiores porções de áreas do que os
obtidos da amostragem de nascentes individuais. Por estes motivos, no presente
monitoramento, não foram amostradas nascentes, procurando-se priorizar locais cujas
águas fossem representativas de porções mais significativas do Parque Estadual Paulo
César Vinha e a Área de Proteção Ambiental de Setiba.
Na escolha dos pontos considerou-se, ainda, a importância dos corpos d’água superficiais
e freáticos existentes na área de estudo, além das ações antrópicas nas suas bacias de
contribuição.
Na bacia hidrográfica do rio Una, na qual se situa a Área de Proteção Ambiental, foram
escolhidos os pontos de monitoramento P1, P2 e P4. Nas proximidades das extremidades
Sul e Norte do Parque foram localizados os pontos de monitoramento P3 e P5.
No interior do Parque Estadual e na bacia hidrográfica da lagoa Caraís foram
selecionados os pontos de monitoramento P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12.
Em Três Ilhas foi monitorada nascente situada na Ilha de Cambaião (P13).
A descrição da localização destes pontos é apresentada a seguir na Tabela 3.2-26 e na
Figura 3.2-30.
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PONTO

LOCALIZAÇÃO

P1

Rio Una, montante (Manilha na estrada para Amarelos).

P2

Rio Chury, manilha no acesso rodoviário ao THERMAS.

P3

Canal drenagem obstruído, na divisa norte do Parque.

P4

Rio Una, jusante - Ponte da Rodovia do Contorno de Guarapari.

P5

Vala próxima ao bairro Setiba, bacia de drenagem da lagoa Caraís.

P6

Lagoa Vermelha.

P7

Alagado próximo à Lagoa Vermelha.

P8

Lagoa Feia, próximo à casa abandonada.

P9

Córrego Caraís (Montante).

P10

Lagoa Caraís próximo à praia.

P11

Poço freático na Sede do Parque.

P12

Poço Centro de Vivência - Sede do Parque.

P13

Poço da Ilha de Cambaião (Arquipélago de Três Ihas).

Tabela 3.2-26: Localização dos Pontos de Coleta de Água.

A coleta e a preservação de amostras foram feitas de acordo com o “Manual de Coleta e
Preservação de Amostras”, publicado pela CETESB. A tabela 3.2-27 a seguir, mostra
métodos e referências, utilizados nas análises laboratoriais.

PARÂMETROS
Coliformes Termotolerantes
Oxigênio Dissolvido
pH
Nitrito
Nitrato
Fósforo Total Colorimétrico
Sólidos Totais
DBO
Nitrogênio Amoniacal e Orgânico
Nitrogênio Total

Turbidez

MÉTODOS
Tubos Múltiplos
Método Iodométrico
Potenciométrico
Colorimétrico
Redução por Cádmio
Ácido Ascórbico
Gravimétrico
Diluição e Incubação, 20°C, 5 dias
Nesslerização com destilação prévia
Soma dos resultados de Nitrito,
Nitrato, Nitrogênio Kjeldahl
(Amoniacal e Orgânico)
Nefelométrico

REFERÊNCIAS
(9221 E)2
(4500 B)1
(4500-H+ B)1
(4500 - NO2 - C)1
(Colorimétrico - E)1
(4500 – P E)1
(2540 B)1
(5210 B)2
(24059) 3
1

(2130 B)1

Legenda: 1 AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 19th
ed., Washington, APHA, 1995; 2 AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater. 20th ed., Washington, APHA, 1998; 3 ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official Methods
Of Analysis, 14th ed. Washington, AOAC, 1984.

Tabela 3.2-27: Métodos e referências utilizados nas análises laboratoriais dos pontos de
monitoramento de qualidade de água.
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A Tabela 3.2-28 (A, B e C) mostra os resultados das sondagens “in situ”, realizadas com
equipamento denominado Hydrolab, e de análises laboratoriais. Valores hachurados
apresentam valores fora dos respectivos limites preconizados pela Resolução CONAMA47
357/05 para águas doces Classe 2.

Parâmetros
Salinidade
Condutividade

Unidades

Ponto P1

Ponto P2

Ponto P3

Ponto P4

Ponto P5

CONAMA
Classe 2

o/oo

0,07

0,06

0,10

0,08

0,22

0,5

mS/cm

0,141

0,110

0,203

0,160

0,459

-

DBO

mg/l

0,7

2,10

5,00

1,10

3,70

5

Fósforo
Oxigênio
Dissolvido
pH

mg/l

0,18

0,03

0,02

0,07

0,48

0,1

mg/l

2,51

7,60

6,31

5,70

0,3

>5

-

6,3

4,47

7,90

6,8

7,4

6,0 a 9,0

Temperatura

o

C

23,1

26,64

26,50

23,7

23,8

-

Turbidez
Coliformes
Termotolerantes
Nitrogênio total

UT

7,14

1,82

9,84

9,64

881,5

100

NMP/100ml

4,6x10

43

2,4x104

4,6x102

1,1x103

1,0 x103

mg/l

0,78

0,35

0,46

0,94

4,18

-

Sólidos Dissolvidos

mg/l

107,00

65,00

152,00

118,00

257,00

500

Sólidos Suspensos

mg/l

-

2

<1,00

3,00

39,00

6,00

178,00

Data

06/05

09/05

09/05

06/05

06/5

Horário

12:50

17:20

16:55

13:35

14:10

Tabela 3.2-28 (A): Resultados das coletas para análise da qualidade água.

o/oo

0,04

0,04

0,04

0,06

-

CONAMA
Classe 2
0,5

mS/cm

0,074

0,066

0,068

0,158

17,4

-

DBO

mg/l

4,00

3,60

2,90

70,00

1,20

5

Fósforo
Oxigênio
Dissolvido
pH

mg/l

0,05

0,03

0,14

0,03

0,05

0,025

mg/l

5,01

3,81

1,4

1,05

6,73

>5

Parâmetros
Salinidade
Condutividade

Temperatura

Unidades

o

Ponto P6

Ponto P7

Ponto P8

Ponto P9

Ponto P10

-

6,56

5,02

5,6

6,44

8,55

6,0 a 9,0

C

28,56

24,30

23,3

20,97

24,0

-

5,34

6,47

1,28

100

Turbidez
UT
Coliformes
NMP/100ml
Termotolerantes
Nitrogênio total
mg/l
Sólidos
mg/l
Dissolvidos
Sólidos Suspensos
mg/l

4,27

3,93
3

3

2

4,6x10

1,1x10

93

2,4x10

<3,6

1,0 x103

0,43

1,19

1,55

1,24

0,72

-

63,00

66,00

105,00

187,00

12.002,64

500
-

12,00

1,00

13,00

5,00

1,00

Data

09/05

09/05

06/05

09/05

06/05

Horário

15:17

15:37

09:05

16:05

15:15

Tabela 3.2-28 (B): Resultados das coletas para análise da qualidade água - Continuação
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Parâmetros
Salinidade
Condutividade

Unidades

Ponto P11

Ponto P12

Ponto P13

o/oo

0,03

0,04

0,24

CONAMA
Classe 2
0,5

mS/cm

0,056

0,073

0,492

-

DBO

mg/l

4,90

2,60

1,80

5

Fósforo

mg/l

0,04

0,10

0,03

0,1

Oxigênio Dissolvido

mg/l

1,93

6,85

4,3

>5

-

5,45

6,55

6,03

6,0 a 9,0

20,9

-

0,64

100

43

1,0 x103

pH
Temperatura

o

C

26,36

26,6

Turbidez
Coliformes
Termotolerantes
Nitrogênio total

UT

3,20

4,98

NMP/100ml

<3,6

2,4x10

2

mg/l

0,51

0,82

0,43

-

Sólidos Dissolvidos

mg/l

43,00

51,00

43

500

Sólidos Suspensos

mg/l

<1,00

5,00

0,43

-

Data

09/05

06/05

13/05

Horário

16:25

14:35

08:50

Tabela 3.2-28 (C): Resultados das coletas para análise da qualidade água. (Continuação)

Dentre os parâmetros apresentados nas tabelas anteriores, aqueles que se situaram fora
dos limites Classe 2, segundo a Resolução CONAMA 357/05 foram:












P1: Fósforo e Oxigênio Dissolvido.
P2: pH.
P3: Coliformes termotolerantes.
P5: Fósforo, Oxigênio Dissolvido, Turbidez e Coliformes termotolerantes.
P6: Fósforo e Coliformes termotolerantes.
P7: Fósforo, Oxigênio Dissolvido e Coliformes termotolerantes.
P8: Fósforo e Oxigênio Dissolvido.
P9: DBO, Fósforo e Oxigênio Dissolvido.
P10: Fósforo e Sólidos dissolvidos totais.
P11: Oxigênio Dissolvido e pH.
P13: Oxigênio Dissolvido.

Cabe observar que o ponto P10, na lagoa Caraís, apresentou águas salobras.
Considerando os limites preconizados para estas águas pela Resolução CONAMA
357/05, nenhum parâmetro se situaria fora do respectivo limite para Classe 1.
O ponto P4, no rio Una, que apresentou características de água doce na campanha
realizada pode sofrer influência de intrusão salina em ocasiões de maré alta.
Os pontos P3 e P5, situados nas proximidades de habitações vizinhas ao Parque,
apresentaram teores de coliformes tolerantes superiores a 1000 NMP/10048 ml, valor
máximo preconizado pela Resolução CONAMA 357/05. O mesmo ocorreu na Lagoa

48
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Vermelha e em alagado próximo a esta. Estes valores são indicativos de contaminação
por esgotos sanitários.
O ponto P13, na ilha Cambaião, apesar de resultar da acumulação de água de uma
nascente, apresentou coliformes termotolerantes, indicando a impropriedade do consumo
para abastecimento humano sem tratamento.
A quase totalidade dos pontos monitorados no continente apresentou águas com
coloração escura, resultante da drenagem de solos húmicos existentes nas bacias
hidrográficas da região.
A tabela 3.2-29 mostra resultados para parâmetros específicos monitorados em parte dos
pontos considerados.

Unidades

Ponto P1

Ponto P4

Ponto P6

Ponto P8

Ponto P10

Ponto P12

Cloretos

mg/l

32,50

34,62

10,24

8,48

5.580,96

7,77

CONAMA
Classe 2
250

Ferro Total

mg/l

1,28

1,74

1,35

1,00

0,54

0,54

-

Parâmetros

Ferro Dissolvido

mg/l

0,57

0,51

0,74

0,84

0,44

0,44

0,3

Fosfato Total

mg/l

0,06

0,21

0,15

0,43

0,05

0,31

-

Óleos e Graxas

mg/l

<1,00

<1,00

3,40

<1,00

<1,00

<1,00

-

Data

06/05

06/05

09/05

06/05

06/05

06/05

Horário

12:50

13:35

15:17

09:05

15:15

14:35

Tabela 3.2-29: Resultados do monitoramento de qualidade água – Parâmetros específicos.

Pode ser observado na tabela anterior que todos os pontos monitorados relativamente a
Ferro dissolvido apresentaram valores superiores ao limite preconizado para águas doce
Classe 2 pela Resolução CONAMA 357/05.
Cabe ressaltar que teores elevados de Ferro são observados em diversos cursos d’água
apresentando coloração escura existentes nas regiões litorâneas do Estado do Espírito
Santo.
Dentre estes pontos apenas o ponto P10 apresentou concentração de Cloretos superior
ao respectivo limite. Cabe observar que a lagoa Caraís se apresentou isolada
superficialmente do mar, por areia, na ocasião da campanha de campo.
Apesar de terem sido feitas amostragens para todos os parâmetros que compõem o
Índice de Qualidade de Água (IQA) desenvolvido pela National Sanitation Foundation
(EUA) e adaptado pela CETESB, IQAs para os pontos monitorados não foram calculados.
Isto se justifica pelo fato dos IQAs terem sido desenvolvidos para verificação da
propriedade de águas brutas para o abastecimento humano após processo de tratamento
de água convencional e de que a coloração e o teores de ferro observados terem se
apresentado altos desaconselham utilização para este fim. Além disso, recentemente, foi
instalada pela CESAN adutora de água tratada que está abastecendo a sede do Parque e
vizinhança.
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3.2.5.7 Síntese e Observações Gerais a Respeito dos Recursos Hídricos do Parque
e da APA
O PEPCV se situa entre o mar e a Rodovia do Sol. Os principais corpos d'água situados
no Parque são as lagoas Caraís, Vermelha e Feia. A lagoa Caraís apresenta área de
drenagem correspondente a 16,4 km2, sendo quase metade dela abrangida por planície
de inundação (7,8 km2). Grande parte do Parque apresenta solo arenoso, o que facilita a
interligação de corpos d'água superficiais através do lençol freático.
A Área de Proteção Ambiental de Setiba apresenta área de drenagem 54,1 km2 e se situa
em quase sua totalidade na bacia hidrográfica do rio Uma (área de drenagem 156 km2),
que apresenta como principais afluentes os rios Chury, ribeirão Ponto Doce e córregos
Amarelo, Lajes de Pedra e Barro Branco. Na APA existe uma área de inundação com
aproximadamente 11,8 km2.
A implantação da Rodovia do Sol causou alterações nos sistemas de drenagem das
bacias do rio Una e da lagoa Caraís. Atualmente a rodovia funciona como divisor de
águas topográfico entre estas bacias.
O tipo de solo, arenoso, facilita a interligação subterrânea entre os corpos d'água
localizados na bacia da lagoa Caraís. Tanto as águas do interior da Área do Parque como
da APA sofrem influência de lançamento de esgotos sanitários.
Áreas ocupadas por habitações na localidade de Setiba e nas proximidades do limite
Norte contribuem com esgotos sanitários para as águas da região do Parque.
Existe uma crescente ocupação do espelho d'água e dos fundos das lagoas por
vegetação. As águas apresentam geralmente ácidas, com altos teores de Ferro e alto
níveis de Cor.
O rio Una na ponte da Rodovia do Sol sofre influência da intrusão salina.
O trecho da lagoa Caraís próximo à praia apresenta alta salinidade mesmo em períodos
nos quais sua saída é obstruída.
Algumas estradas funcionam como barragens, impedindo o fluxo superficial de água
durante períodos de baixa precipitação fluviométrica.
A água doce acumulada na ilha de Cambaião não é potável, sendo necessária
desinfecção prévia para consumo humano.
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3.2.6 OCEANOGRAFIA FÍSICA
Devido à baixa quantidade de dados disponíveis para o litoral brasileiro foi realizada uma
compilação de dados existentes para a região e suas porções adjacentes.
3.2.6.1

Oceanografia Física

3.2.6.1.1 Ondas
Os dados abaixo (Figura 3.2-31), foram obtidos por ocasião de obras no Porto de Tubarão
pelo INPH (Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias) entre março de 1979 a setembro
de 1980 e mostram o número de ocorrência da altura significativa e do período médio das
ondas para o Porto de Tubarão.
Os dados obtidos indicaram que as ondas procedem de dois setores principais: lestenordeste e leste-sudeste, com predominância do primeiro. Estas ondas são geradas pelos
dois sistemas de vento, já citados, existentes na região. A altura significativa das ondas
para o litoral pouco ultrapassa 1,5 m, sendo as alturas de 0,9 e 0,6 m, as mais freqüentes.
O período destas está em torno de 5 – 6,5 segundos.
A maré na região é classificada como um regime de micro-maré, onde o componente
harmônico principal das marés é o harmônico semidiúrno lunar (M2), tendo amplitude
máxima de acordo com a Diretoria de Hidrografia e Navegação (2005), de 1,4 e 1,5
metros referentes ao Porto de Ubu.
Distribuição das Fequências Relativas
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Figura 3.2-31: Freqüência das alturas e períodos de ondas mais freqüentes incidentes
no litoral do Espírito Santo. Adaptado Albino, 1999.
RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

74/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

3.2.6.1.2 Características Oceanográficas
O litoral do Brasil apresenta uma extensão de aproximadamente 6400 km e guarda uma
série de características. A plataforma continental brasileira apresenta-se bastante variada,
com largura máxima de 300 km na foz do rio Amazonas e mínima de 10 km próximo a
latitude na frente de Salvador49. Devido as suas características e processos a região
oceânica brasileira foi dividida em 6 seções segundo a tabela 3.2-30 e figura 3.2-32.
Seis Regiões da Plataforma Continental Brasileira
Plataforma Amazônica (PA)
4°N - 2°S
Plataforma Nordeste Brasileira (PNB)
2°S - 8°S
8°S - 15°S
Plataforma Leste Brasileira (PLB)
Região de Abrolhos-Campos (RAC)
15°S - 23°S
Brasil Sul (BS)
23°S - 28.5°S
Plataforma Brasileira do Sul (PBS)
28,5°S - 34°S
Tabela 3.2-30: Subdivisões da Plataforma Continental Brasileira.

Figura 3.2-32: Seção da região Oceânica Brasileira (Castro et al, 1998).

49

(CASTRO et al, 1998).
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A região de estudo encontra-se localizada na quarta seção (Abrolhos-Campos Region).
Essa porção do litoral brasileiro é caracterizada pela grande variedade de formas
topográficas, formadas pelos bancos dos Abrolhos e pela cadeia de montanhas Vitória
Trindade.
Na região são encontradas temperaturas das águas que variam entre 25-27°C durante o
verão e de 22-24°C no inverno, na porção sul dessa seção ocorre à diminuição das
temperaturas para aproximadamente 16°C, devido à atuação de um processo de
ressurgência próximo a Cabo Frio. Esse fenômeno proporciona a diminuição das
temperaturas ao longo de uma larga faixa litorânea, atingindo inclusive o litoral sul do
Espírito Santo.
A salinidade para essa porção do litoral brasileiro encontra-se entre 36,5 a 370/00 (Brasil,
1975, 1982, 1985).
A massa de água nesse setor é o resultado da mistura da Água Tropical (AT), quente e
salina, que flui na porção superior da Corrente do Brasil, da Água Central do Atlântico Sul
(ACAS), que flui abaixo da AT e transporta água mais fria e menos salgada, e da Água
Costeira (AC) caracterizada pelas altas temperaturas e baixas salinidades50 (Figura 3.233).

Figura 3.2-33: Correntes oceânicas reinantes na costa do Brasil
(Fonte: Castro et al, 1998).

50

(CASTRO et al, 1998).
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3.2.6.1.3 Circulação Oceânica
A circulação oceânica de macro escala é promovida pela Corrente do Brasil (CB). Ela se
forma pela divisão da Corrente Sul Equatorial (CSE) ao redor de 10° S. À medida que a
CSE se aproxima da plataforma continental externa do Cabo de São Roque, se bifurca
formando a Corrente Norte do Brasil (CNB), que flui para o norte, e a Corrente do Brasil,
que flui para o sul.
A Corrente do Brasil se caracteriza por ser uma corrente relativamente fraca e que
carrega água subtropical quente. Seu transporte é considerado fraco, se comparado com
a Corrente do Golfo, o outro braço da Corrente Sul Equatorial.
Seu fluxo apresenta um transporte de 5 a 6,5 Sv (Sverdrup = 1.10-6 m3/s), significando um
transporte de aproximadamente 5 a 6,5 x 106 m3.s-1. Sua velocidade varia ao longo do seu
percurso devido a fatores físicos naturais, como a intensificação das correntes de borda
oeste, apresentando intensidade de aproximadamente 50-60 cm/s na latitude de 20,5°S.
Eventos oceanográficos de meso escala ocorrem próximo à área de estudo, a
aproximadamente 100 km da costa de Vitória, onde se observa a formação de um vórtice
ciclônico, com aproximadamente 50 km de diâmetro, denominado Vórtice de Vitória.
Estudos realizados na região mostram a influência da configuração batimétrica (Figura
3.2-34) na formação desse vórtice (Rocha, et al 2006) e o incremento nas taxas de
nutrientes e na comunidade fitoplanctônica da região, contribuindo significativamente no
aumento da produção primária da área.
Ao sul da área de estudo observa-se outro fenômeno de grande importância, a
ressurgência de Cabo Frio. Os primeiros relatos sobre esse fenômeno correlacionavam à
direção dos ventos com a temperatura superficial da água do mar e se constatou que
baixas temperaturas estavam associadas a ventos de nordeste, enquanto as
temperaturas mais altas estavam relacionadas aos ventos de sudoeste. Além das
condições meteorológicas atuantes no local, o fenômeno da ressurgência de Cabo Frio
também é dependente de fatores geomorfológicos característicos da área, tais como
mudanças na topografia e direção da costa. A interação desses fatores favorece,
sazonalmente, o ressurgimento próximo à costa da Água Central do Atlântico Sul (ACAS),
massa de água fria e rica em nutrientes, que quando disponibilizada para o fitoplâncton
ocasiona uma elevada produção primária.
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Figura 3.2-34: Característica batimétrica da área de estudo (Fonte: Rocha et al, 2006).
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3.2.6.2 Oceanografia Química
A avaliação das características químicas da região em questão foi feita com dados
disponíveis no BNDO51 e por trabalhos realizados pela CEPEMAR na região, além de
estudos recentes na área de afundamento do Navio Victory 8B (Tabela 3.2-31).
Estação

Prof. Temp. Sal.
O2
Nitrito Nitrato Amônia Fosfato Fósforo Turb. TSS Sílica O&G
pH
(m) (oC)
(‰)
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (NTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
0
22,28 36,36 7,90 5,12
0,01
0,02
0,08
0,02
-

**
4982

•
CPMA

5

22,25 36,36 7,90

5,11

nd

0,02

-

-

0,13

-

-

0,02

-

10

22,18 36,46 7,90

5,09

0,01

0,02

-

-

0,14

-

-

0,03

-

15

22,13 36,47 7,90

5,08

nd

0,02

-

-

0,18

-

-

0,03

-

1

21,85 36,20 7,97

6,58

<0,01

<0,01

<0,001

0,005

-

<1,0

2,3

0,13

<5,0

15

21,63 36,83 7,95

6,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

21,80 37,00 8,00

6,47

<0,01

<0,01

<0,001

0,007

-

1,9

4,1

0,11

-

24,80 36,40 7,96

6,58

<0,01

0,02

-

-

-

-

-

-

0,9

25,20 37,40 7,99

5,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,0

37,40 8,01

5,63

<0,01

0,02

-

-

-

-

-

-

-

1

25,50 36,50 7,99

6,26

<0,01

0,02

-

-

-

-

-

-

1,2

5

25,30 37,20 8,03

5,89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

24,90 37,40 8,02

5,70

<0,01

0,03

-

-

-

-

-

-

-

1

25,80 36,70 8,08

7,40

<0,01

0,02

-

-

-

-

-

-

1,4

5

25,40 37,00 8,05

6,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

••
CPM1

••
CPM2
••
CPM3

10

24,90 37,30 8,04

5,91

<0,01

0,03

-

-

-

-

-

-

-

1

24,13 35,18 7,89

6,76

<0,01

0,02

0,001

0,010

-

1,4

-

-

-

30

23,04 35,14 7,89

6,67

<0,01

0,01

0,002

0,014

-

1,5

-

-

-

Média

23,8

36,6 7,97

6,06

0,01

0,02

0,002

0,009

0,13

1,6

3,2

0,06

1,2

Desvio

1,6

0,7

0,68

0,00

0,005

0,001

0,004

0,04

0,26

1,27

0,05

0,25

•••
CPMB

0,06

Legenda: • CEPEMAR, 1994 (março; junho; setembro e dezembro de 1993); •• CEPEMAR,
1996); ••• CEPEMAR, 1997b (março; junho; setembro e dezembro de 1995 e 1996).
Fonte: ** 77a Comissão Oceanográfica (setembro de 1978).

1997a

(maio

de

Tabela 3.2-31: Caracterização físico-química das águas na região próxima as Três Ilhas.
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Banco Nacional de Dados Oceanográficos.
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A caracterização química das águas nas proximidades da área de estudo mostra que a
região apresenta baixas concentrações de nutrientes. Em estudos mais recentes Oliveira
(2005), também observou essas condições ao longo dos meses de maio e setembro de
2005, na região do afundamento do Navio Victory 8B (Figura 3.2-35 e 3.2-36).
Os valores de pH apresentaram uma média aproximada de 8, mostrando que as águas da
região apresentam-se levemente básicas, característica de águas marinhas costeiras.
Os teores de oxigênio ficaram em torno de 6,75 mg/L na superfície e 6,18 mg/L no fundo.
Estudos pretéritos52 observaram que esses teores variaram ao longo de períodos do ano
de 2005, tendo sido verificado no período de inverno um aumento no percentual de
saturação de oxigênio dissolvido em relação ao verão do mesmo ano. Enquanto no verão
os valores ficaram em torno de 96% para a superfície e 90% para o fundo, já no inverno
os valores na superfície subiram para aproximadamente 110% em médio e o fundo subiu
para 101%. Esse aumento foi proporcionado pela diminuição das temperaturas e pela
maior agitação das águas, ocasionada por entradas de frentes frias.

TRÊS
ILHAS

GUARAPARI

UBÚ
Rio
Ita ITAIPAVA
pe
mir
im
21º

CPM1
CPM2
CPM3

4982

ITAPEMIRIM

Rio Ita
bapoan
a
ITABAPOANA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

30'

ATAFONA

CABO DE SÃO TOMÉ
22º

30'

41º

30'

40º

ESTAÇÕES DE
AMOSTRAGEM

Figura 3.2-35: Estações de levantamento de dados físico-químicos.
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(OLIVEIRA, 2005).
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Figura 3.2-36: Localização do local de afundamento do navio Victory
8B (Fonte: Oliveira, 2005).

Os elementos nutritivos (N, P, Si) se apresentam sob diversas formas minerais em
solução. O nitrogênio se distingue pelos diferentes graus de oxidação: nitrito (NO-2),
nitrato (NO-3) e nitrogênio amoniacal (NH3 + NH+4).
Para o fósforo, se utiliza o termo fosfato, que engloba todas as formas dos ortofosfatos
presentes.
O termo silício subentende as formas Si(OH)4 e SiO(OH)-3, representando a quase
totalidade do silício dissolvido, respectivamente 95 e 5% ao pH da água do mar.
Em termos da concentração de nutrientes nas águas da região, estas podem ser
classificadas como oligotróficas (baixas concentrações). Os valores encontrados nos
diversos levantamentos estão dentro da média que ocorre em águas oceânicas naturais
(NO-2 = 0,014 mg/l, NO-3 = 0,14 mg/l, NH3 + NH+4 = 0,007 mg/l, PO-34 = 0,03 mg/l e Si =
0,028 a 3,6 mg/l).
Apesar das poucas informações disponíveis, podem-se caracterizar as águas costeiras
próximas à região do Arquipélago Três Ilhas, como de baixas turbidez e concentração
de sólidos suspensos e, conseqüentemente, de elevada transparência, o que favorece a
atividade fotossintetizante e o desenvolvimento de algas e bentos como um todo.
3.2.6.3 Oceanografia Geológica
Na plataforma continental defronte ao Estado do Espírito Santo, podem ser reconhecidos
dois compartimentos fisiográficos53: o Bahia Sul - Espírito Santo, que se estende de
Belmonte (BA) a Regência (ES) e o embaíamento de Tubarão, que começa em Regência
e estende-se até Itapemirim (ES).
53

(FRANÇA, 1979).

RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

81/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

Na segunda unidade, a largura média está em torno de 50 km e mínima de 40 km, na
altura de Santa Cruz, 45 km ao norte de Vitória.
As feições mais notáveis deste trecho são as ravinas subparalelas que se estendem por
40 km ao sul de Regência, como incisões delgadas e marcantes na plataforma ao nível da
isóbata de 60 m. Possivelmente estes estreitos vales teriam propiciado a movimentação
submarina da carga sedimentar do Rio Doce.
Quanto à composição mineralógica dos sedimentos, a plataforma continental é recoberta
principalmente por sedimentos carbonáticos, com teores de CaCO3 superiores a 75%.
Recobrindo a plataforma continental de Salvador a Vitória foram identificadas dez
assembléias de bioclastos, com predomínio de algas coralinas, briozoários, moluscos e
foraminíferos bentônicos, Figura 3.2-3754.

Figura 3.2-37: Feições geológicas encontradas na plataforma
adjacente ao litoral do ES. Fonte: Albino et al, 2005.

54

(ALBINO et al, 2005).
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Em levantamento com side scan, na região de afundamento do navio Vitocry 8B,
mostraram que a região apresenta basicamente quatro padrões de reflexão
característicos segundo a tabela 3.2-32 abaixo. Com isso pode avaliar que o fundo da
região apresenta inúmeras formas e constituições, formadas pelo material disponível e
pelo regime hidrodinâmico da região.
Padrão
Alta Reflexão, Homogêneo
Baixa Reflexão, Homogêneo
Alta Reflexão, Heterogêneo com Alinhamentos Grosseiros
Alta Reflexão com Marcas Onduladas de 0,6 m de Distância

Interpretação
Fundo Comum, Areias Médias
Banco de Areias Finas, Sand Patches
Afloramentos Rochosos de Gnaisse ou Sedimentares
Marcas Onduladas

Fonte: Adaptado de Veronez (2005).
Tabela 3.2-32: Padrões de reflexão observados na região de afundamento do navio Victoy 8B.
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3.3

CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS BIÓTICOS

3.3.1 FLORA
A vegetação de uma região é composta por comunidades vegetais55 e sua estrutura pode
ser definida baseando-se nos seus estratos, que de maneira geral podem ser separados
em arbóreo, arbustivo e herbáceo, além de musgos e líquens56. Essas comunidades
vegetais podem ser determinadas segundo a fisionomia das unidades de vegetação, a
composição florística e a homogeneidade dos seus representantes57.
A Floresta Atlântica que originalmente ocupava cerca de 1.100.000 Km2 do território
brasileiro e se estendia numa faixa de 120 a 160 km de largura, abrangendo desde o Rio
Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, foi o primeiro conjunto de ecossistemas a
entrar em contato com o colonizador, e a forma de relacionamento sempre foi de
destruição por parte do homem. Até hoje, a exploração para várias atividades vem sendo
predatória, levando muitas espécies à extinção.
A extração do pau-brasil foi a primeira forma de degradação sofrida pela Floresta
Atlântica, seguida de outros grandes ciclos econômicos como o da cana-de-açúcar e o do
café, além da mineração58. Outro fator que potencializou a devastação da Floresta
Atlântica foi a instalação e respectivo crescimento das cidades na sua faixa de ocupação,
ocorrendo a supressão da vegetação em função do inevitável avanço da malha urbana e
dos núcleos industriais.
O processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de planejamento e
conseqüente destruição de boa parte dos recursos naturais, particularmente as florestas.
As matas ciliares não escaparam, sendo até hoje alvo de ações antrópicas, em função
principalmente das atividades agropecuárias e do surgimento de muitas cidades às
margens dos rios, onde a vegetação deu lugar às edificações residenciais e industriais,
pagando-se um alto preço por isto, através das inundações constantes. Mesmo assim,
apesar da reconhecida importância ecológica, ainda mais evidente nesta virada de século,
em que a água é considerada o recurso mais importante para a humanidade, as florestas
ciliares continuam sendo eliminadas ou sofrendo algum tipo de agressão pelo homem59.
Nos últimos anos a visão ecológica mudou muito a maneira de o homem pensar e
perceber o meio ambiente60. Desde uma atitude denunciativa até uma atitude
politicamente correta, o caminho trilhado vem favorecendo positivamente as questões
ligadas ao meio ambiente. Assim, a paisagem passa a ser vista como uma interação de
fatores envolvendo valores ecológicos para uma melhor qualidade de vida, tendo o
homem como elemento principal. Neste contexto, a vegetação constitui um dos principais
elementos na melhoria da paisagem.
No Estado do Espírito Santo, a vegetação sofreu intensa devastação, notadamente no
último século, devido principalmente à agricultura, pecuária e instalação de indústrias e

55

(WALTER, 1996).
(MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG, 1974).
57
(BRAUN-BLANQUET, 1979).
58
(DEAN, 1996).
59
(MARTINS, 2001).
60
(PAIVA, 2002).
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núcleos urbanos. Estudos recentes mostram um acentuado ritmo de substituição de
extensas áreas de florestas nativas, restando hoje cerca de 8,8% de sua área original61.
O ecossistema Restinga existente no Estado do Espírito Santo encontra-se localizado ao
longo de aproximadamente 370 km de costa62, interrompido em alguns pontos pelos
Tabuleiros Costeiros e pelas formações Pré-cambrianas63.
A palavra restinga, no sentido fitogeográfico, designa as formações vegetais que cobrem
as planícies quaternárias arenosas litorâneas. No sentido ecológico, indica todo o
conjunto de fatores bióticos e abióticos que interagem entre si, formando um ecossistema
com características peculiares64, 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 quaternário65.
É um ecossistema que apresenta substrato com baixos valores de nutrientes e
relativamente seco nas camadas superficiais, sendo bastante intensa a evaporação66.
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 ventos67.
Assim, neste ecossistema, 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
distribuição desta vegetação é afetada por fatores diversos como: presença de corpos de
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 de vegetais 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
predominam68.
Nas Restingas do estado do Espírito Santo os impactos negativos foram incrementados a
partir do século XIV, devido à crescente ação antrópica, destacando-se dentre estes o
intenso desmatamento realizado, principalmente para ocupação urbana, restando poucos
fragmentos da vegetação existente naquela época. Relatos desta ocupação foram
realizados em 181869.

61

(LIMA e CAPOBIANCO, 1997).
(THOMAZ e MONTEIRO, 1993).
63
(MOREIRA e CAMELIER, 1977).
64
(SILVA, 1990).
65
(SUGUIO e TESSLER, 1984).
66
(ALONSO, 1977).
67
(ANDRADE, 1968; WAISEL, 1972; ALONSO, 1977).
68
(PEREIRA, 1990a).
69
(SAINT-HILAIRE, 1974).
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O PEPCV é um destes fragmentos, que apesar da especulação imobiliária e extração de
areia, mantém-se íntegra, em vários pontos, as características das diversas formações
que o compõem70.
Em 199071 foram descritas onze formações de Restinga no PEPCV (pós-praia, Palmae,
mata de Myrtaceae, mata seca, brejo herbáceo, floresta periodicamente inundada, floresta
permanentemente inundada, aberta de Ericaceae, aberta de Clusia, halófila e psamófila
reptante), tomando-se como base a descrição realizada para as Restingas do Estado do
Rio de Janeiro. As duas últimas comunidades mencionadas, por possuírem indivíduos
halófitos que podem também ser classificados como psamófitos, e muitos destes
possuírem características halofíticas, dificultando a separação destas duas comunidades,
serão tratados neste trabalho como vegetação halófila-psamófila72.
A Restinga do PEPCV possui diferentes fisionomias em função de lagoas, lagunas,
depressões entre cordões arenosos, planícies alagadas, que junto com outras variáveis,
possibilitaram que as espécies vegetais se agrupassem, de maneira a constituir diferentes
comunidades73.
A riqueza de espécies no PEPCV pode ser constatada em diversos trabalhos74.
O manguezal apresenta grande variabilidade quanto à distribuição, extensão e
desenvolvimento. O substrato, o clima, a salinidade e a amplitude das marés, levam a
uma grande variabilidade quanto à distribuição, extensão e desenvolvimento estrutural do
manguezal75. Com ocorrência no Brasil desde o rio Oiapoque até Laguna (SC), em grande
diversidade de condições ambientais76.
A chegada dos colonizadores ampliou a pressão antrópica sobre os manguezais e
principalmente com a instalação de núcleos urbanos, houve aumento do desmatamento,
aterro, degradando boa parte deste ecossistema no Brasil.
Nas planícies costeiras do estado do Espírito Santo as lagunas, a formação barreiras, os
cordões litorâneos regressivos pleistocênicos e holocênicos além de dunas e manguezais
alternam-se e interagem. Este último aparece em todo o litoral do Espírito Santo,
ocupando área de cerca de 70 Km2 77.
3.3.1.1 Aspectos Metodológicos
3.3.1.1.1 Classificação das Formações Vegetais
Foram coletados dados primários em todas as fitofisionomias detectadas ao estudar a
vegetação vascular. Suas fitofisionomias (formações vegetais) foram mapeadas,
70

(BEHAR e VIÉGAS, 1992).
(PEREIRA, 1990a apud ARAÚJO e HENRIQUES, 1984).
72
Conforme utilizado por (THOMAZ e MONTEIRO 1993).
73
Conforme observado por (PEREIRA, 1990a).
74
(PEREIRA, 1990a); (PEREIRA, 1990b); (FABRIS et al., 1990); (BEHAR e VIEGAS, 1992); (CARDOSO, 1995); (FABRIS, 1995);
PEREIRA e ARAÚJO, 1995); (FERNANDES, 1997); (FABRIS e PEREIRA, 1998); (MARTINS, 1998); (GOMES, 1999); (FRAGA, 2000);
(ASSIS et al., 2004).
75
(ODUM, MCIVOR e SMITH III, 1982 apud CARMO et al. 1995).
76
(SCHAEFFER-NOVELLI, 1993 apud CARMO et al. 1995).
77
(VALE e FERREIRA, 1995).
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classificadas, assim como foram identificados seus principais componentes, utilizando-se
de campanhas de campo realizadas em abril de 2006. A vegetação existente foi
classificada, descrita e enquadrada fitogeograficamente em conformidade com a literatura
disponível78 e a legislação vigente79.

3.3.1.1.2 Mapeamento das Formações Vegetais
A vegetação foi plotada em mapa em forma de polígonos, representando o contorno de
cada tipologia. A escala a ser adotada no mapa de vegetação foi apropriada de forma tal
que se possa ter uma boa visualização das formações existentes, inclusive com
possibilidades de cálculo imediato das áreas de cada tipo de formação.

3.3.1.1.3 Listagem das Espécies
A identificação das espécies vegetais foi realizada através de observações de campo,
coletas de material botânico para checagem em Herbário (UFES) e através de literatura
disponível80 81.
A riqueza de espécies na restinga é grande em função da variabilidade de ambientes e as
espécies componentes dessa diversidade observadas em campo foram apresentadas em
listagem contendo as famílias botânicas, os nomes científicos, hábitos e ambientes onde
foram observadas.
Vale ressaltar que a realização de um levantamento florístico restrito em apenas um mês,
concentrado em uma estação do ano, não permite a identificação de todos os indivíduos
existentes na área. Para isso, seriam necessárias coletas de material botânico
abrangendo as quatro estações do ano, por período superior a um ano, além do envio e a
identificação por especialistas em grupos específicos daquelas espécies indeterminadas.

3.3.1.1.4 Descrição e Análise Quali-Quantitativa das Formações Vegetais
Esta análise foi realizada através de amostragens ecológicas rápidas (fitossociologia) nas
diferentes comunidades, conforme o hábito predominante. As formações arbóreas foram
analisadas através do método das parcelas82. As formações predominantemente
herbáceo-arbustivas foram amostradas através do método de intercepto linear e método
dos quadrados83.
O levantamento etnobotânico foi realizado através de entrevistas com alguns usuários e
observações pessoais 84.

78

(RUSCHI, 1950; RIZZINI, 1979; RADAMBRASIL, 1983; VELOSO et al., 1991; ARAÚJO e HENRIQUES, 1984; PEREIRA, 1990).
s
Leis Federais nº 4.771/65 e 7.511/86, Lei Estadual nº 5.361/96 e Resoluções CONAMA números 010, de 01/10/1993 e 29, de
07/12/1994.
80
(BARROSO, 1978, 1984, 1991 e 1999; LEWIS, 1987; LORENZI, 1991 e 1992; CARVALHO, 1994).
81
Na listagem seguiu-se o Sistema de CRONQUIST, (1968), com exceção das Leguminosae, que seguiu POLHILL et al., (1981),
separando as espécies nas subfamílias, mas na contagem das famílias considerou-se a família Leguminosae.
82
(MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG, 1974).
83
(MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG, 1974; BROWER e ZAR 1984).
84
Observações pessoais do consultor José Manoel Lucio Gomes.
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3.3.1.1.5 Resultados
Na área da APA foi detectada a presença de Aberta de Clusia (25,55 ha); Aberta de
Clusia degradada (331,47 ha); Aberta de Ericaceae (191,34 ha); Aberta de Ericaceae
degradada (85,54 ha); Vegetação dos Afloramentos Rochosos degradada (13,09 ha);
Agricultura (43,80 ha); Brejo Arbustivo degradado (8,07 ha); Brejo Herbáceo (628,26 ha);
Brejo Herbáceo degradado; Estágio avançado de regeneração da Floresta dos Tabuleiros
(64,98 ha); Estágio médio de regeneração da Floresta dos Tabuleiros (210,59 ha); Estágio
inicial de regeneração da Floresta dos Tabuleiros (347,50 ha); Floresta de Várzea
Degradada (22,73 ha); Silvicultura (12,35 ha); Floresta Periodicamente Inundada
degradada (10,26 ha); Floresta Permanentemente Inundada (14,46 ha); HalófilaPsamófila degradada (9,11 ha); Manguezal degradado (17,49 ha); Mata Seca de Restinga
(7,30 ha); Mata Seca de Restinga degradada (72,45 ha); Pasto (872,06 ha); Pomar
(425,74 ha); Pós-Praia degradada (16,82 ha); vegetação das Três Ilhas (19,91 ha).

3.3.1.1.6 Listagem das Espécies
As espécies vegetais detectadas nas áreas estudadas e aquelas citadas em
levantamentos realizados por outros autores se encontram listadas por Formação na
Tabela 3.3-1, num total de 97 famílias e 418 espécies vasculares.
As espécies ameaçadas e raras estão todas no grupo de ameaçadas e foram listadas
com base na Portaria IBAMA nº 37-N/92 e Decreto Estadual nº 1499-R/05.
As espécies endêmicas foram detectadas com base na literatura.
As espécies-chave foram indicadas com base na literatura e em observações pessoais85,
incluindo neste grupo aquelas importantes para recuperação de áreas degradadas.
As espécies exóticas são aquelas indicadas pelo Instituto Horus e as espécies com
potencial de utilização comercial, foram indicadas com base em observações pessoais e
indicações da comunidade, que são as que possuem potencial para produção de lenha,
escoras, madeira para serraria, frutos, ornamentais e medicinais.

85

Observações pessoais do consultor José Manoel Lucio Gomes.
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FAMÍLIAS
ACANTHACEAE

ESPECIES
Geissomeria sp.

NOME
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
VULGAR
-

AGAVACEAE

Fourcroya
Pita
gigantea Engl.
AIZOACEAE
Sesuvium
portulacastrum L.
AMARANTHACEAE Alternanthera
Perpétua
brasiliana (Mart.)
branca
St.-Hil.
AMARANTHACEAE Alternanthera
littoralis (Mart.) A.
St.-Hil.
AMARANTHACEAE Blutaparon
portulacoides (A.
St.-Hil.) Mears
ANACARDIACEAE Anacardium
Cajueiro,
occidentale L.
Cajú
ANACARDIACEAE Mangifera indica L. Mangueira
ANACARDIACEAE

ANACARDIACEAE
ANACARDIACEAE
ANNONACEAE
ANNONACEAE
ANNONACEAE
ANNONACEAE

Schinus
Aroeira
terebinthifolius
Raddi
Spondias lutea
Cajá
Royen ex Blume
Tapirira guianensis
Cupuba
Aubl.
Annona acutiflora
Ariticum
Mart.
Annona sp.
Oxandra nitida R. Ariticum
E. Fr.
do mato
Xylopia brasiliensis
Pindaíba
Spreng.

Fper FPer
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
InD mIn

H
H
H
H

H

H
A
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial.
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FAMÍLIAS

ESPECIES

ANNONACEAE

Xylopia sericea A.
St.-Hil.
APIACEAE
Hydrocotyle
bonariensis Lam.
APOCYNACEAE Aspidosperma
parvifolium A. DC.
APOCYNACEAE Aspidosperma
pyricollum Muel-Arg.
APOCYNACEAE Himatanthus
phagedaenicus
(Mart.) Woodson
APOCYNACEAE Mandevilla funiformis
(Vell.) K.Schum.
APOCYNACEAE Oxypetalum banksii
Schult.
APOCYNACEAE Tabaermontana laeta
(Mart. Ex A. DC.)
Miers
AQUIFOLIACEAE Ilex integerrima (Vell.)
Reissek
ARACEAE
Anthurium sp.1
ARACEAE
ARACEAE

Anthurium crassipes
Engl.
Anthurium
pentaphyllum (Aubl.)
G. Don

NOME
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
VULGAR
Pindaíba
Ar
branca
-

H

Pequeá

Ar

Pequeá
sobre

Ar

Agoniada

Ar

Cipó
amarelo
Cipó
leiteiro

Fper FPer
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
InD mIn

L
L

Espetão

Ar

-

A

-

H

-

H

Antúrio
trepador

H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial.
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FAMÍLIAS
ARACEAE
ARACEAE

ARACEAE

ARALIACEAE
ARECACEAE

ARECACEAE

ARECACEAE

ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE
ARECACEAE

ESPECIES

NOME
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
VULGAR
Palma de
H
são joão

Anthurium
raimundii Mayo
Dracontioides
Cara de
desciscens
morcego
(Schott) Engl.
Philodendron
Sete
pedatum (Hook.)
pontas
Kunth
Dendropanax selloi
March.
Allagoptera
arenaria (Gomes)
Guriri
Kuntze
Astrocaryum
Brejaúba
aculeatissimum
(Schott) Burret
Côco
Attalea humilis
Mart. Ex Spreng.
anaiá,
Pindoba
Tucum do
Bactris setosa
Mart.
brejo
Tucum
Bactris vulgaris
Barb. Rodr.
preto
Coccos nucifera L. Coqueiro

Fper Fper
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
InD mIn

H

H
A
H

Ar

H
A
A
Ar

Desmoncus
Cerca onça A
orthacanthos Mart.
Desmoncus
Jacitara
A
polyacanthos Mart.
Aricanga
Geonoma
A
schottiana Mart.
do brejo

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS

ESPECIES

NOME
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
VULGAR

Fper Fper
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
InD mIn

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia

ASCLEPIADACEAE

ASCLEPIADACEAE
ASCLEPIADACEAE

cymbifera Mart. E
Zucc.
Ditassa arianeae
Fontella e E. A.
Schwarz
Ditassa sp.

-

L

-

L

-

L

-

L

-

L

-

L

ASTERACEAE

Ditassa banksii
Schult.
Oxypetalum
banksii Schult.
Peplonia asteria
(Vell.) Fontella e E.
A. Schwarz
Asteracea sp.

ASTERACEAE

Baccharis sp.1

ASTERACEAE

Baccharis
bahiensis Baker
Alecrim da
Baccharis
dracunculifolia DC.
praia
Alecrim do
Baccharis
reticularia A. DC.
campo
Bidens pilosa L.
Picão preto

ASCLEPIADACEAE
ASCLEPIADACEAE

ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE

Echinodorum
grandiflorum
Emilia sonchifolia
DC.

-

A
A
A
A
A

Chapéu de
couro

H

Serralha

H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
ASTERACEAE

ASTERACEAE
ASTERACEAE

ESPECIES
Gochnatia
polymorpha (Less.)
Cabrera
Mikania glomerata
Spreng.
Symphyopappus
viscosus Sch. Bip.
ex Baker

NOME
VULGAR

Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD

Camará

Ar

-

L

-

A

ASTERACEAE

Sphagneticola
trilobata

-

ASTERACEAE

Trichogonia sp.

-

A

ASTERACEAE

Vernonia
pholiantes Less.
Vernonia
fruticulosa Mart. ex
DC.
Vernonia
scorpioides Pers.
Avicennia
schaueriana Stapf
eLeechman ex
Moldenke
Arrabidaea
conjugata
(Vell.)Mart.
Jacaranda
puberula Cham.
Lundia cordata DC.

Assa-peixe

A

Assa-peixe
mirim

A

Casadinha

A

Mangue
preto

Ar

Cipó roxo

L

ASTERACEAE

ASTERACEAE
AVICENNIACEAE

BIGNONIACEAE

BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE

BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE

Fper FPer
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AMEN CH EX UC
InD mIn

Caroba,
Ar
Carobinha
Cipó
macambira L
vermelha
Pyrostegia venusta Erva de são
L
joão
Cinco
Sparattosperma
Ar
leucanthum Schum
folhas

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE

BIGNONIACEAE
BIGNONIACEAE

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn
Ipê
Zeyheria tuberculosa
Ar
Bur. ex Verlot
felpudo
PauTabebuia
cassinoides (Lam.)
tamanco, Ar
DC.
Tagibibuia
Tabebuia roseo-alba
Ipê rosa Ar
(Ridley) Sandwith
Tabebuia sp.
Ipê
Ar
ESPECIES

BOMBACACEAE Eriotheca
pentaphylla (Vell.) A.
Robyns
BOMBACACEAE Pseudobombax
grandiflorum (Cav.)
A. Robyns
BORAGINACEAE Cordia verbenacea
DC.
BORAGINACEAE Tournefortia sp.1
BROMELIACEAE Aechmea lingulata
(L.) Baker
BROMELIACEAE Aechmea nudicaulis
(L.) Griseb.
BROMELIACEAE Billbergia amoena
(Lodd.) Lindl.
BROMELIACEAE Billbergia euphemiae
E. Morren
BROMELIACEAE Billbergia tweedieana
Baker
BROMELIACEAE Bromelia antiacantha
Bertol.
BROMELIACEAE Cryptanthus
dorothyae Leme

Imbiruçú

Ar

Paineira
rosa

Ar

Baleeira,
Guaimbê

A

-

A

Bromélia
de serra
Bromélia
canudo

H
H

-

H

Bromélia
escadão

H

-

H

Gravatá

H

-

H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS

ESPECIES

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn

BROMELIACEAE Neoregelia
macrosepala L. B.
Sm.
BROMELIACEAE Portea petropolitana
(Wawra) Mez
BROMELIACEAE Pseudoananas
Abacaxí do
sagenarius (Arruda)
mato
Camargo
BROMELIACEAE Quesnelia
Ponta de
quesneliana
agulha
(Brongn.) L. B. Sm.
BROMELIACEAE Tillandsia gardneri
Bromélia
Lindl.
de crista
BROMELIACEAE Tillandsia stricta Sol. Bromélia
branca
BROMELIACEAE Tillandsia usneoides Barba de
(L.) L.
velho
BROMELIACEAE Vriesea neoglutinosa Bromélia
Mez
lisa
BROMELIACEAE Vriesea procera
Bromélia
(Mart. ex Schult. f.)
do alto
Wittm.
BURSERACEAE Protium
Amescla
heptaphyllum (Aubl.) cheirosa,
Almesclam,
Marchand
Almesca
BURSERACEAE Protium icicariba
Amescla
(DC.) Marchand
açú,
Almesca
CACTACEAE
Cacto rosa,
Cereus
fernambucensis Lem. Cacto,
Cactus

H
H
H

H
H
H
H
H
H

Ar

Ar

H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
CACTACEAE
CACTACEAE
CACTACEAE
CACTACEAE
CACTACEAE

CACTACEAE

CAPPARACEAE
CARICACEAE
CASUARINACEAE

ESPECIES

NOME
VULGAR

Coleocephaloscereus
fluminensis
Epiphyllum
phyllanthus (L.) Haw.
Melocactus violaceus Coroa de
Pfeiff.
frade
Ora pro
Pereskia aculeata
Mill.
nobis
Cacto
Pilosocereus
arrabidae (Lem.)
comprido,
Byles e G. D. Rowley
Cacto
Selenicereus
setaceus (Salm-Dyck
ex DC.) Werderm.
Capparis flexuosa
(L.) L.
Carica papaya
Mamoeiro

Casuarina
Casuarina
equisetifolia
CECROPIACEAE
Cecropia lyratiloba
Imbaúba
Miq.
CECROPIACEAE
Imbaúba
Cecropia
pachystachya Trécul
mirim
CECROPIACEAE
Coussapoa
Molembá
microcarpa (Schott)
mirim
Rizzini
CELASTRACEAE
Café
da
Maytenus obtusifolia
Mart.
praia
CHRYSOBALANACEAE Chrysobalanus icaco Maçã da
L.
praiaGajurú,
Maçãzinha
da praia

Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD

Fper FPer
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
InD mIn

H
H
H
L
H

H
Ar
A
A
Ar
Ar
Ar
A

A

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
CHRYSOBALANACEAE
CLUSIACEAE

CLUSIACEAE
CLUSIACEAE

CLUSIACEAE
CLUSIACEAE

CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
CLUSIACEAE
COMBRETACEAE
COMBRETACEAE
COMBRETACEAE
COMMELINACEAE

ESPECIES

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn

Hirtella corymbosa
Cham. e Schltdl.
Guanandí
Calophyllum
brasiliense Cambess.
preto,
Guanandí
cedro
Clusia hilariana
Abaneiro
Schltdl.
Clusia spiritusanctensis G. Mariz e Clusia
Weinberg
Garcinia brasiliensis Guanandí
Mart.
da areia
Kielmeyera
Durce
menbranacea
N.Saddi
Kielmeyera
Nagib
albopunctata Saddi
Symphonia
Guanandí
globulifera L. f.
Tovomita brasiliensis Guanandí
(Mart.) Walp.
mirim
Tovomitopsis sp.
Copiã
Vismia brasiliensis
Choysi
branco
Cipó
Combretum laxum
Jacq.
invasor
Mangue
Laguncularia
racemosa Gaertn. f.
branco
Terminalia catappa L. Castanheira
Commeliana virginica
Trapoeraba
L.

A

Ar

Ar
Ar
Ar
Ar
A
Ar
A
A
Ar
A
Ar
Ar
H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
COMMELINACEAE
CONVOLVULACEAE

CONVOLVULACEAE
CONVOLVULACEAE

CONVOLVULACEAE

CRASSULACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE

CYPERACEAE

CYPERACEAE

CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE

ESPECIES

NOME
H
Fper FPer
BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR Hab.
InD mIn

Dichorisandra
thrysiflora Mikan
Evolvulus
genistoides V.
Oostr.
Evolvulus
maximiliani Mart.
Ipomoea
Salsa da
imperati (Vahl)
praia
Griseb.
Ipomoea pesBatata
caprae (L.)
capre
Sweet
Kalanchoe sp.
Abildgaardia
scirpoides Nees
Bulbostylis
junciformis
Kunth
Bulbostylis
capillaris (L.)
Kunth
Bulbostylis
tenuifolia
(Rudge)
J.F.Macbr.
Cyperus
articulatus L.
Cyperus ligularis
Boeck.
Cyperus sp.

H
H
H
H

L
H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS

ESPECIES

NOME
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
VULGAR

CYPERACEAE Cyperus haspan L.

-

H

CYPERACEAE Cyperus tenuis Sw.

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

CYPERACEAE Cyperus
surinamensis Vahl. ex
kunth
CYPERACEAE Eleocharis geniculata
(L.) Roem. e Schult.
CYPERACEAE Eleocharis interstincta
R. Br.
CYPERACEAE Eleocharis maculosa
R. Br.
CYPERACEAE Eleocharis minima
Kunth
CYPERACEAE Eleocharis mutata
Roem. e Schult.
CYPERACEAE Fimbristylis aspera
Boeck.
CYPERACEAE Fimbristylis
autominalis
CYPERACEAE Fimbristylis cymosa
R. Br.
CYPERACEAE Fimbristylis spadicea
Vahl
CYPERACEAE Fuirena robusta
Kunth.
CYPERACEAE Fuirena umbellata
Rottb.
CYPERACEAE Hypolytrum
verticillatum T.
Koyama

Fper FPer
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
InD mIn

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS

ESPECIES

NOME
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
VULGAR

CYPERACEAE Kyllinga vaginata
Lam.
CYPERACEAE Lagenocarpus rigidus
Nees
CYPERACEAE Lagenocarpus
verticillatus (Spreng.)
T. Koyama
CYPERACEAE Pycreus polystachyos
Beauv.
SalsaCYPERACEAE Remiria martitima
Aubl.
da-praia;
Salsa
CYPERACEAE Rhynchospora cf.
glaziovii Boeck.
CYPERACEAE Rhynchospora
exaltata Vahl
CYPERACEAE Rhynchospora
filiformis Vahl
CYPERACEAE Rhynchospora
gigantea Link
CYPERACEAE Rhynchospora
holoschoenoides
Herter
CYPERACEAE Rhynchospora
marisculus Lindl.
CYPERACEAE Rhynchospora
plusquanrobusta
Luceño e Martins
CYPERACEAE Rhynchospora
rugosa (Vahl) S. Gale

Fper FPer
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
InD mIn

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação

RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

100/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de Manejo da
APA de Setiba
Rev. 00

1

FAMÍLIAS
CYPERACEAE

ESPECIES

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn

CYPERACEAE

Rhynchospora
tenerrima Nees e
Spreng.
Rhynchospora tenuis
Link
Scleria hirtella Sw.

CYPERACEAE

Scleria latifolia Sw.

CYPERACEAE

DILLENIACEAE

Scleria melaleuca
Rchb. ex Schltdl. e
Cham.
Scleria secans (L.)
Urb.
Davilla sp.

-

L

DILLENIACEAE

Davilla rugosa

-

L

EBENACEAE

Diospyros sp.

-

A

CYPERACEAE

CYPERACEAE

EBENACEAE

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

-

H

Diospyros inconstans Caquí de
Jacq.
minas
ELEOCARPACEAE Sloanea guianensis Tapinuam
(Aubl.) Benth.
do brejo
ERICACEAE
Gaylussacia
brasiliensis (Spreng.) Leandro
Meisn.
ERICACEAE
Agarista revoluta
Alicrim do
(Spreng.) J.D.Hooker
rego
ex Nied.
ERIOCAULACEAE Paepalanthus
Pinheirinho
klotzschianus Körn.
branco
ERIOCAULACEAE Paepalanthus
ramosus (Wikstr.)
Kunth

A
Ar
A

A
H
H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS

ESPECIES

NOME
VULGAR

Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD

Fper FPer
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
InD mIn

ERIOCAULACEAE

Paepalanthus
Capim
tortilis (Bong.)
alfinete
Mart.
ERIOCAULACEAE
Syngonanthus
Capim
gracilis (Bong.)
cabecinha
Ruhland
ERIOCAULACEAE
Syngonanthus
imbricatus
(Körn.) Ruhland
ERIOCAULACEAE
Syngonanthus
niveus (Bong.)
Ruhland
ERYTHROXYLACEAEErythroxylum
sp.
ERYTHROXYLACEAEErythroxylum
nitidum Spreng.
ERYTHROXYLACEAEErythroxylum
subsessile
Joquinha
(Mart.) O. E.
Schulz
EUPHORBIACEAE
Alchornia
Filipe
triplinervia
EUPHORBIACEAE
Chaetocarpus
Alves farias
myrsinites Baill.
EUPHORBIACEAE
Chamaesyce
thymifolia (L.)
Meissn.
EUPHORBIACEAE
Croton klotzschii
(Didr.) Müll. Arg.
EUPHORBIACEAE
Hevea
Seringueira
brasiliensis
Muell. Arg.

H

H

H

H
A
A

A

Ar
A
A
A
Ar

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
EUPHORBIACEAE

EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE

EUPHORBIACEAE

EUPHORBIACEAE

FLACOURTIACEAE
FLACOURTIACEAE
FLACOURTIACEAE
FLACOURTIACEAE

ESPECIES
Manihot
tripartita
Muell.Arg.
Manihot sp.
Pera glabrata
Baill.
Phyllanthus
klotzschianus
Müll. Arg.
Sapium
glandulatum
(Vell.) Pax
Sebastiania
glandulosa
(Mart.) Pax
Carpotroche
brasiliensis
Casearia
sylvestris
Casearia sp.

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn
-

A

Mandioca

A

Cinta larga Ar
Palma
amarela

A

Leiteirinha

A

-

A

Sapucaínha Ar
Cafézinho
do mato

Ar

-

Ar

Língua de
Casearia
velho
commersoniana
GENTIANACEAE
Irlbachia
purpurascens Violeta azul
(Aubl.) Maas
GOODENIACEAE
Scaevola
plumieri (L.)
Vahl
HIPPOCRATEACEAE Salacia arborea
(Leandro) Peyr.
HUMIRIACEAE
Humiria
balsamifera
Adílio
(Aubl.) A. St.Hil.

A
H

A
Ar

Ar

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
HUMIRIACEAE

ESPECIES

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn

LAURACEAE

Humiria
Adílio
balsamifera
(Aubl.) A. St.-Hil.
Humiriastrum
mattogrossensis
Malme
Emmotum nitens
Faia
(Benth.) Miers
Neomarica
northiana
(Schnev.)
Sprague
Cordão de
Leonotis
frade
nepetaefolia
Cassytha
Cipó canela
filiformis L.
Ocotea sp 1.
-

LAURACEAE

Ocotea sp. 2

LAURACEAE

Ocotea notata
(Nees) Mez
Eschweilera
ovata
(Cambess.)
Miers
Lecitys pisonis

HUMIRIACEAE

ICACINACEAE
IRIDACEAE

LABIATAE
LAURACEAE

LECYTHIDACEAE

LECYTHIDACEAE

Ar

Ar
Ar

H

L
Ar

-

Ar

Zico

Ar

Capa de
frade

Ar

Sapucaia

Ar

LEG.
Chamaecrista
Camponésia
CAESALPINIOIDEA flexuosa (L.)
A
roxa
Greene
LEG.
Chamaecrista
CAESALPINIOIDEA ramosa (Vogel) Arruda das
A
H. S. Irwin e
neves
Barneby

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação

RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

104/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de Manejo da
APA de Setiba
Rev. 00

1

FAMÍLIAS

ESPECIES

LEG.
Chamaecrista
CAESALPINIOIDEA rotundifolia
(Pers.) Greene
Var.
LEG.
Hymenaea
CAESALPINIOIDEA rubriflora Ducke
LEG.
Senna australis
CAESALPINIOIDEA (Vell.) Irwin. e
Barneby
LEG.
Senna pendula
CAESALPINIOIDEA (Willd.) H. S.
Irwin e Barneby
LEG. FABOIOIDEAE Acosmium
bijugum (Vogel)
Yakovlev
LEG. FABOIOIDEAE Andira
fraxinifolia
Benth.
LEG. FABOIOIDEAE Andira nitida
Mart. ex Benth.
LEG. FABOIOIDEAE Canavalia rosea
(Sw.) DC.
LEG. FABOIOIDEAE Centrosema
virginianum (L.)
Benth.
LEG. FABOIOIDEAE Dalbergia
ecastophyllum
(L.)Taub.
LEG. FABOIOIDEAE Dalbergia sp.
LEG. FABOIOIDEAE Exostyles
venusta Schott
ex Spreng.

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn
Camponésia
A
rasteira
Jatobá
vermelho

Ar

Fedegosão

A

Flor de maio A
Macanaíba
do nativo

Ar

Angelim da
baixada

Ar

Angelim de
morcego

Ar

Fava rosa

L

-

L

Mangue
borboleta

A
A

Vargem
grande

A

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS

ESPECIES

LEG. FABOIOIDEAE

Erytrina sp

LEG. FABOIOIDEAE

Pterocarpus
rohii
Phaseolus
vulgaris L.
Stylosanthes
guianensis Sw.
Stylosanthes
viscosa Sw.
Sophora
tomentosa L.
Vigna sp.

LEG. FABOIOIDEAE
LEG. FABOIOIDEAE
LEG. FABOIOIDEAE
LEG. FABOIOIDEAE
LEG. FABOIOIDEAE
LEG. FABOIOIDEAE
LEG. MIMOSOIDEAE
LEG. MIMOSOIDEAE
LEG. MIMOSOIDEAE

LEG. MIMOSOIDEAE
LEG. MIMOSOIDEAE
LEG. MIMOSOIDEAE

LEG. MIMOSOIDEAE
LEG. MIMOSOIDEAE

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn
-

Ar

Pau
sangue

Ar

Feijoeiro

A

Peludinha

A

Lima

A

Ervilha da
praia

A

-

L

Zornia latifolia Arrozinhodo-campo
Acácia
Acacia
auriculaeformis auriculata
Acácia
Acacia
mangium
mangium
Albizia
Angico
polycephala
branco
(Benth.) Killip
Inga capitata
Ingá feijão
Desv.
Inga lauria
Ingá mirim
Willd.
Inga subnuda
Ingáçú
Salzm. ex
Benth.
Inga sp
Leucaena
leucocephala
(Lam.) de Wit.

Leocena

A
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
LEG. MIMOSOIDEAE
LEG. MIMOSOIDEAE
LENTIBULARIACEAE
LENTIBULARIACEAE

LENTIBULARIACEAE
LILIACEAE

LILIACEAE

LYTHRACEAE
MALPIGHIACEAE
MALPIGHIACEAE
MALPIGHIACEAE

MALPIGHIACEAE

MALVACEAE

ESPECIES

NOME
FPER FPER
HAB. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AFRD MD EA EM EI VI MA P PO AG S AM EN CH EX UC
VULGAR
IND MIN

Mimosa
Dormideira
pudica
Piptadenia
Pau jacaré
gonoachantha
Foliosa
Utricularia
foliosa L.
amarela
Utricularia
tricolor A. St.Hil.
Utricularia
triloba Benj.
Amaryllis
reticulatum
Herb.
Herreria
salsaparilha Cipó salsa
Mart.
Cuphea flava
Orelinha
Spreng.
Muricí do
Byrsonima
sericea DC.
brejo
Byrsonima
crassifolia
Peixotoa
hispidula A. Cata vento
Juss.
Stigmaphyllon
paralias A.
Mozer
Juss.
Hibiscus
Papoleira
tiliaceus L.

L
Ar
H
H
H
H

L
H
Ar
Ar
L

A
A

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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MALVACEAE

NOME
VULGAR
Algodoeiro
Pavonia
alnifolia St. -Hil. amarelo
Sida carpinifolia Vassoura
preta
Sida cordifolia
-

MALVACEAE

Sida sp.

MARANTACEAE

Ctenanthe
glabra (Körn.)
Eichler
Marantha sp.

FAMÍLIAS
MALVACEAE
MALVACEAE

MARANTACEAE

ESPECIES

H HAB.

BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD

FPER FPER
MS MSD AFRDMD EA EM EI VI MA P PO AG S AMEN CH EX UC
IND MIN

A
A
A

-

A

Caeté
espada

H

-

H

MELASTOMATACEAE Marcetia
Alicrim do
taxifolia (St. A
nativo
Hil.) DC.
MELASTOMATACEAE Miconia
Guaratã
Ar
cinnamomifolia
MELASTOMATACEAE Tibouchina
Quaresmeira
A
pallida Cogn.
MELASTOMATACEAE Tibouchina
QuaresmeiraA
trichopoda
(DC.) Baill.
MELASTOMATACEAE Tibouchina sp. Quaresmeira
A
MELIACEAE

Trichilia sp.

MELIACEAE

Trichilia
Matheus
casaretti C. DC.
Trichilia elegans
Comarin
A. Juss.
Trichilia
pseudostipularis Amora da
mata
(A. Juss.) C.
DC.

MELIACEAE
MELIACEAE

-

A
A
A

Ar

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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[

FAMÍLIAS
MENYANTHACEAE
MOLLUGINACEAE
MONIMIACEAE

MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MUSACEAE
MYRSINACEAE
MYRSINACEAE
MYRSINACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE

MYRTACEAE

MYRTACEAE

ESPECIES

NOME
VULGAR

Nymphoides
humbolditianum
Erva
Mollugo
chumbinho
verticillata L.
Mollinedia glabra
Nega branca
(Spreng.)
Perkins
Artocarpus sp.
Fruta-pão
Ficus clusiifolia
Schott
Ficus citrifolia
Sorocea hilarii
Gaudich.
Sorocea ilicifolia
Musa
paradisiaca
Myrsine
parvifolia A. DC
Myrsine
umbellata Mart.
Rapanea
umbrosa Mart.
Blepharocalix
salicifolius Berg
Calyptranthes
brasiliensis
Spreng.
Campomanesia
guaviroba (DC.)
Kiaersk.
Campomanesia
guazumiifolia
(Cambess.) Berg

H Hab.

BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD

Fper FPer
MS MSD AfRDMD EA EM EI VI MA P Po Ag S AMEN CH EX UC
InD mIn

H
H
A
Ar

Gameleira

Ar

-

Ar

Folha de
serra mirim

A

-

Ar

Bananeira

A

Zezito

A

Capororoca

Ar

-

Ar

-

Ar

Batinga
mirim

Ar

Gabiroba
amarela

Ar

Gabiroba

Ar

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

109/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de Manejo da
APA de Setiba
Rev. 00

1

FAMÍLIAS

ESPECIES

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn

MYRTACEAE

Eucalyptus sp.

Eucalipto

Ar

MYRTACEAE

Eugenia sp.1

-

Ar

MYRTACEAE

Eugenia sp.2

-

Ar

MYRTACEAE

Eugenia sp.3

-

Ar

MYRTACEAE

Eugenia
cyclophylla
Berg
Eugenia
Euley
bahiensis DC.
Batinga
Eugenia
excelsa Berg
vermelha
Syzygium
Jamelão
cumini (L.)
Skeels
Eugenia
ovalifolia
Cambess.
Eugenia
rotundifolia
Casar.
Eugenia
Pitanga
sulcata Spreng.
preta
ex Mart.
Pitanga,
Eugenia
uniflora L.
Pitanga
vermelha
Batinga da
Gomidesia
martiana Berg mussununga
Marlierea
Araçati
grandifolia Berg
Marlierea
Valtinho
neuwiedeana
(Berg) Nied.

MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE

MYRTACEAE

MYRTACEAE

MYRTACEAE

MYRTACEAE

MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE

Ar
Ar
Ar
Ar

Ar

Ar

A

A
Ar
Ar
Ar

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE

MYRTACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE

MYRTACEAE

MYRTACEAE
MYRTACEAE
NYCTAGINACEAE
NYCTAGINACEAE

NYCTAGINACEAE

NYMPHAEACEAE

ESPECIES

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn

Myrcia
Ar
acuminatissima
Myrcia bergiana
Ar
Berg
Myrcia falax DC. Batinga roxa Ar
Myrcia
racemosa
(Berg) Legrand
Myrcia
thyrsoidea Berg
Myrcia sp.

-

Ar

-

Ar

-

Ar

Myrciaria
floribunda (H. Vassourinha
lisa
West ex Willd.)
Legrand
Neomitranthes
obtusa Sobral &
Zambom
Araçá
Psidium guajava
goiaba
L.
Araçá da
Psidium
praia
guineense Sw
Bougainville
Três marias
spectabilis
Guapira
opposita (Vell.) João mole
Reitz
Guapira
pernambucensis João moleza
(Casar.) Lundell
Nymphaea sp
-

Ar

Ar
Ar
A

Ar

A
H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
OCHNACEAE

OCHNACEAE
OCHNACEAE

OLACACEAE

ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE

ESPECIES
Ouratea
cuspidata (St. Hil.) Engl.
Cathedra
rubricaulis Miers
Shoepfia
brasiliensis A.
DC.
Heisteria
perianthomega
(Vell.) Sleumer
Brassavola
flagelaris
Brassavola
tuberculata
Hook.
Cattleya guttata

Cyrtopodium
intermedium
Brade
Cyrtopodium
polyphyllum
(Vell.) Pabst ex
F. Barros
Eltroplectris
calcarata (Sw.)
Garay x Sweet
Epidendrum
denticulatum
Barb. Rodr.

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AMEN CH EX UC
VULGAR
InD mIn
Sarará

A

Baleira

Ar

Cacirema

A

-

A

Parasita

H

Orquídea
cebolinha

H

Orquídea
parasita,
Orquídea
caneluda

H

-

H

Sumaré
solitário

H

Orquídea
bigode

H

Orquídea
rosa

H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE

ESPECIES
Oeceoclades
maculata (Lindl.)
Lindl.
Prescottia sp.

ORCHIDACEAE

Vanilla bahiana
Hoehne
PASSIFLORACEAE Passiflora alata
Dryand.

NOME
VULGAR

Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD

Orquídea
capoeira

H

-

H

Baunilha
branca
Maracujá
estrela,
Maracujá-domato

Fper FPer
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AMEN CH EX UC
InD mIn

L

L

PASSIFLORACEAE Passaflora
L
misera
PASSIFLORACEAE Passiflora
Maracujazinho,
mucronata Lam. Maracujá-do- L
mato
PASSIFLORACEAE Passiflora sp.
L
PIPERACEAE
PIPERACEAE
POACEAE

Piper amalago
L.
Piper sp

-

A

-

A

POACEAE

Axonopus
H
pressus (Nees)
Parodi
Capim rabo de
Andrpogum
H
burro
bicornis
Brachiaria spp
Braquiária
H

POACEAE

Cloris sp.

POACEAE

Dactilotenium
aegypium
Imperata
brasiliensis Trin.

POACEAE

POACEAE

-

H

-

H

Sapé

H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
POACEAE

POACEAE
POACEAE

POACEAE
POACEAE
POACEAE

ESPECIES
Melinis minutiflora

Panicum maximum
Jacq.
Panicum
racemosum (P.
Beauv.) Spreng.
Panicum trinii
Kunth
Panicum sp

NOME
VULGAR
Capim
gordura,
Meloso

Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
H

Colonião

H

-

H

-

H

-

H

Paspalum
arenarium Schrad.
POACEAE
Paspalum
millegrama
POACEAE
Capim
Paspalum
pernambuco
maritimum
POACEAE
Capim rabo de
Rinchelitrum
raposa
repens
POACEAE
Setaria aff.
vulpiseta (Lam.) R.
et Schult.
POACEAE
Sporobolus
virginicus (L.)
Kunth.
POACEAE
Stenotaphrum
Grama inglesa
secundatum
(Walter) Kuntze
POLYGALACEAE Polygala
cyparissias St. –
Hil.
POLYPODIACEAE Blechnum
Samambaia do
nativo
serrulatum

Fper FPer
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
InD mIn

H
H
H
H
H

H

H

h
H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS

ESPECIES

POLYPODIACEAE Polypodium
brasiliensis Poir.
POLYPODIACEAE Pteridium aquilinum

NOME
VULGAR
-

Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD

Fper FPer
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AMEN CH EX UC
InD mIn

H

Samambaia
H
invasora

POLYGONACEAE Coccoloba alnifolia
Folhado
A
Casar.
POLYGONACEAE Coccoloba
arborescens (Vell.) Cipó ninfolia A
How.
POLYGONACEAE Coccoloba confusa
Confusa
A
How.
PORTULACACEAETalium patens (jacq.)
Maria gorda H
Willd.
RHAMNACEAE
Scutia arenicola
A
Reiss.
RIZOPHORACEAE Rizophora mangle
Mangue
Ar
vermelho
RUBIACEAE
Alibertia sp.
A
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE

Borreria verticillata
(L.) G. Mey.
Chiococca alba (L.)
Hitchc.
Coffea sp

Tajuba

A

-

A

Cafeeiro

A

-

H

-

H

RUBIACEAE

Diodia radula (Willd.e
Hoffmanns.) Cham.e
Schltdl.
Diodia sp

RUBIACEAE

Genipa americana L. Jenepapeiro Ar

RUBIACEAE

Coroa de
sapo

RUBIACEAE

Melanopsidium
nigrum Cels
Mitracarpus sp. 1

-

A

RUBIACEAE

Palicourea sp. 2

-

A

A

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
RUBIACEAE

RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUTACEAE
RUTACEAE
RUTACEAE
RUTACEAE
RUTACEAE

ESPECIES
Posoqueria latifolia
(Rudge) Roem.e
Schult.
Psychotria
mapoureoides DC.
Salzmannia nitida
DC.
Tocoyena bullata
Mart.
Citrus sp.
Esenbeckia
grandiflora Mart.
Pilocarpus spicatus
A. St.-Hil.
Pilocarpus sp.

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AMEN CH EX UC
VULGAR
InD mIn
Fruta de
macaco

Ar

-

A

-

A

Jenipapo do
A
nativo
Laranjeira

A

Jaquinha
preta

Ar

-

A

-

A

-

Ar

-

A

-

Ar

RUTACEAE

Zanthoxylom
chiloperone
Zanthoxylum sp.

SAPINDACEAE

Allophylus sp.

SAPINDACEAE

Allophylus puberulus
Casca solta Ar
Radlk.
Cupania emarginata
Ar
Cambess.
Cupania sp.
Ar

SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE
SAPINDACEAE

Dodonea viscosa
Jak.
Matayba guianensis
Aubl.
Paullinia racemosa
Wawra

Vassoura
vermelha
Pitomba
rosa
-

A
Ar
L

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
SAPINDACEAE

SAPINDACEAE
SAPOTACEAE

SAPOTACEAE
SAPOTACEAE

SAPOTACEAE

SAPOTACEAE

SAPOTACEAE
SCHIZEACEAE

ESPECIES

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn

Paullinia
Cipó
weinmanniaefolia
paulina
Mart.
Urvillea glabra
Cambess.
Chrysophyllum
gonocarpum (Mart.
e Eichler) Engl.
Chrysophyllum
sp.1
Manilkara
subsericea (Mart.) Sapatão
Dubard
Sideroxylon
obtusifolium
(Roemer e
Quixabeira
Schultes)
T.D.Pennington
Pouteria caimito
Pau de
(Ruiz e Pav.)
sapo
Radlk.
Pouteria
Acá preto
coelomatica Rizzini
Anemia tomentosa
-

L
L
Ar
Ar
Ar

Ar

Ar
Ar

SIMAROUBACEAEPicramnia
Cupuba
Ar
bahiensis Turcz.
mirim
SIMAROUBACEAEPicramnia
Ar
glazioviana Engler
SIMAROUBACEAESimaba cuneata
Caxeta
Ar
St. -Hil. e Tul.
falsa
SIMAROUBACEAESimarouba amara
Caxeta
Ar
Aubl.
SMILACACEAE
Smilax rufescens Japecanga
L
Griseb.
preta

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
SOLANACEAE
SOLANACEAE

ESPECIES
Solanum
avurana Vell.
Solanum sp.

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn
Belonha
A
posse
-

A

STERCULIACEAE

Waltheria
aspera K.
A
Schum.
THEACEAE
Bonnetia
Abricó do
anceps Mart. e
A
nativo
Zucc.
THEACEAE
Ternstroemia
Pororoca Ar
brasiliensis
Cambess.
THEOPHRASTACEAE Clavija spinosa
A
(Vell.) Mez
THEOPHRASTACEAE Jacquinia
Pimenteira
da praia, A
armillaris
Pimenteira
TRIGONIACEAE
Trigonia nivea
Cipó arco Ar
Cambess.
TYPHACEAE
Typha
Taboa
H
dominguensis
ULMACEAE
Celtis iguanea Espora de
A
(Jacq.) Sarg.
galo
ULMACEAE
Trema
micrantha (L.)
Gurindiba Ar
Blume
VERBENACEAE
Aegiphila
Molulo
Ar
sellowiana
Cham.
VERBENACEAE
Lantana camara Lantana,
L.
Mal-meA
queramarelo

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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FAMÍLIAS
VERBENACEAE

VERBENACEAE
VERBENACEAE
UMBELLIFERAE
VITACEAE
XYRIDACEAE
XYRIDACEAE

ESPECIES
Lantana
pohliana
Schauer
Lippia sp.
Stachytarpheta
sp.
Hydrocotile
bonariensis
Cissus cf.
ternata
Xyris jupicai
Rich.
Xyris laxifolia
Mart.

NOME
Fper FPer
Hab. BH BHD BAD HPD PPD AC ACD AE AED FVD
MS MSD AfRD MD EA EM EI VI MA P Po Ag S AM EN CH EX UC
VULGAR
InD mIn
-

A

-

A

-

A

-

H

-

L

-

H

-

H

Tabela 3.3-1: Distribuição das famílias e espécies na APA de Setiba, Guarapari (ES). Hab.= hábito (A=arbustivo; Ar= arbóreo; H= herbáceo; L= liana). A vegetação da área
foi assim subdividida: BH = brejo herbáceo; BHD = brejo herbáceo degradado; BAD = Brejo arbustivo degradado; HPD = halófila-psamófila degradada; PPD = pós-praia
degradada; AC = aberta de Clusia; ACD = aberta de Clusia degradada; AE = aberta de Ericaceae; AED = aberta de Ericaceae degradada; FVD = floresta de várzea
degradada; FperInD = floresta periodicamente inundada degradada; FpermIn = floresta permanentemente inundada; MS = mata seca; MSD = mata seca degradada; AfRD
= vegetação dos afloramentos rochosos degradada; MD = manguezal degradado; EA = estágio avançado de regeneração da floresta de tabuleiros; EM = estágio médio de
regeneração da floresta de tabuleiros; EI = estágio inicial de regeneração da floresta de tabuleiros; VI= vegetação das Três Ilhas; MA = macrófitas aquáticas; P = pasto;
Po = pomar e Ag = agricultura; S = Silvicultura; Am = ameaçadas; Em = Endêmicas; CH = chave; EX = exóticas; UC = Espécies com uso comercial. Continuação
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3.3.1.2

Vegetação de Restinga

3.3.1.2.1 Formações Herbáceas Inundáveis
♦ BREJO HERBÁCEO (BH)
O brejo herbáceo encontrado na APA (Figuras 3.3-1 e 3.3-2), apresenta-se ladeado pelos
cordões arenosos e na grande maioria pela formação barreira dos tabuleiros costeiros
localizado na planície de inundação. É dominado fitofisionomicamente por plantas
herbáceas das famílias Cyperaceae, Poaceae (Graminae) e Typhaceae. Entremeados
com as espécies herbáceas destas famílias surgem pequenos arbustos na fisionomia dos
brejos. Dentre as mais representativas espécies arbustivas estão: Tibouchina pallida
(quaresmeira), Tibouchina sp. (quaresmeira) atingindo altura de até 3,5 m e presença de
arbóreas esparsas como Cecropia pachystachya, Tabebuia cassinoides, Eugenia sp.1 e
Inga laurina. Em áreas mais alagadas e preferencialmente ao longo de canais de
drenagem é notada a presença marcante de Typha dominguensis, conhecida como taboa.
Em vários outros pontos verifica-se a presença de Lagenocarpus rygidus, que juntamente
com outras espécies herbáceas, em especial a briófita Sphagnum sp., formadora de
turfeiras, tornam os brejos herbáceos altamente vulneráveis a incêndios.
Na amostragem as espécies mais freqüentes foram Typha dominguensis (taboa),
Blechnum serrulatum e Eleocharis intersticta e as menos frequêntes foram Tibouchina
pallida (quaresmeira), Tibouchina sp. (quaresmeira) e Fuirena sp. (Tabela 3.3-2).
Nº DE
OCORRÊNCIAS
21

ESPÉCIE
Typha dominguensis

NOME VULGAR
Taboa

POLYPODIACEAE

Blechnum serrulatum

Samambaia do nativo

15

0,50

17

CYPERACEAE

Eleocharis intersticta

-

12

0,40

14

CYPERACEAE

Lagenocarpus rigidus

-

10

0,33

12

CYPERACEAE

Fuirena robusta

-

8

0,27

9

CYPERACEAE

Eleocharis geniculata

-

8

0,27

9

POACEAE

Paspalum millegrama

-

7

0,23

8

MELASTOMATACEAE

Tibouchina pallida

Quaresmeira

2

0,07

2

MELASTOMATACEAE

Tibouchina sp.1

Quaresmeira

2

0,07

2

CYPERACEAE

Fuirena sp.

-

1

0,03

1

86

2,87

100

FAMÍLIA
TYPHACEAE

TOTAL

FA FR%
0,70 24

Nº. de ocorrências= número de vezes em que a espécie encontra-se interceptada em cada metro linear; FA= Freqüência
Absoluta; FR= Freqüência Relativa.

Tabela 3.3-2: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (intercepto linear em 3 linhas de 20 m)
realizada na Aberta de Ericaceae, APA de Setiba-ES.
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Figura 3.3-1: Brejo Herbáceo com predomínio de
Poaceae e Cyperaceae.

Figura 3.3-2: Brejo Herbáceo com predomínio
de Poaceae.

♦ BREJO HERBÁCEO DEGRADADO (BHD)
Esta formação se encontra associada aos Brejos Arbustivos e as áreas no entorno dos
brejos são afetadas em termos da composição original, devido às pastagens que
chegaram até os mesmos (Figuras 3.3-3 e 3.3-4). Na amostragem foi detectada a
presença de Eleocharis interstincta, Cloris sp. e Blechnum serrulatum, dentre outras
(Tabela 3.3-3).

NOME VULGAR
-

Nº DE
OCORRÊNCIAS
52

FA
0,87

FR%
27,08

-

29

0,48

15,10

Samambaia do
nativo
-

25

0,42

13,02

21

0,35

10,94

Sphagneticola trilobata

-

16

0,27

8,33

CYPERACEAE

Scleria latifolia

-

15

0,25

7,81

CYPERACEAE

Eleocharis geniculata

-

12

0,20

6,25

AIZOACEAE

Sesuvium portulacastrum

-

8

0,13

4,17

CYPERACEAE

Cyperus haspans

-

7

0,12

3,65

CYPERACEAE

Cyperus sp.

-

5

0,08

2,60

2

0,03

1,04

192

3,20

100,00

FAMÍLIA
CYPERACEAE

ESPÉCIE
Eleocharis interstincta

POACEAE

Cloris sp.

POLYGALACEAE

Blechnum serrulatum

XYRIDACEAE

Xyris jupicai

ASTERACEAE

MELASTOMATACEAE Tibouchina pallida

Quaresmeira

TOTAL

Nº. de ocorrências= número de vezes em que a espécie encontra-se interceptada em cada metro linear; FA= Freqüência
Absoluta; FR= Freqüência Relativa.

Tabela 3.3-3: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (intercepto linear em 3 linhas de 20 m)
realizada no Brejo Herbáceo, APA de Setiba-ES.
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Figura 3.3-3: O pasto ocupando parte do Brejo
Herbáceo.

Figura 3.3-4: Drenagem prejudicando a vegetação
do Brejo Herbáceo.

3.3.1.2.2 Formação Herbácea não Inundada Degradada
♦ HALÓFILA-PSAMÓFILA DEGRADADA (HPD)
Esse tipo de formação vegetal é representado por espécies de hábito reptante (Figuras
3.3-5 e 3.3-6), constituídas em sua maioria por herbáceas com caules estoloníferos,
ocupando as áreas próximas da linha de praia. Uma das primeiras espécies a surgir na
linha de praia é o Blutaparon portulacoides, típica da região considerada halófila, espécie
com alta tolerância a salinidade. Quanto à formação psamófila localizada junto à praia, se
comunicando com a halófila e expandindo-se para o continente, formam o complexo
denominado de Halófila-Psamófila. Em função dos hábitos estoloníferos, as espécies
deste local têm grande capacidade de fixação de areia.

Figura 3.3-5: Halófila-psamófila logo após a
passagem de um veículo.
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Na amostragem foi detectada como principais espécies Panicum racemosum, Ipomoea
imperati e Sporobulus virginicus, (Tabela 3.3-4). Pereira et al (1992) em levantamento
fitossociológico no Parque Paulo Cesar Vinha, também detectaram o Panicum
racemosum com a espécie mais importante.
NOME
Nº DE
%
ESPÉCIE
VULGAR OCORRÊNCIAS COBERTURA FA
27
234
0,90
Panicum
racemosum
CONVOLVULACEAE Ipomoea imperati Salsa da
24
131
0,80
praia
POACEAE
22
125
0,73
Sporobolus
virginicus
LEG. FABOIOIDEA
12
112
0,40
Canavalia rosea Fava rosa
FAMÍLIA
POACEAE

POACEAE

Grama
Stenotaphrum
inglesa
secundatum
CONVOLVULACEAE Ipomoea
pes- Batata
capre
capre
AMARANTHACEAE Alternantera
littoralis
AMARANTHACEAE Blutaparon
portulacoides
CYPERACEAE
Remiria maritima Salsa-dapraia;
Salsa
TOTAL

FR DoA DoR
VC
22,88 7,80 29,81 52,69
20,34 4,37 16,69 37,03
18,65 4,17 15,92 34,57
10,17 3,73 14,27 24,44

10

40

0,33

8,48

1,33

5,09

13,57

8

45

0,27

6,78

1,50

5,73

12,51

6

42

0,20

5,09

1,40

5,35

10,43

5

34

0,17

4,24

1,13

4,33

8,57

4

22

0,13

3,39

0,73

2,80

6,19

118,00

785,00

3,93 100,00 26,17 100,00 200,00

Nº de ocorrências= números de vezes em que a espécie apareceu; % total de cobertura= cobertura de cada espécie nos
quadrados; FA= Freqüência Absoluta; FR= Freqüência Relativa; DoA= Dominância Absoluta; DoR= Dominância Relativa; VC=
Valor de Cobertura.

Tabela 3.3-4: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (parcelinhas de 1 m2 em 3 linhas de 10 m2)
realizada na formação Halófila-Psamófila, APA de Setiba-ES.

3.3.1.2.3 Formação Arbustiva Inundável
♦ ABERTA DE ERICACEA (AE)
Com vegetação composta por arbustos, trepadeiras e herbáceas, apresenta-se
organizada em moitas e entre-moitas. Neste tipo de vegetação, verifica-se que o lençol
freático se encontra próximo das camadas superiores do solo podendo a superfície em
certos locais e períodos do ano ficar úmida.
As áreas de moitas com formas geométricas variadas podem atingir até 4 metros de
altura, tendo como espécies marcantes nessas regiões como exemplo: Humiria
balsamifera, Agarista revoluta, Humiriastrum matogrossensis. Na amostragem realizada
as espécies dominantes foram Protium icicariba (almesca), Aechmea lingulata, Myrciaria
floribunda, dentre outras (Tabela 3.3-5).
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NOME VULGAR
Amescla açu, Almesca

Nº DE
OCORRÊNCIAS
20

FA FR%
0,33 13,44

Aechmea lingulata

Bromélia de serra

18

0,30 12,10

MYRTACEAE

Myrciaria floribunda

Vassourinha lisa

10

0,17

6,72

ERICACEAE

Agarista revoluta

Alicrim do rego

8

0,13

5,38

ARECACEAE

Allagoptera arenaria

Guriri

7

0,12

4,70

CLUSIACEAE

Clusia hilariana

Abaneiro

6

0,10

4,03

CACTACEAE

Cereus fernambucensis

5

0,08

3,36

ASCLEPIADACEAE

Ditassa sp.

Cacto rosa, Cacto,
Cactus
-

5

0,08

3,36

LAURACEAE

Ocotea notata

Zico

5

0,08

3,36

NYCTAGINACEAE

Shoepfia brasiliensis

Cacirema

5

0,08

3,36

SMILACACEAE

Slimax rufecens

Japecanga preta

5

0,08

3,36

HUMIRIACEAE

Humiria balsamifera

Adílio

4

0,07

2,69

MYRTACEAE

Neomitranthes obtusa

-

4

0,07

2,69

ERIOCAULACEAE

Syngonanthus imbricatus

-

4

0,07

2,69

ASTERACEAE

Baccharis sp.1

-

3

0,05

2,02

POLYGONACEAE

Coccoloba alinifolia

OCHNACEAE

Guapira pernambucensis

AQUIFOLIACEAE

Ilex integerrima.

SAPOTACEAE

Manilkara subsericea

SAPINDACEAE

FAMÍLIA
BURSERACEAE

ESPÉCIE
Protium icicariba

BROMELIACEAE

Folhado

3

0,05

2,02

João moleza

3

0,05

2,02

-

3

0,05

2,02

Sapatão

3

0,05

2,02

Paullinea weinmanifolia

Cipó paulina

3

0,05

2,02

EUPHORBIACEAE

Sebastiana glandulosa

-

3

0,05

2,02

MALPIGHIACEAE

Stigmaphyllon paralias

Mozer

3

0,05

2,02

BROMELIACEAE

Vriesea neoglutinosa

Bromélia lisa

3

0,05

2,02

MALPIGHIACEAE

Byrsonima sericea

Murici do brejo

2

0,03

1,34

LEG. CAESALPINIOIDEA

Chamaecrista ramosa

Arruda das neves

2

0,03

1,34

LYTHRACEAE

Cuphea flava

Orelinha

2

0,03

1,34

ORCHIDACEAE

Epidendrum denticulatum

Orquídea rosa

2

0,03

1,34

ERICACEAE

Gaylussacia brasiliensis

Leandro

2

0,03

1,34

ASCLEPIDACEAE

Peplonia asteria

CLUSIACEAE

Garcinia brasiliensis

RUBIACEAE

Chiococca alba

ICACINACEAE

Emmotum nitens
TOTAL

-

2

0,03

1,34

Guanandi da areia

2

0,03

1,34

-

1

0,02

0,67

Faia

1

0,02

0,67

149

2,48 100,00

Nº. de ocorrências= número de vezes em que a espécie encontra-se interceptada em cada metro linear; FA= Freqüência
Absoluta; FR= Freqüência Relativa.

Tabela 3.3-5: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (intercepto linear em 3 linhas de 20 m)
realizada na Aberta de Ericaceae, APA de Setiba-ES.
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Ocorre ainda a presença de espécies epífitas como Tillandsia stricta, T. gardneri, Vriesea
neoglutinosa (ameaçada de extinção) e de lianas como Ditassa arianeae (ameaçada de
extinção), Smilax rufescens. A entre-moitas é predominantemente formada por espécies
herbáceas e pequenos arbustos. As espécies mais comuns nas entre-moitas foram:
Marcetia taxifolia, Paepalanthus ramosus, Syngonanthus imbricatus, S. nivens,
Gaylussacia brasiliensis, Melocactus violaceus (ameaçada de extinção) dentre outras
(Figuras 3.3-7 e 3.3-8). Estudando este tipo de formação, PEREIRA e ARAÚJO, 1995,
relataram que nas entre-moitas de Ericaceae analisadas, as espécies com os maiores
valores de cobertura foram Chamaecrista ramosa, Trilepsis sp, Cuphea flava e
Paepalanthus kloctzchianus.

Figura 3.3-7: Entre-moita da Aberta de Ericaceae,
com presença marcante das Eriocaulaceae.

Figura 3.3-8: Entre-moita da Aberta de Ericaceae.

♦ ABERTA DE ERICACEAE DEGRADADA (AED)
Esta vegetação, em alguns locais foi fortemente degradada pelo aterramento com argila
para construção de estradas em loteamentos, abertura de acessos e mineração de areia
(Figura 3.3-9) e a recuperação só poderá ocorrer a partir do desaterro das mesmas,
deixando novamente aparente o solo arenoso da restinga.

Figura 3.3-9: O pasto ocupando parte do Brejo Herbáceo.

RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

125/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano
de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

O trecho amostrado da formação aberta de Ericaceae através do método de parcelas de
um metro quadrado encontra-se impactado por queimadas e apresenta como espécies
dominantes, Paepalanthus ramosus, Abildgaardia scirpoides e Marcetia taxifolia (Tabela
3.3-6).
FAMÍLIA
ERIOCAULACEAE

ESPÉCIE

Paepalanthus ramosus

CYPERACEAE

Abildigardia scirpioides

MELASTOMATACEAE Marcetia taxifolia
ERIOCAULACEAE

Syngonanthus imbricatus

CYPERACEAE

Lagenocarpus rigidus

POLYGALACEAE

Blechnum serrulatum

NOME
Nº DE
%
VULGAR OCORRÊNCIAS COBERTURA FA FR DOA
25
325
0,83 25,80 10,83
27
135
0,90 27,86 4,50
Alicrim do
nativo
13
197
0,43 13,42 6,57
7
27
0,23 7,22 0,90
5
40
0,17 5,16 1,33

DOR

VC

38,38 64,18
15,94 43,80
23,26 36,68
3,19

10,41

4,72

9,88

ASTERACEAE

Samambaia
do nativo
Paepalantus klotzschianus Pinheirinho
branco
Baccharis sp.1

XYRIDACEAE

Xyris jupicai

-

2

10

0,07 2,06

0,33

1,18

3,24

Sebastiania glandulosa

-

2

10

0,07 2,06

0,33

1,18

3,24

-

2

8

0,07 2,06

0,27

0,94

3,01

97

847

ERIOCAULACEAE

EUPHORBIACEAE

CONVOLVULACEAE Evolvulus genistoides
TOTAL

5

39

0,17 5,16

1,30

4,61

9,76

6

26

0,20 6,19

0,87

3,07

9,26

3

30

0,10 3,10

1,00

3,54

6,64

3,23 100,00 28,23 100,00 200,00

Nº de ocorrências= números de vezes em que a espécie apareceu; % total de cobertura= cobertura de cada espécie nos
quadrados; FA= Freqüência Absoluta; FR= Freqüência Relativa; DoA= Dominância Absoluta; DoR= Dominância Relativa; VC=
Valor de Cobertura.

Tabela 3.3-6: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (parcelinhas de 1 m2 em 3 linhas de 10 m2)
realizada na entre-moita da Aberta de Ericaceae, APA de Setiba-ES.

♦ BREJO ARBUSTIVO DEGRADADO (BAD)
Este tipo de formação presente na APA ocorre principalmente ao longo das margens das
planícies de inundação, em ambientes turfosos, de úmido a alagado. A degradação vem
ocorrendo por drenagem, incêndios e cortes (Figura 3.3-10).

Figura 3.3-10: Ao centro Brejo arbustivo degradado.
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Seu acesso é difícil em função do constante alagamento na maioria dos locais
encontrados. Em geral esta fitofisionomia possui porte arbustivo em torno de 4 m. Como
principais representantes desta formação têm-se as seguintes espécies: Tapirira
guianensis, Cecropia cf. lyratiloba, Tabebuia cassinoides, Tibouchina pallida, Bonnetia
anceps, Marcetia taxifolia, Protium icicariba, Lagenocarpus rigidus, Blechnum serrulatum,
Miconia cinamomifolia, Eugenia sp., Scleria latifolia, dentre outras. A parte herbácea é
caracterizada pela presença de Blechnum serrulatum, e mais raramente a presença de
Irlbachia purpurascens. Como epífita foram observadas Vriesea procera e Tillandisia
stricta. Na amostragem Lagenocarpus rigidus, Scleria latifólia, Blechnum serrulatum,
Protium icicariba, Alchornia triplinervia e Marcetia taxifolia, foram as espécies mais
freqüentes (Tabela 3.3-7).
ESPÉCIE
Nº DE OCORRÊNCIAS
FA
FR
27
0,45
17,11
Lagenocarpus rigidus
25
0,42
15,84
Scleria latifolia
25
0,42
15,84
Blechnum serrulatum
14
0,23
8,87
Protium icicariba
13
0,22
8,24
Alchornia triplinervia
12
0,20
7,60
Marcetia taxifolia
12
0,20
7,60
Tibouchina pallida
Bonnetia sp.
10
0,17
6,34
10
0,17
6,34
Guapira pernambucensis
Baccharis sp.1
8
0,13
5,07
6
0,10
3,80
Cecropia cf. lyratiloba
6
0,10
3,80
Calyptranthes brasiliensis
Asteraceae sp.
4
0,07
2,53
4
0,07
2,53
Tabebuia cassinoides
3
0,05
1,90
Irlbachia purpurescens
3
0,05
1,90
Tapirira guianensis
1
0,02
0,63
Chamaecrista ramosa
1
0,02
0,63
Oxypetalum banksii
TOTAL
184
3,07
100,00
Nº. de ocorrências= número de vezes em que a espécie encontra-se interceptada em cada metro linear; FA=
Freqüência Absoluta; FR= Freqüência Relativa.
Tabela 3.3-7: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (intercepto linear em 3 linhas de 20 m) realizada no
Brejo Arbustivo em regeneração, APA de Setiba-ES.

3.3.1.2.4 Formação Arbustiva não Inundável
♦ PÓS-PRAIA DEGRADADA (PPD)
Essa formação vegetal é típica das áreas costeiras arenosas. Tem seu crescimento
geralmente posicionado para o interior do continente a partir da formação HalófilaPsamófila, formando uma faixa paralela à praia. Tem a característica de apresentar
grande variedade de espécies espinhosas, bastante entrelaçadas, atingindo altura de até
4 m. As espécies mais comuns nesta formação são Bromelia antiacantha (gravatá),
Cereus fernambucensis (cacto), Pilosocereus arrabidae (cacto), Smilax rufescens,
Quesnelia quesneliana (gravatá), Pseudoananas sagenarius, Jacquinia armillaris
(ameaçada de extinção) e Sideroxylon obtusifolium. Estas regiões de pós-praia na APA,
são áreas que sofreram impacto no passado e vêm sofrendo na atualidade, seja por
incêndio (Figura 3.3-11) ou por corte da vegetação, encontrando-se hoje em vários
estágios de regeneração (Figura 3.3-12).
RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

127/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano
de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

Figura 3.3-11: Área de Pós-praia impactada
por incêndio.

Figura 3.3-12: Área de Pós-Praia impactada por
corte e em fase de regeneração.

No levantamento fitossociológico realizado por (FABRIS et al., 1990) em levantamento
fitossociológico, através do método de pontos em área conservada do Parque Estadual
Paulo Cesar Vinha, Schinus terebinthifolius, Quesnelia quesneliana, Scutia arenicola,
Smilax rufescens e Eugenia sulcata foram as cinco espécies com maior importância neste
tipo de formação. No presente levantamento, onde foi avaliada a freqüência das espécies
amostradas, Alternanthera brasiliana, Dalbergia Ecastophyllum, Schinus terebinthifolius,
Sophora tomentosa, foram as mais freqüentes (Tabela 3.3-8).
Na região avaliada da pós-praia pode-se observar a presença de espécies distribuídas
por toda a formação como: Allagoptera arenaria (guriri), Schinus terebinthifolius (aroeira),
Cereus fernambucensis (cacto), Sophora tomentosa, Jacquinia armillaris (pimenteira),
Syderoxylon obtusifolium, Smilax rufescens, Capparis flexuosa, Passiflora mucronata,
Alternanthera brasiliana, Guapira pernambucensis, contribuindo significativamente com
outras para composição desta formação.
Na região da Praia do Sol onde a Pós-Praia foi alterada pela ação do fogo no passado
verifica-se a ocorrência de um expressivo número de indivíduos de guriri (Allagoptera
arenaria) no aspecto fisionômico. Outras espécies são mencionadas para esta região
como: Sebastiania glandulosa, Chamaecrista ramosa, Quesnelia quesneliana, Lantana
camara, Cassytha filiformis, Paspalum maritimum, Centrosema virginianum, Pilosocereus
arrabidae, Eugenia uniflora, Borreria cf. verticillata e Stenotaphrum secundatum.
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FAMÍLIA

Perpétua branca

Nº DE
OCORRÊNCIAS
20

FA
0,50

FR%
11,76

Mangue borboleta

20

0,50

11,76

Aroeira

16

0,40

9,41

NOME VULGAR

AMARANTHACEAE

ESPÉCIE
Alternanthera brasiliana

LEG. FABOIOIDEA

Dalbergia ecastophyllum

ANACARDIACEAE

Schinus terebinthifolius

LEG. FABOIOIDEA

Sophora tomentosa

Ervilha da praia

12

0,30

7,06

CHRYSOBALANACEAE

Chrysobalanus icaco

12

0,30

7,06

POACEAE

Panicum racemosum

Maçã da praia;
Garuju; Maçãzinha da
praia
-

10

0,25

5,88

CAPPARACEAE

Capparis flexuosa

NYCTAGINACEAE

Guapira pernambucensis

SMILACACEAE

Smilax rufescens

BROMELIACEAE

Bromelia antiacantha

CYPERACEAE

Remiria maritima

AMARANTHACEAE

Altemanthera littoralis

POACEAE

Stenotaphrum secundatum

CONVOLVULACEAE

Ipomoea pes-capre

APIACEAE
AMARANTHACEAE
PASSIFLORACEAE

Passiflora mucronata

SAPOTACEAE

Sideroxylon obtusifolium

THEOPHRASTACEAE

Jacquinia armillaris

CACTACEAE

Cereus fernambucensis

ARECACEAE

Allagoptera arenaria

CACTACEAE

Pilosocereus arrabidae

BORAGINACEAE

Cordia verbenacea

MYRTACEAE

Eugenia uniflora

-

9

0,23

5,29

João moleza

9

0,23

5,29

Japecanga preta

6

0,15

3,53

Gravatá

6

0,15

3,53

Salsa-da-praia; Salsa

6

0,15

3,53

-

5

0,13

2,94

Grama inglesa

5

0,13

2,94

Batata capre

5

0,13

2,94

Hydrocotile bonariensis

-

5

0,13

2,94

Blutaparon portulacoides

-

4

0,10

2,35

Maracujazinho,
Maracujá-do-mato
Quixabeira

4

0,10

2,35

4

0,10

2,35

3

0,08

1,76

2

0,05

1,18

2

0,05

1,18

2

0,05

1,18

2

0,05

1,18

1

0,03

0,59

170

4,25

100,00

Pimenta da praia;
Pimenteira
Cacto rosa, Cacto,
Cactus
Guriri
Cacto comprido;
Cacto
Baleeira; Guaimbê
Pitanga; Pitanga
vermelha

TOTAL

Nº. de ocorrências= número de vezes em que a espécie encontra-se interceptada em cada metro linear; FA= Freqüência
Absoluta; FR= Freqüência Relativa.

Tabela 3.3-8: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (intercepto linear em 3 linhas de 20 m)
realizada na pós-Praia em regeneração, APA de Setiba-ES.
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♦ ABERTA DE CLUSIA (AC)
Ao contrário da formação aberta de Ericaceae, nesta formação o lençol freático encontrase bem mais afastado da superfície, em alguns pontos mais de seis metros abaixo. Está
organizada em moitas e entre-moitas (Figuras 3.3-13 e 3.3-14).

Figura 3.3-13: Aberta de Clusia, logo após um
trecho com aterro.

Figura 3.3-14: Entre-moita da Aberta de Clusia, com
a areia aparente.

As moitas com formas variadas, atingem altura de 4 a 6m, e são compostas
principalmente por espécies arbustivas, lianas, epífitas e herbáceas. As arbustivoarbóreas são representadas principalmente por Clusia hilariana (abaneiro), Emmotum
nitens (faia), Protium icicariba (almesca), dentre outras. Dentre as herbáceas as
Bromeliaceae têm presença marcante, principalmente a Vriesea neoglutinosa (ameaçada
de extinção), Aechmea lingulata, A. nudicaulis, que geralmente formam um anel no
entorno das moitas, além de representantes de Orchidaceae como Eltroplectris calcarata
(ameaçada de extinção), todas muito coletadas para fins paisagísticos, com exceção da
última. As entre-moitas, com vegetação predominantemente herbácea e pequenos
arbustos, dispostos de forma rala, atingem altura de cerca de 50 cm, com a superfície do
solo aparente e apresentam espécies como Chamaecrista ramosa, C. flexuosa, Vernonia
fruticulosa, Baccharis bahiensis, Syngonanthus imbricatus, dentre outras. Na amostragem
destacaram-se Aechmea lingulata e Anthurium raimundi (Tabela 3.3-9).
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME VULGAR

BROMELIACEAE

Aechmea lingulata

Bromélia de serra

Nº DE
OCORRÊNCIAS
20

FA

FR%

ARACEAE

Anthurium raimundii

Palma de são joão

18

0,30

9,38

OCHNACEAE

Guapira pernambucensis

João moleza

13

0,22

6,77

LAURACEAE

Ocotea notata

Zico

12

0,20

6,25

BROMELIACEAE

Vriesea neoglutinosa

Bromélia lisa

10

0,17

5,21

CLUSIACEAE

Kielmeyera menbranacea

Durce

9

0,15

4,69

BROMELIACEAE

Vriesea procera

Bromélia do alto

7

0,12

3,65

-

6

0,10

3,13

6

0,10

3,13

6

0,10

3,13

0,33 10,42

RUBIACEAE

Salzmannia nitida

CACTACEAE

Pilosocereus arrabidae

CLUSIACEAE

Clusia hilariana

Cacto comprido,
Cacto
Abaneiro

SMILACACEAE

Slimax rufecens

Japecanga preta

6

0,10

3,13

CACTACEAE

Cereus fernambucensis

6

0,10

3,13

BURSERACEAE

Protium heptaphyllum

6

0,10

3,13

PASSIFLORACEAE

Passiflora mucronata

5

0,08

2,60

MYRTACEAE

Myrciaria floribunda

Cacto rosa, Cacto,
Cactus
Amescla cheirosa,
Almesclam, Almesca
Maracujazinho,
Maracujá-do-mato
Vassourinha lisa

5

0,08

2,60

SAPOTACEAE

Manilkara subsericea

Sapatão

5

0,08

2,60

BURSERACEAE

Protium icicariba

5

0,08

2,60

EUPHORBIACEAE

Chaetocarpus mircinitis

Amescla açu,
Almesca
Alves farias

4

0,07

2,08

ASCLEPIADACEAE

Oxypetalum banksii

-

3

0,05

1,56

ORCHIDACEAE

Epidendrum denticulatum

Orquídea rosa

3

0,05

1,56

POLYGONACEAE

Coccoloba confusa

Confusa

3

0,05

1,56

ERIOCAULACEAE

Erythroxylum subsessile

-

3

0,05

1,56

Bromélia branca

3

0,05

1,56

Guanandi da areia

2

0,03

1,04

Cipó paulina

2

0,03

1,04

Baunilha branca

2

0,03

1,04

Mozer

2

0,03

1,04

Tocoyena bullata

Jenipapo do nativo

2

0,03

1,04

MYRTACEAE

Eugenia ovalifolia

-

2

0,03

1,04

ARECACEAE

Allagoptera arenaria

Guriri

2

0,03

1,04

BROMELIACEAE

Tillandsia gardneri

Bromélia de crista

2

0,03

1,04

CAPPARACEAE

Capparis flexuosa

-

1

0,02

0,52

CONVOLVULACEAE

Evolvulus genistoides

-

1

0,02

0,52

MYRTACEAE

Myrcia thyrsoidea

-

1

0,02

0,52

LEG. FABOIOIDAE

Centrosema virginianum

-

1

0,02

0,52

BROMELIACEAE

Tillandsia stricta

CLUSIACEAE

Garcinia brasiliensis

SAPINDACEAE

Paullinea weinmanifolia

ORCHIDACEAE

Vanilla bahiana

MALPIGHIACEAE

Stigmaphyllon paralias

RUBIACEAE

Tabela 3.3-9: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (intercepto linear em 3 linhas de 20 m) realizada
nas moitas de Clusia, APA de Setiba-ES.
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FAMÍLIA
ORCHIDACEAE

Eltroplectris calcarata

Orquídea bigode

Nº DE
OCORRÊNCIAS
1

NYCTAGINACEAE

Shoepfia brasiliensis

Cacirema

1

0,02 0,52

POLYGONACEAE

Coccoloba alinifolia

Folhado

1

0,02 0,52

OCHNACEAE

Ouratea cuspidata

Sarará

1

0,02 0,52

RUBIACEAE

Melanopsidium nigrum

Coroa de sapo

1

0,02 0,52

ASCLEPIADACEAE

Ditassa sp.

-

1

0,02 0,52

LEG. CAESALPINIOIDEA

Chamaecrista ramosa

Arruda das neves

1

0,02 0,52

Orelinha

1

0,02 0,52

192,00

3,20 100,00

LYTHRACEAE

ESPÉCIE

NOME VULGAR

Cuphea flava
TOTAL

FA FR%
0,02 0,52

Nº. de ocorrências= número de vezes em que a espécie encontra-se interceptada em cada metro linear; FA= Freqüência
Absoluta; FR= Freqüência Relativa.

Tabela 3.3-9: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (intercepto linear em 3 linhas de 20 m)
realizada nas moitas de Clusia, APA de Setiba-ES. Continuação

♦ ABERTA DE CLUSIA DEGRADADA (ACD)
Esta vegetação foi fortemente degradada pela extração de areia e aterro com argila para
construção de estradas em loteamentos e acessos, formando depressões com vegetação
totalmente alterada (Figuras 3.3-15 e 3.3-16).

Figura 3.3-15: Área de Aberta de Clusia impactada
por corte.

Figura 3.3-16: Área de Aberta de Clusia impactada e
em regeneração.

Dentre as espécies, pode-se destacar: Protium icicariba, Sacoglottis mattogrossensis,
Neomytranthes obscura, Senna australis, Clusia hilariana, Myrcia thyrsoidea, Kielmeyera
albopunctata, Ocotea notata e Emmotun nitens. No que se refere aos componentes
herbáceo-arbustivos, praticamente não se verifica alterações, uma vez que estes têm
apresentado uma recuperação mais rápida, apresentando espécies como: Panicum trinii,
Syngonanthus nivens, Vernonia fruticulosa, Chamaecrista ramosa, Stylosanthes viscosa,
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Evolvulus maximiliani, Baccharis sp, Cuphea flava, Cereus fernambucensis, Pilosocereus
arrabidae, Phyllanthus klotzschianus, Mollugo verticillata, Melanopsidium nigrum,
Allagoptera arenaria, Tocoyena bullata, Guapira pernambucensis, Ilex integerrima e
Stigmaphyllon paralias.
No remanescente de moita restante, pode-se verificar a presença de espécies como
Andira fraxiniifolia, Andira nitida, Melanopsidium nigrum, Protium icicariba, Neomytranthes
obscura, Oxypetalum banksii, Byrsonima sericea, Ocotea notata, Emmotum nitens,
Polypodium brasiliensis, Heisteria perianthomega, Smilax rufescens, Tillandsia stricta,
Vriesea neoglutinosa (ameaçada de extinção), Aechmea lingulata, Clusia hilariana e
Anthurium raimundii.
Das espécies amostradas, verifica-se que Smilax rufescens, Guapira pernambucensis,
Byrsonima sericea, Paullinia weinmanifolia e Sebastiania glandulosa foram a mais
freqüentes no trecho avaliado (Tabela 3.3-10).
FAMÍLIA

ESPÉCIE

SMILACACEAE

Smilax rufescens

NYCTAGINACEAE

Guapira pernambucensis

MALPIGHIACEAE

Byrsonima sericea

SAPINDACEAE

Paullinea weinmanifolia

NOME VULGAR

FA

FR%

Japecanga preta

Nº DE
OCORRÊNCIAS
18

0,300

12,88

João moleza

12

0,200

8,58

Murici do brejo

12

0,200

8,58

Cipó paulina

9

0,150

6,44

EUPHORBIACEAE

Sebastiana glandulosa

-

9

0,150

6,44

ASCLEPIADACEAE

Ditassa cf. arianae

-

7

0,117

5,01

ARECACEAE

Allagoptera arenaria

Guriri

7

0,117

5,01

CACTACEAE

Cereus fernambucensis

6

0,100

4,29

AQUIFOLIACEAE

Ilex integerrima

Cacto rosa, Cacto,
Cactus
-

5

0,083

3,58

BURSERACEAE

Protium heptaphyllum

POACEAE

Panicum racemosum

ORCHIDACEAE

Epidendrum denticulatum

LAURACEAE

Ocotea notata

MALPIGHIACEAE

Stigmaphyllon paralias

LEG. FABOIOIDEA

Stylosanthes viscosa

Amescla cheirosa;
Almesclam; Almesca
-

4

0,067

2,86

4

0,067

2,86

Orquídea rosa

4

0,067

2,86

Zico

3

0,050

2,15

Mozer

3

0,050

2,15

Lima

3

0,050

2,15

CLUSIACEAE

Clusia hilariana

Abaneiro

3

0,050

2,15

LEG.
CAESALPINIOIDEA
MYRTACEAE

Chamaecrista ramosa

Arruda das neves

3

0,050

2,15

Myrciaria floribunda

Vassourinha lisa

3

0,050

2,15

MYRTACEAE

Neomitranthes obscura

-

2

0,033

1,43

CLUSIACEAE

Garcinia brasiliensis

Guanandi da areia

2

0,033

1,43

BURSERACEAE

Protium icicariba

Amescla açu, Almesca

2

0,033

1,43

SAPINDACEAE

Dodonea viscosa

Vassoura vermelha

2

0,033

1,43

ICACINACEAE

Emmotum nitens

CACTACEAE

Pilosocereus arrabidae

BROMELIACEAE

Vriesea procera

SAPOTACEAE

Manilkara subsericea

LYTHRACEAE

Cuphea flava

Faia

2

0,033

1,43

Cacto comprido; Cacto

2

0,033

1,43

Bromélia do alto

2

0,033

1,43

Sapatão

2

0,033

1,43

Orelinha

1

0,017

0,72

Tabela 3.3-10: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (intercepto linear em 3 linhas de 20 m)
realizada na Aberta de Clusia em regeneração, APA de Setiba-ES.
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME VULGAR
Lantana; Mal-me-queramarelo
Folhado

Nº DE
OCORRÊNCIAS
1

FA

FR%

0,017

0,72

1

0,017

0,72

1

0,017

0,72

VERBENACEAE

Lantana camara

POLYGONACEAE

Coccoloba alnifolia

ASCLEPIADACEAE

Peplonia asteria

CONVOLVULACEAE

Evolvulus genistoides

-

1

0,017

0,72

NYCTAGINACEAE

Shoepfia brasiliensis

Cacirema

1

0,017

0,72

RUBIACEAE

Tocoyena bullata

Jenipapo do nativo

1

0,017

0,72

ASTERACEAE

Baccharis sp.

-

1

0,017

0,72

BROMELIACEAE

Vriesea neoglutinosa

Bromélia lisa

1

0,017

0,72

140

2,333

100,00

-

TOTAL

Nº. de ocorrências= número de vezes em que a espécie encontra-se interceptada em cada metro linear; FA= Freqüência
Absoluta; FR= Freqüência Relativa.

Tabela 3.3-10: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (intercepto linear em 3 linhas de 20 m)
realizada na Aberta de Clusia em regeneração, APA de Setiba-ES. Continuação

3.3.1.2.5 Formação Florestal Inundável
♦ FLORESTA PERMANENTEMENTE INUNDADA (FPermIn)
A Floresta Permanentemente Inundada na APA encontra-se conservada, atinge 20 m de
altura, sendo composta predominantemente por Tabebuia cassinoides (pau-tamanco) e
com muito menor densidade Calophyllum brasiliense (guanandi-cedro) e Alchornia
triplinervia. Nesta formação ocorre ainda Scleria latifolia, Fuirena sp., Vriesea procera,
Tillandsia stricta, Tillandsia gardnerii, dentre outras (Figura 3.3-17 e 3.3-18).
Não foi realizada amostragem nesta formação, pois a inundação estava com o nível de
água entre 50 e 10 cm acima da superfície do solo.

Figura 3.3-17: Aspecto geral da Floresta
Permanentemente Inundada.
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♦ FLORESTA PERIODICAMENTE INUNDADA DEGRADADA (FPerInD)
A região que compreende a APA possui pequeno fragmento desta formação e por se
encontrar inundada, a amostragem não pode ser realizada, sendo apenas relatada as
espécies ocorrentes no remanescente. Foram observadas as seguintes espécies:
Symphonia globulifera, Tapirira guianensis, Bactris setosa, Calophyllum brasiliense,
Alchornia triplinervia, Geonoma schotiana, Terstroemia brasiliense, Myrcia
acuminatissima, Protium icicariba, Sloania guianensis, Tabebuia cassinoides, Tibouchina
pallida e Blepharocalix salicifolius. A Euterpe sp. (palmito doce) comum nas mesmas
áreas do Parque não foi observado na APA. Na borda da formação é comum a presença
da herbácea Scleria latifolia, destacando-se como espécie típica de áreas abertas. Neste
trecho da área limite entre APA e Parque, nota-se que a construção da estrada (aterro) no
antigo loteamento vem alterando o nível do lençol freático que possivelmente poderá
modificar a composição vegetal no local com o passar dos anos. (Figura 3.3-19).

Figura 3.3-19: Aspecto geral da Floresta Periodicamente Inundada.

3.3.1.2.6 Formação Florestal não Inundável
♦ MATA SECA DE RESTINGA (MS)
Na área da APA próximo ao limite sul do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha há presença
de uma Mata Seca de Restinga onde foram estabelecidas ruas com aterro, mas a Mata
remanescente ainda mantém a estrutura da floresta, cuja vegetação apresenta grande
variação em sua estrutura e composição florística, de cobertura fechada, com altura
variando de 8 a 15 m, muito densa, favorecendo o estabelecimento de epífitas e de várias
espécies de sub-bosque (Figuras 3.3-20 e 3.3-21).
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Figura 3.3-20: Aspecto geral da Mata Seca.

Figura 3.3-21: Aspecto geral da Mata Seca.

Esta formação estabelecida sobre solo arenoso, possui grande riqueza de espécies
principalmente das arbóreas, serrapilheira abundante, podendo atingir 20 cm de
profundidade em determinados locais. Dentre as espécies arbóreas destacam-se
Campomanesia guazumiifolia (gabiroba), Myrsine guianensis (capororoca), Allophylus
puberulus, Clusia hilariana (abaneiro), Emmotum nitens (faia), Protium icicariba (almesca),
Dendropanax selloi, Pavonia alnifolia (ameaçada de extinção), dentre outras. As lianas
também estão presentes, com ocorrência de Smilax rufescens, Paullinia weinmanaefolia,
Peixotoa hispidula, Passiflora misera, entre outras. As herbáceas terrestres e epífitas são
abundantes, com representantes principalmente de Bromeliaceae, Orchidaceae, Araceae,
Piperaceae.
O epifitismo é abundante em alguns locais, tendo como principais representantes
espécies como: Tillandsia stricta, Tillandsia gardneri, Tiilandsia usneoides, Oncidium
ciliatum, Billbergia amoena, Billbergia tweedieana, dentre outras.
Na amostragem foi levantado um total de 75 indivíduos, distribuídos em 21 espécies e 13
famílias (Tabela 3.3-11). Densidade de 2500 ind./ha, com área basal de 10 m2/ha e altura
máxima de 14m. O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H') foi de 2,9, com
equidade (J’) de 0,946.
Essa formação apresentou características semelhantes às descritas por (PEREIRA,
1990a) no Parque de Setiba. Das espécies arbóreas levantadas verificou-se que Protium
heptaphyllum, Eugenia sp., Pera glabrata e Myrcia falax, foram as melhores
representadas em IVI, em função dos seus maiores valores de freqüências, densidades e
dominâncias relativas.
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FAMÍLIA
BURSERACEAE

Protium heptaphyllum

MYRTACEAE

Eugenia sp.

NOME
VULGAR
Amescla
cheirosa,
Almesclam,
Almesca
-

EUPHORBIACEAE

Pera glabrata

ESPÉCIE

NI NP
7 3

FA
100

DA
DOM
233,33 0,0034

DR
9,33

DOR FR
IVI
9,86 6,67 25,86

8

3

100

266,67 0,0023 10,67 7,62 6,67 24,96 18,29

Cinta larga

6

3

100

200

0,0037

8

9,23 6,67

Batinga
Roxa
Matheus

6

3

100

200

0,0028

8

6,91 6,67 21,57 14,91

6

3

100

200

0,0025

8

6,22 6,67 20,88 14,22

Batinga da
mussununda
-

5

3

100

166,67

0,003

6,67

6,24 6,67 19,57

4

2

66,67 133,33 0,0055

5,33

9,18 4,44 18,96 14,51

Murici do
brejo

4

2

66,67 133,33 0,0048

5,33

7,93 4,44 17,71 13,26

66,67 133,33 0,0025

5,33

4,06 4,44 13,84

9,4

23,9

IVC
19,2

17,23

MYRTACEAE

Myrcia falax

MELIACEAE

Trichilia casareti

MYRTACEAE

Gomidesia martiana

LAURACEAE

Ocotea sp.

MALPIGHIACEAE

Byrsonima sericea

SAPINDACEAE

Cupania emarginata

-

4

2

CELASTRACEAE

Maytenus obtusifolia

3

3

100

100

0,002

4

2,49 6,67 13,16

6,49

BURSERACEAE

Protium icicariba

3

2

66,67

100

0,0037

4

4,62 4,44 13,07

8,62

MYRSINACEAE

Myrsine umbellata

Café da
praia
Amescla
açu,
Almesca
Capororoca

3

3

100

100

0,0019

4

2,31 6,67 12,97

6,31

ANNONACEAE

Xylopia sericea

3

2

66,67

100

0,0034

4

4,18 4,44 12,62

8,18

2

2

66,67

66,67

0,0055

2,67

4,54 4,44 11,65

7,21

2,89 4,44 11,33

6,89

FLACOURTIACEAE Carpotroche brasiliensis
SAPINDACEAE

Matayba guianensis

ANACARDIACEA

Schinus terebintifolius

MALPIGHIACEAE

Pindaíba
branca
Sapucainha

12,9

Pitomba
rosa
Aroeira

3

2

66,67

100

0,0023

4

2

2

66,67

66,67

0,0039

2,67

3,19 4,44

10,3

5,86

Byrsonima aff.crassifolia

-

2

1

33,33

66,67

0,0037

2,67

3,05 2,22

7,94

5,71

MYRTACEAE

Eugenia rotundifolia

-

1

1

33,33

33,33

0,0054

1,33

2,24 2,22

5,8

3,58

OCHNACEAE

Cathedra rubricaulis

Baleira

1

1

33,33

33,33

0,005

1,33

2,08 2,22

5,64

3,42

MYRTACEAE

Marlierea neuwiedeana

Valtinho

1

1

33,33

33,33

0,0017

1,33

0,69 2,22

4,24

2,02

Zico

1

1

33,33

33,33

0,0011

1,33

0,47 2,22

4,03

1,8

LAURACEAE

Ocotea notata

NI = número de indivíduos; NP = Número de Parcelas; FA = Freqüência Absoluta; FR = Freqüência Relativa; DA = Densidade
Absoluta; DR = Densidade Relativa; DoA = Dominância Absoluta; DoR = Dominância Relativa; IVI = Valor de Importância; IVC
= Valor de Cobertura.

Tabela 3.3-11: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (três parcelas
de 20x5 m, DAP ≥5 cm) na Mata Seca de Restinga, APA de Setiba-ES.

♦ MATA SECA DEGRADADA (MSD)
Na APA a Mata Seca de Restinga vem sendo degradada para estabelecimento de várias
atividades como loteamentos, construções, pastagens, dentre outras (Figura 3.3-22).
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Figura 3.3-22: Mata Seca degradada na base da imagem
com a área ocupada por gramíneas.

Em alguns trechos o abandono da área está permitindo a regeneração da vegetação com
várias espécies da floresta se estabelecendo. Como por exemplo, na área do loteamento
abandonado, onde foram abertas ruas e aterradas com argila, nestas foram detectadas as
seguintes espécies em fase de regeneração: Protium icicariba, Pseudoananas
sagenarius, Peixotoa hispidula, Jacaranda puberula, Davilla sp., Paulinia weinmanaefolia,
Myrcia falax, Gomidesia martiana, Byrsomina crassifola, Kielmeyera albopunctata,
Stylosanthes viscosa, Schinus terebinthifolius, Campomanesia guaviroba, Pavonia
alnifolia (ameaçada de extinção), Pera glabrata, Cupania emarginata, Guapira
pernambucensis, Lundia cordata, Inga subnuda, Guapira opposita, além das oportunistas
e adaptadas ao solo com argila do aterro para a estrada.
Na amostragem foram levantados 58 indivíduos pertencentes a 14 espécies e 11 famílias.
A área basal foi de 3,9 m2/ha, com densidade total de 1933 ind/ha e a altura máxima foi
de 10 m. O índice de diversidade para as espécies de Shannon-Weaver (H') foi de 2,54
com equidade de (J’) de 0,92. Das espécies amostradas, verificou-se que Pera glabrata,
Byrsonima sericea, Jacaranda puberula, Schinus terebintifolius e Eugenia sp., foram as
espécies mais importantes em termos de IVI (Tabela 3.3-12).
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FAMÍLIA
EUPHORBIACEAE
MALPIGHIACEAE

ESPÉCIE

Pera glabrata

NOME VULGAR NI NP
FA
DA
Cinta larga
8
3 100,00 266,7

DOM
0,004

DR DOR FR
13,8 26,4 8,8

IVI
49

IVC
40,2

Byrsonima
sericea
Jacaranda
puberula
Schinus
terebinthifolius
Eugenia sp.

Murici do brejo

7

3

100,00 233,3

0,002

12,1

8,76

8,8 29,7 20,8

Caroba;
Carobinha
Aroeira

6

3

100,00

0,002

10,3

8,47

8,8 27,6 18,8

5

3

100,00 166,7

0,002

8,62

7,46

8,8 24,9 16,1

-

5

3

100,00 166,7

0,002

8,62

6,48

8,8 23,9 15,1

BURSERACEAE

Protium
heptaphyllum

5

2

66,67

166,7

0,002

8,62

8,03

5,9 22,5 16,7

SAPINDACEAE

Cupania
emarginata
Myrcine umbellata

Amescla
cheirosa;
Almesclam;
Almesca
-

4

3

100,00 133,3

0,002

6,9

5,96

8,8 21,7 12,9

BIGNONIACEAE
ANACARDIACEAE
MYRTACEAE

MYRSINACEAE
MYRTACEAE
SAPINDACEAE
ANNONACEAE
MYRTACEAE
LAURACEAE

200

Capororoca

3

2

66,67

100

0,003

5,17

7,45

5,9 18,5 12,6

Myrcia falax

Batinga Roxa

3

2

66,67

100

0,002

5,17

4,28

5,9 15,3 9,46

Matayba
guianensis
Xylopia sericea

Pitomba rosa

2

2

66,67

66,67

0,004

3,45

5,97

5,9 15,3 9,41

Pindaíba branca

2

2

66,67

66,67

0,002

3,45

3,88

5,9 13,2 7,33

Vassourinha lisa

3

2

66,67

100

8E-04 5,17

2,06

5,9 13,1 7,23

Zico

3

2

66,67

100

8E-04 5,17

2,04

5,9 13,1 7,21

-

2

2

66,67

66,67

0,002

2,75

5,9 12,1

Myrciaria
floribunda
Ocotea notata

FLACOURTIACEAE Casearia sp.

3,45

6,2

NI = Número de Indivíduos; NP = Número de Parcelas; FA = Freqüência Absoluta; FR = Freqüência Relativa; DA = Densidade
Absoluta; DR = Densidade Relativa; DoA = Dominância Absoluta; Dor = Dominância Relativa; IVI = Valor de Importância; IVC =
Valor de Cobertura.

Tabela 3.3-12: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (três parcelas de 20x5 m,
DAP ≥2,5 cm) na Mata Seca de Restinga Degradada, APA de Setiba-ES.

3.3.1.2.7 Vegetação dos Afloramentos Rochosos Degradada (AfRD)
É aquela que existe sobre as rochas e os litossolos, localizados entre o oceano e o
continente e um pouco mais para o interior, com uma vegetação fortemente antropizada
(degradadas) devido principalmente a grande freqüência de banhistas e turistas em toda a
área, corte da vegetação e incêndios. Para simplificar, denominou-se a vegetação destes
locais como vegetação dos afloramentos rochosos (Figuras 3.3-23 e 3.3-24).
Com altura que não ultrapassa os 4 m, esta vegetação é formada por espécies como
Pilosocereus arrabidaea, Cereus fernambucensis, Commelina virginica, Lippia sp.,
Quesnelia quesneliana, Capparis flexuosa, dentre outras.
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Figura 3.3-23: Aspecto geral da vegetação dos
Afloramentos Rochosos degradada.

Figura 3.3-24: Aspecto geral da vegetação dos
Afloramentos Rochosos degradada, com boa
capacidade de regeneração.

Dentre as espécies mais freqüentes nos trechos amostrados estão Lippia sp., Melinis
minutiflora, Quesnelia quesneliana (Tabela 3.3-13).

FAMÍLIA
VERBENACEAE

ESPÉCIE
Lippia sp.

POACEAE

Melinis minutiflora

BROMELIACEAE

Quesnelia quesneliana

SCHIZEACEAE

Nº DE
NOME VULGAR OCORRÊNCIAS FA
22
0,37

FR%
21,19

Capim gordura;
Meloso
Ponta de agulha

17

0,28

16,38

14

0,23

13,49

Anemia tomentosa

-

11

0,18

10,60

CACTACEAE

Coleocephaloscereus fluminensis

-

7

0,12

6,74

POACEAE

Panicum maximum

Colonião

6

0,10

5,78

ASTERACEAE

Gochnatia polymorpha

Camará

5

0,08

4,82

CACTACEAE

Cereus fernambucensis

4

0,07

3,85

BORAGINACEAE

Cordia verbenacea

4

0,07

3,85

ORCHIDACEAE

Prescottia sp.

Cacto rosa,
Cacto, Cactus
Baleeira;
Guaimbê
-

3

0,05

2,89

SAPINDACEAE

Dodonea viscosa

ASTERACEAE

Bidens pilosa

MYRTACEAE

Psidium guineense

ANACARDIACEAE

Schinus terebinthifolius

DILLENIACEAE

Davila rugosa

MYRTACEAE

Eugenia uniflora
TOTAL

Vassoura
vermelha
Picão preto

3

0,05

2,89

3

0,05

2,89

Araçá da praia

2

0,03

1,93

Aroeira

1

0,02

0,96

-

1

0,02

0,96

Pitanga; Pitanga
vermelha

1

0,02

0,96

104

1,73 100,00

Nº. de ocorrências= número de vezes em que a espécie encontra-se interceptada em cada metro linear; FA= Freqüência
Absoluta; FR= Freqüência Relativa.

Tabela 3.3-13: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (intercepto linear em 3 linhas de 20 m)
realizada no Afloramento Rochoso em regeneração, APA de Setiba-ES.
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3.3.1.2.8 Floresta de Tabuleiro Não Inundável Degradada
♦ ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO DA FLORESTA DE TABULEIRO (EI)
Esta tipologia compreende áreas que geralmente são destinadas a construções e/ou
cultivos de alimentos e pastagem para gado, que após determinados períodos foram
abandonadas, surgindo então as coberturas vegetais nos estágios regenerativos destas
áreas (Figuras 3.3-25 e 3.3-26).

Figura 3.3-25: No alto da imagem Estágio Inicial.

Figura 3.3-26: Aspecto geral do Estágio Inicial.

Apresentam uma vegetação bastante heterogênea, geralmente composta por plantas
invasoras e espécies nativas da Mata Atlântica. Esta formação apresenta-se com
predominância do estrato herbáceo-arbustivo, com área basal inferior a 10 m2/ha, em
alguns casos formando um emaranhado que dificulta a livre caminhada na área, atingindo
altura de até 5 m. Composta por Lantana camara (bem-me-quer), Sida carpinifolia
(vassoura-preta), Sida sp. (vassourinha), Baccharis dracunculifolia (alecrim), Cecropia
pachystachya (imbaúba), Melinis minutiflora (capim-gordura), Brachiaria sp. (braquiária),
Paspalum maritimum (capim-pernambuco), Inga laurina (ingá-mirim), Cupania sp.
(camboatã), Piptadenia gonoachantha (jacaré), Aegiphila senlowiana (molulo), Imperata
brasiliensis (sapé), Andoprogon bicornis (capim-rabo-de-burro), Vernonia scorpioides
(casadinha), Sparatosperma leucanthum (cinco-folhas), Schinus terebinthifolius (aroeira),
Myrsine umbellata (capororoa), Vernonia polyanthes (assa-peixe), Casearia sylvestris
(cafezinho), Annona sp., Lecythis pisonis (sapucaia), Coccoloba arborescens, Scleria
secans (navalha de macaco), Atallea humillis (pindoba), Himatanthus phagedeanicus,
Protium icicariba (almesca), Zeyhera tuberculosa (ipê preto), Pyrostegia sp, Allagoptera
arenaria (guriri), Mimosa pudica (dormideira), Byrsonima sericea (murici), Psidium
guineense (araçá), Stylosanthes guianensis, dentre outras.
Foram amostradas 16 espécies, pertencentes a 12 famílias num total de 80 indivíduos.
Apresentando uma densidade total de 2666 ind/ha, área basal de 7,8 m2/ha e altura
máxima de 6,50 m. Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H') de 2,2 com eqüidade
(J’) de 0,81.
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Das espécies amostradas Gochnatia polymorpha, Byrsonima sericea, Pera glabrata e
Schinus terebinthifolius, foram as mais importantes com relação aos valores de
importância (Tabela 3.3-14).

FAMÍLIA
ASTERACEAE

ESPÉCIE
Gochnatia polymorpha

MALPIGHIACEAE

Byrsonima sericea

EUPHORBIACEAE

Pera glabrata

ANACARDIACEAE

Schinus terebinthifolius

LEG. MIMOSOIDEA

Inga laurina

SAPINDACEAE

Cupania emarginata

ANNONACEAE

Xylopia sericea

MYRTACEAE

Gomidesia martiana

LECYTHIDACEAE

Eschweilera ovata

FLACOURTIACEAE

Casearia comersoniana

MYRTACEAE

Psidium guajava

MYRTACEAE

NOME
VULGAR
Camará

NI NP FA FR DA
DR DOA DOR IVC IVI
28 3 100,00 9,37933,33 35,00 0,0036 43,01 78,01 87,39

Murici do 11
brejo
Cinta larga 5

3 100,00 9,37366,67 13,75 0,0029 13,60 27,35 36,73
3 100,00 9,37 166,67 6,25 0,0072 15,41 21,66 31,03

Aroeira

6

3 100,00 9,37200,00 7,50 0,0029 7,39 14,89 24,27

Ingá mirim

2

2

-

8

3 100,00 9,37266,67 10,00 0,0013 4,26 14,26 23,64

2

2

66,67 6,25 66,67 2,50 0,0027 2,27 4,77 11,02

3

2

66,67 6,25100,00 3,75 0,0007 ,93

2

2

66,67 6,25 66,67 2,50 0,0025 2,10 4,60 10,85

2

2

66,67 6,25 66,67 2,50 0,0022 1,86 4,36 10,61

2

2

66,67 6,25 66,67 2,50 0,0014 1,21 3,71 9,96

Eugenia bahiensis

Pindaíba
branca
Batinga da
mussununda
Capa de
frade
Língua de
velho
Araçá
goiaba
Euley

3

1

33,33 3,13100,00 3,75 0,0006 ,78

MYRTACEAE

Eugenia ovalifolia

-

2

1

33,33 3,13 66,67 2,50 0,0016 1,35 3,85 6,98

POLYGONACEAE

Coccoloba confusa

Confusa

2

1

33,33 3,13 66,67 2,50 0,0012 1,02 3,52 6,65

POLYGONACEAE

Coccoloba alnifolia

Folhado

1

1

33,33 3,13 33,33 1,25 0,0025 1,05 2,30 5,42

CECROPIACEAE

Cecropia pachystachya

Imbaúba
mirim

1

1

33,33 3,13 33,33 1,25 0,0016 0,68 1,93 5,05

66,67 6,25 66,67 2,50 0,0036 3,07 5,57 11,82

4,68 10,93

4,53 7,66

NI = Número de Indivíduos; NP = Número de Parcelas; FA = Freqüência Absoluta; FR = Freqüência Relativa; DA = Densidade
Absoluta; DR = Densidade Relativa; DoA = Dominância Absoluta; Dor = Dominância Relativa; IVI = Valor de Importância; IVC =
Valor de Cobertura.

Tabela 3.3-14: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (três parcelas de 20x5 m, DAP ≥2,5 cm) no Estágio
inicial de Regeneração da Floresta de Tabuleiro, APA de Setiba-ES.

♦ ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO DA FLORESTA DE TABULEIRO (EM)
Esta formação vegetal caracterizada por um processo de regeneração um pouco mais
avançado que o estágio inicial encontra-se distribuída em vários pontos da APA (Figura
3.3-27). Para a amostragem fitossociológica coletaram-se dados em três localidades de
forma que pudesse melhor caracterizar este tipo de formação florestal. Foram amostrados
79 indivíduos, pertencentes a 24 espécies e 18 famílias, com densidade de 2.633 ind/ha.
A área basal total foi de 15,32 m2/ha, tendo indivíduos que podem chegar aos 17 metros
de altura. A diversidade, segundo o índice de Shannon-Weaver (H'), foi de 3,0 com
equidade (J) de 0,95.
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Figura 3.3-27: Aspecto geral do Estágio médio.

Das espécies amostradas as mais importantes em termos de IVI (Valor de Importância),
foram Gochnatia polymorpha, Pera glabrata, Casearia comersoniana e Protium
heptaphyllum. Outras espécies como Gomidesia martiana, Picramnia bahiensis,
Erythorxylum subssessile e Indeterminada 1 tiveram os menores valores de importância
na região amostral, em função das suas baixas freqüências, densidades e dominâncias
relativas respectivamente (Tabela 3.3-15). Outras espécies foram detectadas nesta
formação como Himatanthus phagedaenicus, Aspidosperma pyricollum, Desmoncus
orthacanthos, Attalea humilis, Jacaranda puberula, Zeyhera tuberculosa, Sparatosperma
leucanthum, Eschweilera ovata, Garcinia brasiliensis, Davila sp., Casearia sp., Inga
laurina, Sorocea hilarii, Eugenia ovalifolia, Genipa americana, Zantoxylum sp. e Cupania
sp.
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FAMÍLIA
ASTERACEAE
SAPINDACEAE

Espécie
Gochnatia
polymorpha
Matayba guianensis

SAPOTACEAE

Pouteria caimito

ANACARDIACEAE
ANACARDIACEAE

NOME
VULGAR
Camará

NI NP
9
3

FA
100

Pitomba
rosa
Pau de sapo

3

2 66,67

1

Tapirira guianensis

Capuba
Aroeira

MYRTACEAE

Schinus
terebinthifolius
Myrcia sp.

MYRSINACEAE

Myrsine umbellata

ERIOCAULACEAE
MYRTACEAE

Erythroxylum
subsessile
Gomidesia martiana

SAPINDACEAE

Cupania sp.

SIMAROUBACEAE

Picramnia bahiensis

FLACOURTIACEAE
EUPHORBIACEAE

Casearia
comersoniana
Pera glabrata

MALPIGHIACEAE

Byrsonima sericea

SIMAROUBACEAE

Simarouba amara

ERIOCAULACEAE
MELIACEAE
OLACACEAE
BURSERACEAE

ARECACEAE

DA DoM DR DoR FR IVI IVC
300 0,01 11,4 9,83 6,7 27,9 21,2
100

0,01

3,8

3,66 4,4 11,9 7,46

1 33,33 33,33

0,04 1,27

8,35 2,2 11,8 9,61

4

2 66,67 133,3

0,01 5,06

8,18 4,4 17,7 13,3

5

3

100 166,7

0 6,33

-

3

3

100

100

0

3,8

2,27 6,7 12,7 6,06

Capororoca

3

2 66,67

100

0

3,8

2,37 4,4 10,6 6,16

-

2

2 66,67 66,67

0 2,53

Batinga da
mussununda
-

1

1 33,33 33,33

0,01 1,27

1,96 2,2 5,44 3,22

1

1 33,33 33,33

0,01 1,27

1,78 2,2 5,27 3,04

Cupuba
mirim
Língua de
velho
Cinta larga

1

1 33,33 33,33

0 1,27

0,84 2,2 4,33

7

3

100 233,3

0 8,86

5,02 6,7 20,5 13,9

6

3

100

3,7 6,7 16,7

1,37 4,4 8,35

10

3,9

2,1

200

0,01 7,59

7,11 6,7 21,4 14,7

Murici do
brejo
Caxeta

2

2 66,67 66,67

0,01 2,53

5,37 4,4 12,4

3

2 66,67

Erythroxylum
subsessile
Trichilia sp.

-

1

-

Heisteria
perianthomega
Protium heptaphyllum

100

3,8

2,14 4,4 10,4 5,94

1 33,33 33,33

0 1,27

0,56 2,2 4,04 1,82

2

2 66,67 66,67

0,01 2,53

2,33 4,4

-

4

2 66,67 133,3

0,01 5,06

7,65 4,4 17,2 12,7

Amescla
cheirosa;
Almesclam;
Almesca
Brejaúba

4

2 66,67 133,3

0,01 5,06

10,6 4,4 20,1 15,7

3

1 33,33

0,01

5,08 2,2 11,1 8,88

100

0

7,9

3,8

9,3 4,86

SAPINDACEAE

Astrocaryum
aculeatissimum
Cupania emarginata

-

3

2 66,67

100

0

3,8

2,81 4,4 11,1 6,61

NYCTAGINACEAE

Guapira opposita

João mole

3

1 33,33

100

0

3,8

0,91 2,2 6,93 4,71

ANNONACEAE

Xylopia sericea

3

1 33,33

100

0,01

3,8

MYRTACEAE

Campomanesia
guaviroba

Pindaíba
branca
Gabiroba
amarela

5

2 66,67 166,7

0 6,33

3,9 2,2 9,92
2,23 4,4

7,7

13 8,56

NI = Número de Indivíduos; NP = Número de Parcelas; FA = Freqüência Absoluta; FR = Freqüência Relativa; DA = Densidade
Absoluta; DR = Densidade Relativa; DoA = Dominância Absoluta; Dor = Dominância Relativa; IVI = Valor de Importância; IVC =
Valor de Cobertura.

Tabela 3.3-15: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (três parcelas de 20x5 m, DAP ≥5 cm)
no Estágio Médio de Regeneração da Floresta de Tabuleiro, APA de Setiba-ES.
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♦ ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO DA FLORESTA DE TABULEIRO (EA)
O Estágio Avançado de Regeneração da Floresta dos Tabuleiros encontra-se
representado na Área da APA com pequenos fragmentos (Figura 3.3-28).

Figura 3.3-28: Aspecto geral do Estágio Avançado.

Estes remanescentes de floresta Atlântica dos Tabuleiros foram estudados no seu
aspecto fitossociológico no remanescente presente próximo ao Parque Aquático e nos
limites da APA em direção ao interior do continente num remanescente existente na
Fazenda Ronceti. Foram amostrados 67 indivíduos, área basal por ha de 25,24 m2, tendo
densidade total de 2.233 indivíduos por ha, atingindo altura de até 20 m. No total foram
amostradas cerca de 20 espécies em 16 famílias botânicas. O índice de diversidade de
Shannon-Weaver (H') = 2,9 com equidade (J’) de 0,96. Das espécies amostradas Tapirira
guianensis, Ocotea sp.1 e Byrsonima sericea, foram as que congregaram os maiores
valores de IVI (Tabela 3.3-16).
Outras espécies que também fazem parte da fisionomia desta formação como: Attalea
humilis, Sorocea ilicifolia, Vismia brasiliensis, Erythroxylum sp., Cecropia pachystachya,
Casearia sylvestris, Geonoma schottiana, Andira fraxinifolia, Pilocarpus sp., Carpotroche
brasiliensis, Inga laurina, Campomanesia guazumifolia, Cathedra rubricaulis, Zeyhera
tuberculosa, Allophylus puberulus, Aspidosperma pyricollum, Eriotheca pentaphylla e
Xylopia brasiliensis.
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FAMÍLIA
ANACARDIACEAE

ESPÉCIE
Tapirira guianensis

LAURACEAE

Ocotea sp.1

MALPIGHIACEAE

Byrsonima sericea

LAURACEAE

Ocotea sp.2

MELIACEAE

Trichilia elegans

FLACOURTIACEAE Casearia sylvestris
MYRTACEAE

Eugenia sp.1

SAPOTACEAE

Pouteria caimito

BURSERACEAE

Protium heptaphyllum

RUBIACEAE

Genipa americana

MYRTACEAE

Campomanesia guaviroba

MELIACEAE

Trichilia pseudoestipularis

BIGNONIACEAE

Sparatosperma leucanthum

LEG. MIMOSOIDAE Inga subnuda

NOME
VULGAR
Capuba

NI NP FA
DA DOM DR DOR FR IVI IVC
4
2 66,67 133,3 0,02 5,97 12,7 4,4 23,1 18,7

-

7

3

100 233,3

0,01 10,5

5,37 6,7 22,5 15,8

Murici do
brejo
-

4

3

100 133,3

0,02 5,97

8,82 6,7 21,5 14,8

4

3

100 133,3

0,02 5,97

8,3 6,7 20,9 14,3

Comarim

4

3

100 133,3

0,01 5,97

7,4 6,7

20 13,4

Cafézinho
do mato
-

6

3

100

200

0,01 8,96

4,34 6,7

20 13,3

6

3

100

200

0,01 8,96

4,09 6,7 19,7

4

3

100 133,3

0,01 5,97

5,8 6,7 18,4 11,8

5

3

100 166,7

0,01 7,46

4,07 6,7 18,2 11,5

2

2 66,67 66,67

0,03 2,99

7 4,4 14,4 9,99

Pau de
sapo
Amescla
cheirosa;
Almesclam;
Almesca
Jenepapeiro

13

Gabiroba
amarela
Amora da
mata
Cinco folhas

3

3

100

100

0,01 4,48

2,23 6,7 13,4 6,71

3

1 33,33

100

0,01 4,48

4,81 2,2 11,5 9,29

2

1 33,33 66,67

0,02 2,99

5,89 2,2 11,1 8,87

Ingaçu

2

2 66,67 66,67

0,01 2,99

3,33 4,4 10,8 6,31

1

1 33,33 33,33

0,05 1,49

6,74 2,2 10,5 8,23

3

2 66,67

100

0 4,48

1,22 4,4 10,1 5,69

2

2 66,67 66,67

0,01 2,99

2,47 4,4

2,05 4,4 9,48 5,03

RUTACEAE

Zantoxylom chiloperone

Jatobá
vermelho
Pitomba
rosa
-

LECYTHIDACEAE

Lecitys pisonis

Sapucaia

2

2 66,67 66,67

0,01 2,99

MYRTACEAE

Marlierea neuwiedeana

Valtinho

2

2 66,67 66,67

0,01 2,99

1,48 4,4 8,91 4,46

ARECACEAE

Astrocaryum aculeatissimum

Brejaúba

1

1 33,33 33,33

0,01 1,49

1,86 2,2 5,58 3,35

LEG.
Hymenaea rubiflora
CAESALPINIOIDEA
SAPINDACEAE
Matayba guianensis

9,9 5,46

NI = Número de Indivíduos; NP = Número de Parcelas; FA = Freqüência Absoluta; FR = Freqüência Relativa; DA = Densidade
Absoluta; DR = Densidade Relativa; DoA = Dominância Absoluta; Dor = Dominância Relativa; IVI = Valor de Importância; IVC =
Valor de Cobertura.

Tabela 3.3-16: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (três parcelas de 20x5 m, DAP ≥5 cm)
no Estágio Avançado de Regeneração da Floresta de Tabuleiro, APA de Setiba-ES.

♦ FLORESTA DE VÁRZEA DEGRADADA (FVD)
Esta se encontra na planície de inundação na região de domínio da Formação Barreiras,
citada por (PEIXOTO e GENTRY, 1990) para a Reserva Florestal de Linhares. Na área de
estudo apresenta-se muito semelhante em estrutura e composição florística à Floresta
Periodicamente Inundada descrita para a restinga. Os pequenos fragmentos encontramse degradados pela pressão antrópica, assoreamento e principalmente por incêndio
(Figura 3.3-29). Com vegetação próxima aos Brejos Arbustivos e até mesmo Herbáceos
em determinados pontos, atinge altura de até 15 m. Esta formação florestal apresenta-se
alterada pelo corte de árvores no passado, com descaracterização da floresta original.
Foram amostrados 61 indivíduos, distribuídos em 17 espécies, pertencentes a 13 famílias.
Densidade de 2.600 ind/ha, com área basal de 13,3 m2/ha, altura máxima de 11 metros e
diversidade de espécies (S) de Shannon-Weaver (H') de 2,51, com equidade (J’) de 0,81.
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Das espécies amostradas Miconia cf. cinamomifolia, Pera glabrata, Symphonia
globulifera, Calophyllum brasiliense e Sapium glandulatum, foram as que apresentaram os
maiores valores de IVI, correspondentes às maiores freqüências, densidades e
dominâncias relativas (Tabela 3.3-17).
FAMÍLIA
ESPÉCIE
MELASTOMATACEAE Miconia cf. cinamomifolia

NOME
VULGAR
Guaratã

NI NP
14
3

FA
DA DOM
100 466,7 0,01

DR DOR FR IVI IVC
18 18,7 7,7 44,3 36,6

EUPHORBIACEAE

Pera glabrata

Cinta larga

6

3

100

200

0,01 7,69

19,3 7,7 34,6

CLUSIACEAE

Symphonia globulifera

Guanandi

7

3

100 233,3

0,01 8,97

11,1 7,7 27,8 20,1

CLUSIACEAE

Calophyllum brasiliense

6

3

100

200

0 7,69

6,96 7,7 22,4 14,7

EUPHORBIACEAE

Sapium glandulosum

Guanandi
preto,
Guanandi
cedro
Leiteirinha

6

3

100

200

0 7,69

5,99 7,7 21,4 13,7

MALPIGHIACEAE

Byrsonima sericea

4

3

100 133,3

0,01 5,13

7,74 7,7 20,6 12,9

BIGNONIACEAE

Tabebuia cassinoides

5

3

100 166,7

0 6,41

3,25 7,7 17,4 9,66

ANNONACEAE

Xylopia sericea

4

3

100 133,3

0 5,13

3,56 7,7 16,4 8,69

BURSERACEAE

Protium icicariba

4

2 66,67 133,3

0 5,13

4,79 5,1 15,1 9,92

ARECACEAE

Bactris setosa

4

2 66,67 133,3

0 5,13

3,63 5,1 13,9 8,76

ANACARDIACEAE

Tapirira guianensis

3

2 66,67

100

0 3,85

3,77 5,1 12,7 7,61

CECROPIACEAE

Cecropia pachystachya

MYRSINACEAE

Murici do
brejo
Pautamanco;
Tagibibuia
Pindaíba
branca
Amescla
açu;
Almesca
Tucum do
brejo
Cupuba

27

3

2 66,67

100

0 3,85

2,99 5,1

Myrsine umbellata

Imbaúba
mirim
Capororoca

3

2 66,67

100

0 3,85

2,39 5,1 11,4 6,23

MELASTOMATACEAE Tibouchina palida

Quaresmeira

4

1 33,33 133,3

0 5,13

2,12 2,6 9,81 7,25

2

2 66,67 66,67

0 2,56

1,42 5,1 9,11 3,98

2

1 33,33 66,67

0 2,56

1,15 2,6 6,28 3,72

1

1 33,33 33,33

0 1,28

1,2 2,6 5,05 2,48

LEG. FABOIOIDEA

Andira nitida

ICACINACEAE

Emmotum nitens

Angelim de
morcego
Faia

CLUSIACEAE

Tovomitopsis sp.

-

12 6,84

NI = Número de Indivíduos; NP = Número de Parcelas; FA = Freqüência Absoluta; FR = Freqüência Relativa; DA = Densidade
Absoluta; DR = Densidade Relativa; DoA = Dominância Absoluta; Dor = Dominância Relativa; IVI = Valor de Importância; IVC =
Valor de Cobertura.

Tabela 3.3-17: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (três parcelas de 20x5 m, DAP ≥5 cm) na Floresta
de Várzea, APA de Setiba-ES.

Figura 3.3-29: Aspecto geral da Floresta de Várzea em regeneração.
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3.3.1.2.9 Vegetação de Manguezal Degradada
♦ MANGUEZAL DEGRADADO (MD)
As regiões que compreendem os ecossistemas costeiros denominados de Manguezais
são caracterizadas por sedimentos lodosos ou pantanosos e apresentam uma baixa
representatividade de espécies vegetais. A vegetação é basicamente caracterizada pelas
espécies Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa e Avicennia schaueriana. Na área
da APA de Setiba são encontradas estas três espécies fazendo parte da composição dos
remanescentes de manguezais que se encontram ao longo das margens do rio Una.
Estes remanescentes foram fortemente degradados por ação antrópica (Figura 3.3-30),
com aterros, habitações, corte de árvores e atualmente encontra-se em regeneração. A
região abaixo da ponte sobre o rio Una em direção ao oceano apresenta aglomerados de
vegetação formados basicamente por Laguncularia racemosa, com indivíduos esparçados
de Avicennia schaueriana e Rhizophora mangle. Na região acima da ponte do rio Una,
encontra-se pequeno aglomerado de Rizophora mangle entremeada com Laguncularia
racemosa.
A amostragem fitossociológica, realizada abaixo da ponte do Rio Una, revelou altura
média de 3 m e maior índice de valor de importância e de cobertura para Laguncularia
racemosa, considerada a mais pioneira das três espécies amostradas (Tabela 3.3-18).

FAMÍLIA
COMBRETACEAE
AVICENNIACEAE
RIZOPHORACEAE

NOME
ESPÉCIE
VULGAR NI
Laguncularia racemosa Mangue 22
branco
Avicennia schaueriana Mangue 5
preto
Mangue 1
Rhizophora mangle
vermelho

NP FA
FR DA DR DoA DoR IVI IVC
1 100 33,33 4500 97,40 0,0004 93,42 224,1 190,8
1

100 33,33 1000 2.16 0,0009 4,34 39,83 6,5

1

100 33,33 200 0,43 0,0022 2,25 36,01 2,6

NI = Número de Indivíduos; NP = Número de Parcelas; FA = Freqüência Absoluta; FR = Freqüência Relativa; DA = Densidade
Absoluta; DR = Densidade Relativa; DoA = Dominância Absoluta; Dor = Dominância Relativa; IVI = Valor de Importância; IVC =
Valor de Cobertura.

Tabela 3.3-18: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (três parcelas de 20x5 m, DAP ≥5 cm) no Manguezal
em Regeneração abaixo da ponte do rio Una, APA de Setiba-ES.

Outro trecho amostrado está localizado às margens do rio Una, acima da ponte. A
formação apresentou, altura média de 8 m e maior índice de valor de importância e de
cobertura para Rhizophora mangle (Tabela 3.3-19).

FAMÍLIA
RIZOPHORACEAE
COMBRETACEAE

NOME
VULGAR NI
Mangue 67
vermelho
Laguncularia racemosa Mangue 9
branco
ESPÉCIE
Rhizophora mangle

NP
3
2

FA
100

FR DA DR DoA DoR IVI IVC
60 744,4 88,16 0,0069 62,33 210,4 150,4

66,67 40

100 11,84 0,0312 37,67 89,5 49,5

NI = Número de Indivíduos; NP = Número de Parcelas; FA = Freqüência Absoluta; FR = Freqüência Relativa; DA = Densidade
Absoluta; DR = Densidade Relativa; DoA = Dominância Absoluta; Dor = Dominância Relativa; IVI = Valor de Importância; IVC =
Valor de Cobertura.

Tabela 3.3-19: Parâmetros fitossociológicos da amostragem (três parcelas de 20x5 m, DAP ≥5 cm) no Manguezal
em Regeneração acima da ponte do rio Una, APA de Setiba-ES.
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Figura 3.3-30: Manguezal degradado e em regeneração.

3.3.1.2.10 Agricultura (Ag)
Quanto à agricultura na região, ela é basicamente de subsistência, sendo poucas áreas
destinadas à produção extensiva de alimentos. Das espécies cultivadas pode-se observar
a presença de mandioca (Manihot sp.), café (Coffea sp.), coco (Coccos nucifera), feijão
(Phaseolus vulgaris), dentre outras.

3.3.1.2.11 Silvicultura (S)
Este tipo de atividade na APA esta relacionada ao cultivo de espécies madeireiras
(Eucalyptus sp.) e produtoras de borracha como a seringueira (clones oriundos do
cruzamento de Hevea brasiliensis com outras espécies do gênero – Figura 3.3-31).

Figura 3.3-31: Aspecto geral do Seringal.
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3.3.1.2.12 Pomar (Po)
Na APA, as áreas com loteamento praticamente se transformaram em regiões
residenciais, onde vêm sendo cultivadas pelos moradores espécies de interesse alimentar
como frutíferas e ornamentais, além da presença de terrenos baldios (Figura 3.3-32). Com
isso parte das áreas são edificadas e outras utilizadas como pomares. Com relação às
espécies cultivadas, estas muitas vezes se encontram entre algumas nativas da região.
Das espécies cultivadas pode-se destacar a presença de Citrus sp. (laranjeira, limoeiro,
mexeriqueira), Anacardium occidentale (cajueiro), Coccos nucifera (coqueiro), Musa
parasidiaca (bananeira), Mangifera indica (mangueira), Syzygium cumini (jamelão),
Psidium guajava (goiabeira), dentre outras.

Figura 3.3-32: Aspecto geral do que se considerou como Pomar
(terreno baldio, frutíferas e residência).

3.3.1.2.13 Pasto (P)
São as áreas destinadas ao cultivo de espécies vegetais para alimentação dos animais
domésticos como bovinos e eqüinos. As espécies cultivadas são basicamente formadas
por gramíneas, atingindo altura de até 2 m (Figura 3.3-33). Dentre as espécies destacamse Paspalum maritimum (capim-pernambuco), Brachiaria sp. (braquiária) e Melinis
minutiflora (capim-gordura). Com presença de ruderais como Vernonia scorpioides
(casadinha), Vernonia pholiantes (assa-peixe), Lantana camara (bem-me-quer), Sida
carpinifolia (vassoura-preta), Sida sp. (vassourinha), Imperata brasiliensis (sapé),
Andoprogon bicornis (capim-rabo-de-burro) e Baccharis dracunculifolia (alecrim).
Apresenta ainda vários indivíduos de espécies componentes de estágios de regeneração
da Mata Atlântica como Piptadenia gonoachantha (jacaré), Aegiphila selowiana (molulo),
Sparatosperma leucanthum (cinco-folhas), Gochnatia polymorpha (camará), dentre
outras.
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Figura 3.3-33: Área de mata ciliar e de Brejo transformados em Pasto.

3.3.1.2.14 Vegetação das Três Ilhas
O arquipélago das Três Ilhas (Figura 3.3-34), encontra-se composto pelas seguintes cinco
ilhas: Quitongo, Leste-Oeste, Guanchumbas, Cambaião e Guararema. Formadas por
rochas que atingem aproximadamente até 15 m acima da maré mais alta, coberta por
uma camada de solos (litossolos). Este conjunto de Ilhas encontra-se em frente ao
Parque Estadual Paulo Cesar Vinha no oceano Atlântico.
O oeste da ilha Guararema é ocupado por vegetação do tipo graminóide com altura em
torno de até 50 cm, com presença da gramínea Stenotaphrum secundatum, típica da
formação Psamófila-Reptante. Nas áreas mais altas e em quase todo o entorno da Ilha,
onde o solo é raso e escuro, existe uma vegetação herbácea com aproximadamente 1 m
de altura formada por espécies das famílias Cactáceas, Bromeliáceas, Leguminosas e
Gramíneas, típicas deste tipo de ambiente, entremeadas com outras espécies. Na região,
também se verifica a presença de pequenos arbustos com poucas arbóreas atingindo
altura de até 8 m. A vegetação mais densa tem a característica de formar um
emaranhado, que torna praticamente impossível que as pessoas transitem.
Na Ilha Guanchumbas a vegetação tem altura de até 1,5 m logo após as marés mais altas
e em todo o entorno da Ilha, composta por espécies tolerantes a estes ambientes, como
Cactaceae, Bromeliaceae, Leguminosae, Poaceae (gramíneas), dentre outras. O que
torna a vegetação como um grande emaranhado, com espécies marcantes como Cereus
fernambucensis (cacto), Quesnelia quesneliana (bromélia) e Hibiscus tiliaceus
(guanchumas).
Com relação à ilha Leste-Oeste, apresenta uma vegetação nos bordos acima da linha da
maré que chega até 1,5 m de altura. Representada pelas famílias Leguminosae,
Cactaceae, Poaceae (gramíneas), Bromeliaceae, dentre outras. Das espécies presentes
no local convém ressaltar a importância de Cereus fernambucensis (cacto), Quesnelia
quesneliana (bromélia) e Guapira pernambucensis (guapira), caracterizando um
verdadeiro emaranhado de difícil movimentação,
Na Ilha Quitongo, a vegetação herbácea atinge cerca de 1 m de altura. Dominada por
gramíneas além das freqüentes Bromeliáceas, Leguminosas, Cactáceas, dentre outras.
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Nesta ilha, encontra-se também uma vegetação arbustivo-arbórea, que é naturalmente
podada pelo vento, mas quando protegida pode atingir 5 m de altura, onde o solo possui
maior profundidade. Também forma um emaranhado, dificultando a livre movimentação
de humanos em seu interior sem abertura de picadas. Nesta ilha, a atividade antrópica
tem sido intensa, de forma que a fisionomia da vegetação tem sido alterada pelo corte e
principalmente incêndios. Pode-se verificar ainda a presença de espécies invasoras ou
exóticas como Psidium guajava (goiabeira), Coccos nucifera (coqueiro), Leucaena
leucocephala (leucena), Clitoria fourchildiana (sombrero), Citrus sp. (limoeiro), Musa
paradisiaca (bananeira) e Panicum maximum (capim colonião).
A vegetação encontrada na Ilha Cambaião é formada em parte por plantas herbáceas do
tipo graminóide com até 1 m de altura. Apresenta espécies como Imperata brasiliensis
(sapé), além de Cactáceas, Bromeliáceas e Leguminosas, dentre outras. É marcante a
presença da piteira Fourcroya gigantea, atingindo altura de até 6 m, distribuída em toda a
área. A vegetação é rala e permite o fácil acesso através de caminhadas. Isso
possivelmente tem contribuído muito para a ação humana na ilha, alterando assim a sua
vegetação, com ações diversas através de incêndio e corte, contribuindo também para a
introdução de espécies vegetais exóticas como Leucaena leucocephala (leucena) e Musa
paradisiaca (bananeira), dentre outras.
No arquipélago, tem ocorrido desde longa data a ocupação desordenada pelo ser
humano, que por sua vez tem proporcionado alterações na composição natural das ilhas.
Outras agressões que também devem ser relatadas é a presença de espécies invasoras
como Leucaena leucocephala, Fourcroya gigantea, (piteira) e Panicum maximun (capim
colonião), que mudam a fisionomia natural das ilhas. Além da mudança na fisionomia,
outras alterações têm sido observadas no local, relativas principalmente à presença de
lixo doméstico (garrafas plásticas, latas de cerveja, sacos plásticos, etc), constantemente
deixados na ilha em razão das atividades antrópicas, seja por turistas ou pescadores,
além do risco de incêndios na vegetação devido principalmente às fogueiras produzidas
por esses visitantes.

Figura 3.3-34: Arquipélago das três Ilhas.
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3.3.1.2.15 Levantamento Etnobotânico
A etnobotânica é a parte da botânica que tem estudado a utilização das plantas pelo
homem dentro das mais variadas formas, desde o uso na alimentação até habitações,
medicina e outras.
O conhecimento popular é que se revela grandioso, devido às informações que são
colhidas e que muitas vezes foram armazenadas durante várias gerações passando dos
pais para os filhos. A grande utilização dos vegetais se faz mais nas regiões de interior,
no campo, onde muitas vezes o acesso a médicos é mais difícil.
O estudo etnobotânico aqui realizado fez-se presente na área correspondente à APA no
entorno do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha. Este foi realizado através de entrevistas
com moradores da região, principalmente os mais antigos, em virtude de que os mais
novos quase nunca souberam informar ou não tinham realmente conhecimento sobre a
utilização das plantas pela população.
Um fato interessante a ser relatado é que a maioria das pessoas procuradas para serem
entrevistadas não quiseram dar informações sobre a utilização das plantas da região.
No Espírito Santo os estudos correspondentes à etnobotânica se concentram nos
trabalhos (SIMONELLI e PEREIRA, 1996) e (JESUS, 1997) todos ao norte do Estado, em
Aracruz e São Mateus/Conceição da Barra, respectivamente.
As espécies com utilização etnobotânica pelos moradores da região são destacadas na
Tabela 3.3-20.
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME VULGAR

OCORRÊNCIA

PARTE DA
PLANTA
UTILIZADA
folhas e frutos

Anacardiaceae

Schinus
terebinthifolius

aroeira

Restinga e
Tabuleiros

Asteraceae

Echinodorum
grndiflorum
Vernonia
pholiantes
Sparthosperma
leucanthum
Pyrostegia
venusta

chapéu de couro

Tabuleiros

folhas

assa-peixe

Tabuleiro

cinco-folhas

Tabuleiro

flores e folhas
jovens
folhas

erva de São João

Tabuleiro e
Restinga

flores

Leonotis
nepetaefolia
Cordia verbenacea

cordão de frade

Tabuleiro

folhas

baleeira

Tabuleiro e
Restinga
degradada
Tabuleiro e
Restinga

folha

Bignoniaceae

Labiatae
Boraginaceae

Burseraceae

Cactaceae

Protium
hepataphyllum

almesca

resina e fruto,

Protium icicariba

almesca

Restinga

fruto e resina

Cereus
fernambuscensis

cactus

Restinga e
Afloramentos
Rochosos

fruto

FORMA DE UTILIZAÇÃO
Das folhas se faz o chá que pode ser usado para cicatrizar e banhar feridas. Além deste
uso Jesus (1997) cita para Guriri/ES, que as folhas podem ainda ser utilizadas para
combater úlcera e gastrite. Já Pio Correia (1984) cita as propriedades para esta espécie
com poder adstringente, além de estimulante, tônica e anti-nevrálgica. Com relação aos
frutos a menção a ser feita segundo as informações obtidas é que estes são colhidos e
vendidos para terceiros, sem que fosse mencionado qualquer uso na região.
É muito usada na fabricação de chás contra cólicas de fígado. O chá deve ser feito
fervendo as folhas.
As flores são utilizadas para se fazer o chá que deve ser tomado contra gripe. Enquanto
que as folhas jovens podem ser mastigadas para combater azia e mal estar.
As folhas podem ser usadas para fazer o banho e utilizando-o contra coceira no corpo.
Destas, ainda pode-se preparar o chá que funciona como depurativo de sangue.
Quando colocadas no álcool podem ser utilizadas contra manchas no corpo conhecidas
como pano branco, que são caracterizadas como micoses. Deve ser passada sobre as
manchas até que desapareçam.
Pode-se tomar o chá feito com as folhas e segundo o conhecimento popular tem sido
usado contra pressão alta e diabetes.
Das folhas pode-se fazer o chá que é indicado para tratar pessoas que possuem
osteoporose.
Sua resina misturada ao álcool é utilizada para massagens em locais onde houve
pancadas, edemas, e mesmo ossos quebrados. Deve ser usada enquanto estiver sentindo
dor.
O fruto é utilizado como comestível devido à presença de uma polpa com sabor
azedo/adocicado, sendo muito apreciado por algumas pessoas,
Jesus (1997) cita para a região de Guriri em São Mateus/Conceição da Barra - ES, que a
população local faz uso da resina contra dores no peito e no estômago, já as folhas são
usadas para combater gripe e os frutos verdes combatem dores em geral e quando
maduros são usados na alimentação. Segundo Simonelli e Pereira (1996), em estudos
realizados na Reserva Indígena de Comboios no município de Aracruz/ES, a resina é
utilizada pelos índios para mascar e o fruto para a alimentação.
O fruto é usado na alimentação e a resina apresenta as mesmas utilizações citadas para o
Protium heptaphyllum.
Este é utilizado na alimentação humana, sendo também relatado por Simonelli e Pereira
(1996) e Jesus (1997) ao norte do Estado.

Tabela 3.3-20: Espécies com utilização etnobotânica pelos moradores da região de inserção da APA de Setiba.
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Chrysobalanaceae

Chrysobalanus
icaco

gajuru ou
maçãzinha da
praia

Restinga

PARTE DA
PLANTA
UTILIZADA
raiz e fruto

Cyperaceae

Remiria maritima

Restinga

toda a planta

Leg. Faboideae

Zornia latifoia

Tabuleiro

toda a planta

Myrtaceae

Campomanesia
guazumifolia

salsa-da-praia ou
salsa
arrozinho-docampo
gabiroba

Tabuleiro e
Restinga

fruto

FAMÍLIA

Nyctaginaceae
Passifloraceae

Orchidaceae

ESPÉCIE

NOME VULGAR

OCORRÊNCIA

Eugenia uniflora

pitanga

Restinga e
Tabuleiro

fruto

Bougainville
spectabilis
Passiflora
mucronata
Passiflora alata

três marias

Tabuleiro

maracujazinho,
maracujá-do-mato
maracujá-do-mato

Restinga

toda a planta ou
os ramos florais
fruto

Brassavola
flagelaris
Cattlleya gutatta

Restinga e
Tabuleiro

fruto

parasita

Restinga

folhas

orquídea ou
parasita

Restinga e
Tabuleiro

planta toda

FORMA DE UTILIZAÇÃO
O fruto quando maduro é utilizado na alimentação, já a raiz é usada para fazer o chá que é
usado para combater diabetes. Este mesmo uso foi citado por Jesus (1997) para região
norte do Estado do Espírito Santo.

A planta pode ser colocada na cachaça ou no vinho e ser tomada de uma a duas vezes ao
dia. Ajuda a combater dores no corpo e nos rins, como também descrito por Jesus (1997).
Ela é indicada para pessoas com problemas de rins, dela se prepara o chá que deve ser
tomado.
Deste vegetal o fruto é apreciado como alimento. Segundo Simonelli e Pereira (1996) esta
mesma forma de utilização é feita pelos índios na Reserva Biológica de Comboios em
Aracruz/ES.
O fruto é muito apreciado na alimentação humana. Para a Ilha de Guriri/ES, Jesus (1997),
cita o uso das folhas e brotos com diversas finalidades (broto contra diarréia, e as folhas
contra gripe, tosse, hemorragia).
Esta espécie apresenta potencial ornamental, devido às brácteas coloridas que envolvem
as flores. Pode ser usada para ornamentar arranjos de flores ou no paisagismo de jardins.
Devido ao sabor agradável do fruto vem sendo usado na alimentação.
Esta espécie apresenta um fruto de maior tamanho que o da P. mucronata, sendo muito
apreciado para fazer suco, considerado como calmante. É descrito por Simonelli e Pereira
(1996) e Jesus (1997) como comestível.
Segundo as informações as folhas são usadas na forma de chá como estimulante sexual,
um afrodisíaco.
A exploração desta espécie se faz em função da beleza de suas flores além de possuir
aroma agradável quando florida.

Tabela 3.3-20: Espécies com utilização etnobotânica pelos moradores da região de inserção da APA de Setiba. Continuação
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3.3.1.2.16 Espécies Ameaçadas de Extinção
Através de observações de campo, foram identificadas as espécies raras e aquelas
ameaçadas de extinção, em conformidade com a legislação vigente (Portaria nº 37-N –
IBAMA, abril/1992 e Decreto Estadual 1499-R de 14/06/05).
Foram detectadas seis espécies vegetais vasculares ameaçadas de extinção na APA de
Setiba, destas, cinco se encontram classificadas como vulneráveis e uma como
criticamente em perigo (Tabela 3.3-21).
FAMÍLIA
ASCLEPIADACEAE
BROMELIACEAE
CACTACEAE
MALVACEAE
ORCHIDACEAE

ESPÉCIE
NOME VULGAR
Ditassa arianeae Fontella e E. A.
Schwarz
Vriesea neoglutinosa Mez
Bromélia lisa
Melocactus violaceus Pfeiff. subsp.
Coroa de frade
violaceus
Pavonia alnifolia A. St.-Hil.
Algodoeiro amarelo
Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay e H. R.
Orquídea bigode
Sweet
Pimenta da praia,
Pimenteira

THEOPHRASTACEAE Jacquinia armillaris Jacq.

STATUS
CRITICAMENTE EM PERIGO
VULNERÁVEL
VULNERÁVEL
VULNERÁVEL
VULNERÁVEL
VULNERÁVEL

Tabela 3.3-21: Espécies ameaçadas de extinção no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, Guarapari-ES.

A Ditassa arianeae, Melocactus violeceus, Eltroplectris calcarata e Vriesea neoglutinosa,
foram detectadas nas restingas em moitas (Aberta de Clusia e Aberta de Ericaceae). Já a
Jacquinia armillaris na Pós-Praia e Pavonia alnifolia na Mata Seca na APA próximo ao
limite sul do Parque.

3.3.1.2.17 Recomendações
Promover a recomposição através de plantio de espécies nativas nas matas ciliares e nas
áreas de reserva legal. Recomenda-se o plantio de mudas devido à inexistência de
fragmentos remanescentes em bom estado de conservação de Mata Atlântica na região.
Intensificar a fiscalização no arquipélago das Três Ilhas com o intuito de evitar incêndios,
corte de vegetação e deposição de lixo não biodegradável.
Incluir na área do Parque a Mata Seca de Restinga existente nos limites da APA com a
face sul do Parque, pois a Mata Seca apesar de possuir estradas abertas com aterro de
argila, possui vegetação expressiva e espécie ameaçada de extinção.
Incluir na área do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha a Floresta Permanentemente
Inundada existente nos limites entre o Parque e APA, pois na área do Parque existe
apenas uma pequena área desta formação, além disto, a referida formação se encontra
em excelente estado de conservação.
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Incluir na área do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, as formações em moitas entremoitas (Aberta de Clusia e de Ericaceae) existentes nos limites entre a APA e o Parque,
nas proximidades da torre de telecomunicações, pois as referidas formações, apesar de
terem sofrido impactos, possuem fragmentos em bom estado de conservação e espécies
ameaçadas de extinção.
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3.3.2 FITOBENTOS
O conhecimento dos pontos de maior riqueza de táxons ou de maior interesse ambiental é
fundamental para o estabelecimento de critérios de uso de um parque ou APA. No caso
do Arquipélago das Três Ilhas, o estudo preliminar realizado em 200072 detectou a
ocorrência de 92 táxons de categoria infragenérica (22 Chlorophyta, 24 Phaeophyta e 46
Rhodophyta). Nesse estudo a espécie Hincksia onslowensis teve sua primeira citação
para águas rasas do Atlântico Sul e as espécies Acinetospora crinita, Ganonema
farinosum, Champia minuscula, Porphyra acanthophora var. acanthophora e Lomentaria
rawitscheri foram pela primeira vez citadas para o Estado do Espírito Santo. Outras
Unidades de Conservação já foram alvos de levantamentos preliminares, tais como:
Parque Nacional Marinho dos Abrolhos - Bahia73, APA dos Tamoios74, APA de Cairuçu75 e
Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul na Ilha Grande76, as três últimas no Estado do
Rio de Janeiro.
O objetivo do presente trabalho foi listar e descrever a distribuição vertical dos táxons de
macroalgas do Arquipélago das Três Ilhas e costão da Lagoa de Caraís, contribuindo,
assim, para o Plano de Manejo da APA de Setiba e o Plano de Manejo do Parque
Estadual Paulo Cesar Vinha.
3.3.2.1 Aspectos Metodológicos
As coletas foram realizadas em 7 pontos distribuídos da seguinte forma (Figura 3.3-45):
 Ilha Cambaião: em frente ao ponto de desembarque de visitantes;
 Ilha Guararema: #1 - costão lado esquerdo da prainha e #2 – costão lado direito;
 Ilha Quitongo: #1 – ponto de desembarque de visitantes e #2 – ponto alternativo de

desembarque;
 Costão rochoso junto a Lagoa de Caraís: #1 – ponta do costão, incluindo poças de

maré e #2- lateral direita, próximo a entrada da lagoa.

O estudo se concentrou nas comunidades de substrato rochoso da região supra litorânea
até a sublitorânea rasa (até cerca de 3 metros de profundidade).
A coleta de material e observações foram realizadas ao longo de dois dias de coletas nas
ilhas (29 e 30 de abril) e um dia no continente (1 de maio de 2006).

72

(NASSAR, SOUZA & YONESHIGUE-VLAENTIN, 2001).
(IBAMA, 1991).
(FALCÃO et al. 1992).
75
(FIGUEIREDO-CREED & YOCIE YONESHIGUE-VALENTIN 1997).
76
(GESTINARI et al. 1998).
73
74
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 AMOSTRAGEM NÃO DESTRUTIVA: DISTRIBUIÇÃO VERTICAL DAS ESPÉCIES
NO COSTÃO ROCHOSO
Três (3) transectos de 10 metros de extensão, foram posicionados perpendicularmente à
linha d’água e paralelamente entre si (aleatório). Os transectos se iniciaram após a faixa
de ocorrência de cracas, cuja largura foi estimada em todos os pontos, até onde foi
observada a ocorrência de macroalgas. A cada intervalo de 0,50 m foram posicionados
amostradores (quadrado de 0,25 m de lado) contendo 100 pontos de interseção (Figura
3.3-36), foram escolhidos aleatoriamente, 20 destas interseções. Os valores obtidos foram
transformados em percentagem de freqüência (%/625cm2). Em cada interseção foi
registrada alga localizada imediatamente abaixo do ponto. Sempre que possível essas
algas foram identificadas até o nível de espécie. Em laboratório foi calculada a média
aritmética de cada espécie, por ponto de coleta e por nível no costão rochoso, a partir das
freqüências obtidas nos 3 transectos. Em função do mar agitado, este item do estudo não
foi realizado na #1 da Ilha Guararema.

Figura 3.3-36: Amostrador utilizado para a estimativa
de freqüência dos táxons.

Em todos os pontos (Figura 3.3-37) foram estimadas a declividade do substrato, com o
auxílio de um compasso e um nível pedreiro, e a salinidade (refratômetro). Esta última
não apresentou diferença entre os pontos tendo permanecido 35 ao longo dos três dias
de coleta.
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Figura 3.3-37: Refratômetro e artefato (compasso e nível) para
estimativa da declividade dos costões Arquipélago das
Três Ilhas e Parque Paulo Cesar Vinha em maio de 2006.

 AMOSTRAGEM DESTRUTIVA: RIQUEZA DE ESPÉCIES
Em cada ponto de coleta a área formada pela delimitação dos transectos foi
minuciosamente inspecionada para a coleta da maior diversidade possível de macroalgas.
O material foi coletado com o auxílio de uma espátula, armazenado em sacos plásticos
devidamente etiquetados e fixado em solução de água do mar e formaldeído a 4%.
Em laboratório o material coletado foi triado sob microscópio estereoscópico e identificado
até o nível infra-genérico. A identificação das espécies foi baseada no estudo de Joly
(1965) e Oliveira Filho (1967), sendo complementado por publicações mais recentes e
especializadas, principalmente da literatura nacional. A presença ou ausência das
espécies nos sete pontos de coleta foi utilizada para a elaboração de um dendrograma
(Análise de grupamento - Índice de Manhattan). O material está sendo herborizado e
preparado para inclusão no herbário da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A taxonomia das espécies seguiu a revisão nomenclatural proposta por Wynne (1998),
com algumas adaptações (Cassano, 1997; Moura, 2000).
3.3.2.2 Resultados
Um total de 90 táxons foi identificado (Tabela 3.3-22) sendo o Filo Rhodophyta o mais
numeroso (55 táxons), seguido do Filo Phaeophyta (18 táxons) e Chlorophyta (17 táxons).
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ILHA
ILHA
ILHA
CAMBAIÃO GUARAREMA QUITONGO

ILHAS
Pontos

#1

#1

#2

#1

#2

COSTÃO
DA LAGOA
DE CARAÍS
#1
#2

Táxons
RHODOPHYTA
Bangiophycidae
Erythropeltidales
Erythrotrichiaceae
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh
Rhodochaetales
Rhodochaetaceae
Porphyra acanthophora E.C. Oliveira & Coll
Florideophycidae
Corallinales
Corallinaceae
Corallinoideae
Arthrocardia

labellate (Kuetz.) Manza

Haliptilon subulatum (J.Ellis & Sol.) H.W.Johans
Jania adhaerens J.V.Lamour..
Jania crassa. J.V.Lamour..
Lithophylloideae
Amphiroa beauvoisii J.V. Lamour.
Amphiroa fragilissima (L.) J.V. Lamour.
Amphiroa

ígida J.V. Lamour.

Gelidiales
Gelidiaceae
Gelidium pusillum (Stackh.) Le Jolis
Pterocladia barbletii W.R. Taylor
Pterocladiella capillacea (S.G. Gmel.) Santel. & Hommers.
Nemaliales
Liagoraceae
Ganonema farinosum (J.V.Lamour.) K.C. Fan & Yung C.
Wang
Galaxauraceae
Tricleocarpa fragilis (L.) Huisman & R.A. Towns.
Bonnemaisoniales
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevis.
Gigartinales
Gigartinaceae
Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq
Hypneaceae
Hypnea musciformis (Wulfen in Jacqu.) J.V. Lamour.
Obs. Nomenclatura de acordo com WYNNE, M.J. (1998). A checklist of benthic marine algae of the tropical and sub tropical
western Atlantic: first revision. Nova Hedwigia 116.115p.

Tabela 3.3-22: Relação dos táxons identificados no Arquipélago das Três Ilhas e
Parque Paulo Cesar Vinha em maio de 2006.
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ILHA
ILHA
ILHA
CAMBAIÃO GUARAREMA QUITONGO

ILHAS
Pontos

#1

#1

#2

#1

#2

COSTÃO
DA LAGOA
DE CARAÍS
#1
#2

Táxons
Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing
Phyllophoraceae
Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Mart
Rhizophyllidaceae
Ochtodes secundiramea (Mont.) M.Howe
Plocamiales
Plocamiaceae
Plocamium brasiliense (Grev. In J.St.-Hil.) M.Howe &
W.R.Taylor
Halymeneales
Halymeniaceae
Cryptonemia seminervis (C. Agardh) J. Agardh
Grateloupia filicina (J. V. Lamour.) C. Agardh
Gracilariales
Gracilariaceae
Gracilaria caudata J.Agardh
Rhodymeniales
Champiaceae
Champia parvula (C.Agardh) Harv.
Champia vieillardii Kütz
Rhodymeniales
Gelidiopsis variabilis (Grev. ex J. Agardh) F. Schmitz
Ceramiales
Ceramiaceae
Aglaothamnion halliae (Collins) Aponte, D.L. Ballant. & J.N.
Norris
Callithamnion corymbosum (J. E. Smith) Lyngb.
Ptilothamnion speluncarum ( Collins & Herv.) D. L. Ballant.
& M. J. Wynne.
Centroceras clavulatum (C.Agardh in Kunth) Mont. in Durieu de
Maisonneuve
Ceramium comptum Borgesen
Ceramium dawsonii A.B Joly
Ceramium flaccidum (Kütz.) Ardiss.
Ceramium vagans P. C. Silva
Crouania attenuata ( C. Agardh) J. Agardh
Gymnothamnion elegans (Schousb. ex C. Agardh) J. Agardh.
Spyridia hypnoides (Bory em Belanger) Papenf.
Wrangelia argus (Mont.) Mont.
Wrangelia penicillata (C. Agardh) C. Agardh
Obs. Nomenclatura de acordo com WYNNE, M.J. (1998). A checklist of benthic marine algae of the tropical and sub tropical
western Atlantic: first revision. Nova Hedwigia 116.115p.

Tabela 3.3-22: Relação dos táxons identificados no Arquipélago das Três Ilhas e
Parque Paulo Cesar Vinha em maio de 2006. Continuação
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ILHA
ILHA
ILHA
CAMBAIÃO GUARAREMA QUITONGO

ILHAS
Pontos

#1

#1

#2

#1

#2

COSTÃO
DA LAGOA
DE CARAÍS
#1
#2

Táxons
Dasyaceae
Dasya sp.
Delesseriaceae
Taenioma perpusillum (J. Agardh) J. Agardh
Rhodomelaceae
Bryocladia thyrsigera (J. Agardh) F. Schmitz in Falkenb.
Chondria platyramae A . B. Joly & Ugadim in Joly et al.
Chondria sp.1
Chondria sp.2
Chondria sp.3
Herposiphonia secunda (C.Agardh) M.J. Wynne
Laurencia papillosa (C.Agardh) Grev.
Laurencia sp.1
Laurencia sp.2
Laurencia sp.3
Polysiphonia howei Hollenb. in W. R. Taylor
Polysiphonia subtilissima Mont
Pterosiphonia pennata (C. Agardh) Falkenb.
PHAEOPHYTA
Ectocarpales
Ectocarpaceae
Bachelotia antillarum (Grunov) Gerloff
Feldmannia irregularis (kütz.) Hamel
Hecatonema terminale (Kütz.) Sauv.
Hincksia conífera (Börgensen) Abbott
Hincksia mitchelliae (Harv.) P.C. Silva
Scytosiphonales
Chnoosporaceae
Chnoospora minima (K. Hering) Papenf.
Scytosiphonaceae
Colpomenia sinuosa (Roth) Derbès & Solier
Hydroclathrus clathratus (C. Agardh) M. Howe
Sphacelariales
Sphacelaria brachygonia Mont.
Sphacelaria tribuloides Menegh.
Obs. Nomenclatura de acordo com WYNNE, M.J. (1998). A checklist of benthic marine algae of the tropical and sub tropical
western Atlantic: first revision. Nova Hedwigia 116.115p.

Tabela 3.3-22: Relação dos táxons identificados no Arquipélago das Três Ilhas e
Parque Paulo Cesar Vinha em maio de 2006. Continuação
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ILHA
ILHA
ILHA
CAMBAIÃO GUARAREMA QUITONGO

ILHAS
Pontos

#1

#1

#2

#1

#2

COSTÃO
DA LAGOA
DE CARAÍS
#1
#2

Táxons
Dictyotales
Dictyotaceae
Dictyopteris delicatula J. V. Lamour.
Dictyopteris polypodioides (DC. in Lam. & DC.) J. V.
Lamour.
Dictyota cervicornis Kütz.
Dictyota jamaicensis W.R. Taylor
Padina gymnospora (Kütz.) Sond.
Fucales
Sargassaceae
Sargassum vulgare var. nanum E. de Paula
Sargassum vulgare var. vulgare C. Agardh
CHLOROPHYTA
Ulvales
Ulvaceae
Enteromorpha flexuosa (Wulfen) J. Agardh
Enteromorpha linza (L.) J. Agardh.
Ulva lactuca Delile
Cladophorales
Cladophoraceae
Anadyomene stellata (Wulfen in Jacq.) C. Agardh
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kütz.
Chaetomorpha antennina (Bory) Kütz.
Cladophora vagabunda (L.) C. Hoek
Siphonocladaceae
Cladophoropsis membranacea (C. Agardh) Boergesen
Bryopsidales
Bryopsidaceae
Bryopsis pennata J.V. Lamouroux
Codiaceae
Bryopsidaceae
Bryopsis pennata J.V. Lamouroux
Codiaceae
Codium intertextum Collins & Herv.
Codium spongiosum Harv.
Codium taylorii P.C. Silva
Obs. Nomenclatura de acordo com WYNNE, M.J. (1998). A checklist of benthic marine algae of the tropical and sub tropical
western Atlantic: first revision. Nova Hedwigia 116.115p.

Tabela 3.3-22: Relação dos táxons identificados no Arquipélago das Três Ilhas e
Parque Paulo Cesar Vinha em maio de 2006. Continuação
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ILHA
ILHA
ILHA
CAMBAIÃO GUARAREMA QUITONGO

ILHAS
Pontos

#1

#1

#2

#1

#2

43

33

32

39

38

COSTÃO
DA LAGOA
DE CARAÍS
#1
#2

Táxons
Caulerpaceae
Caulerpa cupressoides (H. West in Vahl) C. Agardh
Caulerpa racemosa (Forsskal) J.Agardh
Caulerpa verticillata J. Agardh
Udoteaceae
Halimeda cuneata (J. Ellis & Sol.) J.V. Lamour.
Udotea cyathiformis Decne.
Udotea occidentalis A . Gepp & E. Gepp
TOTAL : 90 táxons

36

15

Obs. Nomenclatura de acordo com WYNNE, M.J. (1998). A checklist of benthic marine algae of the tropical and sub tropical
western Atlantic: first revision. Nova Hedwigia 116.115p.

Tabela 3.3-22: Relação dos táxons identificados no Arquipélago das Três Ilhas e
Parque Paulo Cesar Vinha em maio de 2006. Continuação

Em todos os pontos o Filo Rhodophyta foi o mais numeroso, variando de 7 táxons no
Costão da Lagoa de Caraís #2 a 25 na Ilha Cambaião. A mesma tendência foi observada
para as Phaeophyta, que obtiveram nesses pontos um total de 2 e 13 táxons,
respectivamente (Figura 3.3-38).
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Figura 3.3-38: Gráfico demonstrativo do número de espécies por ponto de coleta no
Arquipélago das Três Ilhas e Parque Paulo Cesar Vinha em maio de 2006.
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A análise de grupamento (Figura 3.3-39) reuniu os pontos localizados no Arquipélago das
Três Ilhas, segregando-os dos pontos do continente. Dezoito táxons só ocorreram nos
costões nas proximidades da Lagoa de Caraís, são eles: Jania crassa, Hypnea
musciformis, Pterocladia barbletii, Spyridia hypnoides, Ptilothamnion speluncarum,
Hecatonema terminale, Bryocladia thyrsigera, Ceramium comptum, C. dawsonii, Crouania
attenuata, Cryptonemia seminervis, Gelidium pusillum, Gracilaria lemaneiformis,
Grateloupia filicina, Gymnogongrus griffithsiae, Caulerpa cupressoides, Chaeotomorpha
aerea e Enteromorpha linza. Nenhum táxon ocorreu em todos os pontos de coleta, e
apenas dois ocorreram em seis dos sete pontos de amostragem: Amphiroa fragilissima e
Centroceras clavulatum.
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Figura 3.3-39: Analise de grupamento (Índice de Manhattan - média não ponderada)
baseada na ocorrência das espécies no Arquipélago das Três Ilhas e
Parque Paulo Cesar Vinha em maio de 2006.

O ponto Ilha Quitongo #1 (Tabela 3.3-23) apresentou cerca de 30º de declividade,
apresentando uma faixa de cracas com 2,5 metros, a partir da qual ocorriam algas
calcárias articuladas (Corallinaceae). A alga parda Sargassum vulgare apresentou-se em
uma faixa de 2 metros de comprimento. Ao longo de todo o costão as algas vermelhas
filamentosas (Ceramiaceae) foram abundantes, especialmente, após 2 metros onde
alcançaram as percentagens mais elevadas. Junto à faixa de Sargassum e mais ao fundo,
ocorreram diversos tufos de Dictyopteris polypodioides. Na região submersa, foi
observada uma grande quantidade de corais.
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Distância em metros
Corallinaceae
Sargassum vulgare
Ceramiaceae
Cladophorospsis membranacea
Hypnea musciformis
Ectocarpales
Colpomenia sinuosa
Dictyopteris delicatula
Dictyota jamaicensis
Dictyopteris polypodioides

0,0

0,5

1,0
82

1,5

2,0

2,5

3,0

85

85

3,5

4,0

Legenda:

80 a 100%
60 a 79%

40 a 59%
20 a 39%

10 a 19%
1 a 9%

Tabela 3.3-23: Freqüência e distribuição das espécies no costão da #1 da Ilha Quitongo
baseado nos dados quantitativos obtidos nos transectos.

No lado oposto à Ilha Quitongo #1, localiza-se uma pequena enseada, denominada Ilha
Quitongo #2, que em função da direção do vento predominante é utilizada como ponto
alternativo de desembarque na ilha. Nesse ponto a declividade do costão foi de 23º,
apresentando uma faixa de cracas com cerca de 2 metros de largura. A Tabela 3.3-24
indica que após a faixa onde ocorreram cnidários, algas pardas filamentosas
(Ectocarpales) e Laurencia papillosa, foi detectada uma ampla faixa de algas calcárias
associadas a diversas espécies de algas pardas (0,5 a 1,0 metros). Após essa faixa, a
espécie Sargassum vulgare (Figura 3.3-40) foi dominante até 3,5 metros, a partir de onde
foi substituída por algas verdes como, Caulerpa racemosa (Figura 3.3-41), Codium
spongiosum e Udotea cyathiformis.
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Distância em metros
Zoanthus sp.
Palithoa sp.
Ectocarpales
Ulva
Ceramiaceae
Laurencia papillosa
Colpomenia sinuosa
Hydroclathus clathratus
Sphacelaria brachigonia
Padina gymnospora
Dictyota jamaicensis
Corallinaceae
Sargassum vulgare
Caulerpa racemosa
Codium spongiosum
vazio
Udotea cyathifomis

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Legenda:

80 a 100%
60 a 79%

40 a 59%
20 a 39%

10 a 19%
1 a 9%

Tabela 3.3-24: Freqüência e distribuição das espécies no costão da Ilha Quitongo#2
baseado nos dados quantitativos obtidos nos transectos.

Figura 3.3-40: Aspecto geral de Sargassum vulgare
coletado na Ilha Quitongo #2.
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Figura 3.3-41: Aspecto geral de Caulerpa racemosa
coletada na Ilha Quitongo #2.

A coleta na Ilha Cambaião (Tabela 3.3-25) ocorreu em frente ao ponto #1 da Ilha
Quitongo. A enseada onde esses pontos se localizaram apresenta uma alta ocorrência de
embarcações fundeadas. A declividade no costão de Cambaião variou de 10º a 23º,
apresentando uma faixa de cracas com cerca de 4,0 metros de comprimento. A partir
dessa faixa, foi observada a ocorrência de uma ampla faixa de algas calcárias que se
estende até o limite inferior de ocorrência de macroalgas (5,0 metros). Nas porções mais
rasas foi observada a presença de algas filamentosas (até 0,5 metros) a partir da qual,
algas mais espessas passaram a dominar, como Sargassum vulgare e espécies de
Dictyotales (Dictyota e Dictyopteris).

Distância em metros
Cianoficea
Ectocarpales
Corallinaceae
Ceramiaceae
Sargassum vulgare
Dictyota spp.
Dictyopteris polypodioides
Ulva lactuca
Cladophoropsis membranacea
Cladophora vagabunda
Hydroclathus clatrathus
Padina gymnospora
Colpomenia sinuosa
vazio
Ochtodes secundiramea

0,0

0,5

1,0

1,5

92

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

88

Legenda:

80 a 100%
60 a 79%

40 a 59%
20 a 39%

10 a 19%
1 a 9%

Tabela 3.3-25: Freqüência e distribuição das espécies no costão da Ilha Cambaião
baseado nos dados quantitativos obtidos nos transectos.
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O costão da Ilha Guararema #2 (Tabela 3.3-26) apresentou uma declividade de 17º, onde
o hidrodinamismo foi o mais intenso dentre os pontos amostrados. No ponto de coleta a
presença de ouriços de pequeno porte foi extremamente alta. A partir da faixa de cracas e
bivalves que apresentava 2,5 metros, ocorreu uma ampla faixa de algas calcárias,
inicialmente, associadas à Ectocarpales, Ceramiaceales, algas verdes e Chnoospora
minima (0,5 metros), seguida de Sargassum vulgare e uma alta freqüência de Dictyota
cervicornis.
Distância em metros
Ectocarpales
vazio
Chatmallus sp.
Ceramiaceae
Chnospora minima
Corallinaceae
Enteromorpha flexuosa
Ulva lactuca
Cladophoropsis membranacea
Dictyota cervicornis
Sargassum vulgare
Padina gymnospora
Codium intertextum
Chondria sp.
Colpomenia sinuosa

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

85

Legenda:

80 a 100%
60 a 79%

40 a 59%
20 a 39%

10 a 19%
1 a 9%

Tabela 3.3-26: Freqüência e distribuição das espécies no costão da #2 da
Ilha Guararema baseado nos dados quantitativos obtidos nos transectos.

Localizado no continente, o costão próximo à Lagoa de Caraís é o único dentro da área
do parque. A parte frontal desse costão (#1) recebe o embate direto das ondas, e devido
à sua declividade (15º) e irregularidade, apresenta trechos com poças de maré.
A Tabela 3.3-27 indica que após a faixa de cracas e bivalves (2,0 metros) observou-se
uma faixa de Enteromorpha flexuosa (0 a 1,5 metros) (Figura 3.3-42). A partir desse
ponto, houve uma alta freqüência de Ulva lactuca até próximo à linha d'água, onde a
amostragem foi interrompida em função das ondas. Associada à U. lactuca (Figura 3.343), houve a seqüência de ocorrência de Gelidium pusillum (2,0 metros), Centroceras
clavulatum (3,0 metros), Corallinaceae (3,5 a 4,5 metros) (Figura 3.3-44) e Bryocladia
thyrsigera (3,5 a 5,0 metros), Spyridia hypnoides e Hypnea musciformis (4,0 a 7,0
metros). As três últimas estiveram presentes, em sua maioria, em poças de maré.
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Distância em metros
Enteromorpha flexuosa
Ulva lactuca
Corallinaceae
vazio
Gelidium pusillum
Bivalva
Centroceras clavulatum
Laurencia papillosa
Spyridia hypnoides
Chondria sp.
Gymnogongrus griffithsiae
Bryocladia thyrsigera
Hypnea musciformis
Gracilaria lemaneiformis
Perna perna

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
100 100 100 100
83

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

87

5,5

6,0

6,5

7,0

88
83

Legenda:

80 a 100%
60 a 79%

40 a 59%
20 a 39%

10 a 19%
1 a 9%

Tabela 3.3-27: Freqüência e distribuição das espécies no costão da #1 do
Costão da Lagoa de Caraís baseado nos dados quantitativos obtidos nos transectos.

Figura 3.3-42: Aspecto geral de Enteromorpha flexuosa observada
no Costão da Lagoa de Caraís #1.
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Figura 3.3-43: Aspecto geral de Ulva lactuca observada
no Costão da Lagoa de Caraís #1.

Figura 3.3-44: Aspecto geral de uma mancha de algas calcárias
(Corallinaceae) observada no Costão da Lagoa de Caraís #1.

O ponto #2 do costão da Lagoa de Caraís é o mais próximo da entrada da lagoa, que se
encontrava com a barra fechada no momento da coleta. A pequena largura do costão e
sua declividade (20º) propiciaram a ocorrência de uma estreita faixa de algas (Tabela 3.328). Nesse ponto de amostragem, Ulva lactuca ocorreu em toda a extensão do costão,
com uma alta freqüência de Porphyra acanthophora (Figura 3.3-45) entre 0 e 0,5 metros,
seguida de Bryocladia thrsigera (Figura 3.3-46) e Enteromorpha flexuosa (1,5 metros).
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distância em metros
Porphyra acanthophora
Chtamalus sp.
Ulva lactuca
vazio
Bryocladia thyrsigera
cianobacteria
areia
Enteromorpha flexuosa
Legenda:
80 a 100%
60 a 79%

0,0

40 a 59%
20 a 39%

0,5

1,0

1,5

10 a 19%
1 a 9%

Tabela 3.3-28: Freqüência e distribuição das espécies no costão da #2 do
Costão da Lagoa de Caraís baseado nos dados quantitativos obtidos nos transectos.

Figura 3.3-45: Aspecto geral de Porphyra acanthophora
coletada no Costão da Lagoa de Caraís #2.

Figura 3.3-46: Aspecto geral de Bryocladia thyrsigera coletada
no Costão da Lagoa de Caraís #2.
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Embora não tenha sido realizado um estudo quantitativo na Ilha Guararema #1, uma
observação superficial indicou a ocorrência de grandes exemplares de Udotea
occidentalis (Figura 3.3-47) e Pterocladiella capillacea (Figura 3.3-48).

Figura 3.3-47: Aspecto geral de Udotea occidentalis
coletada na Ilha Guararema #1.

Figura 3.3-48: Aspecto geral de Pterocladiella capillacea
coletada na Ilha Guararema #1.

A ocorrência de gêneros como Sargassum, Dictyopteris, Lobophora, Udotea, Caulerpa,
Halimeda, entre outros, indica que a composição taxonômica das macroalgas das Três
Ilhas possui elementos de uma flora tipicamente tropical77.
O número de táxons encontrado nas Três Ilhas (90 táxons) foi inferior ao citado para
outras Unidades de Conservação, como a APA de Cairuçu no estado do Rio de Janeiro78 e

77
78

(DIAZ-PIFERRER 1969, LÜNING 1990).
(FIGUEIREDO-CREED & YONESHIGUE-VALENTIN, 1997).
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o Parque Nacional Marinho de Abrolhos no estado da Bahia79, é de 117 e 132 táxons,
respectivamente. No entanto, esse resultado apenas expressa o esforço amostral de
coleta, já que nos demais parques as coletas ocorreram ao longo de períodos muito
maiores, inclusive em diferentes épocas do ano.
Apesar da variação no número de táxons entre as ilhas (32 a 43) e o pequeno número de
espécies em comum, os pontos apresentam uma forte semelhança em termos de algas
dominantes, onde predominam em todos os costões as algas calcárias articuladas
(Corallinaceae), especialmente, Jania adhaerens e Amphiroa fragilissima.
Durante os dois dias de coleta nas ilhas foi observada a presença de diversos barcos de
pesca e de operadora de mergulho, que potencialmente, podem causar impacto negativo
sobre os organismos bentônicos, tanto no costão (pisoteamento dos organismos) quanto
no fundo (arrasto de poitas).
Os táxons Acinetospora crinita, Ganonema farinosum, Porphyra acanthophora, Champia
minuscula e Lomentaria rawitscheri mencionados em estudos pretéritos80 como primeira
citação para o Estado do Espírito Santo, apenas os dois últimos não foram encontrados. A
alga vermelha Dasya baillouviana que havia sido considerada rara na região também não
foi encontrada, assim como a alga parda Hincksia onslowensis, que havia sido citada pela
primeira vez para águas rasas. Dentre todos os táxons já citados para a região, 31 não
foram encontrados no presente levantamento e 28 foram acrescentados à flora local.
Não foi identificada qualquer espécie que possa ser considerada rara, endêmica ou
exótica para o sul do Estado do Espírito Santo.
Apesar da presença de gêneros com algum potencial econômico, como Sargassum (ácido
algínico), Hypnea (carragenana), Gracilaria (agar) e calcárias articuladas (carbonato de
cálcio), eles não ocorrem em quantidade suficiente para serem alvo de extrativismo.

79
80

(IBAMA, 1991).
(NASSAR, SOUZA & YONESHIGUE, 2002).
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3.3.3 ZOOBENTOS
O Arquipélago das Três Ilhas, que faz parte da APA, localiza-se numa região de transição
biogeográfica onde espécies tropicais e subtropicais se encontram propiciando uma maior
biodiversidade. Desta forma, a composição da fauna marinha bentônica desta região
apresenta características ímpares na costa brasileira, levando a altos índices de riqueza
de espécies. Essa alta riqueza também é favorecida pela grande variedade de ambientes
e substratos presentes no Arquipélago, permitindo sua ocupação por vários taxa, e
funcionando como excelente representação da fauna marinha capixaba. Estudos
realizados no referido Arquipélago81 enfatizam que além da alta diversidade de
organismos, as ilhas se destacam por apresentarem espécies raras, vulneráveis e
ameaçadas de extinção.
Existem muitas razões que justificam o interesse pelo conhecimento do zoobentos, tanto
do costão rochoso como do substrato não consolidado, principalmente costeiro. Uma
delas é a ocorrência de uma quantidade expressiva de organismos zoobentônicos, que se
associam de diferentes modos aos fundos marinhos, além da importância em diferentes
níveis tróficos apresentam também uma importância econômica direta para o homem,
como é o caso de muitas espécies de crustáceos e moluscos.
Sendo assim, interferências antropogênicas sobre essas comunidades zoobentônicas
acabam por refletir diretamente no estoque pesqueiro. Os prejuízos ambientais são
evidentes, uma vez que se processam em cadeia, afetando a estrutura quali-quantitativa e
até a biodiversidade deste ambiente e de suas áreas adjacentes.
A falta de informações sobre a estrutura e funcionamento das comunidades marinhas e
terrestres do Parque torna esta situação de degradação ainda mais séria. Devido à falta
de conhecimento, informações biológicas importantes estão sendo perdidas, o que
dificulta as tentativas de manejo e preservação. Assim, é importante e urgente que se
faça um estudo detalhado das comunidades do Parque para o estabelecimento do Plano
de Manejo e preservação do mesmo.
3.3.3.1 Caracterização dos Ambientes
Dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba (Figura 3.3-49), foram escolhidas
algumas áreas para a análise do zoobentos, sendo algumas destas estudadas
anteriormente82 e visitadas novamente para este levantamento:


81
82

Ilha Guararema: Área sujeita a correntes tanto de N e NE quanto de S e SE,
composta por substrato arenoso recoberto por blocos de pedra pequenos a médios,
em toda extensão, paredões verticais, lajes inclinadas, lajes planas e blocos maiores
em uma das extremidades da enseada. A profundidade máxima no início da faixa de
areia é de 7 metros.

(GASPARINI et al., 2000).
Por (GANDOLFI, 2000) e (GASPARINI et al., no prelo).
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Ilha Leste-Oeste: Área abrigada das correntes de N e NE, composta por região de
blocos de pedras pequenos a grandes (“Funil”) e paredão vertical (costão),
profundidade máxima no início da faixa de areia, 15 metros. A maior parte desta ilha
apresenta hidrodinamismo tipo II a III. Devido à variação de profundidade, esta área
apresenta certa zonação dos organismos presentes.



Ilha Cambaião: Área sujeita a correntes de NE e SE, com alto hidrodinamismo,
composta por blocos de pedra pequenos a médios e paredão vertical, com fendas e
depressões (“panelas”) escavadas. A profundidade máxima no início da faixa de areia
é de 20 metros.



Ilha Quitongo: Área sujeita a correntes de SE e S, composta por blocos pequenos e
médios, profundidade máxima na faixa de areia de 6 metros.



Ilha Guanchumbas: Área com a presença de costões inclinados com hidrodinamismo
tipo II a III.



Praia de Caraís: A Praia de Caraís faz parte de um extenso litoral que corta o Parque,
tratando-se de uma praia calma e pouco visitada. É caracterizada pela presença de
uma vegetação típica de praia com larga faixa de areia e um costão rochoso.
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3.3.3.2 Resultados
3.3.3.2.1 Substrato Consolidado
As Tabelas 3.3-29 e 3.3-30 listam as espécies dos principais grupos observados durante
o levantamento realizado no Arquipélago das Três Ilhas e no costão da Praia de Caraís,
em 13 de maio de 2006. Foram observadas, no total, 116 espécies pertencentes aos Filos
Porifera, Cnidaria, Mollusca, Arthropoda, Annelida e Echinodermata. No Arquipélago das
Três Ilhas estiveram presentes organismos dos Filos Cnidaria, Mollusca, Arthropoda e
Echinodermata, pertencentes a 114 espécies (Tabela 3.3-29). Nas ilhas foi observada a
ocorrência de Fissurella rosea, Crepidula protea e Modulus modulus (Filo Mollusca) e
Clybanarius sp. e Balanus sp. (Filo Arthropoda), cuja presença não havia sido registrada
na área anteriormente. Também foram observados densidades expressivas de
Chthamalus bisinuatus (Crustáceo-“craca”) associados a bancos de Perna perna
(Molusco- “mexilhão”).
FILO
Cnidaria

CLASSEFAMÍLIA
SUBCLASSE
Anthozoa-Hexacorallia Actiniidae

Aiptasiidae
Discosomatidae
Faviidae
Mussidae
Poritidae
Rhizangiidae
Siderastreidae
Zoanthidae

Anthozoa-Octocorallia

Gorgoniidae

Paramuriceidae
Plexauridae

HydrozoaAnthomedusae

Telestidae
Milleporidae

Tubulariidae

ESPÉCIE
Phyllactis flosculifera (Lesueur, 1817)
Bunodosoma caissarum Correa, 1964
Bunodosoma cangicum Correa, 1964
Aiptasia pallida (Verrill, 1864) **
Bellactis ilkaliseae Dube, 1983 **
Discosoma carlgreni (Watzl, 1922) **
Favia gravida Verrill, 1868
Mussismilia braziliensis (Verrill, 1868) **
Mussismilia hispida (Verrill, 1902) **
Porites branneri Rathbun, 1887 **
Astrangia rathbuni Vaughan, 1906 **
Siderastrea stellata Verrill, 1868
Palythoa caribaeorum (Duchassaing & Michelotti,
1860)
Palythoa variabilis Verril, 1900
Zoanthus sociatus (Ellis, 1767)
Zoanthus nymphaeus (Lesueur, 1817)
Zoanthus solanderi (Lesueur, 1817)
Parazoanthus sp. **
Lophogorgia punicea (Milne-Edwards & Haime,
1857) **
Lophogorgia violacea (Pallas, 1766) **
Olindagorgia marcgravii (Bayer, 1961) **
Phyllogorgia dilatata (Esper, 1806) **
Heterogorgia uatumani Castro, 1990 **
Heterogorgia sp. **
Muricea atlantica (Riess in Kükenthal, 1919) **
Muriceopsis sulphurea (Donovan, 1825) **
Plexaurella grandiflora Verrill, 1912 **
Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860) **
Millepora alcicornis Linnaeus, 1758 **
Millepora braziliensis Verrilll, 1868 **
Serehiba sanctisebastiani Da Silveira & Migotto,
1984 **

Tabela 3.3-29: Inventário dos organismos do zoobentos do substrato consolidado amostrado no Arquipélago
das Três Ilhas, Guarapari, ES - maio/2006. As espécies marcadas com (*) foram compiladas de Gasparini et al.
(no prelo), as marcadas com (**) de (Gandolfi, 2000).
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FILO
Mollusca

CLASSESUBCLASSE
Poliplacophora
Gastropoda –
Prosobranchia

FAMÍLIA
Ischinochitonidae
Acmaeidae

Ischnochiton aidae Righi, 1973 **
Collisella subrugosa (Orbigny, 1846)

Fissurellidae

Onchidiidae

Fissurella clenchi Farfante, 1943 **
Fissurella rosea (Gmelin, 1791)
Calliostoma javanicum (Lamarck, 1822) **
Calliostoma sp. **
Tegula viridula (Gmelin, 1791)
Cassis tuberosa (Linnaeus, 1758) **
Modulus modulus (Linnaeus, 1758)
Crepidula protea Orbigny, 1835
Cypraea zebra Linnaeus, 1758 **
Nodilittorina flava King & Broderip, 1832
Nodilittorina ziczac (Gmelin, 1791)
Cyphoma signatum Pilsbry & McGinty,1939 **
Cymatium partenopeum (von Salis, 1793) **
Trivia pediculus (Linnaeus, 1758) **
Leucozonia nassa (Gmelin, 1791) **
Thais haemastoma (Linnaeus, 1767)
Thais deltoidea (Lamarck, 1822) **
Onchidella indolens (Gould, 1852) **

Aplysiidae

Aplysia sp.

Pleurobranchidae
Umbraculidae
Chromodoriidae
Siphonariidae

Berthellina sp. **
Umbraculum plicatulum (v. Martens,1881) **
Morfoespécie I **
Siphonaria híspida E.A.Smith,1890

Mytilidae

Perna perna (Linnaeus, 1758)

Pectinidae
Octopodidae

Brachidontes solisianus (Orbigny, 1846)
Chlamys sp. **
Octopus vulgaris Curvier, 1797 **

Trochidae

Cassidae
Modulidae
Calyptraeidae
Cypraeidae
Littorinidae
Ovulidae
Ranellidae
Triviidae
Fasciolariidae
Thaididae
Gastropoda –
Gymnomorpha
Gastropoda –
Opisthobranchia

Gastropoda –
Pulmonata
Bivalvia –
Pteriomorpha

Arthropoda

Cephalopoda –
Coleoidea
Crustacea

ESPÉCIE

Diogenidae

Porcellanidae
Grapsidae
Leucosiidae
Majidae
Portunidae

Xanthidae

Calcinus tibicen (Herbst, 1791) **
Clybanarius sp.
Dardanus venosus (H. Milne Edwards,1848) **
Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) *
Pachycheles monilifer (Dana, 1852) **
Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850)
Iliacantha sparsa Stimpson, 1871 **
Mithrax hispidus (Herbst, 1790) **
Stenorhyncus seticornis (Herbst, 1788) **
Arenaeus cribarius (Lamarck, 1818) *
Calinectes danae Smith, 1869 *
Cronius ruber (Lamarck, 1818) **
Eriphia gonagra (Fabricius, 1781) **
Platypodiella spectabilis (Herbst, 1794) **

Tabela 3.3-29: Inventário dos organismos do zoobentos do substrato consolidado amostrado no Arquipélago
das Três Ilhas, Guarapari, ES- maio/2006. As espécies marcadas com (*) foram compiladas de Gasparini et al.
(no prelo), as marcadas com (**) de Gandolfi (2000). Continuação
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FILO

CLASSESUBCLASSE

FAMÍLIA
Alpheidae
Hippolytidae

Palaemonidae

Rhynchocinetidae
Palinuridae

Scyllaridae
Stenopodidae

Mysidae
Lysiosquillidae

Echinodermata

Asteroidea

Asteriidae
Luidiidae
Echinasteridae

Ophidiasteridae
Oreasteridae
Echinoidea

Cidaridae
Toxopneustidae
Brissidae

Holothuroidea

Echinometridae
Chiridotidae
Stichopodidae

Ophiuroidea

Gorgonocephalidae
Ophiocomidae
Ophiodermatidae
Ophionereidae

ESPÉCIE
Alpheus sp. **
Synalpheus sp.*
Lysmata grabhami *
Lysmata wurdemanni *
Thor sp. *
Brachycarpus biunguiculatus *
Periclimenes pedersoni *
Periclimenes yucatanicus *
Rhynchocinetes rigens *
Justitia longimanus (H. Milne Edwards, 1837) *
Palinurellus gundlachi von Martens, 1878 *
Panulirus argus (Latreille, 1804) *
Panulirus laevicauda (Latreille, 1817) **
Parribacus antarcticus (Lund, 1793) *
Stenopus hispidus **
Stenopus scutellatus *
Lygia sp.
Mysidium sp.*
Lysiosquilla scabricauda *
Chthamalus bisinuatus Pilsbry 1916
Tetraclita stalactifera Lamarck **
Balanus sp.
Coscinasteria tenuispina (Lamark, 1816) Verril,
1914 **
Luidia sp. **
Echinaster brasiliensis Mull. & Troschel, 1842
Echinaster echinophorus (Lamark, 1816) Perrier
1875
Echinaster guyanensis A.M. Clarck, 1987
Linckia guildingii Gray, 1840 **
Narcissia trigonaria Sladen, 1889 **
Oreaster reticulatus (Linn, 1758) Müller &
Troschel,1842 **
Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816) Doederlein,
1874 **
Tripneustes ventricosus (Lamarck,1816) Dujardin &
Dupé,1862 **
Meoma ventricosa ventricosa (Lamarck, 1816)
Lütken, 1864 **
Echinometra lucunter (Linn., 1758) Gray, 1825
Chiridota sp. **
Isostichopus badionotus (Selenka,1867)
Deichman,1958 **
Astrophyton muricatum (Lamarck,1816) Müller &
Troschel,1842 **
Ophiocoma sp. **
Ophioderma appressum (Say,1825) Lütken, 1859 **
Phionereis reticulata (Say, 1825) Lütken, 1859 **

Tabela 3.3-29: Inventário dos organismos do zoobentos do substrato consolidado amostrado no Arquipélago
das Três Ilhas, Guarapari, ES-maio/2006. As espécies marcadas com (*) foram compiladas de Gasparini et al. (no
prelo), as marcadas com (**) de Gandolfi (2000). Continuação
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No costão da Praia de Caraís observaram-se representantes dos Filos Porifera, Mollusca,
Annelida e Arthropoda, com a presença de treze espécies, sendo algumas destas não
observadas nas Três Ilhas (Tedania ignis e Phragmatopoma lapidosa) (Tabela 3.3-31).
Este costão apresentou uma zonação característica de costões expostos nesta região e
composição de espécies semelhante à observada nos costões do Arquipélago das Três
Ilhas, porém com uma menor riqueza de espécies. Foram observados vários indivíduos
de Pachygrapsus transversus, Nodilittorina ziczac, bancos do poliqueto colonial
Phragmatopoma lapidosa e bancos do mexilhão Perna perna apresentando uma rica
fauna associada. Foi registrada também a ocorrência de Tedania ignis (Filo Porifera),
Brachydontes solisianus (Filo Mollusca) e Chthamalus bisinuatus (Filo Arthropoda), cuja
presença não havia sido registrada para a área anteriormente.

FILO
Porifera

CLASSE
Desmospongiae

Tedaniidae

FAMÍLIA

ESPÉCIE
Tedania ignis (Duchassaing & Michelotti, 1864).

Mollusca

Gastropoda

Acmaeidae

Collisella subrugosa (Orbigny, 1846)

Fissurellidae

Fissurella clenchi Farfante, 1943 *

Thaididae

Thais haemastoma (Linnaeus, 1767) *

Littorinidae

Nodilittorina flava King & Broderip, 1832
Nodilittorina ziczac (Gmelin, 1791)

Bivalvia

Siphonariidae

Siphonaria hispida E.A.Smith,1890 *

Mytilidae

Brachydontes solisianus (Orbigny, 1846)
Perna perna (Linnaeus, 1758)

Annelida

Polychaeta

Sabellariidae

Phragmatopoma lapidosa

Arthropoda

Crustacea

Grapsidae

Pachygrapsus transversus (Gibbes,1850)

Crustacea

Xantidae

Eriphia gonagra (Fabricius,1781) *

Lysiosquillidae

Chthamalus bisinuatus Pilsbry

Tabela 3.3-30: Inventário dos organismos do zoobentos do substrato consolidado amostrado na Praia de
Caraís, Guarapari, ES - maio de 2006. As espécies marcadas com (*) foram compiladas de Gandolfi (2000).

Entre os grupos taxonômicos, o Filo Arthropoda apresentou uma maior abundância, com
um total de 36 espécies, ou seja, 30% do total coletado. O segundo grupo mais
abundante foi o Filo Cnidaria apresentando 31 espécies, representando um percentual de
27%, seguido do Filo Mollusca com 29 espécies, ou seja, 25% e do Filo Echinodermata
que apresentou 18 espécies amostradas, representando 16% do total. Os Filos Porifera e
Annelida apresentaram 01 espécie cada, representando 1% do total (Figura 3.3-50).
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Figura 3.3-50: Contribuição percentual dos grupos taxonômicos para a
composição do zoobentos do substrato consolidado no Arquipélago das Três Ilhas e
na Praia de Caraís, Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, Guarapari, ES – maio/2006.

♦ ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA DO SUBSTRATO CONSOLIDADO
A Figura 3.3-51 e Tabela 3.3-31 apresentam os valores de Freqüência de ocorrência dos
organismos nos diferentes tipos de costões estudados no Arquipélago das Três Ilhas.
No costão abrigado, que não sofre ação direta das ondas, Chthamalus bisinuatus (Figura
3.3-52) e Brachydontes solisianus (Figura 3.3-53) foram consideradas freqüentes,
ocorrendo em 49,33% e 32% das amostras, respectivamente. As outras espécies foram
encontradas em menos de 10% das amostras e consideradas raras. Este costão
apresentou um maior número de espécies.
No costão exposto, que sofre ação direta das ondas, Chthamalus bisinuatus foi
classificado como muito freqüente, Brachydontes solisianus e Nodilittorina ziczac como
pouco freqüentes, sendo que as outras espécies foram raras. As espécies Bunodosoma
cangicum (Figura 3.3-54), Fissurella rosea e Pachygrapsus transversus não foram
encontradas.
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Echinometra lucunter
Balanus sp.
Chthamalus bisinuatus
Pachygrapsus transversus
Bracyidontes solisianus
Perna perna
Nodilittorina ziczac
Fissurella rosea
Collisella subrugosa
Bunodosoma cangicum
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Figura 3.3-51: Freqüência de ocorrência das espécies para a
composição do zoobentos do substrato consolidado no Arquipélago
das Três Ilhas, Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, Guarapari, ES - maio/2006.

F%
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Abrigado
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-

-

2,00

-

-

-

Collisella subrugosa

8,67

1,33

Fissurella rosea

0,67

-

-

17,33

CNIDARIA
Bunodosoma cangicum
MOLLUSCA

Nodilittorina ziczac
Perna perna

2,67

1,33

Bracyidontes solisianus

32,00

29,33

-

-

ARTHROPODA
Pachygrapsus transversus

0,67

-

Chthamalus bisinuatus

49,33

51,33

Balanus sp.

3,33

9,33

ECHINODERMATA
Echinometra lucunter

-

-

8,00

9,33

Tabela 3.3-31: Freqüência de ocorrência das espécies para a composição do zoobentos do substrato
consolidado no Arquipélago das Três Ilhas, Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, Guarapari, ES – maio/2006.
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3.3.3.2.2 Substrato Não Consolidado
A análise preliminar do zoobentos de substrato não consolidado foi baseada em dados
secundários. Tendo sido registrada a presença de um crustáceo (Arthropoda)83 e a
existência de listagem dos bivalves (Mollusca)84, com a presença de 53 espécies (Tabela
3.3-32).

FILO

CLASSE

FAMÍLIA

ESPÉCIE

ARTHROPODA

Subclasse Crustacea

Ocypodidae

Ocypode quadrata (Fabricius, 1787) *

MOLLUSCA

Bivalvia

Arcidae

Anadara brasiliana (Lamarck, 1819)
Anadara chemnitzii (Philippi, 1851)
Anadara notabillis (Roding, 1798)
Anadara ovalis (Bruguiere, 1789)
Arca imbricata Bruguiere, 1789
Barbatia candida (Hebling, 1779)
Barbatia domingensis (Lamarck, 1819)

Cardiidae

Trachycardium muricatum (Linnn[aus, 1758)

Carditidae

Carditamera floridana Conrad, 1838

Chamidae

Arcinella arcinella (Linnaeus, 1767)
Chama macerophylla (Gmelin,1791)
Chama sarda Reeve, 1847

Corbulidae

Corbula sp.

Crassatellidae

Crassinella lunulata (Conrad,1834)
Crassinella martinicensis (Orbigny, 1842)

Donacidae

Donax hanleyanus Philippi, 1842
Donax sp. nov.
Iphigenia brasiliana (Lamarck, 1818)

Glycymerididae

Glycymeris longior (Sowerby
Glycymeris sp.
Glycymeris undata (Linnaeus, 1758)

Limidae
Lucinidae

Lima lima (Linnaeus, 1758)
Codakia orbicularis (Linnaeus, 1758)
Ctena orbiculata (Montagu, 1808)
Divaricella quadrisulcata (Orbigny, 1842)
Lucina sp.

Mactridae

Mulinia cleryana (Orbigny, 1846)

Mytilidae

Brachydontes solisianus (Orbigny, 1846)
Perna perna (Linnaeus, 1758)

Noetiidae

Arcopsis adamsi (Dall, 1886)
Noetia bisulcata (Lamarck, 1819)
Noetia sp.

Tabela 3.3-32: Inventário dos organismos do zoobentos do substrato não consolidado amostrado na Praia de
Caraís, Guarapari, ES. A espécie marcada com (*) foi compilada de Gandolfi (2000) e as sem marcação de Nalli e
Cruz (2004).

83
84

(GANDOLFI, 2000).
(NALLI e CRUZ, 2004).
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FILO

CLASSE

FAMÍLIA

ESPÉCIE

Nuculidae

Nucula puelcha Orbigny, 1846

Ostreidae

Crassostrea sp.

Pectinidae

Leptopecten bavayi (Dautzenberg, 1900)

Petricolidae

Petricola typica (Jonas, 1844)

Plicatulidae

Plicatula gibbosa Lamarck, 1801

Psammobiidae Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786)
Semelidae

Semele casali Doello-Jurado, 1949

Tellinidae

Tellina punicea Born, 1778
Strigilla carnaria (Linnaeus, 1758)
Tellina sp.

Veneridae

Amiantis purpuratus (Lamarck, 1818)
Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791)
Callista maculata (Linnaeus, 1758)
Chione cancellata (Linnaeus, 1767)
Chione intapurpurea (Conrad, 1849)
Chione latilirata (Conrad, 1841)
Chione subrostrata (Lamarck, 1818)
Pitar fulminatus (Menke, 1828)
Tivela fulminata (Valenciennes, 1827)
Tivela isabelleana (Orbigny, 1846)
Tivela mactroides (Born, 1778)

Tabela 3.3-32: Inventário dos organismos do zoobentos do substrato não consolidado amostrado na Praia de
Caraís, Guarapari, ES. A espécie marcada com (*) foi compilada de Gandolfi (2000), e as sem marcação de Nalli
e Cruz (2004). Continuação

♦ DISTRIBUIÇÃO DOS ORGANISMOS ENTRE OS GRUPOS
- PORIFERA
A esponja (Tedania ignis), do Filo Porifera, foi registrada pela primeira vez na APA, sendo
coletada somente no substrato consolidado da Praia de Caraís, e não observada no
Arquipélago. Esta espécie está inserida na Classe Demospongiae85, contém 90% das
espécies de esponjas e inclui a maioria das formas comuns e familiares.

- CNIDARIA
Foram identificadas, até o momento, 31 espécies de cnidários, divididas em 15 famílias.
Deve-se ressaltar86 a possibilidade de existência de uma nova espécie de Heterogorgia no
arquipélago, uma vez que o material amostrado não se encaixou nas características
descritas para Heterogorgia uatumani, a única espécie com ocorrência registrada para o
Brasil.

85
86

(RUPPERT e BARNES, 1996).
(GANDOLFI, 2000).

CPM RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

187/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

Estudos realizados em 200087 relatam também que várias espécies com ocorrência ainda
não registrada para o Espírito Santo foram identificadas durante o levantamento. Entre
estas, a de maior destaque é a presença de uma colônia de Mussismilia brasiliensis, até
então considerada como sendo endêmica do Arquipélago dos Abrolhos88. Outra nova
ocorrência que merece destaque é a da gorgônia Muricea atlantica que, por sua coloração
vermelha intensa, é bastante visada para coleta e venda em artesanato e suvenires,
levando muitas populações à extinção.
Os cnidários estão entre os organismos mais visados pelos coletores e a ação deletéria
desta atividade pode ser claramente percebida durante este levantamento.

- MOLUSCOS
Entre os moluscos, foram identificadas 29 espécies, distribuídas em 23 famílias, sendo
que algumas espécies ainda não haviam sido registradas na área.
Apesar dos esforços realizados para acessar o maior número possível de microhabitats
durante o levantamento, estes resultados certamente registram apenas uma subamostra
da malacofauna do arquipélago, uma vez que, devido a seus hábitos crípticos, muitos
organismos podem não ter sido observados.
Não foi registrada para a área a presença do bivalve invasor Isognomon bicolor, o qual já
foi reportado em áreas no entorno da APA de Setiba89. Essa espécie surgiu nos costões
de Arraial do Cabo no início da década de 90, provavelmente introduzida por água de
lastro. Hoje, sabe-se que ocorre em grande densidade nos costões, na faixa entre
Brachidontes solisianus e Perna perna (Figura 3.3-55). Sua distribuição geográfica tem se
ampliado, ocorrendo no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São
Paulo e Santa Catarina90.
O mexilhão Perna perna ocorre em alta densidade no mesolitoral inferior das áreas de
maior hidrodinamismo. Essa é a principal espécie coletada nos costões rochosos da
região sudeste da costa brasileira para ser usada como semente para sistemas de
aqüicultura, ou no tamanho adulto para alimentação91, bem como a ostra Crassostrea sp.
Para o substrato não consolidado foram registradas 53 espécies, somente da Classe
Bivalvia.

− ARTRÓPODES
O Filo Arthropoda apresentou uma maior contribuição percentual dentre os grupos no
substrato consolidado, com 36 espécies e 16 famílias. Esse Filo está representado na
APA pelos crustáceos, que indicam uma alta diversidade de espécies no Arquipélago.
Algumas espécies foram registradas pela primeira vez na área, como Clybanarius sp. e
Balanus sp. para o Arquipélago das Três Ilhas, e outras continuaram sendo observadas
87

(GANDOLFI, 2000).
(HETZEL; CASTRO, 1994).
(FERREIRA, MENDONÇA, COSTA, 2003).
90
(SOUZA, 2003).
91
(COUTINHO, 1995).
88
89
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com abundância como no caso da craca Chthamalus bisinuatus tanto para o Arquipélago
como para o costão da Praia de Caraís. Foram encontradas também espécies
importantes comercialmente, que são usadas na alimentação como o siri Calinectes
danae e as lagostas representadas pelas espécies Panulirus argus e Panulirus
laevicauda.

- ANELÍDEOS
Foi observada somente uma espécie de poliqueta para a área estudada
(Phragmatopoma lapidosa - Figura 3.3-56) no costão da Praia de Caraís. Essa espécie é
comum nos costões do Espírito Santo e foi reportada para a APA durante este
levantamento.
Um estudo mais detalhado para esse grupo é necessário uma vez que um esforço
amostral maior certamente revelará a presença de outras espécies de poliquetas.

- ECHINODERMOS
Foram identificadas 18 espécies de echinodermos, divididos em 15 famílias. Segundo
GANDOLFI (2000), os costões do arquipélago apresentaram uma alta diversidade de
estrelas-do-mar, tornando-os dos mais diversos registrados para a costa brasileira.
Merece destaque, a co-ocorrência de estrelas-do-mar das espécies Echinaster
brasiliensis (Figura 3.3-57), característica de regiões subtropicais, e Echinaster
echinophorus, característica de regiões tropicais. Estas duas espécies possuem seus
limites de distribuição norte e sul, respectivamente, no Espírito Santo92.

3.3.3.3 Discussão
Os dados levantados neste estudo permitem concluir que o Arquipélago das Três Ilhas
possui uma alta riqueza específica, contando inclusive com a presença de espécies
características tanto de regiões tropicais quanto de subtropicais. Este fato corrobora com
estudo realizado em 198293 que afirma que a região se localiza em uma área de encontro
e transição de províncias biogeográficas.
O número de espécies do zoobentos encontradas no substrato consolidado (116
espécies) tanto nas Três Ilhas quanto na Praia de Caraís foi expressiva. Foram
observadas espécies de grande importância ecológica como as espécies de cnidários
(corais), além de moluscos, de crustáceos e de equinodermas. Registram-se para o Brasil
mais de 1.300 espécies de animais bentônicos, sendo os grupos mais abundantes ou
freqüentes os Porifera, Cnidaria, Sipuncula, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Briozoa e
Echinodermata94. Os habitats costeiros bentônicos, incluindo os costões rochosos, estão
entre os ambientes marinhos mais produtivos do planeta justamente por conter uma alta
riqueza de espécies de grande importância ecológica e econômica, incluindo mexilhões,

92

(TOMMASI, 1999).
(PALÁCIO, 1982).
94
(AMARAL e JABLONSKI, 2005).
93
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ostras, crustáceos e uma variedade de peixes95. Por receber grande quantidade de
nutrientes proveniente dos sistemas terrestres, estes ecossistemas apresentam uma
grande biomassa e produção primária de microfitobentos e de macroalgas. Como
conseqüência, os costões rochosos são locais de alimentação, crescimento e reprodução
de um grande número de espécies.
A esponja Tedania ignis foi registrada pela primeira vez na APA, sendo coletada somente
no substrato consolidado da Praia de Caraís. Muitos animais96 (caranguejos,
nudibrânquios, ácaros, briozoários e peixes) vivem como comensais ou parasitas dentro
das esponjas, sendo essas relações muito comuns. O intrincado sistema de canais das
esponjas e suas defesas antipredação as tornam excelentes refúgios para um grande
número de invertebrados menores (crustáceos, ofiuróides, poliquetos) e alguns peixes
(gobídeos e blennídeos). Várias espécies dependem dessa proteção das esponjas em
sua fase de juvenis para manterem suas populações em níveis estáveis. Alguns
moluscos, ouriços e estrelas-do-mar, além de peixes tropicais (donzelas, peixesborboleta) e tartarugas se alimentam também de esponjas.
O Subfilo Crustacea apresentou a maior contribuição percentual na APA de Setiba. Este
Subfilo apresenta uma alta diversidade de espécies no Arquipélago, algumas foram
registradas pela primeira vez na área, como Clybanarius sp. e Balanus sp. e outras
continuaram sendo observadas com abundância como no caso de Chthamalus bisinuatus.
Alguns autores citam os moluscos e crustáceos, principalmente os crustáceos decápodos
(siris, guajás, lagostas e camarões), como muito importantes do ponto de vista
econômico97 assim como destacam na participação da teia trófica marinha98.
Dentre os moluscos, a principal espécie é o mexilhão Perna perna, que pode ser coletada
ainda jovem para ser usada como semente para sistemas de aqüicultura, ou no tamanho
adulto para alimentação99. Os bancos de sururu funcionam como refúgio para muitas
espécies, servindo como abrigo contra estresses físicos, como dessecação, ou ainda
contra predadores100. Nos períodos de maré alta, especialmente nas noturnas, muitos
organismos, como peixes, visitam os bancos de mexilhão para se alimentar. Além disso,
os sururus constituem o principal alimento de espécies como o gastrópode Thais
haemastoma101 e o caranguejo Eriphia gonagra102 que por sua vez são alimento de outras
espécies, como peixes e polvos.
Entretanto percebe-se nesses locais uma baixa densidade de algumas espécies, o que as
torna mais susceptíveis ao risco de desaparecer. As espécies sésseis, principalmente
aquelas cuja reprodução se dá pelo encontro dos gametas na água, são as que mais
correm risco de desaparecer103. A anêmona-gigante Condylactis gigantea, os corais
Meandrina brasiliensis e Muricea flama e o gastrópode Strombus goliath já não têm sido
observados no local104. Ressalta-se que a extinção de habitats, particularmente os
costeiros que sustentam uma grande diversidade de espécies e são mais vulneráveis à
95
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ação antrópica, é preocupante. Destaca-se também que Strombus goiath, o búzio-dechapéu, é particularmente sensível à destruição de seu habitat original. Seu hábito
herbívoro especializado o torna ainda mais vulnerável e, além disso, essa espécie é
vítima da pesca predatória, pelo valor comercial de sua carne, e de sua concha, que é
vendida como souvenir e utilizada no artesanato105.
A baixa densidade e o desaparecimento de algumas espécies são de grande
preocupação, considerando-se que a fauna bentônica do Estado do Espírito Santo, e
especialmente do Arquipélago das Três Ilhas é muito pouco conhecida, prejudicando
qualquer tentativa de conservação e manejo destas áreas106. O Espírito Santo é um dos
estados em que os organismos bentônicos de costões rochosos ainda não foram
suficientemente estudados107.
A análise do zoobentos de substrato não consolidado da Praia de Caraís, baseada em
dados secundários, mostra um grande número de espécies de bivalves. Estudos de 2004
citam espécies características de praias arenosas reflectivas como a espécie Donax
hanleyanus, Plicatula gibbosa, Chama sarda e Anadara ovalis e também espécies de
praias dissipativas, como a Anomalocardia brasiliana108. A presença dessa espécie
(Anomalocardia brasiliana) na Praia de Caraís chamou a atenção, pois ela é normalmente
encontrada em enseadas e enterrada em fundo arenoso, em águas calmas sem
arrebentação. Aparece em bancos formados por exemplares de tamanhos variados. É
usada na alimentação humana e é conhecida como “berbigão” ou “sarro-de-pito”109.
Vários motivos justificam o marcado interesse pelo conhecimento da fauna de praias.
Muitas espécies têm importância econômica direta, como é o caso dos crustáceos e
moluscos utilizados na alimentação humana ou também como isca para pesca, a estes
somados os poliquetas, que também constituem rica fonte de alimento para alguns
organismos, principalmente peixes, crustáceos e aves110. Além disso, diversos estudos
têm demonstrado a relevância da utilização de comunidades bentônicas na avaliação da
qualidade ambiental.
Poliquetas, crustáceos e moluscos compreendem cerca de 85% de todos os organismos
das comunidades marinhas tropicais, sendo esses grupos formadores da base do fluxo de
energia do bentos para as comunidades de peixes demersais111. Por outro lado, não se
deve subestimar o papel desempenhado por esses organismos na aeração e
remobilização dos fundos, acelerando os processos de transformação, remineralização de
nutrientes, deposição de matéria orgânica e, conseqüentemente, os próprios processos
de produção marinha, primária e secundária112.
O melhor modelo de preservação é aquele que considera as necessidades científicas e as
da população do entorno das áreas em questão, tanto em termos de exploração quanto
de turismo. De acordo com esse modelo, estas áreas devem ser divididas em setores,
nos quais determinadas atividades são permitidas ou não, mantendo sempre um (ou
mais) setor de preservação total, que funcione, inclusive, como fornecedor de larvas para
105
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a recolonização dos outros setores113. Entretanto, para que se possam estabelecer os
setores a serem preservados, é necessário que se conheça a heterogeneidade de
ambientes e a composição e funcionamento de suas comunidades, bem como entender
qual o impacto causado pelas atividades exploratórias nas mesmas114.
Os dados apresentados acima se equiparam, para alguns grupos amostrados, a áreas
conhecidas e aceitas como de alta diversidade, como o litoral sul da Bahia. Outros fatores
importantes no estabelecimento de Unidades de Conservação como representatividade e
singularidade115, também são claramente preenchidos pelo arquipélago. Deve-se somar a
esses fatores a presença de espécies raras ou endêmicas, além da possível presença de
espécies ainda não identificadas.

Figura 3.3-52: A espécie Chthamalus bisinuatus (craca – Crustácea)
No Mesolitoral do Arquipélago e do costão da Praia de Caraís,
Guarapari ES - maio/2006.

Figura 3.3-53: Moluscos Brachidontes solisianus
coletados no Mesolitoral do Arquipélago, costão Praia
de Caraís e no substrato não-consolidado, Guarapari ES - maio/2006.
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Figura 3.3-54: Indivíduo da espécie Bunodosoma canjicum (Cnidaria)
coletado no Mesolitoral do Arquipélago, Guarapari ES - maio/2006.

Figura 3.3-55: Bancos do mexilhão Perna perna no mesolitoral da
Ilha do Quitongo, Guarapari ES - maio/2006.

Figura 3.3-56: A espécie do poliqueto Phragmatopoma lapidosa no
costão da Praia de Caraís, Guarapari ES - maio/2006.
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Figura 3.3-57: Indivíduo da espécie Echinaster brasiliensis
(Echinodermata) coletado no Mesolitoral do Arquipélago,
Guarapari ES - maio/2006.
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3.3.4 MALACOFAUNA TERRESTRE
A incursão ao PEPCV e entorno para estudo da malacofauna terrestre visou verificar a
ocorrência da Achatina fulica116.
3.3.4.1 Biologia e aspectos ecológicos de Achatina fulica
3.3.4.1.1 Origem e nomenclatura
Achatina fulica (Figura 3.3-58) é um molusco terrestre pulmonado, caracterizado pelo
hábito generalista e de fácil adaptação a ambientes alterados, como áreas antrópicas.
Originário do Leste da África espalhou-se por praticamente todos os países tropicais e
subtropicais Indo-Pacíficos nos últimos 200 anos117.

Figura 3.3-58: Achatina fulica (Caramujo gigante africano).

A introdução de A. fulica no Brasil ocorreu provavelmente no Paraná em 1988,
clandestinamente com o objetivo de essa espécie ser utilizada na alimentação humana118.
O verdadeiro “escargot” comercializado na Europa e difundido em todo o mundo, pertence
a outra espécie - Helix aspersa Müller, 1774 da família Helicinidae. Ao contrário dos
verdadeiros ”escargots”, esta espécie africana foi introduzida porque consegue ganhar
peso mais rapidamente, é mais prolífica e bem adaptada às diversidades climáticas
tropicais, além de ser dotada de acentuada capacidade de dispersão no ambiente. Alguns
exemplares chegam a pesar 150 g, com conchas que atingem 15 a 20 cm de
comprimento e 8 cm de largura, e se apresenta como excelente fonte protéica119.
Tais características tornariam a Achatina fulica bastante atraente para cultivo e
comercialização em nosso país. Entretanto, devido aos hábitos alimentares da população
brasileira e ao consumo pouco difundido dessa iguaria, o molusco teve pouca aceitação
no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das
criações por vários helicicultores120. Como conseqüência, diversas áreas urbanas
116
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117
(REES, 1950).
118
(TELES; FONTES, 1998).
119
(BARBOSA; SALGADO, 2001; TELES; FONTES, 1998).
120
(COLTRO, 1997; PAIVA, 2004).
CPM RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

195/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

encontram-se infestadas121, bem como o entorno de matas nativas, o que traz
significativos prejuízos à fauna e flora desses ecossistemas.

3.3.4.1.2 Ameaça Ecológica
Sem inimigos naturais nas novas áreas onde tem sido introduzida, A. fulica se encontra
disseminada por 23 estados brasileiros englobando diferentes ecossistemas122.
Atualmente o Espírito Santo encontra-se bastante povoado por A. fulica, com 27
municípios infestados, e os problemas causados por este molusco têm sido denunciados
pela população de diversos municípios123.
Possuindo hábitos semi-arborícolas, é muito comum encontrá-los repousando durante o
dia em troncos de árvores, em ramos e folhagens, como também em cercas, muros e
paredes. Em ambientes urbanos os caracóis têm causado incômodo ao escalarem
paredes de casas e prédios e ao se movimentarem em grande número nas ruas. Podem
também causar sérios danos a praças, jardins e principalmente em Unidades de
Conservação, pois se alimentam de flores, folhas e ramos de diversas plantas nativas.
Existe a possibilidade, ainda, de que a A. fulica possa estar competindo com as espécies
nativas de moluscos, contribuindo para a perda de diversidade biológica da malacofauna
nativa do Brasil124. As dimensões das conseqüências negativas sobre a biodiversidade das
novas áreas para onde o caracol gigante africano tem sido introduzido são ainda
imprecisas e se constituem num provável risco invisível.

3.3.4.1.3 Ameaça Agrícola e Paisagística
A. fulica é considerada uma praga agrícola por promover grandes prejuízos às lavouras e
plantações comerciais. Invade hortas em áreas domiciliares – seu habitat mais comum -,
sendo também encontrada em árvores, sobre material em decomposição e próximo a
depósitos de lixo125. Sendo assim, a importação e criação desse molusco exótico é
totalmente proibida no Brasil, de acordo com o Art 31º da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes
Ambientais).
As espécies agrícolas atacadas com maior intensidade por A. fulica são justamente
aquelas utilizadas pelos pequenos agricultores (minifundiários, sitiantes, chacareiros),
tanto como fonte de renda (abóboras, alface, almeirão, batata-doce, carás, couve, feijãovagem, jambo, milho, orquídeas, pepino, pimentão, rami, repolho, taioba, entre outras)
como culturas de subsistência126.
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3.3.4.1.4 Ameaça à Saúde Pública
Achatina fulica é o hospedeiro intermediário de Angiostrongylus cantonensis127, nematóide
parasita de pulmão de ratos, que causa meningoencefalite eosinofílica, doença que
acomete o sistema nervoso central no homem, em alguns países asiáticos e ilhas do
Pacífico. Não há relatos dessa parasitose no Brasil, mas foi registrada em Cuba128, Porto
Rico129 e nos Estados Unidos, onde foi detectada em ratos130, em macacos131, em
humanos132 e em cavalos133.
A angiostrongilose abdominal, zoonose causada pelo Angiostrongylus costaricensis
(Morera & Céspedes, 1971), ocorre desde o sul dos Estados Unidos até o norte da
Argentina. No Brasil, há registros de casos humanos nos estados de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e no Distrito Federal134.
A forma abdominal apresenta sintomas semelhantes ao da apendicite aguda e, quando
acompanhada de obstrução intestinal, aos dos tumores do trato digestivo, podendo
motivar tratamento cirúrgico e necropsias135, uma vez que laboratorialmente não se dispõe
de técnicas adequadas e seguras para reconhecimento da doença.
O ciclo natural ocorre entre diversas espécies de moluscos terrestres e roedores, sendo a
infecção humana acidental, através da ingestão de verduras e provavelmente água,
contaminadas com as larvas de terceiro estádio do parasita. A possibilidade de A. fulica
atuar como hospedeiro entermediário desse nematóide não pode ser descartada, devido
a dois importantes fatores na epidemiologia da transmissão de parasitoses: a
inespecificidade de hospedeiro intermediário do parasito e a alta capacidade reprodutiva
de A. fulica como já abordada por outros autores136.

3.3.4.2 Ocorrência de Achatina fulica no PEPCV
A ocorrência do molusco, gastrópode exótico, Achatina fulica Bowdich, 1822, conhecido
como caramujo gigante africano, no PEPCV, Guarapari, ES, foi constatada por meio de
visita técnica realizada no dia 30 de outubro de 2006.
Pôde-se constatar um alto grau de infestação de A. fulica no entorno do Parque, mais
especificamente nos limites com os Bairros Recanto da Sereia - ao norte - e Macumbão e
Setibão - ao sul. Nesses locais, foram observados posturas do molusco, indivíduos jovens
e adultos em vários estágios de maturidade sexual (Figuras 3.3-59 a 3.3-62). Entretanto,
no interior do Parque a infestação ainda não foi constatada.
É possível que o número de animais seja ainda mais expressivo do que o observado, uma
vez que no horário de visita (entre nove horas ao meio dia) a temperatura estava elevada
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e os gastrópodes provavelmente se encontravam escondidos em locais úmidos e
sombreados.
O alto grau de infestação no entorno do Parque pode ser explicado pela presença de lixo
lançado em terrenos baldios pelos moradores dos bairros vizinhos, uma vez que estes
animais se alimentam de material em decomposição.

Figura 3.3-59: Postura de Achatina fulica presentes no
entorno do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha,
Guarapari, ES (10/2006).

Figura 3.3-60: Indivíduos jovens e adultos de A. fulica presentes
no entorno do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha,
Guarapari, ES (10/2006).
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Figura 3.3-61: Exemplares adultos de A. fulica presentes
no entorno do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha,
Guarapari, ES (10/2006).

Figura 3.3-62: Aglomerado de indivíduos vivos de A. fulica
presentes no entorno do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha,
Guarapari, ES (10/2006).
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3.3.5 ENTOMOFAUNA
São apresentados na seqüência os resultados obtidos em campanhas de campo na área
do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e no entorno do município de Guarapari, que
buscaram levantar a fauna de insetos existentes na área. É importante ressaltar que os
dados aqui apresentados correspondem a protocolos de amostragem rápida (RAP’s), que
permitem uma amostragem pontual da entomofauna, e que para um levantamento mais
completo seria necessário que o mesmo fosse aplicado em diferentes estações do ano.
Os insetos apresentam uma enorme diversidade de espécies nos trópicos e possuem um
importante papel nos estudos aplicados em biologia tropical, diversidade de comunidades
e conservação de habitats137. Apesar de representarem grande parte da biodiversidade e
seu inegável papel no funcionamento de ecossistemas tropicais138, o seu uso na
determinação de áreas prioritárias para conservação não é freqüente, principalmente no
Brasil, devido à ausência de informações sistematizadas.
Neste levantamento foi realizada uma análise específica para himenópteros, lepidópteros
e odonatos, grupos que apresentam espécies pertencentes à lista ameaçada de extinção
e/ou com informações relativamente sistematizadas.
Os Hymenoptera são extremamente abundantes na natureza e ocupam os mais diversos
tipos de ambientes disponíveis. Atualmente, estão incluídas nesta ordem cerca de
115.000 espécies, mas estima-se que existam pelo menos 250.000 espécies no mundo139.
As vespas parasitóides apresentam uma grande biodiversidade140 e têm uma grande
importância biológica, ecológica e econômica. Participam em mais de 50% das cadeias
alimentares dos ambientes terrestres, como de florestas úmidas141, por exemplo.
A ordem Lepidoptera é um bom grupo para a determinação e monitoramento dos padrões
de diversidade de artrópodes terrestres142 principalmente por que: i) sua biologia e
taxonomia são bem conhecidas143; ii) são sensíveis às alterações ambientais144; iii) têm alta
diversidade em sistemas tropicais145; iv) estão envolvidos em muitas interações ecológicas
importantes, principalmente na polinização e herbivoria146; v) é um grupo indicado, assim
como Odonata, para possível utilização como espécie bandeira em projetos de
conservação por possuírem forte apelo afetivo entre os humanos147.
Invertebrados aquáticos são muito utilizados para determinar o estado de integridade de
ecossistemas aquáticos, principalmente devido à sua facilidade de coleta, maior
sensibilidade às alterações, diversidade de formas e de adaptações. MOULTON
apresenta também dez diferentes razões pelas quais insetos aquáticos podem ser bons
indicadores de integridade em ecossistemas e defende o uso deste grupo na avaliação
rápida (RAP) de alterações ambientais.
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Lagos, rios, riachos e outros corpos d’água doce recebem influência direta dos processos
que ocorrem na área de drenagem da bacia onde estão localizados, podendo receber
resíduos tóxicos e constante alterações, como fragmentação da vegetação ao redor. Os
impactos de tais atividades refletem na qualidade da água, na biota aquática e na biota
terrestre, podendo levar à perda de algumas espécies que dependem desses locais148.
Os representantes da ordem Odonata são insetos predadores cujas larvas vivem em
ambientes aquáticos e apresentam alta diversidade em domínios tropicais149. Os adultos
podem defender territórios próximos à água ou forragear a grandes distâncias da mesma,
sendo classificados comportamentalmente em “perchers”, que usualmente defendem
territórios próximos à água, e “fliers”, que podem ser encontrados próximos a corpos
d’água, mas em geral não defendem territórios de acasalamento150.
O maior interesse em estudar odonatos reside no fato de serem predadores generalistas,
considerados junto aos peixes, como topo da cadeia trófica do litoral de lagos e riachos.
Em geral, as espécies de topo de cadeia são as primeiras afetadas nos processos de
impacto ambiental e sua perda pode levar a efeitos cascata na comunidade, com uma
redução desproporcional da riqueza em espécies151. Por depender da água, os odonatos
devem ser fortemente afetados pelas condições físico químicas dos corpos d’água (e.g.
pela mudança do pH). Por estas razões, os representantes desta ordem podem ser
utilizados como indicadores da qualidade da água de riachos152.
As listas nacionais de espécies ameaçadas de extinção, publicada pelo IBAMA (2003),
contêm 50 espécies de Lepidoptera em perigo ou criticamente ameaçadas. Desse total,
26 pertencem à família Nymphalidae e 10 destas (ou seja, um quinto do total) são
espécies que se alimentam de exsudados de frutos em decomposição, quando adultos, o
que realça a importância destas em estudos da biologia da conservação.
Quanto à ordem Odonata, há oito espécies na lista do IBAMA (2003) classificadas como
ameaçadas de extinção. Duas destas apresentam registro de ocorrência para o Espírito
Santo: Leptagrion acutum153 (Coenagrionidae), que se encontra em perigo de extinção, e
Mecistogaster pronoti 154 (Pseudoestigmatidae), que está criticamente em perigo.
A determinação e valoração de áreas com ocorrência de uma ou mais espécies
consideradas em perigo de extinção pode beneficiar cientistas da conservação,
secretarias de estado de meio-ambiente e ONG`s ligadas à conservação nos projetos de
preservação da biodiversidade.
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(MELO, 2004).
(CORBET, 1999).
150
(CORBET, 1999).
151
(RICKLEFS, 2003).
152
(CARVALHO & NESSIMIAN, 1998).
153
(SANTOS, 1961).
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(SJÖSTEDT, 1918).
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3.3.5.1 Aspectos Metodológicos
3.3.5.1.1 Amostragem
Para a caracterização da fauna de insetos da área foram feitas análises qualitativas e
quantitativas. Para a ordem Hymenoptera, foi analisada a abundância das famílias, e a
ocorrência de alguns gêneros e espécies de vespas parasitóides. Para as borboletas
(Lepidoptera) e de libélulas (Odonata), além da ocorrência de gêneros e espécies, foi feita
uma estimativa do número de espécies. Esta análise foi escolhida por permitir a avaliação
da qualidade ambiental (abundância das famílias, gêneros e espécies de Hymenoptera e
de certas espécies de Odonata) e da presença de espécies ameaçadas de extinção
(ocorrência de Lepidoptera e Odonata).
A metodologia aplicada para este estudo seguiu a filosofia dos protocolos de
levantamento rápido de espécies (RAP’s), muito presentes nas publicações científicas
atuais (HERZOG et al., 2002; ERFTEMEIJER 2002; SIMONSON et al., 2001; SMITH et
al., 1999; STOHLGREN et al., 1997; DAILY & EHRLICH 1995; OLIVER & BEATTIE 1993)
e que vem assumindo um importante papel na identificação das áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade.
As coletas foram feitas entre os dias 8 a 23 de Maio de 2006 em diversos ambientes e
formações que ocorrem no parque. Os locais de amostragem de armadilhas ou pontos de
execução de protocolo específico de coleta foram marcados utilizando um sistema de
posicionamento global (GPS) com medidas padronizadas em graus, minutos e segundos,
e são apresentados na Figura 3.3-63. Alguns dos locais de amostragem são ilustrados na
Figura 3.3-64. As amostragens foram realizadas nos períodos de 08 a 23 de maio para
coleta de Hymenoptera e de 08 a 14 de maio para coleta específica de Odonata e
Lepidoptera.
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Figura 3.3-63: Mapa do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha com os pontos onde foram
feitas as mostragens qualitativas e quantitativas de Hymenoptera (pontos mais ao sul),
Lepidoptera e Odonata.
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Figura 3.3-64: Corpos d’água amostrados no levantamento de Odonata.
A) Lagoa Vermelha; B) Lagoa de Caraís; C) Lagoa Feia e D) Rio Una.

3.3.5.1.2 Análise das Famílias de Hymenoptera
A análise da abundância das famílias de Hymenoptera foi realizada com o emprego de
armadilha de Moericke (Figura 3.3-65), também conhecida como bacia amarela de água.
Consiste de um recipiente plástico de cor amarela, com 12 cm de diâmetro e 4 cm de
profundidade, preenchido com solução aquosa de cloreto de sódio e detergente (70g de
NaCl e 3ml de detergente por litro de água). Cada cinco bacias, montadas sobre o solo e
distando de 1 a 2 metros uma da outra, constituíram uma amostra. Na Mata seca, as
amostras foram alocadas ao longo de um transecto, distando 10 metros uma da outra, e
as bacias foram distribuídas perpendicularmente ao transecto. Na Formação Aberta de
Clusia, as amostras distaram de 10 a 20m uma das outras e as bacias foram distribuídas
à margem das moitas de vegetação. Outros tipos de ambientes ou formações não foram
amostrados por dificuldades de aplicação do método de amostragens e possibilidade de
remoção das bacias por parte de estranhos.
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Figura 3.3-65: Armadilha de Moericke (bacia amarela de água)
utilizada na amostragem de Hymenoptera.

Foram instaladas 500 armadilhas (100 amostras- 50 na Formação de Clusia e 50 na Mata
Seca) que ficaram expostas por 3 dias, ao longo de um período de 15 dias. Após tal
período, o material coletado foi transportado ao laboratório em frascos plásticos de 240
ml, para posterior triagem. O esforço amostral total foi de 1500 dias.
Em laboratório, o material capturado foi despejado em bandejas plásticas com álcool
70%, sendo que todos himenópteros foram separados dos demais insetos, ramos
vegetais e resíduos, por meio de pinças de ponta fina. Posteriormente, o material foi
devidamente rotulado e acondicionado em frascos de vidro de 15 ml com solução de
álcool 70%.
O material foi identificado em relação à família seguindo as chaves de GOULET &
HUBER (1993). Para as famílias Chalcididae e Bethylidae os exemplares foram
identificados em gênero ou espécie por especialistas.

3.3.5.1.3 Análise da Fauna de Lepidoptera
As borboletas foram coletadas através da (1) utilização de armadilhas com isca de frutas
em decomposição e (2) coleta ativa casual com rede entomológica.
O protocolo consistiu na instalação de quinze armadilhas (Figura 3.3-66) para captura de
borboletas frugívoras Van Someren-Rydon (SHUEY, 1997), onde permaneceram pelo
tempo de duração da campanha. As armadilhas foram verificadas a cada 24 horas para
coleta dos indivíduos e renovação das iscas. Estas consistiram de uma mistura de caldo
de cana e bananas fermentadas (DEVRIES, 1987). A composição das iscas foi de cerca
de 600ml de caldo-de-cana e 2 kg de banana triturada, deixadas para fermentar durante
dois dias. A quantidade de isca disponibilizada por dia foi de 50ml, sendo acondicionadas
no centro da armadilha.
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Figura 3.3-66: Armadilha Van Someren Rydon
modificada utilizada para coleta de Lepidoptera
da guilda frugívora de Nymphalidae.

As armadilhas foram dispostas ao longo de um transecto, com distanciamento de cerca
de 90 metros uma da outra. Cada armadilha foi tratada como uma unidade amostral, e a
distância entre estas buscou evitar que a atratividade de uma fosse influenciada pela
presença de outra. Desta forma tentou-se captar ao máximo a heterogeneidade
ambiental, permitindo uma estimativa mais acurada tanto da riqueza de espécies, como
de sua variação, e garantir a independência das amostras, que é um requisito essencial
para o uso de testes estatísticos, evitando a pseudo-replicação155.
Para os demais Lepidoptera, foram realizadas coletas ativas, com utilização de redes
entomológicas, durante o período de maior atividade desses insetos, de 09:00 até 16:00
horas, com temperaturas superiores a 25 graus Celsius. Espécies facilmente
reconhecidas foram registradas visualmente.

155

(HURLBERT, 1984).
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Os indivíduos capturados pelos dois métodos de coleta foram identificados em campo e,
em sua maioria, libertados. Poucos exemplares foram sacrificados e levados para
laboratório para confirmação da identificação. A identificação das espécies seguiu, além
da comparação com espécimes depositados na coleção entomológica da Universidade
Federal de Viçosa, as referências bibliográficas disponíveis156.
A estimativa de riqueza de espécies de Lepidoptera da guilda frugívora foi obtida através
do estimador não-paramétrico Bootstrap157:
S obs

S boot = S obs + ∑ (1 − p k ) m
k =1

Onde:
Sobs é o número total de espécies observadas em todas as amostras coletadas;
m é o número total de amostras;
Pk é a proporção de amostras que contém a espécie k.
3.3.5.1.4 Análise da fauna de Odonata
As amostragens foram realizadas nas lagoas Feia, Vermelha e de Caraís, nos brejos, na
Formação Aberta de Clusia, na Mata Seca e em áreas com concentração de bromélias.
Foi amostrado um ponto na APA de Setiba, nas margens do rio Una a cerca de 400
metros da sede do Parque. Em todos os locais visitados foi feita uma amostragem
qualitativa por meio de busca ativa e nas lagoas foi feita uma amostragem quantitativa
(Protocolo de Coleta Rápida de Odonata – RAP) para estimar o número de espécies
desse ambiente.
O RAP consistia na contagem do número de indivíduos de cada espécie presente em 300
m de cada corpo d’água, divididos em 60 segmentos de 5 m, com exceção da lagoa
Vermelha. Nessa lagoa foram feitas três contagens em cada um dos 20 segmentos
estudados devido à dificuldade de acesso causada pelo grande quantidade de macrófitas
aquáticas. Essa contagem foi sempre realizada no horário de 10:00 às 14:00 horas e a
medida simultânea da temperatura e umidade relativa do ar foi tomada em cada
amostragem para se avaliar as condições necessária para atividade das Odonata.
A riqueza em espécies foi estimada de acordo com o método de Jackknife158.
Os indivíduos coletados foram identificados em campo e liberados em seguida. Em casos
de dúvidas na identificação, os exemplares foram levados para o laboratório para serem
enviados a especialistas. A identificação das larvas só pode ser realizada com segurança
em indivíduos de último instar, o que justifica a ausência de identificação à menor
categoria taxonômica possível de alguns exemplares.
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(DEVRIES, 1987; BROWN JR., 1980 e 1992).
(EFRON, 1979; EFRON, 1982; HELLMANN & FOWLER, 1999).
158
(EFRON, 1982; HELTSHE & FORRESTER, 1983).
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3.3.5.1.5 Destino do Material
Todos os exemplares do material coletado foram depositados em coleções entomológicas
das seguintes instituições: Laboratório de Ecologia Quantitativa (LEQ) da Universidade
Federal de Viçosa; Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal do
Espírito Santo.

3.3.5.2 Resultados
3.3.5.2.1 Famílias de Himenópteros Parasitóides
Do total de 12.917 exemplares de Hymenoptera coletados, 3.714 pertencem a famílias
com hábitos parasitóides. Na Tabela 3.3-33 são apresentadas a abundância (absoluta e
relativa) das famílias que apresentam espécies com este hábito. Do total de 24 famílias
coletadas, todas ocorreram na Mata seca e cinco (Agaonidae, Eupelmidae, Megalspilidae,
Mutillidae e Signiphoridae) não ocorreram na Formação de Clusia. Porém a abundância
destas famílias foi tão pequena que o fato de não terem sido amostradas não indica,
necessariamente, a ausência em um ou outro ambiente.
Outros autores obtiveram uma riqueza semelhante de famílias em formações savânicas,
mais especificamente em cerradão. Alguns autores em 2004159, também amostrando com
armadilhas de Moericke, obtiveram 25 famílias de himenópteros parasitóides enquanto
outros160, amostrando com armadilha Malaise, obtiveram 24 famílias. Esta riqueza de
famílias também é similar àquelas obtidas por outros autores em áreas de conservação
de Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, como as 28 famílias registradas com
armadilha de Moericke para a Estação Biológica de Santa Lúcia161. Utilizando varredura de
vegetação, ao longo de um ano estudiosos obtiveram 30 famílias para o Parque Estadual
da Fonte Grande 162 e 28 para a Reserva Biológica de Duas Bocas163. Em levantamentos
rápidos com varredura da vegetação, em duas Unidades de Conservação administradas
pelo IDAF164, obtiveram-se 28 e 21 famílias de himenópteros parasitóides para os parques
e Forno Grande e Cachoeira da Fumaça, respectivamente.
As diferentes famílias de himenópteros parasitóides coletadas são relacionadas abaixo,
em ordem decrescente de abundância relativa para o total de exemplares coletados,
juntamente com táxons reconhecidos e aspectos de sua biologia165.
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(VIEL et al., 2004).
(NAVARRO et al. 2002).
161
(AZEVEDO et al., 2003).
162
(AZEVEDO & SANTOS, 2000).
163
(AZEVEDO et al., 2002).
164
MRS ESTUDOS AMBIENTAIS (2000a e b).
165
As últimas famílias foram obtidas dos capítulos, de diferentes autores, da obra de (GOULET & HUBER, 1993).
160
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MATA SECA
FAMÍLIAS
Scelionidae
Diapriidae
Ceraphronidae
Platygastridae
Braconidae
Mymaridae
Pteromalidae
Aphelinidae
Chrysidiae
Eulophidae
Encyrtidae
Ichneumonidae
Bethylidae
Chalcididae
Trichogrammatidae
Evanidae
Tiphiidae
Dryinidae
Eucoilidae
Eupelmidae
Megaspilidae
Agaonidae
Signiphoridae
Mutillidae
Total Abundância
N° Total de Famílias

FORMAÇÃO DE CLUSIA

TOTAL GERAL

Abundância

Ab. Relativa
(%)

Abundância

Ab. Relativa
(%)

Abundância

Ab. Relativa
(%)

364
204
191
79
159
212
77
61
116
33
38
62
25
17
6
6
6
3
3
5
3
2
2
1
1675
24

21,73
12,18
11,40
4,72
9,49
12,66
4,60
3,64
6,93
1,97
2,27
3,70
1,49
1,01
0,36
0,36
0,36
0,18
0,18
0,30
0,18
0,12
0,12
0,06
100,00

279
316
304
373
174
119
119
117
3
74
56
14
32
21
18
6
4
6
4
2039
19

13,68
15,49
14,90
18,28
8,53
5,83
5,83
5,74
0,15
3,63
2,75
0,69
1,57
1,03
0,88
0,29
0,20
0,29
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

643
520
495
452
333
331
196
178
119
107
94
76
57
38
24
12
10
9
7
5
3
2
2
1
3714
24

17,31
14,00
13,32
12,17
8,96
8,91
5,28
4,79
3,20
2,88
2,53
2,05
1,53
1,02
0,65
0,32
0,27
0,24
0,19
0,13
0,08
0,05
0,05
0,03
100,00

Tabela 3.3-33: Abundância das famílias de himenópteros que apresentam hábito parasitóide coletadas em Mata
Seca e Formação Aberta de Clusia, com armadilha de Moericke, no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.

♦ FAMÍLIA SCELIONIDAE
São tipicamente endoparasitóides solitários de ovos de várias ordens de insetos e, em
alguns casos, de aranhas. No primeiro instar do seu desenvolvimento, matam o embrião
hospedeiro e se desenvolvem como idiobiontes. Assim, a seleção dos hospedeiros está
mais relacionada ao tamanho e forma do ovo do que com a relação de parentesco dos
mesmos. Corresponderam a 17,31% das famílias de parasitóides coletadas e
apresentaram abundância relativa distinta nas duas formações amostradas, sendo mais
comuns na Mata Seca. Muitos exemplares coletados pertencem à tribo Baeini, cujas
fêmeas são ápteras e estão associadas a ovos de aranhas.
♦ FAMÍLIA DIAPRIIDAE
São endoparasitóides primários de pupas ou larvo-pupais de diversas famílias de Diptera,
apresentou abundância relativa de 14,00% do total de himenópteros parasitóides
amostrados.
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♦ FAMÍLIA CERAPHRONIDAE
São endoparasitóides de algumas famílias de holometábolos e Thysanoptera. Apresentou
abundância total de 13,32%, sendo a terceira família mais capturada, o que não é
comum166.
♦ FAMÍLIA PLATYGATRIDAE
Parte das espécies é parasitóide primário de ovos de diferentes grupos de insetos, mas
uma parcela significativa (subfamília Platygastrinae) é parasitóide cenobionte (ovo-pupal
ou pré-pupal) de Cecidomyiidae (Diptera). Representou 14,00% dos himenópteros
parasitóides e foi distintamente menos abundante na mata seca que na formação de
Clusia, indicando, da mesma forma que os Scelionidae, possíveis diferenças entres essas
formações.
♦ FAMÍLIA BRACONIDAE
A biologia desta família é bastante diversa. Muitas de suas espécies são endoparasitóides
cenobiontes, embora formas ectoparasitóides idiobiontes não sejam incomuns. Seus
hospedeiros são usualmente larvas de holometábolos, mas ninfas de hemimetábolos e
adultos de holometábolos também são utilizados. Espécies de alguns poucos gêneros
apresentam hábito fitófago. Esta família representou 8,96% da amostragem total.
♦ FAMÍLIA MYMARIDAE
São endoparasitóides de ovos de diversas ordens, com preferência aos de Hemiptera.
Apresentou freqüência de 8,91%, estando entre as cinco famílias mais coletadas, o que,
exceto para formação de Cerradão167, não é comum. A abundância relativa nas duas
formações também foi muito distinta. Estes dois fatos também podem estar indiciando
peculiaridades, tanto da restinga, como de suas diferentes formações.
♦ FAMÍLIA PTEROMALIDAE
Como um grupo reconhecidamente polifilético e numeroso em espécies, a biologia desta
família é muito variável. Apresentou freqüência de 5,28%.
♦ FAMÍLIA APHELINIDAE
Em grande parte estão associados a homópteros Sternorryncha, mas também parasitam
ovos, larvas ou pupas de outras ordens (Diptera, Orthoptera, Hymenoptera, Lepidoptera).
Apresentou abundância relativamente alta (4,79%), o que não é comum em outras
formações já amostradas. O gênero Encarsia foi coletado.
166
167

(GOULET & HUBER, 1993).
Vide autores anterrormente referenciados.
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♦ FAMÍLIA CHRYSIDIDAE
São parasitóides de ovos ou de larvas maduras de diversos insetos ou atuam como
cleptoparasitóides de ninhos de vespas e abelhas. Também apresentou abundância
relativamente alta (3,20%).
♦ FAMÍLIA EULOPHIDAE
Apresenta biologia bastante variável. Podem atacar ovos, larvas, ninfas e adultos de
muitas ordens de insetos. Algumas espécies estão associadas a ootecas de aranhas.
Apresentou freqüência de 2,88%. Alguns dos gêneros amostrados foram: Aprostocetus,
Euderus e Tetrastichus.
♦ FAMÍLIA ENCYRTIDAE
Apresenta biologia bastante variável se desenvolvendo como parasitóides primários ou
hiperparasitóide de ovos, larvas, ninfas ou adultos de muitas ordens de insetos. Algumas
espécies atacam ovos de aranhas. Uma parte significativa dos gêneros está associada à
Coccoidea (Hemiptera). Sua freqüência foi de 2,53%.
♦ FAMÍLIA ICHNEUMONIDAE
São em sua maioria parasitóides ou hiperparasitóides de larvas e pupas de muitas das
ordens de holometábolos, mas alguns são associados a ovos e adultos de aranhas e
pseudoescorpiões. Apresentou freqüência de 2,55%. Esta é uma das famílias
normalmente bem coletadas em muitos ambientes168 e o pequeno número de exemplares
coletados em formação aberta de Clusia também pode estar indicando peculiaridades
desta formação.
♦ FAMÍLIA BETHYLIDAE
São tipicamente parasitóides idiobiontes de Coletoptera e Lepidoptera e representaram
1,53% desta amostragem. Foram coletados os gêneros Anisepyris, Apenesia,
Dissomphalus, Epyris, Goniozus, Holepyris, Pseudisobrachium, Rhabdepyris. Anisepyris,
Epyris e Pseudisobrachium. Aniseperys, Eperys e Pseudisobrachium são gêneros bem
amostrados em ambientes mais secos e como conseqüência corresponderam a 67% dos
exemplares obtidos.

168

(GOULET & HUBER, 1993).
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♦ FAMÍLIA CHALCIDIDAE
São parasitóides primários de larvas ou pupas de Diptera, Hymenoptera, Coleoptera e
Neuroptera, mas muitas espécies atuam como hiperparasitóides através de outros
himenópteros (Figura 3.3-67). Apresentou freqüência de 1,02%. Foram coletadas quatro
espécies: Haltichela ornaticornis169, Brachymeria annulata170, Conura maculata171 e
Notaspidium braziliense172. As primeiras três espécies são típicos parasitóides de pupas de
Lepidoptera e a última não tem hospedeiro conhecido. Apesar de apresentada uma
abundância pequena em relação aos outros himenópteros parasitóides, o número de
exemplares capturados foi considerável, quando comparado a outros estudos. Este
número maior de exemplares possivelmente se deva à abundância de lepidópteros
observados visualmente na área. Assim, este fato seria outra característica peculiar para
a área.
A fauna de Chalcididae do parque deve ser bem maior que a amostrada. Estudos
realizados em 2006 descreveram a guilda de calcidídeos parasitóides de Parides
ascanius, uma borboleta ameaçada de extinção que só era registrada para as áreas de
restinga da baixada fluminense, composta por quatro espécies (nenhuma delas
encontrada em nossa amostragem)173. A ocorrência deste lepidóptero no Parque sugere
que seus calcidídeos parasitóides também ocorram na área.
Na Coleção Entomológica do Departamento de Ciências Biológicas da UFES, existe ao
menos uma espécie de Chalcididae citada para as restingas do norte do Espírito Santo,
uma espécie nova de Notaspidium (Figura 3.3-67), que deve ocorrer na área do PEPCV.

169

(CAMERON, 1884).
(FAB., 1793).
(FAB., 1787).
172
(HALSTEAD, 1991).
173
(TAVARES et al., 2006).
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Figura 3.3-67: Himenópteros parasitóides da família Chalcididae encontrados no Parque Estadual Paulo Cesar
Vinha (A, B, C) e em áreas de restinga do Espírito Santo (D). (A) Brachymeria annulata, (B) Conura maculata,
(C) Haltichella ornaticornis, (D) Notaspidium sp.

♦ FAMÍLIA TRICHOGRAMMATIDAE
São parasitóides de ovos das grandes ordens de holometábolos, além de Hemiptera,
Orthoptera, e Thysanoptera. Apresentou abundância de 0,65%.
♦ FAMÍLIA EVANIDAE
Estão associados à ootecas de baratas, onde parasitam seus ovos. Assim, a abundância
destes parasitóides está diretamente relacionada com a disponibilidade de recursos para
seus hospedeiros (serrapilheira, troncos, etc). Apresentou abundância de 0,32%. Dois
gêneros foram coletados: Semaeomyia e Hyptia.
♦ FAMÍLIA TIPHIIDAE
Os membros da subfamília Myrmosinae são parasitóides de abelhas e vespas, mas o
restante da família aparenta ser ectoparasitóides de coleópteros de solo. Apresentou
abundância de 0,27%.
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♦ FAMÍLIA DRYINIDAE
São endoparasitóides de Homoptera Auchenorrhyncha, porém parte do corpo de suas
larvas se projeta para fora do corpo do hospedeiro como uma estrutura saculiforme.
Apresentou abundância de 0,24%.
♦ FAMÍLIA EUCOILIDAE
São endoparasitóides de larvas de dípteros caliptrados. Apresentaram abundância de
0,19%. Em formação de cerradão174 esta foi uma das cinco famílias mais abundantes.
♦ FAMÍLIA EUPELMIDAE
Apesar de ser considerado um grupo monofilético, a família tem biologia bastante diversa
podendo ser ectoparasitóides de coleópteros brocadores ou atuar como parasitóides e
hiperparasitóides de ovos ou larvas de diversos grupos de insetos e aranhas. É
importante ressaltar que espécies de alguns gêneros são mais associadas a hospedeiros
em condições específicas (por exemplo: protegidos no interior de casulos, tecido de
plantas, etc), do que a relação de parentesco evolutivo dos mesmos. Apresentou
abundância de 0,13%.
♦ FAMÍLIA MEGASPILIDAE
A biologia das espécies desta família é pouco conhecida, mas algumas são
conhecidamente parasitóides de Coccoidea (Sternorrhyncha), Neuroptera e de pupários
de Diptera. Outras espécies são hiperparasitóides de afídeos (Aphididae;
Sternorrhyncha). Apresentou abundância de 0,08%.
♦ FAMÍLIA AGAONIDAE
As espécies pertencentes à subfamília Agaoninae são polinizadores específicos de Ficus
(Moraceae). As espécies pertencentes às outras famílias são galhadoras de ovários de
Ficus ou parasitóides de Agaoninae. Apresentou abundância de 0,05%. Os dois
exemplares coletados pertencem à Pegoscapus clusiifolidis175, um polinizador de Ficus
clusiifolia, ambos endêmicos de restingas e considerados espécies-chave em sistemas
naturais.

174
175

(VIEL et. al., 2004).
(Schiffler & Azevedo, 2002).
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♦ FAMÍLIA SIGNIPHORIDAE
A maioria das espécies desta família é parasitóide ou hiperparasitóide de homópteros
Sternorrhyncha, principalmente das famílias Coccidae e Aleyrodidae. Apresentou
abundância de 0,03%.
♦ FAMÍLIA MUTILLIDAE
Conhecidas como formigas-feiticeiras, são ectoparasitóides de formas imaturas de
himenópteros aculeados, Diptera, Lepidoptera, Coleoptera ou Blattodea. Apresentou
freqüência de 0,03%.
♦ PECULIARIDADES DAS ABUNDÂNCIAS RELATIVAS OBTIDAS
A seis famílias de himenópteros parasitóides com maior abundância relativa (Tabela 3.334), ao menos Scelionidae, Diapriidae, Platygastridae e Braconidae têm sido as mais
abundantes em outros ambientes176. Porém, a abundância alta das famílias Ceraphronidae
e Mymaridae, e relativamente alta de Aphelinidae e Chrysididae podem estar indicando
peculiaridades da fauna da área do PEPCV177. A abundância baixa das famílias
Ichneumonidae e Eucoidlidae, quando comparadas com aqueles levantamentos, também
pode estar indicando isto. A abundância relativa significativamente diferente das famílias
Scelionidae, Platygastridae e Mymaridae, para a Mata Seca e formação Aberta de Clusia,
podem estar indicando peculiaridades nesses dois tipos de formação/ambientes,
reforçando a necessidade de preservação dos mesmos.
Além das famílias com hábito parasitóide, outras nove famílias de Hymenoptera foram
amostradas (Tabela 3.3-34). No total foram amostradas 33 famílias de Hymenoptera,
riqueza numericamente similar àquela obtida para uma área de cerradão do estado de
São Paulo178.
FAMÍLIAS

MATA SECA

FORMAÇÃO DE CLUSIA

TOTAL GERAL

Formicidae

2411

6709

9120

Pompilidae

13

10

23

Pergidae

-

23

23

Crabonidae

7

13

20

Vespidae

7

-

7

Apidae

-

4

4

Nyssonidae

3

-

3

Pemphredonidae

-

1

1

Argidae

1

-

1

2448

6764

9212

6

6

9

Total Abundância
N° Total de Famílias

Tabela 3.3-34: Abundância das famílias de himenópteros que não apresentam hábito parasitóide coletadas em
Mata Seca e Formação Aberta de Clusia, com armadilha de Moericke, no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.
176

(VIEL et al., 2004; Azevedo et al., 2004).
Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.
178
Estudos realizados por (NAVARRO et al., 2002).
177
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De modo geral, essas famílias apresentaram abundância pequena (menos que 25
exemplares amostrados), porém Formicidae apresentou 9.120 exemplares capturados, o
que não é um fato de destaque. Suas espécies de modo geral apresentam distribuição
agregada pelos ambientes e muitas formam colônias muito numerosas. Em nossa
amostragem, o número de exemplares capturados excessivamente alto se deve ao fato
de seis amostras terem coletado um número muito grande de exemplares (de 390 a 2780
exemplares cada). Em sua maioria esses exemplares eram de espécies de formigas e
correição que necessitam de grandes áreas preservadas para se manterem nos sistemas.
Para os himenópteros não-parasitóides, é importante ressaltar que foi constatada a
presença de Apis mellifera179 (abelha-européia e/ou abelha africana), da família Apidae,
que é uma espécie exótica para a restinga. A presença dessa espécie pode fomentar o
processo de polinização das espécies de plantas nativas, porém, essa abelha concorre
com as abelhas nativas e muitas vezes desloca estas de seu habitat natural. Como essa
espécie de abelha é criada comercialmente e se adaptou muito bem às condições
ambientais do Brasil, onde se encontra amplamente distribuída, não há como mantê-la
fora da área do Parque ou da APA.
Um outro fato importante de se observar é que, apesar de não ter sido amostrada, Atta
robusta Borgmeyer (saúva-preta), uma espécie integrante da lista da fauna brasileira
ameaçada de extinção180, pode ocorrer na área. Até recentemente, essa espécie era
considerada endêmica da baixada fluminense181, porém estudos realizados em 2004182
registraram a espécie nas restingas do Norte do Espírito Santo e afirmam a possibilidade
da mesma ser mais amplamente distribuídas pelas áreas de restingas do Brasil. Assim, é
muito provável que a Atta robusta ocorra nas áreas do PEPCV.

3.3.5.2.2 Análise da Fauna de Lepidoptera
Foi amostrado um total de 32 espécies de Lepidoptera, sendo 12 destas pertencentes à
guilda frugívora de Nymphalidae. Uma lista com as espécies, separadas por família, é
apresentada na Tabela 3.3-35. Algumas das espécies amostradas são ilustradas na
Figura 3.3-68.
Os dados obtidos com a amostragem padronizada utilizando o estimador Bootstrap
mostraram que existem cerca de 11 espécies de Lepidoptera frugívoros além das que
foram aqui coletadas. Obtivemos 12 espécies e o estimador indicou a presença de até 23
espécies diferentes (com intervalo de confiança a 95%). A Figura 3.3-69 mostra uma
curva de acumulação aleatorizada, com a estimativa de riqueza para essas espécies,
mostrando que não foi alcançada a assíntota nestas amostragens, o que indica existência
de mais espécies de Lepidoptera frugívoros além das coletadas.
A área do PEPCV possui uma vegetação bastante interessante do ponto de vista
ecológico, pois apresenta um alto grau de heterogeneidade em suas diversas formações
vegetais características de ambientes de restinga. A presença da espécie ameaçada

179

Apis mellifera foi a única especie exótica detectada nos levantamentos de entomofauna realizados na Unidade.
(IBAMA, 2003).
(FOWLER, 1995; FOWLER et al., 1996).
182
(TEIXEIRA et al., 2004).
180
181
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Parides ascanius, uma espécie da lista da fauna brasileira ameaçada e extinção, também
vêm reforçar a importância do Parque.

FAMÍLIA

SUB-FAMÍLIA

ESPÉCIE

Morphinae

Morpho achilles
Catoblepia amphirhoe

Brassolinae

Caligo arisbe
Caligo brasiliensis
Heliconius erato
Heliconius ethilla
Heliconius sara

Heliconiinae

Philetrya dido
Agraulis vanilae
Dryas iulia

Nymphalidae

Dryadula phaetusa
Danaiinae

Danaus gilippus
Myscelia orsis

Nymphalinae

Colobura dirce

Caraxinae

Archaeoprepona demophon

Junonia evarete
Pierela nereis
Satyrinae

Taygetis laches
Taygetis andrômeda

Eurytelinae

Hamadryas februa
Pyrrhogyra neaerea hypsenor

Nymphalinae
Papilionidae

Eunica alcmena

Papilioninae

Parides ascanius *
Phoebis argante

Pieridae

Pierinae

Ascia monuste
Perrhybris pámela
Synargis brennus

Lycaenidae

Riodinidae

Stalachtis suzanna
Menander felsina
Urbanus proteus

Hesperiidae

Hesperiinae

Saliana matthiolus
Hylephila phyleus

OBS: A espécie Parides ascanius (*) que está presente na lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA (2003).

Tabela 3.3-35: Espécies de Lepidoptera coletados no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.
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Figura 3.3-68: Lepidoptera da família Nymphalidae encontrados no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha. (A)
Philaethria dido (Heliconinae), (B) Philaethria dido (vista lateral), (C) Nymphalinae pousado sobre o substrato
(D) Brassolinae (E) Satyrinae (F) Morphinae.
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24

Estimativa de riqueza de espécies (Bootstrap)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

8

15

22

29

36

43

50

57

64

71

78

85

Número de amostras

Figura 3.3-69: Curva de acumulação de espécies aleatorizado da riqueza de espécies de Lepidoptera
frugívoros utilizando o estimador não-paramétrico Bootstrap para o Parque Paulo Cesar Vinha.

3.3.5.2.3 Análise da Fauna de Odonata
Foi amostrado um total de 35 espécies de Odonata, distribuídas em seis famílias e 28
gêneros (Tabela 3.3-36). Algumas destas espécies são ilustradas na Figura 3.3-70.
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SUBORDEM

FAMILIA

ESPECIE

MTS

FAC

BRE

LAG

FPP

Gynacantha sp.1
Aeshnidae

Gynacantha sp.2
Gynacantha sp.3
Gynacantha sp.4

Gomphidae

Gomphidae
Diastatops obscura (Fabricius, 1775)
Erythemis peruviana (Rambur, 1842)
Erythemis haematogastra (Burmeister, 1839)
Erythemis credula (Hagen, 1861)
Erythemis vesiculosa (Fabricius, 1775)
Erythemis mithroides Brauer, 1900
Erythrodiplax ochracea (Burmeister, 1839)

Anisóptera

Erythrodiplax sp.1
Erythrodiplax sp.2
Libellulidae

Erythrodiplax sp.3
Erythrodiplax umbrata (Linnaeus, 1758)
Micrathyria catenata Calvert, 1909
Micrathyria didyma (Selys in Sagra,1857)
Orthemis discolor (Burmeister, 1839)
Pantala flavescens (Fabricius, 1798)
Perithemis lais (Perty, 1834)
Tramea binotata (Rambur, 1842)
Tramea cophysa Hagen, 1867
Zenithoptera sp.
Acanthagrion minutum Leonard, 1977
Acanthagrion teporale Selys, 1876
Coenagrionidae sp.
Ischnura capreolus (Hagen, 1861)

Coenagrionidae

Ischnura fluviatilis Selys, 1876
Leptagrion perlongum Calvert, 19091

Zygoptera

Telagrion cornicauda (Calvert, 1909)
Telagrion mourei Santos, 1970
Telebasis corallina (Selys, 1876)
Lestidae

Lestes forficula Rambur, 1842

Protoneuridae

Idioneura ancilla Selys, 1860

1- espécies do gênero indicam integridade de habitat.

Tabela 3.3-36: Espécies de Odonata amostradas no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha. MTS – Mata Seca; FAC –
Formação Aberta de Clusia; BRE – Brejo; LAG – Lagoas; FPP – Formação Pós-praia. Em negrito estão as novas
ocorrências para o Espírito Santo.
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Figura 3.3-70: Algumas espécies encontradas durante o levantamento de Odonata. A) Exúvia de Leptagrion
sp.; B) Erythemis vesiculosa; C) Leptagrion perlongum; D) Idioneura ancilla; E) Zenithoptera sp.; F)
Perithemis lais; G) Telebasis corallina e H) Telagrion cornicauda.
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A Família mais representativa foi Libellulidae com nove gêneros. Foram observadas 24
espécies nas lagoas (13 na Lagoa de Caraís, 15 na Lagoa Vermelha e 17 na Lagoa Feia),
10 na Formação Aberta de Clusia, 17 na Mata Seca, 19 no Brejo e três na Formação Póspraia (Tabela 3.3-37). No rio Una ocorreu a espécie Pantala flavescens. Uma lista
preliminar de espécies de Odonata, de um fragmento localizado nas cercanias do Parque,
no Bairro Morada do Sol (Vila Velha, ES), mostrou a ocorrência de outras seis espécies
(Tabela 3.3-37 que provavelmente ocorrem no PEPCV, pela proximidade e semelhança
da vegetação183.

SUBORDEM

FAMILIA

ESPECIE

FAC

BRE

Diastatops obscura (Fabricius, 1775)
Erythrodiplax umbrata (Linnaeus, 1758)
Idiataphe amazonica (Hagen, 1861)*
Anisoptera

Libellulidae

Micrathyria catenata Calvert, 1909
Orthemis cf discolor (Burmeister, 1839)
Tramea binotata (Rambur, 1842)
Tramea cophysa Hagen, 1867
Zenithoptera viola Ris, 1910*
Leptagrion dispar Selys, 1876*

Zygoptera

Coenagrionidae

Nehalennia minuta selysi (Kirby, 1890)*
Telebasis sp.*

Tabela 3.3-37: Espécies encontradas em um fragmento da Morada do Sol, Vila Velha – ES. As espécies seguidas
de um asterisco (*) não foram amostradas na área do parque no presente estudo. FAC – Formação Aberta de
Clusia; BRE – Brejo.

A estimativa de riqueza de espécie nas lagoas foi de 28,97 espécies com um intervalo de
confiança de + 5,15 (Figura 3.3-71), ou seja, indica que ocorra até oito espécies a serem
detectadas nas lagoas do PEPCV. A metodologia para estimativa de riqueza de espécies
necessita de amostras padronizadas para sua aplicação. O protocolo de coleta de dados
de Odonata foi desenvolvido para ser utilizado em corpos d’água (ex. rios e lagoas),
sendo que os demais ambientes foram amostrados somente por meio de busca ativa, não
sendo possível a estimativa de riqueza nesses ambientes.

183

(K. Furieri, comunicação pessoal).
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Estimativa de riqueza de espécies (Jackknife)

35

30

25

20

15

10

5

0
1

21

41

61

81

101

121

141

161

Número de amostras
Figura 3.3-71: Estimativa de riqueza de espécies de Odonata do
Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, Guarapari, Espírito Santo.

Entre as espécies encontradas estão Telagrion mourei, Telagrion cornicauda, Idioneura
ancilla e Leptagrion perlongum, que são espécies dependentes de matas. Essas espécies
podem ser consideradas indicadoras de qualidade ambiental devido à sua sensibilidade a
alterações ambientais. Leptagrion perlongum também foi observado na Formação Aberta
de Clusia, mas sempre nas moitas. Esta espécie é dependente de bromélias, onde suas
larvas se desenvolvem184. Telagrion mourei é uma espécie relativamente rara185 e a
população encontrada em uma área de Mata Seca, próxima às lagoas Feia e Vermelha,
demonstra a importância da preservação dessa área e a necessidade de uma melhor
fiscalização nessa área do Parque que atualmente é de livre acesso. Nossa equipe
encontrou um grupo de cinco pessoas em um carro e um motoqueiro sem autorização de
permanência nesse local, além de vários sinais (lixo) de que o local é freqüentado
constantemente. Idioneura ancilla e T. cornicauda apresentam uma distribuição ampla,
mas são encontradas em pequeno número, sendo que pequenas perturbações podem
extinguir facilmente populações locais.
No rio Una foi observada apenas uma espécie de Odonata, porém foi amostrado apenas
um ponto. As espécies observadas nas Lagoas podem ocorrer no rio Una, pois rios de
planícies possuem baixa correnteza, sendo ecologicamente semelhantes a lagos.
Duas espécies amostradas no Parque não haviam sido registradas no Estado do Espírito
Santo e são aqui adicionadas186, são elas: Lestes forficula e Acanthagrion minutum.

184

(SANTOS,1962).
(LENCIONI, comunicação pessoal).
186
Espécies adicionadas à lista de (COSTA, 2005).
185
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A presença de espécies do gênero Leptagrion é considerada indicadora de integridade de
habitat187. No presente estudo, a ocorrência de L. perlongum na Mata Seca e na
Formação Aberta de Clusia indica que estas duas formações estão pouco alteradas.
De maneira geral, o número relativamente baixo de espécies amostrado , especialmente
de Lepidoptera, pode ser reflexo da interação de dois fatores principais que influenciaram
a coleta: (1) a época do ano, pois a estação de maior abundância é no verão, com
temperaturas mais altas, e não no fim do outono como foi feita; e (2) o tempo de coleta
curto, pois a metodologia de levantamento rápido de espécies são utilizadas para uma
primeira idéia acerca da fauna presente e devem ser utilizadas com muito critério no caso
de definição de Planos de Manejo, como é o caso deste trabalho. Uma outra forma de
trabalhar com essa metodologia, apesar de coletar em um espaço de tempo curto, é
repetir as coletas em diferentes estações do ano de modo a revelar os padrões de
abundância anual. Estas considerações valem, também, para os outros grupos de insetos
amostrados. Os dados apresentados neste relatório podem ser considerados uma subamostra da riqueza de espécies local, a qual, a julgar pela riqueza de formações vegetais
e ambientais, é grande, principalmente para Lepidoptera e Odonata.
Devemos salientar que a presença, ou provável presença, de espécies constantes da lista
da fauna brasileira ameaçada de extinção188 reforça a necessidade de conservação da
área. A não amostragem de outras espécies constantes daquela lista não significa que
estas não ocorram na área do parque. Tais populações sobrevivem em baixas
densidades de indivíduos (raras) e a probabilidade de captura de um destes em um
levantamento rápido é muito baixa. Diferenças marcantes na abundância de famílias de
himenópteros parasitóides, assim como a ocorrência de algumas indicadoras de
qualidade ambiental (odonatas dos gêneros Telagrion e Leptagrion) e endêmicas (como
Parides ascanius, que é endêmica de restinga), também reforçam a importância da área.

187
188

Karina S. Furieri. (Comunicação pessoal).
De acordo com (IBAMA, 2003).
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3.3.6 PEIXES
Existe um consenso no meio científico de que as possibilidades de manutenção da
biodiversidade em longo prazo aumentarão significativamente com o estabelecimento de
um planejamento para conservação em escala regional ou que contemple grandes
unidades de paisagem189. Também deve ser considerado que na prática da conservação,
informações como riqueza de taxa indicadora, endemismos e riqueza total de espécies
têm sido utilizados para identificar possíveis áreas de conservação190. Adicionalmente, as
características regionais das assembléias de espécies e a probabilidade de ocorrência de
uma dada espécie em reservas potenciais também são consideradas para a conservação
da biodiversidade191.
Dentro desse contexto, definir as áreas que mantenham alta diversidade de espécies
constitui o elemento primário para a proteção da biodiversidade192. Assim, após essas
áreas serem identificadas são necessárias avaliações detalhadas, o que associado a
ações legais, representa a forma efetiva de proporcionar a sua manutenção em longo
prazo.
Os peixes têm sido amplamente utilizados em programas ambientais visando determinar
a qualidade de ecossistemas aquáticos193. Entre os fatores que colocam estes organismos
como bons indicadores ambientais, podem ser destacados: a existência de
representantes no topo da cadeia alimentar; serem sensíveis a um grande número de
agentes de estresse ambiental; viverem por um período relativamente longo e possuírem
valor econômico194. Deste modo, a saúde relativa da comunidade de peixes pode ser
utilizada como um indicador sensível de estresses diretos e indiretos no sistema aquático
como um todo195.
O Brasil é considerado o país com maior diversidade de peixes de água doce no mundo
(entre 2.440 e 3.000 espécies196), e número não menos expressivo de espécies marinhas
(entre 1.085 e 1.298197). Entretanto, apesar de estimativas numéricas para a ictiofauna
como um todo, não existem dados disponíveis sobre a composição em espécies para
cada um dos estados brasileiros isoladamente.
O presente diagnóstico da ictiofauna abrange a APA de Setiba e o PEPCV e foi gerado a
partir das informações secundárias disponíveis na literatura e repasse de informações
pessoais de profissional que atua na região desde 1990198.

189

(CONSERVATION INTERNATIONAL, 2000).
(LANDRES, 1988; VAN JAARSVELD, et al. 1998).
191
(MARGULES & PRESSEY, 2000).
192
(ALLAN & FLECKER, 1993).
193
(KARR, 1981).
194
(RIBEIRO, 1995).
195
(FAUSCH et al. 1990).
196
(KOTTELAT & WHITTEN, 1996; MCALLISTER et al. 1997; FROESE & PAULY, 2005).
197
(FROESE & PAULY, 2005; MENEZES et al. 2003).
198
J. L. Gasparini (Com. Pessoal de profissional que vem coligindo dados na região desde o início da década de 1990).
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3.3.6.1 Aspectos Metodológicos
3.3.6.1.1 Levantamento de Dados Secundários
O levantamento bibliográfico foi executado previamente aos trabalhos de campo. São
considerados todos os estudos desenvolvidos nas duas áreas (PEPCV e APA de Setiba),
permitindo a elaboração de uma listagem preliminar das espécies e a sua distribuição na
região objeto de análise.
As espécies relacionadas tiveram o seu status taxonômico atualizado através de Reis et
al. (2003) e Eschmeyer (1998), procedimento que teve por objetivo eliminar sinonímias e
o uso de nomes inadequados para as espécies locais.

3.3.6.1.2 Levantamento de Dados Primários
No PEPCV os principais sistemas são as lagoas Caraís, Feia e Vermelha, enquanto na
APA de Setiba são a drenagem do rio Una e seus formadores, o rio Chury e o ambiente
marinho adjacente (porção leste que inclui o arquipélago de Três Ilhas). O número de
pontos de amostragem (ANEXO 3.7) foi definido em campo, quando foram avaliados os
acessos e possibilidade de trabalho nos mesmos.
Nos ambiente lóticos e lênticos (água doce) os peixes foram capturados com redes de
espera com malhas de 3, 4, 5, 6, 7 e 8 cm medidos entre nós opostos, rede tipo picaré
com 3 metros de comprimento e malha de 5 mm, tarrafa de malha 3 cm e peneira com
malha de 2mm.
Peixes marinhos foram obtidos através de arrastos com rede de balão (área de praia) e
observações subaquáticas e captura em poças formadas durante a maré baixa
(arquipélago de Três Ilhas). Sempre que possível os métodos amostrais foram
padronizados, visto que esse procedimento permite inferências mais realistas sobre a
abundância de cada uma das espécies.
Para os grupos com problemas taxonômicos os lotes foram feitos numericamente mais
representativos. Lotes contendo representantes de todas as espécies registradas
(exemplares testemunhos) encontram-se depositados no Museu de Biologia Mello Leitão.
Exemplares capturados foram fixados em formalina 10% e posteriormente conservados
em álcool 70oGL. Dados específicos e necessários à caracterização de cada uma das
espécies foram obtidos em laboratório.
Foram realizadas entrevistas com moradores da APA de Setiba e pescadores para
obtenção de informações complementares. Essas informações constituirão a base para
definição das características da pesca e principais espécies capturadas.
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3.3.6.2 Resultados
3.3.6.2.1 Composição de Espécies
A compilação de dados resultou em uma listagem com 22 espécies de peixes no PEPCV
propriamente dito e entorno – APA de Setiba (área continental), e 241 no ambiente
marinho (somente APA) (Tabelas 3.3-38 e 3.3-39). Algumas espécies encontram-se
ilustradas nas figuras 3.3-72 a 3.3-91.

Figura 3.3-72: Exemplar de Thalassoma noronhanum.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-73: Exemplar de Sparisoma tuiupiranga.
© J.L. Gasparini.
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Figura 3.3-74: Exemplar de Prognathodes brasiliensis.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-75: Exemplar de Ogcocephalus vespertilio.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-76: Exemplar de Halichoeres brasiliensis.
© J.L. Gasparini.
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Figura 3.3-77: Exemplar de Gramma brasiliensis.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-78: Exemplar de Dermatolepis inermis.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-79: Exemplar de Chromis jubauna.
© J.L. Gasparini.
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Figura 3.3-80: Exemplar de Centropyge aurantonotus.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-81: Exemplar de Antennarius striatus.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-82: Exemplar de Alphestes afer.
© J.L. Gasparini.
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Figura 3.3-83: Exemplar de Acanthostracion polygonius.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-84: Exemplar de Hoplias malabaricus.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-85: Exemplar de Eleotris pisonis.
© J.L. Gasparini.
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Figura 3.3-86: Exemplar de Dormitator maculatus.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-87: Exemplar de Chaetodipterus faber.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-88: Exemplar de Centropomus undecimalis.
© J.L. Gasparini.
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Figura 3.3-89: Exemplar de Caranx latus.
© J.L. Gasparini.

Figura 3.3-90: Exemplar de Chloroscombrus chrysurus.
© F. Vieira.

Figura 3.3-91: Exemplar de Geophagus brasiliensis.
© F. Vieira.
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ORDEM

FAMÍLIA

Atheriniformes

Atherinopsidae

Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825)

peixe-rei

Characiformes

Characidae

Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911

piaba-branca

Mimagoniates microlepis (Steindachner, 1876)

lambari-azul

Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829)

morobá

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

traíra

Phalloceros sp. n.

barrigudinho

Poecillia vivipara Bloch & Schneider, 1801

barrigudinho

Carangidae

Caranx latus Agassiz, 1831

xixarro

Centropomidae

Centropomus parallelus Poey, 1860

robalo

Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)

robalo, robalão

Cichlidae

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824)

cará

Eleotridae

Dormitator maculatus (Bloch, 1792)

pica-de-índio

Eleotris pisonis (Gmelin, 1789)

moreia

Diapterus auratus Ranzani, 1842

carapeba

Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855

parmitunga

Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837)

moreia

Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882)

moreia

Mugilidae

Mugil sp.

tainha

Pleuronectiformes

Achiridae

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)

maria-sapeba

Siluriformes

Callichthyidae

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)

tamoatá

Heptapteridae

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)

bagre

Syngnathidae

Microphis sp. n.

peixe-cachimbo

Erythrinidae

Cyprinodontiformes

Perciformes

Poeciliidae

Gerreidae

Gobiidae

Syngnathiformes

ESPÉCIE / AUTOR

NOME-POPULAR

USOS
Ornamental
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Ornamental

Tabela 3.3-38: Lista das espécies de peixes encontradas no PEPCV e na APA (porção continental)
(Lagoa do Milho ou Vermelha, Caraís, Lagoa Feia e planície de inundação).

ORDEM
Carcharhiniformes

FAMÍLIA
Carcharhinidae

ESPÉCIE / AUTOR

NOME-POPULAR

USOS

Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839)

cação-cabeça-chata

Pesca

Carcharhinus perezii (Poey, 1876)

cação-limão

Pesca

Rhizoprionodon sp.

cação-perna-de-moça

Pesca

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)

tubarão-martelo, panan

Pesca

Orectolobiformes

Ginglymostomatidae

Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788)

labarú, cação-lixa

Pesca

Rajiformes

Dasyatidae

Dasyatis americana Hildebrand & Schroeder, 1928

Raia

Pesca

Dasyatis centroura (Mitchill, 1815)

raia-prego

Pesca

Dasyatis guttata (Bloch & Schneider, 1801)

raia-manteiga

Pesca

Gymnuridae

Gymnura altavela (Linnaeus, 1758)

raia-santa, borboleta

Pesca

Myliobatidae

Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)

ratão, raia-chita

Pesca

Manta birostris (Walbaum, 1792)

raia-jamanta

Pesca

Mobula hypostoma (Bancroft, 1831)

raia-jamanta

Pesca

Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815)

raia-morcego, ticonha

Pesca

Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792)

cação-viola

Ornamental

Zapteryx brevirostris (Müller & Henle, 1841)

cação-viola-bico-curto

Ornamental

Rhinobatidae
Torpediniformes

Narcinidae

Narcine brasiliensis (Olfers, 1831)

raia-choque

Albuliformes

Albulidae

Albula vulpes (Linnaeus, 1758)

ubarana

Tabela 3.3-39: Lista das espécies de peixes encontradas no Arquipélago das Três Ilhas,
Praia de Caraís e fundos arenosos e bioclásticos adjacentes (APA), baseado primariamente
em Gasparini & Floeter, submetido a literatura.
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ORDEM
Anguilliformes

FAMÍLIA
Muraenidae

Ophichthidae

ESPÉCIE / AUTOR

NOME-POPULAR

USOS

Gymnothorax funebris Ranzani, 1840

caramurú

Pesca

Gymnothorax miliaris (Kaup, 1856)

caramurú-banana

Ornamental

Gymnothorax moringa (Cuvier, 1829)

caramurú-pintado

Gymnothorax vicinus (Castelnau, 1855)

moréia

Ahlia egmontis (Jordan, 1884)

murucutuca

Echiophis intertinctus (Richardson, 1848)

murucutuca

Myrichthys breviceps (Richardson, 1848)

murucutuca-pintada

Ornamental

Myrichthys ocellatus (Lesueur, 1825)

murucutuca-pintada

Ornamental

Ophichthus ophis (Linnaeus, 1758)

muçum-pintado

Ophichthus parilis (Richardson, 1848)

muçum-liso

Atheriniformes

Atherinopsidae

Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825)

peixe-rei

Aulopiformes

Synodontidae

Synodus synodus (Linnaeus, 1758)

peixe-taruíra

Trachinocephalus myops (Forster, 1801)

peixe-taruíra
-

Batrachoidiformes

Batrachoididae

Porichthys porosissimus (Cuvier, 1829)

Beloniformes

Belonidae

Platybelone argalus argalus (Lesueur, 1821)

peixe-agulha

Strongylura marina (Walbaum, 1792)

peixe-agulha

Strongylura timucu (Walbaum, 1792)

peixe-agulha

Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765)

joão-cachaça

-

Myripristis jacobus Cuvier, 1829

fogueira

-

Plectrypops retrospinis (Guichenot, 1853)

lucélia santos

Ornamental

Beryciformes

Holocentridae

-

Elopiformes

Elopidae

Elops saurus Linnaeus, 1766

barana-de-alto

-

Gobiesociformes

Gobiesocidae

Acyrtops beryllinus (Hildebrand & Ginsburg, 1926)

peixe-ventosa

-

Gobiesox strumosus Cope, 1870

peixe-ventosa

-

Tomicodon fasciatus (Peters, 1859)

peixe-ventosa

-

Antennarius multiocellatus (Valenciennes, 1837)

peixe-sapo

Ornamental

Antennarius striatus (Shaw, 1794)

peixe-sapo

Ornamental

Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758)

peixe-morcego

Ornamental

Acanthurus bahianus Castelnau, 1855

peroá-lanceta

-

Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)

peroá-lanceta

-

Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider, 1801

peroá-lanceta-azul

Ornamental

Apogon americanus Castelnau, 1855

apogon

Ornamental

Astrapogon stellatus (Cope, 1867)

apogon-vela

Ornamental

Phaeoptyx pigmentaria (Poey, 1860)

apogon-pintado

Ornamental

Lophiiformes

Antennariidae

Ogcocephalidae
Perciformes

Acanthuridae

Apogonidae

Blenniidae

Hypleurochilus fissicornis (Quoy & Gaimard, 1824) moreia

-

Ophioblennius trinitatis Miranda Ribeiro 1919

moreia

Ornamental

Parablennius marmoreus (Poey, 1876)

moreia

-

Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829)

moreia

-

Scartella cristata (Linnaeus, 1758)

moreia

-

Callionymidae

Callionymus bairdi Jordan, 1888

dragãozinho

Ornamental

Carangidae

Caranx latus Agassiz, 1831

carapau

Pesca

Carangoides bartholomaei (Cuvier, 1833)

xixarro

Pesca

xixarro

Pesca

Carangoides ruber (Bloch, 1793)

Tabela 3.3-39: Lista das espécies de peixes encontradas no Arquipélago das Três Ilhas,
Praia de Caraís e fundos arenosos e bioclásticos adjacentes (APA), baseado primariamente
em Gasparini & Floeter, submetido a literatura. Continuação
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ORDEM

FAMÍLIA

Centropomidae

ESPÉCIE / AUTOR
Caranx crysos (Mitchill, 1815)

NOME-POPULAR
xixarro

USOS
Pesca

Caranx hippos (Linnaeus, 1766)

xaréu

Pesca

Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766)

vento-leste

-

Decapterus macarellus (Cuvier, 1833)

-

Pesca

Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825)

-

Pesca

Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801)

guaibira, guaivira

Pesca

Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)

-

-

Selene vomer (Linnaeus, 1758)

peixe-galo

Pesca

Seriola dumerili (Risso, 1810)

olho-de-boi

Pesca

Trachinotus carolinus (Linnaeus, 1766)

pampo

Pesca

Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758)

samendoara

Pesca

Trachinotus goodei Jordan & Evermann, 1896

jeriquitim

Pesca

Trachurus lathami Nichols, 1920

-

-

Uraspis secunda (Poey, 1860)

-

Pesca

Centropomus parallelus Poey, 1860

robalo

Pesca

Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)

Pesca
-

Chaenopsidae

Emblemariopsis occidentalis Stephens, 1970

robalão, robalopeba
moreinha-vidro

Chaetodontidae

Chaetodon sedentarius Poey, 1860

peixe-borboleta

Ornamental

Chaetodon striatus Linnaeus, 1758

peixe-borboleta

Ornamental

Prognathodes brasiliensis Burgess, 2001

peixe-borboleta

Ornamental

Cirrhitidae

Amblycirrhitus pinos (Mowbray, 1927)

pinos, sarampinho

Ornamental

Dactyloscopidae

Dactyloscopus foraminosus Dawson, 1982

-

Echeneidae

Echeneis naucrates Linnaeus, 1758
Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)

peixe-da-areia,
miracéu
peixe-piolho,
pegador
bijupirá

Ephippidae

Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)

paru-branco

Pesca

Gerreidae

Diapterus auratus Ranzani, 1842

carapeba

Pesca

Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855

parmitunga

Pesca

Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)

carapeba-branca

pesca

Eucinostomus lefroyi (Goode, 1874)

parmitunga

Pesca

Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863)

parmitunga

Pesca

Eugerres brasilianus (Cuvier, 1830)

carapeba

Pesca

Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837)

moreia

-

Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882)

moreia

-

Coryphopterus glaucofraenum Gill, 1863

moreia-vidro

-

Ctenogobius saepepallens (Gilbert & Randall, 1968)

moreia

-

Elacatinus figaro Sazima, Moura & Rosa, 1997

neon, goby

Ornamental

Gnatholepis thompsoni Jordan, 1904

moreia

Gobiidae

Pesca

Gobiosoma hemigymnum (Eigenmann & Eigenmann, 1888) moreia
Lythrypnus sp.

Moreia

Lythrypnus brasiliensis Greenfield, 1988

moreia

Grammatidae

Gramma brasiliensis Sazima, Gasparini & Moura, 1998

grama, loreto

Ornamental

Haemulidae

Anisotremus moricandi (Ranzani, 1842)

sargo

Ornamental

Anisotremus surinamensis (Bloch, 1791)

sargo-de-beiço
sargo-de-fita,
salema

Pesca

Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758)

Ornamental

Tabela 3.3-39: Lista das espécies de peixes encontradas no Arquipélago das Três Ilhas,
Praia de Caraís e fundos arenosos e bioclásticos adjacentes (APA), baseado primariamente
em Gasparini & Floeter, submetido a literatura. Continuação
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE / AUTOR
Anisotremus surinamensis (Bloch, 1791)

Kyphosidae
Labridae

Labrisomidae

Lutjanidae

USOS

NOME-POPULAR

Pesca

Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758)

sargo-de-beiço
sargo-de-fita,
salema

Conodon nobilis (Linnaeus, 1758)

roncador

Pesca

Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830

cocoroca

Pesca

Haemulon parra (Desmarest, 1823)

cocoroca

Pesca

Haemulon plumierii (Lacepède, 1801)

boca-de-velho

Pesca

Haemulon steindachneri (Jordan & Gilbert, 1882)

cocoroca

Pesca

Orthopristis ruber (Cuvier, 1830)

cocoroca

Pomadasys corvinaeformis (Steindachner, 1868)

roncador

Ornamental

Kyphosus incisor (Cuvier, 1831)

entorta-panela

Kyphosus sectator (Linnaeus, 1758)

entorta-panela

Bodianus pulchellus (Poey, 1860)

sabonete-vermelho

Bodianus rufus (Linnaeus, 1758)

rufus

Ornamental

Clepticus brasiliensis Heiser, Moura & Robertson, 2000

peixe-alma

Pesca

Doratonotus megalepis Günther, 1862

sabonete-fantasma

Halichoeres brasiliensis (Bloch, 1791)

sabonete-azul

Ornamental

Halichoeres dimidiatus (Agassiz, 1831)

sabonete-azul

Ornamental

Halichoeres penrosei Starks, 1913

sabonete-listrado

Ornamental

Halichoeres poeyi (Steindachner, 1867)

sabonete-verde

Thalassoma noronhanum (Boulenger, 1890)

talassoma

Ornamental

Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758)

sabonete-dragão

Ornamental

Labrisomus cricota Sazima, Gasparini & Moura, 2002

moreia

Labrisomus kalisherae (Jordan, 1904)

moreia

Ornamental

Labrisomus nuchipinnis (Quoy & Gaimard, 1824)

moreia

Malacoctenus sp. N.

moreia

Malacoctenus delalandii (Valenciennes, 1836)

moreia

Paraclinus rubicundus (Starks, 1913)

moreia

Starksia brasiliensis (Gilbert, 1900)

moreia

Lutjanus analis (Cuvier, 1828)

sirioba

Pesca

Lutjanus cyanopterus (Cuvier, 1828)

caranha

Pesca

Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801)

dentão

Pesca

Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)

ariocô

Pesca

Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791)

cioba

Pesca

Malacanthidae

Malacanthus plumieri (Bloch, 1786)

pica-de-rei

Pesca

Mugilidae

Mugil curema Valenciennes, 1836

tainha

Pesca

Mullidae

Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829)

trilha

Pesca

Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)

trilha-vermelha

Pesca

Upeneus parvus Poey, 1852

trilha-pena

Pesca

Opistoghathus sp.

Aurifrons

Ornamental

Opistognathus lonchurus Jordan & Gilbert, 1882

loncurus

Ornamental

Pempheridae

Pempheris schomburgkii Müller & Troschel, 1848

olhudo

Ornamental

Polynemidae

Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758)

barbudo

Pesca

Centropyge aurantonotus Burgess, 1974

centropige

Ornamental

Holacanthus ciliaris (Linnaeus, 1758)

peixe-anjo, ciliaris

Ornamental

Holacanthus tricolor (Bloch, 1795)

tricolor

Ornamental

Opistognathidae

Pomacanthidae
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE / AUTOR

Pomacanthus paru (Bloch, 1787)

NOME-POPULAR
frade-cinza, parubala
frade, paru, parucagão

Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)

oá, sargento

Chromis flavicauda (Günther, 1880)

cromis-roxo

Ornamental

Chromis jubauna Moura, 1995

cromis-preto

Ornamental

Chromis multilineata (Guichenot, 1853)

cromis-tesoura

Microspathodon chrysurus (Cuvier, 1830)

Ornamental

Stegastes fuscus (Cuvier, 1830)

crisurus, dominó
maria-preta,
donzela

Stegastes pictus (Castelnau, 1855)

donzela-freirinha

Ornamental

Stegastes uenfi Novelli, Nunan & Lima, 2000

donzela-cinza

Stegastes variabilis (Castelnau, 1855)

donzela-amarela

Ornamental

Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)

olho-de-cão

Pesca

Priacanthus arenatus Cuvier, 1829

olho-de-cão

Pesca

Ptereleotridae

Ptereleotris randalli Gasparini, Rocha & Floeter, 2001

moreia-flexa

Ornamental

Scaridae

Cryptotomus roseus Cope, 1871

batatinha

Nicholsina usta usta (Valenciennes, 1840)

batata

Scarus trispinosus Valenciennes, 1840

perubú

Pesca

Scarus zelindae Moura, Figueiredo & Sazima, 2001

batata-pintado

Pesca

Sparisoma amplum (Ranzani, 1842)

batata-verde

Pesca

Sparisoma axillare (Steindachner, 1878)

batata

Pesca

Sparisoma frondosum (Agassiz, 1831)

batata

Pesca

Sparisoma radians (Valenciennes, 1840)

batata

Pesca

Sparisoma tuiupiranga Gasparini, Joyeux & Floeter, 2003

batata-vermelho

Ornamental

Equetus lanceolatus (Linnaeus, 1758)

lanceolatus

Ornamental

Larimus breviceps Cuvier, 1830

boca-torta

Pesca

Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758)

pé-de-banco

Pesca

Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)

corvina

Pesca

Odontoscion dentex (Cuvier, 1830)

-

Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875)

sambetara

Pesca

Pareques acuminatus (Bloch & Schneider, 1801)

equetus

Ornamental

Stellifer brasiliensis (Schultz, 1945)

cabeça-dura

Pesca

Scomberomorus brasiliensis Collette, Russo & Zavala-Camin, 1978 sarda-cavala

Pesca

Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829)

cavala

Pesca

Alphestes afer (Bloch, 1793)

garoupa-gato

Pesca

Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758)

catuá

Pesca

Dermatolepis inermis (Valenciennes, 1833)

gostosa

Ornamental
/ pesca

Diplectrum formosum (Linnaeus, 1766)

michole

Pomacanthus arcuatus (Linnaeus, 1758)

Pomacentridae

Priacanthidae

Sciaenidae

Scombridae

Serranidae

USOS
Ornamental
Ornamental

Diplectrum radiale (Quoy & Gaimard, 1824)

michole

Epinephelus adscensionis (Osbeck, 1765)

garopeta

Pesca

Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)

mero
garoupa-de-sãotomé

Pesca

Epinephelus morio (Valenciennes, 1828)

Pesca
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ORDEM

FAMÍLIA

Sparidae

Sphyraenidae
Tripterygiidae
Pleuronectiformes Achiridae

Scorpaeniformes

ESPÉCIE / AUTOR

USOS

Epinephelus niveatus (Valenciennes, 1828)

cherne

Pesca

Mycteroperca acutirostris (Valenciennes, 1828)

badejo-mira

Pesca

Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)

badejo-quadrado

Pesca

Mycteroperca interstitialis (Poey, 1860)

badejo

Pesca

Mycteroperca microlepis (Goode & Bean, 1879)

badejo

Pesca

Paranthias furcifer (Valenciennes, 1828)

peixe-santo

Pesca

Rypticus randalli Courtenay, 1967

badejo-sabão

Rypticus saponaceus (Bloch & Schneider, 1801)
Rypticus subbifrenatus Gill, 1861

badejo-sabão
badejo-sabãopintado

Serranus auriga (Cuvier, 1829)

-

Pesca

Serranus baldwini (Evermann & Marsh, 1899)

badejinho

Ornamental

Serranus flaviventris (Cuvier, 1829)

badejinho

Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792)

sargo-de-dente

Pesca

Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)

canhanha

Pesca

Calamus calamus (Valenciennes, 1830)

pargo

Pesca

Calamus mu Randall & Caldwell, 1966

pargo

Pesca

Calamus penna (Valenciennes, 1830)

pargo-pena

Pesca

Diplodus argenteus argenteus (Valenciennes, 1830)

pinta-no-cabo

Pesca

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)

pargo-rosa

Pesca

Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)

barracuda

Pesca

Sphyraena picudilla Poey, 1860

bicuda

Enneanectes altivelis Rosenblatt, 1960

moreinha

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)

aramaçá, tapa

Cynoglossidae

Symphurus plagusia (Bloch & Schneider, 1801)

Paralichthidae

Citharichthys spilopterus Günther, 1862

linguado

Pesca

Paralichthys brasiliensis (Ranzani, 1842)

linguado

Pesca

Syacium micrurum Ranzani, 1842

maria-sapeba

Pesca

peixe-voador
moreia-atí, peixepedra
moreia-atí, peixepedra
moreia-atí, peixepedra

Pesca

Ornamental

Dactylopteridae Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758)
Scorpaenidae

Scorpaena brasiliensis Cuvier, 1829
Scorpaena isthmensis Meek & Hildebrand, 1928
Scorpaena plumieri Bloch, 1789

Syngnathiformes

NOME-POPULAR

ingual-de-mulata

Ornamental
Ornamental
Ornamental

Aulostomidae

Aulostomus strigosus Wheeler, 1955

peixe-trombeta

Fistulariidae

Fistularia petimba Lacepède, 1803

peixe-corneta

Pesca

Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758

peixe-corneta

Pesca

Hippocampus erectus Perry, 1810

cavalo-marinho

Ornamental

Hippocampus reidi Ginsburg, 1933

cavalo-marinho

Ornamental

Micrognathus crinitus (Jenyns, 1842)

peixe-cachimo

Ornamental

Micrognathus erugatus Herald & Dawson, 1974

peixe-cachimbo

Ornamental

Balistes capriscus Gmelin, 1789

peroá

Pesca

Balistes vetula Linnaeus, 1758

peroá-preta

Pesca

Chilomycterus spinosus spinosus (Linnaeus, 1758)
Diodon holocanthus Linnaeus, 1758

baiacú-de-espinho Ornamental
baiacú-de-espinho Ornamental

Diodon hystrix Linnaeus, 1758

baiacú-de-espinho

Syngnathidae

Tetraodontiformes Balistidae

Diodontidae
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ORDEM

FAMÍLIA
Monacanthidae

Ostraciidae
Tetraodontidae

ESPÉCIE / AUTOR

USOS

NOME-POPULAR

Aluterus monoceros (Linnaeus, 1758)

peroá-chinelo

Pesca

Aluterus scriptus (Osbeck, 1765)

peroá-bandeira

Pesca

Cantherhines macrocerus (Hollard, 1853)

peroá-pintado

Pesca

Cantherhines pullus (Ranzani, 1842)

peroá-anã

Ornamental

Stephanolepis setifer (Bennett, 1831)

porquinho

Pesca

Acanthostracion polygonius Poey, 1876

baiacú-cofre

Ornamental

Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)

baiacú-cofre

Ornamental

Canthigaster figueiredoi Moura & Castro, 2002

baiacuzinho

Ornamental

Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766)

baiacú-arara

Pesca

Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900)

baiacú-pinima

Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)

baiacú-pinima

Tabela 3.3-39: Lista das espécies de peixes encontradas no Arquipélago das Três Ilhas,
Praia de Caraís e fundos arenosos e bioclásticos adjacentes (APA), baseado primariamente
em Gasparini & Floeter, submetido a literatura.

Foram registradas, na Lagoa de Caraís, 21 espécies distribuídas por 14 famílias,
enquanto nos demais ambientes dulcícola ocorreram somente 10 espécies, sendo 9
comuns aos dois sistemas considerados. A única espécie sem registro na lagoa de Caraís
foi o bagre - Rhamdia quelen199 , embora esse dado represente mais uma questão de
amostragem que distribuição diferenciada. A expressiva riqueza na lagoa de Caraís está
relacionada à sua maior área e pela mesma se ligar periodicamente ao mar, o que não é
verificado na lagoa Feia (Figura 3.3-92) e Vermelha (Figura 3.3-93). Essa condição é
facilmente perceptível pelo predomínio de espécies marinhas eurialinas, entre as quais
representantes das famílias Centropomidae, Carangidae, Achiridae, Eleotridae, Gobiidae
e Gerreidae (Figuras 3.3-94 e 3.3-95).

Figura 3.3-92: Lagoa Feia, Parque Estadual Paulo Cesar Vinha
© F. Vieira.

199

(QUOY & GAIMARD, 1824).
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Figura 3.3-93: Lagoa Vermelha, Parque Estadual Paulo
Cesar Vinha. © F. Vieira.

2

1

Lagoa de Caraís

HEPTAPTERIDAE

CICHLIDAE

CALLICHTHYIDAE

ELEOTRIDAE

POECILIIDAE

ERYTHRINIDAE

CHARACIDAE

MUGILIDAE

ATHERINOPSIDAE

ACHIRIDAE

SYNGNATHIDAE

CARANGIDAE

CICHLIDAE

CALLICHTHYIDAE

CENTROPOMIDAE

GERREIDAE

GOBIIDAE

ELEOTRIDAE

POECILIIDAE

ERYTHRINIDAE

CHARACIDAE

0

Lagoa do Milho ou Vermelha, Lagoa Feia e
planície de inundação

Figura 3.3-94: Número de espécies por famílias e locais no PEPCV e APA (área continental).
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Lagoa de Caraís

Lagoa do Milho ou Vermelha, Lagoa Feia e planície de inundação

2

1

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)

Mugil sp.

Microphis sp. n.

Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855

Eleotris pisonis (Gmelin, 1789)

Diapterus auratus Ranzani, 1842

Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert,
1882)

Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)

Centropomus parallelus Poey, 1860

Caranx latus Agassiz, 1831

Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837)

Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard,
1825)

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)

Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801

Phalloceros sp. n.

Mimagoniates microlepis (Steindachner, 1876)

Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz,
1829)

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard,
1824)

Dormitator maculatus (Bloch, 1792)

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)

0

Figura 3.3-95: Espécies registradas no PEPCV e APA (área continental).

Na área da APA, o ambiente marinho engloba o arquipélago das Três Ilhas, praia de
Caraís e fundos arenosos e bioclásticos adjacentes. As 241 espécies registradas foram
distribuídas por 69 famílias (Figura 3.3-96). Entre essas se destacaram Serranidae e
Carangidae, com mais de 15% do total das espécies registradas. A maior parte dessas
espécies está associada ao substrato consolidado (SC), ou seja, o ambiente de recifes,
enquanto aquelas que utilizam a coluna d’água (CA) e substratos inconsolidados (SI)
foram menos representativas (Figura 3.3-97).
A ictiofauna encontrada nesse trecho do litoral do Espírito Santo é a mais rica já
registrada na costa brasileira200, sendo utilizada para comparação em recente estudo sobre
a zoogeografia de peixes de recifes do Atlântico sul ocidental201, e culminando com uma
proposta para a criação do Parque Marinho Ilhas de Guarapari202.
Considerando-se o uso que é feito das espécies de peixes registradas na área do PEPCV
e na APA, observa-se que a parcela mais considerável é utilizada na pesca: 105 espécies
no ambiente marinho (43,6% do total) e 9 no ambiente dulcícola representado pelas
lagoas (40,9%). Espécies ornamentais também são mais representativas no ambiente
marinho (53 sp. – 22%) que nos ambientes de lagoas (2 sp. – 9%).
A condição relatada previamente demonstra claramente que a pesca representa uma
forma de impacto substancial, principalmente no ambiente marinho, onde o número de
espécies sob exploração é bastante elevado. Entretanto, se considerarmos que os
ambientes de lagoas são mais restritos em termos de tamanho, é provável que em uma

200

(GASPARINI, et al. 1997; GASPARINI & FLOETER, no prelo).
(FLOETER & GASPARINI, 2000).
202
(GASPARINI et al. 2000).
201
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escala comparativa, as populações encontradas nesses ambientes sejam mais
vulneráveis a sobreexplotação, condição que deve ser avaliada adequadamente.
Deve-se destacar que não existem dados estatísticos sobre desembarque pesqueiro da
atividade desenvolvida (pesca comercial e para aquariofilia) dentro da APA de Setiba
(ambiente marinho). Essa situação também se aplica à pesca esportiva praticada nas
lagoas, essa feita de forma furtiva, visto que não é permitida dentro da área. Essa
condição atual impede uma avaliação efetiva do real impacto dessas atividades, bem
como sua evolução temporal e espécies afetadas. Assim, a adoção de qualquer medida
efetiva de manejo e conservação das espécies de peixes existentes na região deverá ser
primariamente embasada nestes dados, que restam serem obtidos.
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SERRANIDAE
CARANGIDAE
HAEMULIDAE
LABRIDAE
SCARIDAE
GOBIIDAE
POMACENTRIDAE
SCIAENIDAE
SPARIDAE
LABRISOMIDAE
GERREIDAE
OPHICHTHIDAE
POMACANTHIDAE
LUTJANIDAE
BLENNIIDAE
MONACANTHIDAE
MYLIOBATIDAE
CARCHARHINIDAE
MURAENIDAE
SYNGNATHIDAE
TETRAODONTIDAE
CHAETODONTIDAE
ACANTHURIDAE
APOGONIDAE
BELONIDAE
DASYATIDAE
DIODONTIDAE
GOBIESOCIDAE
HOLOCENTRIDAE
MULLIDAE
PARALICHTHIDAE
SCORPAENIDAE
BALISTIDAE
RHINOBATIDAE
ANTENNARIIDAE
CENTROPOMIDAE
ECHENEIDAE
FISTULARIIDAE
KYPHOSIDAE
OPISTOGNATHIDAE
OSTRACIIDAE
PRIACANTHIDAE
SCOMBRIDAE
SPHYRAENIDAE
SYNODONTIDAE
NARCINIDAE
PTERELEOTRIDAE
ACHIRIDAE
ALBULIDAE
ATHERINOPSIDAE
AULOSTOMIDAE
BATRACHOIDIDAE
CALLIONYMIDAE
CHAENOPSIDAE
CIRRHITIDAE
CYNOGLOSSIDAE
DACTYLOPTERIDAE
DACTYLOSCOPIDAE
ELOPIDAE
EPHIPPIDAE
GINGLYMOSTOMATIDAE
GRAMMATIDAE
GYMNURIDAE
MALACANTHIDAE
MUGILIDAE
OGCOCEPHALIDAE
PEMPHERIDAE
POLYNEMIDAE
TRIPTERYGIIDAE

Número de espécies
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Figura 3.3-96: Número de espécies distribuídas por famílias no arquipélago das
Três Ilhas, praia de Caraís e fundos arenosos e bioclásticos adjacentes (APA de Setiba).
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Tipo de Ambiente utilizado

Figura 3.3-97: Número de espécies distribuídas por tipo de ambiente utilizado no
arquipélago das Três Ilhas, praia de Caraís e fundos arenosos e
bioclásticos adjacentes (APA de Setiba).

Na Lagoa de Caraís ocorrem exemplares de uma espécie de peixe-cachimbo (Família
Syngnathidae), que até recentemente era identificada como Oostethus lineatus (Figura
3.3-98). Entretanto, trata-se de uma espécie nova do gênero Microphis, que é endêmica
de lagoas e estuários costeiros do Brasil, e encontra-se em processo de descrição203.

Figura 3.3-98: Detalhe de um exemplar de Microphis sp. designado em
publicações como Oostethus lineatus © J. L. Gasparini.

Entre as espécies marinhas pelo menos três são aqui consideradas como novas e
pertencem aos gêneros Opistoghathus, Lythripnus e Malacoctenus (Tabela 3.3-39).

203

(CARVALHO & GUIMARÃES, 2000).
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Em relação às possíveis espécies exóticas, atualmente a substituição gradual e contínua
da biota nativa por espécies cosmopolitas e exóticas é um processo global, usualmente
como resultado de introduções por humanos, que diminui a distinção da fauna e flora
entre regiões e apresenta conseqüências negativas em âmbito genético, taxonômico e
funcional nos sistemas onde se processa204.
Com base nos resultados disponíveis até o momento, não foram constatadas espécies de
peixes exóticos nos ambientes amostrados. Entretanto empreendimentos do tipo pesquee-pague localizados no entorno do PEPCV, poderão representar uma forma efetiva para a
entrada dessas espécies nos ambientes dulcícolas locais. Entre essas espécies exóticas
podem ser citados os tucunarés (Cichla sp.), tilápias (Oreochromis niloticus e Tilapia
rendalli), além do bagre-africano, que se encontra amplamente disseminado nos cursos
d’água do Espírito Santo. Para o ambiente marinho esse impacto potencial é menos
provável de ocorrer, como registrado em áreas distintas do litoral brasileiro.
Cabe destacar que não existem formas efetivas de mitigação dos impactos gerados por
espécies de peixes exóticos sobre comunidades nativas, e dessa forma todos os esforços
devem ser empregados para que isso não ocorra em esfera local. Nesse contexto, será
necessário que sejam levantados os dados sobre criadouros (tanques) mantidos dentro
das drenagens que circundam o PEPCV e as espécies mantidas. Após a obtenção
desses dados, proprietários devem ser alertados sobre os problemas que a manutenção
dessas espécies pode acarretar para os ambientes naturais, notadamente uma Unidade
de Conservação. Adicionalmente, deve ser estimulado que os mesmos substituam
eventuais espécies exóticas por nativas com ocorrência na região.
Outra forma de impacto está relacionada à supressão da vegetação na área de entorno
do PEPCV (APA), condição responsável pela perda de qualidade ambiental dos
ambientes lóticos (Figura 3.3-99). Entretanto, a real dimensão dos danos causados para
as comunidades aquáticas não foi avaliada até o presente. Dessa forma, estudos
subseqüentes devem ser direcionados para um amplo diagnóstico e indicação das
formas adequadas de recuperação, principalmente para as áreas de APP (Áreas de
Proteção Permanente).

Figura 3.3-99: Visão panorâmica de um trecho da paisagem na área de entorno do
PEPCV, evidenciando a total supressão da vegetação arbórea © F. Vieira.
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(RAHEL, 2002; OLDEN et al., 2004; 2005).
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Da recente lista nacional do IBAMA, relacionando as espécies de peixes ameaçadas do
Brasil, foram registradas somente quatro na área avaliada: Ginglymostoma cirratum,
Elacatinus figaro, Lutjanus analis e Gramma brasiliensis, todas incluídas na categoria
vulnerável205 (Tabela 3.3-40).
Na lista oficial do Espírito Santo consta seis espécies com distribuição na área dos
estudos: Epinephelus itajara (em perigo); Ginglymostoma cirratum, Gramma brasiliensis,
Hippocampus reidi, Hippocampus erectus e Elacatinus figaro (vulnerável). Considerandose as duas listas em conjunto, sete espécies encontram-se relacionadas como
oficialmente ameaçadas.
Considerando as categorias sobrexplotadas e com dados deficientes (DD), o número é
bem mais elevado (27 espécies) (Figura 3.3-100B).
Todas as espécies incluídas em quaisquer das categorias possuem registros somente
para o ambiente marinho, portanto, ocorrendo somente na APA de Setiba. É notável que
a maioria das espécies esteja associada aos substratos consolidados, representados
pelos ambientes recifais (Figuras 3.3-100A e 3.3-100B).

Número de espécies

5

4

3

2

1

0
SC/SI

SC

Em Perigo

Vulnerável

Categorias de ameaça / ambientes

A

14

Número de espécies

12

10

8

6

(n = 17)

(n = 10)

(n = 4)

4

2

0

SC

CD
Dados Deficientes

SI

SC

CD

SI

Sobreexplotada
Categorias de ameaça / Ambiente

SC/SI

SC

SI/SC

Vulnerável

B

Figura 3.3-100: Espécies sob diferentes graus de ameaça distribuídas por ambientes,
considerando-se a lista do Espírito Santo (A) e do Brasil (B).
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(MMA, 2004; MACHADO et al. 2005).
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

DADOS
DEFICIENTES SOBREEXPLOTADA VULNERÁVEL

Carcharhiniformes Carcharhinidae

-

Orectolobiformes

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre,
Ginglymostomatidae 1788)

-

Rajiformes

Myliobatidae

-

Manta birostris (Walbaum, 1792)

-

-

Mobula hypostoma (Bancroft, 1831)

-

-

Rhinobatidae

Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792)

-

-

Torpediniformes

Narcinidae

Narcine brasiliensis (Olfers, 1831)

-

-

Perciformes

Chaetodontidae

-

-

Grammatidae

Chaetodon sedentarius Poey, 1860
Elacatinus figaro Sazima, Moura &
Rosa, 1997
Gramma brasiliensis Sazima, Gasparini
& Moura, 1998

Haemulidae

Anisotremus moricandi (Ranzani, 1842)

Lutjanidae

Lutjanus analis (Cuvier, 1828)

Gobiidae

-

-

-

-

-

Lutjanus cyanopterus (Cuvier, 1828)
Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791)
Pomacanthidae

Ptereleotridae
Scaridae
Sciaenidae
Serranidae

-

-

Centropyge aurantonotus Burgess, 1974

-

-

Holacanthus ciliaris (Linnaeus, 1758)

-

-

Holacanthus tricolor (Bloch, 1795)
Ptereleotris randalli Gasparini, Rocha &
Floeter, 2001

-

-

-

-

Scarus trispinosus Valenciennes, 1840
Micropogonias furnieri (Desmarest,
1823)
Dermatolepis inermis (Valenciennes,
1833)

-

-

-

Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)

-

-

Epinephelus morio (Valenciennes, 1828)
Epinephelus niveatus (Valenciennes,
1828)
Mycteroperca acutirostris
(Valenciennes, 1828)

-

-

-

-

Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)
Mycteroperca microlepis (Goode &
Bean, 1879)

Syngnathiformes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sparidae

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)

Syngnathidae

Hippocampus erectus Perry, 1810

-

-

Hippocampus reidi Ginsburg, 1933

-

-

Balistes capriscus Gmelin, 1789

-

-

Tetraodontiformes Balistidae

Balistes vetula Linnaeus, 1758

-

-

Tabela 3.3-40: Lista das espécies de peixes por categoria de ameaça relacionadas em MMA (2004) e Machado et
al. (2005).
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3.3.7 ANFÍBIOS
São conhecidos três grupos de anfíbios (Classe Amphibia): as salamadras (Ordem
Caudata), as ditas cobras-cegas ou cobras-de-duas-cabeças (Ordem Gymnophiona) e os
anuros (Ordem Anura). Os anuros, popularmente chamados sapos, rãs e pererecas,
constituem-se de longe no principal grupo de anfíbios encontrados no Brasil. Os caudata
são raros no Brasil, existindo poucas espécies no extremo norte da Amazônia e os
gymnophiona que, graças ao hábito de vida discreto, fossoriais, são naturalmente raros.
Os anfíbios são bons modelos em estudos ambientais por serem de fácil resposta quando
comparados a outros grupos de vertebrados, além de apresentarem-se sensíveis a
alterações no seu ambiente devido às características de sua biologia como a alta
permeabilidade da pele e o seu ciclo bifásico de vida206. É um grupo chave no
funcionamento da teia alimentar, consumindo uma variedade de insetos e servindo de
presas para muitos grupos de vertebrados207, podendo o seu declínio populacional afetar a
estrutura trófica da teia dentro da comunidade208.
Atualmente são conhecidas cerca de 780 espécies de anfíbios no Brasil209, sendo que
destas, mais de uma centena foi descrita nos últimos dez anos - e muitas outras ainda
devem ser descritas nos próximos anos. Esse número coloca o Brasil como o país mais
rico em número de espécies de anfíbios do mundo210. Apesar disso, o conhecimento atual
sobre anfíbios brasileiros está longe do ideal, com muitas áreas não inventariadas, ou
com inventários de curto prazo, que são inadequados para os estudos de anfíbios, visto
que muitas espécies são altamente sazonais211.
O bioma Mata Atlântica abriga cerca de 340 espécies de anfíbios anuros, das quais mais
de 80 são endêmicas a localidades únicas212. No Estado do Espírito Santo, poucos
estudos de longa duração estão disponíveis na literatura a respeito da anurofauna;
exceções são os estudos de 2002213 214 realizados na Reserva Biológica de Duas Bocas, no
município de Linhares215, na região da APA Estadual de Goiapaba-Açu (Fundão, ES)216 e
nos remanescentes florestais de Santa Teresa. A maior parte dos inventários realizados e
publicados refere-se às regiões costeiras, e compreende amostragens pontuais. Já os
anfíbios nos ambientes de restinga ainda foram pouco estudados no Brasil, excetuando
alguns poucos trabalhos217, dentre os quais um estudo realizado em Setiba (Guarapari,
ES) no ano de 2000.
O presente diagnóstico da comunidade de anfíbios do PEPCV e da APA de Setiba soma
informações disponíveis218 e muitas ainda inéditas219, coligidas em diversas visitas à área
nos últimos quinze anos e em pesquisas que ainda estão em andamento na região de
Setiba.
206

(BEEBEE, 1996; FEIO et al. 1998).
(DUELLMAN & TRUEB, 1994).
208
(BLAUSTEIN & WAKE, 1990).
209
(SBH, 2005).
210
(SILVANO & SEGALLA, 2005).
211
(SILVANO & SEGALLA, 2005).
212
(HADDAD & ABE, 1999).
213
(PRADO & BORGO, 2002).
214
(ALMEIDA & GASPARINI, 2002).
215
(RAMOS & GASPARINI, 2004).
216
(GASPARINI, 2004).
217
(SILVA et al., 2000; ROCHA et al. 2003 e GASPARINI, 2000).
218
(GASPARINI, 1999 e 2000).
219
(GASPARINI, no prelo; PELOSO & GASPARINI, em preparação).
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3.3.7.1 Aspectos Metodológicos
A metodologia utilizada foi de observação em procura ativa, durante vários horários do dia
e da noite, cobrindo todos os meses e consequentemente, estações do ano. Durante o dia
as procuras foram feitas nos locais que esses animais habitualmente utilizam como
abrigo, interior de bromélias, ocos de árvores, frestas entre rochas, sob troncos caídos no
solo, entre a serrapilheira, etc. Durante a noite foram realizadas buscas na vegetação e
no solo (Figura 3.3-101), e também sobre a vegetação marginal e aquática das lagoas e
planície de inundação, sempre com auxílio de lanterna. Alguns animais foram ainda
observados atravessando a rodovia, e, alguns atropelados na mesma.

Figura 3.3-101: Pesquisador investigando tronco caído
à procura de anfíbios. Foto © P. L. Peloso.

Muitas das espécies ocorrentes na área de estudo foram devidamente fotografadas “in
locu”, e com auxílio de estúdio fotográfico portátil, foram realizadas fotos dos exemplares
em vida, sobre substrato adequado, imitando o máximo possível o aspecto do habitat
onde a espécie vive. Essa técnica é amplamente difundida entre os pesquisadores da
área220. Tal procedimento facilita a identificação da espécie, pois registra a coloração em
vida e a postura corpórea da mesma.
Também foi realizada uma revisão de exemplares procedentes de Setiba e arredores que
estão depositados nas coleções zoológicas da Universidade Federal do Espírito Santo
(agora remanejada para o Museu de Biologia Professor Mello Leitão) além da própria
coleção do Museu Mello Leitão.
Para a determinação taxonômica dos anfíbios, foram utilizadas bibliografias
especializadas que estão citadas nas referências bibliográficas. Para algumas espécies
foi mantida a designação “gr”, em função de as diagnoses apresentadas não
corresponderem exatamente aos dados dos exemplares analisados.
A captura de exemplares durante a realização desse levantamento foi autorizada pelo
IBAMA/ES (Licença NUFAUNA N° 15/2006).
220

A técnica referenciada está explicada em pormenores em (West & Leonardm, 1997).
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Mais recentemente, em pesquisas que estão em andamento no PEPCV, estão sendo
utilizadas armadilhas de interceptação e queda (pitfall traps and fences) nas amostragens.
Tais armadilhas são muito eficientes para amostrar a fauna terrícola e semifossorial
(Figura 3.3-102).

Figura 3.3-102: Pesquisador inspecionando armadilha de
interceptação e queda (pitfall trap). Foto © B. B. Loureiro.

3.3.7.2 Resultados
No levantamento realizado221 foram registradas 36 espécies de anfíbios pertencentes a 6
famílias (Tabela 3.3-41), todos inseridos na Ordem Anura. A taxonomia apresentada
segue as mudanças propostas recentemente por (FAIVOVICH et al., 2005), para a família
Hylidae e (FROST, et al., 2006), para a Classe Amphibia. As espécies estão dispostas em
ordem alfabética dentro da família à qual pertencem, e ainda estão disponíveis os nomes
populares, os principais habitats, hábitos e observações adicionais.

221

Levantamento realizado por Gasparini (no prelo).
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FAMÍLIA / ESPÉCIE
Família Brachycephalidae
Gênero e espécie não identificados
Eleutherodactylus gr. binotatus
Família Leptodactylidae
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus gr. ocellatus
Leptodactylus natalensis
Physalaemus aguirrei
Physalaemus crombiei
Pseudopaludicola falcipes
Família Bufonidae
Chaunus crucifer
Chaunus granulosus
Família Amphignathodontidae
Gatrotheca fissipes
Família Hylidae
Aparasphenodon brunoi
Dendropsophus bipunctatus
Dendropsohus decipiens
Dendropsophus branneri
Dendropsophus cf. haddadi
Dendropsophus elegans
Dendropsophus sp. (gr. berthalutzae)
Hypsiboas albomarginatus
Hypsiboas anceps
Hypsiboas faber
Hypsiboas semilineatus
Itapotihyla langsdorffii
Phyllodytes luteolus
Phyllomedusa burmeisteri
Scinax agilis
Scinax alter
Scinax argyreornatus
Scinax cuspidatus
Scinax gr. catharinae
Scinax gr. ruber
Sphaenorhynchus planicola
Trachycephalus cf. mesophaeus
Trachycephalus nigromaculatus
Família Michohylidae
Arcovomer passarelli
Chiasmocleis schubarti

NOME POPULAR

HABITAT E HÁBITOS

OBS

Rã-da-mata

MR; T
MR; T

EPD
ETC

Ranzinha
Rã-comum

AA, LM; T
AA, LM; T
AA, LM; T
MR; T
AA, LM; T
AA, LM; T

ETC
ETC

Sapo-cururu
Sapinho

AA, LM; T
AA, LM; T

-

Perereca-marsupial

AA, MR; A

-

Perereca-capacete
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca-verde
Perereca

AA, MR; B
LM; A
LM; A
LM; A
LM; A
LM; A
MR; A
LM; A
LM; A
LM; A
LM; A
MR; A
AA; B
MR, LM; A
AA, MR; B
AA; A
MR; A
LM; A
MR; A
LM, AA; A
LM; AQ
MR; B
AA, MR; A

ETC
ETC
EPD
ETC
ETC
ETC
-

MR; F
MR; F

-

Ranzinha-da-mata

Perereca
Perereca
Perereca-das-bromélias
Perereca-macaco
Perereca
Perereca
Perereca
Perereca
Raspa-cuia
Perereca-das-Salvíneas
Perereca
Perereca-cabeçuda
Ranzinha-flecha

HABITAT: AA = Área aberta, região entre-moitas, dunas e praia, MR = Mata de restinga e LM = Lagoas, planícies inundáveis e
margens de lagoas. HÁBITOS: F = Fossorial, T = Terrícola, AQ = Aquático, A = Arborícola e B = Bromelícola. OBSERVAÇÕES:
EPD = Espécie em fase de descrição, ETC = Espécie de taxonomia confusa.

Tabela 3.3-41: Espécies de anfíbios anuros da região de Setiba (Fonte: Gasparini, no prelo).

As Figuras 3.3-103 a 3.3-110, ilustram algumas espécies de anfíbios levantadas no
estudo.
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Figura 3.3-103: Aparasphenodon brunoi. Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.3-104: Chiasmocleis schubarti. Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.3-105: Dendropsophus bipunctatus. Foto © J. L. Gasparini.
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Figura 3.3-106: Phyllodytes luteolus. Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.3-107: Scinax argyreornatus. Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.3-108: Scinax alter. Foto © J. L. Gasparini.
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Figura 3.3-109: Sphaenorhynchus planicola. Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.3-110: Gastrotheca fissipes. Foto © J. L. Gasparini.

Das espécies registradas para a área de estudo, sete possuem taxonomia complexa: a rãcomum (Leptodactylus ocellatus) (Figura 3.3-111), a rã-da-mata (Eleutherodactylus
binotatus) e as pererecas (Dendropsophus decipiens, D. haddadi, Scinax ruber, S.
catharhinae e Trachycephalus mesopheus), necessitando de revisão taxonômica, pois na
verdade podem ser espécies distintas.
Cabe ressaltar que as espécies do gênero Scinax de uma forma geral, excluindo Scinax
agilis, formam complexos de espécies ainda extremamente confusas. A morfologia
semelhante entre várias formas do mesmo grupo e escassez de dados sobre as formas
larvais e vocalizações das mesmas222 são as causas principais desse problema.

222

(PEIXOTO, 1987; DUELLMAN & WIENS, 1992 e 1993; POMBAL-JÚNIOR et al.1995 a e b).
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Figura 3.3-111: Leptodactylus ocellatus. Foto © J. L. Gasparini.

Duas das espécies levantadas são novas para a ciência e estão em processo de
descrição: Dendropsophus sp. nov (do grupo berthalutzae), encontrada nas matas de
restinga da área estudada. Está sendo descrita e estudada pelo pesquisador Rogério P.
Bastos. Além de um taxa cujo gênero e espécie sequer foram identificados (Figura 3.3112), também encontrados na mata de restinga e nas moitas do mosaico de Clusia. Está
sendo descrita e estudada pelos pesquisadores Pedro Luiz Peloso, João Luiz Gasparini e
Célio F. B. Haddad.

Figura 3.3-112: Gênero e espécie não identificados. Foto © J. L. Gasparini.

A diversidade de ambientes presentes na Restinga de Setiba, principalmente nas
formações de mata de restinga e nas planícies de inundação, proporcionam grandes
variedades de micro-habitats e de recursos alimentares, que muito provavelmente estão
intimamente relacionados à alta diversidade de espécies de anfíbios encontrada.
A comunidade de anfíbios anuros da área estudada mostra uma riqueza de espécies
bastante significativa, principalmente em relação ao pequeno tamanho territorial, e se
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comparado com as poucas áreas no Espírito Santo que foram objeto de estudos mais
prolongados223.
Em relação às espécies exóticas, vale alertar para o fato da possível introdução da rãtouro (Rana catesbeiana), espécie típica da América do Norte, e que vem sendo criada
em raniculturas por todo o país, e em propriedades rurais adjacentes à área estudada.
Existe registro da espécie em alguns alagados do sul do Espírito Santo224. O receio advém
dos possíveis impactos que a presença dessa espécie pode trazer às espécies nativas,
tais como predação e partilha de recursos (alimentação e reprodução), principalmente.
Felizmente, dentro da área do PEPCV e na APA de Setiba ainda não foi registrada a
presença da rã-touro em ambientes naturais.
Diversos registros de declínios populacionais de anfíbios ao redor do mundo levaram, no
fim da década de 80, à hipótese de que os anfíbios estão sofrendo com maior intensidade
os efeitos das mudanças ambientais impostas pelo homem e devem, portanto, receber
atenção especial em termos de estudo e conservação. Mesmo em áreas preservadas são
observados efeitos de diminuições de populações e extinções, o que parece corroborar a
maior sensibilidade deste grupo à degradação ambiental, incluindo poluentes, radiação,
chuva ácida, parasitas, introdução de espécies exóticas, destruição e alteração de
habitats225. Infelizmente, devido à escassez de estudos pretéritos, principalmente
quantitativos, sobre os anfíbios em ambientes de restinga, é impossível comprovar ou
diferenciar declínios e/ou flutuação natural das espécies. Contudo o avanço imobiliário e a
descaracterização dos ambientes de restinga (retirada de areia para construção civil, a
coleta de bromélias e outras herbáceas para fins paisagísticos, entre outros impactos),
ameaçam o pouco que sobrou das restingas brasileiras e a sua biota.
Nenhuma das espécies registradas na área encontra-se citada nas Listas Nacional ou
Estadual da Fauna Ameaçada de Extinção226.

 ARQUIPÉLAGO DAS TRÊS ILHAS
No Arquipélago das Três Ilhas, mais precisamente na ilha Guanchubas, que possui
cobertura vegetal mais heterogênea e presença de bromélias ao longo do seu costão
rochoso, ocorre uma espécie de anfíbio anuro: Phyllodytes luteolus. Espécie bromelícola,
isto é, fecha seu ciclo vital no interior de bromélias. Até o momento foi o único anfíbio
registrado nas ilhas da APA de Setiba.

223

(RAMOS & GASPARINI, 2004; ALMEIDA e GASPARINI, 2002 e GASPARINI, 2004).
(J. L. GASPARINI, dados não publicados).
(BEEBEE, 1996).
226
(IBAMA, 2003; ES, 2005).
224
225
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3.3.8 RÉPTEIS
Quase duzentas, das cerca de 470 espécies de répteis conhecidas no Brasil, estão
representadas na Mata Atlântica227. Diversas formas estão amplamente distribuídas,
alcançando outros biomas. Outras, entretanto, são endêmicas de uma determinada região
ou mesmo localidade. Dentre os grupos com alto grau de endemismos estão justamente
os répteis. Estudo realizado em 2005228 elenca os problemas sobre o conhecimento da
fauna de répteis na floresta Atlântica, indicando que muitas áreas são insuficientemente
amostradas e muitas espécies ainda são desconhecidas.
No Espírito Santo, os registros são escassos, geralmente correspondendo a estudos
pontualmente desenvolvidos229. Em outras localidades do Brasil, principalmente nas
restingas do Rio de Janeiro e da Bahia, as pesquisas estão mais avançadas e resultados
importantes para o conhecimento da riqueza de espécies e ecologia das mesmas já estão
sendo obtidos230.
3.3.8.1 Aspectos Metodológicos
Para o levantamento da fauna de répteis foram utilizadas informações disponíveis na
literatura231 e em diversas visitas a campo nos últimos quinze anos. Também os esforços
amostrais de pesquisas que estão e continuarão sendo realizadas no PEPCV.
A metodologia utilizada foi a mesma empregada para o estudo dos anfíbios, ou seja,
observação em procura ativa em todos os ambientes, durante vários horários do dia e da
noite, cobrindo todos os meses e consequentemente, estações do ano. Alguns animais
foram ainda observados atravessando a rodovia, e outros encontrados atropelados na
mesma. Parte das espécies foi fotografada “in locu”, sendo que as fotografias foram
tomadas em estúdio fotográfico portátil e com os exemplares em vida, em substrato
adequado, imitando o máximo possível o aspecto do habitat onde a espécie vive. Tal
procedimento também facilita a identificação da espécie, pois registra a coloração em vida
e a postura corpórea da mesma. Para a realização de captura dos exemplares foi
conseguida a anuência prévia do IBAMA/ES (NUFAUNA 15/2006 e 21/2006).
Para a determinação taxonômica dos répteis, foram utilizadas bibliografias especializadas
que estão listadas nas referências bibliográficas. Também foram examinados espécimes
dos acervos das coleções herpetológicas da Universidade Federal do Espírito Santo e do
Museu de Biologia Professor Mello Leitão. Para uma espécie foi mantida a designação
“cf” (conferir), em função da diagnose apresentada não corresponder exatamente aos
dados dos exemplares analisados.
3.3.8.2 Resultados
Os levantamentos das espécies de répteis (porção continental e marinha) da área
estudada resultaram em 46 espécies, distribuídas em 18 famílias (Tabelas 3.3-42 e 3.343).
227

(HADDAD & ABE, 1999).
(RODRIGUES, 2005).
229
Como por exemplo, por (GASPARINI, 2000), no PEPCV e por (TEIXEIRA, 2001) na restinga de Guriri, município de São Mateus,
norte do Espírito Santo.
230
(Revisão em ROCHA, 2000 e DIAS & ROCHA, 2005).
231
(VENTURINI, et al. (1996) e GASPARINI (2000a, b).
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SUBORDEM
FAMÍLIA/ ESPÉCIE
TESTUDINES

NOME POPULAR
LOCAL

HABITAT &
HÁBITOS

OBS

Cágado

LM; AQ

-

Jacaré-do-papo-amarelo

LM; AQ

Caça

Chelidae
Phrynops geoffroanus
CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman latirostris
LACERTILIA
Gekkonidae
Gymnodactylus darwinii

Taruíra-da-mata

MR; A

-

Hemidactylus mabuia

Taruíra, lagartixa

AV; A

-

Cobra-de-vidro

AA; T

-

Lagartinho

MR; T

-

Víbora

AV; T

-

Polychrus marmoratus

Papa-vento

AV; A

-

Anolis punctatus

Lagartinho

MR; A

-

Ameiva ameiva

Lagarto-verde

AA; T

-

Cnemidophorus nativo

Lagarto-listrado

AA; T

EA – N
EA – E

Tupinambis merianae

Teiú, Tiú

AV; T

Caça

Calango

AV; T

-

Amphisbaena alba

Cobra-cega

AV; F

-

Leptosternon microcephalum

Cobra-cega

AV; F

-

Cobra-cega

AA; F

-

Cobra-cega

AA; F

-

Jibóia

AV; A

Caça

Anguidae
Ophiodes striatus
Gymnophthalmidae
Ecpleopus gaudichaudii
Scincidae
Mabuya agilis
Mabuya macrorhyncha
Polychrotidae

Teiidae

Tropiduridae
Tropidurus gr. torquatus
Amphisbaenidae

SERPENTES
Leptotyphlopidae
Leptotyphlops microlepis
Thyphlopidae
Typhlops brongersmianus
Boidae
Boa constrictor

HABITAT: AA = Área aberta, região entre-moitas, dunas e praia, MR = Mata de restinga e LM = Lagoas, planícies inundáveis e
margens de lagoas. HÁBITOS: F = Fossorial, T = Terrícola, AQ = Aquático, A = Arborícola e B = Bromelícola. OBSERVAÇÕES:
EA-N = Espécie Ameaçada de Extinção – lista Nacional, EA-E = Espécie Ameaçada – lista Estadual e Caça = espécie que sofre
pressão de caça.

Tabela 3.3-42: Lista das espécies de Répteis da porção continental (segundo Gasparini, no prelo).
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SUBORDEM
FAMÍLIA/ ESPÉCIE
Corallus hortulanus
Epicrates cenchria
Colubridae
Chironius bicarinatus
Chironius fuscus
Dipsas indica
Helicops carinicaudus
Leptodeira annulata
Leptophis ahaetulla
Liophis miliaris
Liophis poecilogyrus
Mastigodryas bifossatus
Oxybelis aeneus
Oxyrhopus digitalis
Philodryas olfersii
Philodryas patagoniensis
Pseudoboa nigra
Pseustes sulfurous
Siphlophis compressus
Spillotes pullatus
Thamnodynastes cf. strigilis
Elapidae
Micrurus corallinus
Viperidae
Bothriopsis (Bothrops) bilineata
Bothrops jararaca

NOME POPULAR
LOCAL
Cobra-veadeira, jiboinha-de-restinga
Salamanta
Cobra
Cobra
Dormideira
Cobra
Cobra
Cobra-cipó
Cobra-d’água
Cobra-d’água
Correntina
Cobra-cipó
Falsa-coral
Cobra-verde

HABITAT &
HÁBITOS
MR, AA; A

OBS
-

AA, MR; A
AV; A
MR; T
LM; AQ
AV; T
AV; A
LM; AQ
LM; AQ
LM; AQ
AV; A
AV; T
AV; A

-

Falsa-coral ou cobra-leite
Cobra
Falsa-coral
Caninana
Falsa-jararaca

AV; T
AV; T
MR; T
AV; T
AV; T

-

Coral, cobra-coral

AV; F

-

Patioba, Jararaca-verde
Jararaca

MR; A
AV; T

EA – E
-

HABITAT: AA = Área aberta, região entre-moitas, dunas e praia, MR = Mata de restinga e LM = Lagoas, planícies inundáveis e
margens de lagoas. HÁBITOS: F = Fossorial, T = Terrícola, AQ = Aquático, A = Arborícola e B = Bromelícola. OBSERVAÇÕES:
EA-N = Espécie Ameaçada de Extinção – lista Nacional, EA-E = Espécie Ameaçada – lista Estadual e Caça = espécie que sofre
pressão de caça.

Tabela 3.3-42: Lista das espécies de Répteis da porção continental (segundo Gasparini, no prelo). Continuação

 RÉPTEIS DO ARQUIPÉLAGO DAS TRÊS ILHAS E FUNDOS RECIFAIS DO
ENTORNO
O levantamento das espécies de tartarugas-marinhas foi realizado através de avistagens
e encontros ocasionais, geralmente durante o levantamento subaquático dos peixes do
Arquipélago das Três Ilhas, através de entrevistas, encontros de exemplares mortos ou de
fêmeas desovando na Praia de Caraís. Também foi feita entrevista com técnicos do
Projeto Tamar.
Foram levantadas quatro espécies de tartarugas marinhas, sendo que todas elas constam
da lista do IBAMA232 de animais ameaçados de extinção, bem como da lista estadual de
espécies ameaçadas de extinção233 (Tabela 3.3-43).

232
233

(IBAMA, 2003).
(ES, 2005).
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SUBORDEM / FAMÍLIA / ESPÉCIE

NOME POPULAR

TESTUDINES
Cheloniidae
Chelonia mydas

Tartaruga-verde

Caretta caretta

Tartaruga-cabeçuda

Eretmochelys imbricata

Tartaruga-de-pente

Dermochelidae
Tartaruga-de-couro

Dermochelys coriacea

Tabela 3.3-43: Lista das espécies de tartarugas-marinhas encontradas nas águas adjacentes
ao Arquipélago das Três Ilhas (Gasparini, no prelo).

Cabe comentar que na porção emersa do Arquipélago das Três Ilhas foram registradas
apenas duas espécies de lagartos: Tropidurus torquatus (calango) e Hemidactylus
mabouia (taruíra ou lagartixa).
As Figuras 3.3-113 a 3.3-119, ilustram algumas espécies de répteis encontradas durante
as pesquisas.

Figura 3.3-113: Liophis miliaris. Foto: João Luiz Gasparini.

Figura 3.3-114: Micrurus corallinus. Foto: João Luiz Gasparini.
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Figura 3.3-115: Thamnodunastes cf. strigilis.
Foto: João Luiz Gasparini.

Figura 3.3-116: Oxybelis aeneus. Foto: João Luiz Gasparini.

Figura 3.3-117: Amphisbaena alba. Foto: João Luiz Gasparini.
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Figura 3.3-118: Tropidurus torquatus. Foto: João Luiz Gasparini.

Figura 3.3-119: Polychrus marmoratus. Foto: João Luiz Gasparini.

3.3.8.2.1 Espécies Ameaçadas de Extinção
Em relação às espécies ameaçadas de extinção, seis das espécies levantadas figuram
nas listas nacional e/ou estadual de espécies ameaçadas de extinção234: uma serpente
(Bothriopsis (Bothrops) bilineata), um lagarto (Cnemidophorus nativo) e quatro quelônios
(Dermochelys coriacea, Eretmochelys imbricata, Caretta caretta e Chelonia mydas).

234

(IBAMA, 2003; ES, 2005).
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♦ COMENTÁRIO SOBRE AS ESPÉCIES AMEAÇADAS
- CNEMIDOPHORUS NATIVO
Dentre as espécies recentemente descritas de lagartos do gênero Cnemidophorus, consta
o lagartinho-de-Linhares ou lagartinho-listrado (Cnemidophorus nativo). Espécie
unissexual235, pertencente ao complexo C. ocellifer. Foi descrita em 1997, a partir de
exemplares provenientes do município de Linhares, Norte do Espírito Santo, mais
precisamente de restingas pleistocênicas encontradas no interior da Reserva de Linhares
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Desde então, a espécie tem sido encontrada em
várias localidades pontuais, sendo que sua distribuição geográfica abrange o sul da Bahia
(Prado, Mucuri e Nova Viçosa) até o sul do Espírito Santo (Guarapari)236, sempre
associado exclusivamente ao ambiente de restinga de formação aberta.
Cnemidophorus nativo é uma espécie de teiídeo de tamanho pequeno, comprimento
rostro-anal (CRA) médio igual a 54,8mm (máximo de 70 mm), caracterizado por possuir:
duas listras brancas evidentes de cada lado do dorso (Figura 3.3-120); uma faixa centrodorsal de coloração rósea; escama frontonasal geralmente não dividida; 11-13 poros
femorais (contados na perna esquerda do animal)237.
Diversos estudos ecológicos envolvendo a espécie C. nativo foram realizados desde a
descoberta da espécie238. A espécie parece estar reprodutivamente ativa durante todo o
ano, independentemente das estações do ano239. As fêmeas de C. nativo põem de um a
quatro ovos por ninhada, sendo o tamanho da ninhada relacionado ao CRA do
indivíduo240.
A dieta de Cnemidophorus nativo, um forrageador ativo, consiste principalmente de
artrópodes com uma tendência ao consumo de presas sedentárias ou com baixa
mobilidade241. Seu período de atividade em áreas mais abertas é bastante curto,
apresentando hábitos discretos e semifossoriais.
Devido principalmente à sua restrita distribuição geográfica e à alta especificidade de
habitats requeridos pela espécie, sendo endêmica de ambientes de restinga, a mesma foi
incluída no ano de 2003 na Lista Oficial da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção,
elaborada pelo IBAMA na categoria vulnerável242, bem como na Lista Estadual de
Espécies Ameaçadas de Extinção243.

235

(ROCHA et al., 1997; MENEZES et al., 2004).
(ROCHA et al., 1999; 2002; DIAS & ROCHA, 2005; GASPARINI et al., 2005).
237
(ROCHA et al., 1997).
238
(BERGALLO & ROCHA, 1993; 1994; ROCHA et al., 1997; 2000; MENEZES et al., 2004).
239
(MENEZES et al., 2004).
240
(MENEZES et al., 2004).
241
(BERGALLO & ROCHA, 1994).
242
(IBAMA, 2003).
243
(ES, 2005).
236
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Figura 3.3-120: Cnemidophorus nativo. Foto © J. L. Gasparini.

- BOTHRIOPSIS (BOTHROPS) BILINEATA
Bothriopsis bilineata é uma espécie de pequeno porte, raramente atingindo um metro de
comprimento, peçonhenta, apresenta cauda preênsil244. Coloração esverdeada, que a
deixa muito bem camuflada em meio à vegetação. Está muito bem adaptada para a vida
arbórea, mas também pode ser encontrada no solo, onde caça roedores e lagartos por
espreita245. Aves e anfíbios também fazem parte de sua dieta. É relativamente comum no
sul da Bahia246. Por se tratar de uma espécie muito críptica e intrinsicamente dependente
da Mata Atlântica preservada, Bothriopsis bilineata entrou na lista estadual de espécies
ameaçadas de extinção247. No Espírito Santo é conhecida como Patioba, Cobra-de-patioba
ou Jararaca-verde.

- DERMOCHELYS CORIACEA
Dermochelys coriacea é a maior das espécies de tartarugas marinhas viventes, sendo
chamada popularmente de tartaruga gigante ou de couro. Atinge mais de 600 kg248. O
litoral norte do estado do Espírito Santo, principalmente na região da foz do Rio Doce é o
único sítio conhecido de desova da espécie no Brasil249. Em Setiba, o único registro é de
um exemplar capturado acidentalmente em espinhel de superfície ao longo do
Arquipélago das Três Ilhas em 1986250. Segundo o Projeto TAMAR (base de Anchieta) há
registros de desova desta espécie em Ponta da Fruta, Vila Velha, ES; bastante próximo
da Unidade. De hábitos pelágicos, aproxima-se da costa apenas durante o período de
nidificação251. Alimenta-se basicamente de cifomedusídeos e tunicados, além de
crustáceos parasitas e peixes simbióticos associados aos cifomedusídeos252. É a espécie
de tartaruga-marinha com maior risco de se extinguir.
244

(CAMPBELL & LAMAR, 1989).
(M. MARTINS, comunicação pessoal).
246
Segundo (J. L. GASPARINI, comunicação pessoal).
247
(ES, 2005).
248
(PRITCHARD & TREBBAU, 1984).
249
(SILVA & BRITO, 1984; MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1985; BAPTISTOTTE et al., 1999; ALMEIDA et al., 2000).
250
(J. L. Gasparini, observação pessoal).
251
(MÁRQUEZ, 1990).
252
(MORTIMER, 1995).
245
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- CHELONIA MYDAS
Chelonia mydas é conhecida como tartaruga-verde, esta espécie possui quatro pares de
placas laterais na carapaça e uma garra em cada nadadeira. No Brasil, desova
principalmente em ilhas oceânicas, como a Ilha da Trindade e o Atol das Rocas253. Os
registros de desovas desta espécie em praias continentais do Brasil são esporádicos254,
mas sua presença junto à costa é comum255, devido, principalmente, à presença de bancos
de algas256, o principal componente de sua dieta quando adultas257, sendo por esse motivo
a espécie mais abundante nos registros de captura acidental nas praias do Brasil258. Na
Praia de Caraís, já foram encontrados exemplares mortos, com marcas típicas de
aprisionamento em redes-de-espera.

- CARETTA CARETTA
Caretta caretta é conhecida na região como tartaruga-cabeçuda, esta espécie caracterizase pela presença de dois pares de escudos pré-frontais na cabeça e cinco pares de
placas laterais na carapaça, além de duas garras em cada nadadeira259. A carapaça tem o
formato de um coração, afilada posteriormente260. Sua coloração é amarelo-amarronzado,
e a cabeça é muito grande, atingindo 25 cm de largura. Atingem até 180 kg261, e 120 cm
de comprimento retilíneo da carapaça262. O litoral norte do estado do Espírito Santo abriga
o segundo maior sítio reprodutivo de Caretta caretta, espécie responsável por cerca de
95% das ocorrências reprodutivas nesta área263. As rotas migratórias das populações que
desovam no litoral brasileiro não estão claramente definidas, apesar de algumas
informações existentes a partir de animais marcados264. Já foram assinaladas desovas da
espécie na praia de Caraís e Guaibura (Guarapari), sendo também encontrados
exemplares mortos em redes.

- ERETMOCHELYS IMBRICATA
Eretmochelys imbricata é a tartaruga-de-pente é assim chamada pelo fato de seus
escudos dorsais serem, há milhares de anos, utilizadas para a confecção de jóias e
objetos de arte, como pentes265. Possui quatro pares de escudos dorsais laterais, que são
imbricados. É a mais tropical das tartarugas marinhas266 e apresenta a característica, única
entre as espécies do grupo, de ser espongívora267. Não apresenta grandes agregados
reprodutivos, o que pode ser reflexo da superexploração ao longo dos anos268. Costuma
visitar com freqüência ambientes recifais269, sendo encontrada no Arquipélago das Três
253

(MOREIRA et al., 1995; BELLINI et al., 1996).
(BELLINI et al., 1990).
255
(MARCOVALDI et al., 1998).
256
(SANCHES & BELLINI, 1999).
257
(HIRTH, 1997).
258
(MARCOVALDI et al., 1998).
259
(NELSON, 1988).
260
(PRITCHARD et al., 1983).
261
(DODD,1988).
262
(PRITCHARD et al., 1983).
263
(BAPTISTOTTE et al., 1999).
264
(BOLTEN et al., 1990; ALMEIDA et al., 2000).
265
(KING, 1995).
266
(MÁRQUEZ, 1990).
267
(MEYLAN, 1988).
268
(LIMPUS, 1995).
269
(GASPARINI & SAZIMA, 1995).
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Ilhas. Também foram encontrados exemplares dessa espécie mortos na Praia de Caraís
com marcas típicas de aprisionamento em redes.
As tartarugas marinhas representam, há centenas de anos, um importante recurso
alimentar para o homem270. Foram utilizadas como importante fonte de suprimento protéico
nas grandes explorações européias, uma vez que, protegidas do calor do sol, podiam ser
mantidas vivas em navios por semanas271. A captura acidental em redes de pesca é
apontada como um fator altamente impactante, especialmente nas áreas de alimentação
destes animais. Num estudo conduzido da Academia Nacional de Ciências dos Estados
Unidos272, concluiu-se que a captura de tartarugas na pesca do camarão ocasiona uma
mortalidade maior que todas as outras fontes de interferência humana combinadas.
Outros autores273 sugerem que a redução da mortalidade nos estágios juvenil e subadulto
seria uma alternativa mais eficiente na recuperação dos estoques populacionais de
tartarugas marinhas do que a proteção dos ovos nas praias de desova. Recomenda-se,
portanto, a proibição da pesca com uso de redes (de espera ou arrasto) na região.
3.3.8.2.2 Espécies que Sofrem Impacto de Coleta e Caça


Caiman latirostris274, apesar de estar citada erroneamente em diversos artigos como
endêmica do sudeste do Brasil, possui distribuição um pouco mais ampla, ocorrendo
também no Paraguai, Uruguai e Argentina. É uma espécie de pequeno porte, se
comparada com os demais crocodilianos, medindo cerca de 1,80m de comprimento.
Ocorre em baixas densidades populacionais na natureza, sendo territorial e de hábitos
discretos. Quando jovem se alimenta de caramujos, crustáceos e invertebrados
aquáticos. Adultos se alimentam de peixes, outros répteis, principalmente cágados, e
de mamíferos de pequeno e médio porte. Graças ao valor de sua carne e couro, a
espécie vem sofrendo intensa pressão de caça, que é feita com anzol-de-espera,
popularmente chamado de “engasgo”, e já resultou num declínio das populações do
Espírito Santo275, fato também constatado no Estado de São Paulo276.



Tupinambis merianae é um lagarto robusto, de grande porte, terrestre e que habita
tocas. Gosta muito da proximidade da água277. É um animal residente que defende um
amplo território. Alimenta-se de vários itens, sendo um onívoro oportunista. Alcança
um metro de comprimento total. É uma espécie caçada em diversos pontos do Brasil,
pois sua carne e couro são valiosos278. Por sofrer grande pressão de captura, requer
uma atenção especial durante o monitoramento. É indicada como espécie alvo na
educação ambiental por ser uma espécie de grande porte, muito “caçada” e de fácil
visualização.



Boa constrictor é uma serpente não peçonhenta de grande porte, chegando a atingir
4 metros de comprimento. Pupilas verticais, dentição áglifa (Figura 3.3-121). O
colorido é muito variável. Possui hábitos crepusculares e noturnos; terrestre e
arborícola, alimentando-se de lagartos, aves e mamíferos. É vivípara, parindo até 55

270

(KING, 1995).
(CARR, 1956).
272
Estudo conduzido pelo (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1990).
273
(CROUSE et al., 1987).
274
A espécie Caiman latirostris foi citada para o PEPCV a primeira vez por (VENTURINI et al., 1996), e (GASPARINI, 2000b e no
prelo), confirma sua ocorrência.
275
(GASPARINI, 2000 a).
276
(MARQUES, et al. 1998).
277
(SAZIMA & HADDAD, 1992).
278
(MARQUES et al., 1998; GASPARINI, 2000a).
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filhotes279. É uma espécie que merece atenção especial, pois vem sofrendo grande
pressão de caça, graças ao seu couro e carne valiosos280.

Figura 3.3-121: Boa constrictor. Foto: João Luiz Gasparini.

3.3.8.2.3 Espécie Exótica


Hemidactylus mabouia é um pequeno lagarto noturno com colorido dorsal muito
variável e cabeça achatada dorso-ventralmente (Figura 3.3-122). Caça de espreita e
sua dieta é composta basicamente por insetos. Sua distribuição geográfica é muito
ampla, desde a África, Antilhas, América do Sul Cisandina até o Rio Grande do Sul. A
fêmea põe de cada vez dois ovos de casca calcárea, geralmente em frestas ou dentro
de pilhas de materiais de construção, lenha ou mesmo dentro de casa281. Muitos
autores consideram como espécie exótica, colocam a hipótese de ter sido trazida
acidentalmente da África e introduzida no Brasil durante o tráfico de escravos. Na área
estudada, e em todo o litoral brasileiro, é abundante, principalmente em áreas
antropizadas e em construções.

Figura 3.3-122: Hemidactylus mabouia. Foto: João Luiz Gasparini.
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(FREITAS, 1999).
(MARQUES et al., 1998; GASPARINI, 2000a).
281
(PENDLEBURY, 1972 e VANZOLINI, et al., 1980).
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3.3.9 AVIFAUNA
As aves, no geral, são consideras como um importante grupo na discussão de estratégias
de conservação da biodiversidade, devido, especialmente ao fato de: (I) a maioria ser de
hábitos diurnos e, relativamente, de fácil observação facilitando a coleta de dados, (II)
ocupar diferentes hábitats, sendo algumas espécies especialistas, e reagir às mudanças
ambientais facilitando a detecção de tal mudança e (III) a sistemática e distribuição serem
relativamente bem conhecidas, comparativamente a outros grupos animais282.
O Brasil é um dos países com maior número de espécies de aves possuindo 1796 no
total283. O Espírito Santo ainda não possui uma compilação de dados de aves mas alguns
autores284 citam entre 620 e 700 táxons (espécies e subespécies).
A avifauna da região zoogeográfica Neotropical possui cerca de 3300 espécies e é
considerada a mais rica do mundo. Várias são as espécies que se originaram e evoluíram
nesta região, apresentando vários centros de endemismos (ou seja, com espécies de
distribuição geográfica restrita a esta região), em especial nas áreas de florestas como a
Amazônia e a Mata Atlântica285.
No Espírito Santo as aves de restinga foram citadas em diferentes trabalhos desde a
época dos naturalistas viajantes como o príncipe Wied-Neuwied no século XIX e
pesquisadores mais recentes, do século XX, como Olivério Pinto286. Estudos mais
específicos com aves de restinga no Brasil foram os realizados para a Baixada de
Jacarepaguá (RJ)287; para Maricá (RJ) e Valença (BA)288 e para o PEPCV (ES)289. Nas
últimas décadas houve novos avanços nesta área, em especial no Estado do Rio de
Janeiro, o que pode ser evidenciado em alguns estudos compilados290 incluindo desde
levantamentos qualitativos até estudos específicos de ecologia de determinadas espécies.

3.3.9.1 Metodologia
Os dados apresentados foram obtidos através de informações primárias e secundárias na
área do PEPCV e APA de Setiba.
Os dados primários (observações e capturas) foram obtidos através de excursões de
campo nos meses de março, maio e outubro de 2006, totalizando 144 horas/campo.
Informações inéditas acumuladas desde a década de 90 também foram consideradas. As
observações foram realizadas utilizando-se binóculos e lunetas e com auxilio de play back
(Figura 3.3-133). Percorreu-se a pé as estradas e trilhas existentes ou através de surveys
de carro na área do PEPCV e da APA de Setiba.

282

(ALVES & SILVA, 2000).
(CBRO, 2006).
284
(VENTURINI & PAZ, 2003).
285
(SICK 1997).
286
(BAUER, 1999; VENTURINI & PAZ, 2003).
287
(MAGNANINI & COIMBRA-FILHO, 1964).
288
(PORTO & TEIXEIRA, 1984).
289
(VENTURINI et al., 1996).
290
(GONZAGA et al. , 2000; REIS & GONZAGA, 2000; ROCHA et al., 2003; ALVES et al., 2004).
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Figura 3.3-123: Observação de aves com binóculo e auxílio de
play back no interior da mata seca no PEPCV.

Foram realizadas capturas, de acordo com Licença NUFAUNA IBAMA N° 15/2006, com
redes de neblina perfazendo 65 horas/rede (Figura 3.3-124). Os indivíduos capturados
foram soltos logo após serem identificados e documentados.

Figura 3.3-124: Rede de neblina sendo montada na região
de moitas (formação aberta de Clusia) do PEPCV.

As informações secundárias foram obtidas através de bibliografia291, entrevistas e peles.
Essas informações abrangem a região entre Ubu (Anchieta) e Jacarenema (Vila Velha)
291

As informações bibliográficas foram: (VENTURINI et al., 1996) especificamente para o PEPCV; (BAUER, 1999 e BAUER in litt.)
considerando as informações de espécies coletadas para Guarapari e/ou Barra do Jucu (rio Jucu) dos séculos XIX e XX e uma
excursão ao PEPCV; (PAZ & VENTURINI, 2002) com informações da Restinga de Jacarenema; (VENTURINI & PAZ, 2003) para
Ciconia maguari e Larus dominicanus; (LOPES (s.d) para Ponta de Ubu, retirando-se Knipolegus lophotes e Thraupis cyanoptera
devido a improbabilidade de sua ocorrência na área e (KIEKEBUSCH et al., 2006) considerando-se Dryocopus lineatus espécie não
detectada em campo, apenas por entrevista.
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considerando-se dados históricos de quando a área de estudo era contínua a elas, ou os
dados recentes devido à similaridade entre as áreas. Para obtenção de dados por
entrevistas foram consultados 10 moradores da região sendo as informações compiladas
ressaltando-se um que demonstrou ter bom conhecimento da fauna local, o Sr. Antonio
Oliveira de Jesus, que acompanhou os trabalhos de campo tendo sido possível checar
várias espécies, além das informações obtidas em trabalhos anteriores. As peles
consideradas foram aquelas proveniente de animais atropelados ao longo da ES 060,
especialmente entre os quilômetros 25,2 e 42, que puderam ser checadas no acervo da
RODOSOL e/ou no PEPCV.
A documentação para as espécies levantadas em campo foi feita através de gravação da
vocalização e fotografias (Anexo 3.5), considerando-se os dados primários atuais e outras
informações acumuladas desde 1990 para a região.
A sistemática está de acordo com CBRO292 (2006). Os nomes comuns estão,
preferencialmente, de acordo com as informações locais293 ou de acordo com CBRO (op.
cit.) quando não citados nas entrevistas. A identificação das aves foi através de
SCHAUENSEE & PHELPS Jr. (1978), HAYMAN et al. (1986), DUNNING (1987),
GRANTSAU (1989), VENTURINI et al. (1996), SICK (1997), RIDGELY & TUDOR (1989 e
1994), SOUZA (1998), DEL HOYO et al. (1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2002,
2003, 2004 e 2005) e NAROSKY & YZURETA (2003).
Para informações sobre o status de conservação seguiu-se Diário Oficial do estado do
Espírito Santo (2005) para os táxons ameaçados de extinção em nível estadual, MMA
(2003) para os táxons ameaçados de extinção em nível nacional e IUCN (2006) para os
táxons ameaçados de extinção em nível global bem como as espécies incluídas na CITES
(2006).
As espécies endêmicas de Mata Atlântica estão de acordo com BENCKE et al. (2006).
As espécies migratórias seguem STOTZ et al. (1996) sendo: migrantes austrais
(provenientes do sul do Hemisfério Sul) e migrantes neárticos (provenientes do Hemisfério
norte).

3.3.9.2 Composição Geral das Espécies
Os dados aqui compilados representam 225 espécies de aves distribuídas em 20 ordens
e 54 famílias (Tabela 3.3-44 e Figura 3.3-125). Cento e quarenta e nove espécies foram
registradas por dados primários através de visualização, vocalização, captura e vestígios
sendo 11 exclusivos e 213 através de dados secundários por bibliografia, entrevista e pele
sendo 73 exclusivos. Setenta e seis espécies do total (33,48%) estão documentadas
sendo 46 exclusivamente por fotos, 13 exclusivamente por gravação de vocalizações e 17
por ambos.

292
293

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos.
Entrevistas atuais e/ou anteriores: (VENTURINI et al. 1996).
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Nº

ORDEM/FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

LOCAL

REGISTRO

PV AS VI

VO CA VE

BI

DOC.
EN PE FO GV

TINAMIFORMES
Tinamidae
1.

Crypturellus soui

Tururim

2.

Crypturellus tataupa

Inhambu, Nambua

3.

Rhynchotus rufescens

Perdiz

1#
1
1, 4

ANSERIFORMES
Anatidae
4.

Dendrocygna viduata

Irerê

5.

Cairina moschata

Pato-do-mato, Pato-selvagem

1, 3, 4

6.

Amazonetta brasiliensis

Marreca

7.

Nomonyx dominica

Marreca-de-bico-roxo

I

1
1, 2, 3, 4
2

GALLIFORMES
Cracidae
8.

Penelope superciliaris

Jacupemba

1, 3

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
9.

Tachybaptus dominicus

Paturi, Merguhão-pequeno

10.

Podilymbus podiceps

Mergulhão-caçador

4

PELECANIFORMES
Sulidae
11.

Sula sp.

Atobá

Phalacrocoracidae
12.

Phalacrocorax brasilianus

Biguá

4

Fregatidae
13.

Fregata magnificens

Tesoura

1, 3

CICONIIFORMES
Ardeidae
14.

Tigrisoma lineatum

Socó-boi

1, 3, 4

15.

Botaurus pinnatus

Socó-boi

1

16.

Ixobrychus exilis

Socoí-vermelho

17.

Nycticorax nycticorax

Socó

18.

Nyctanassa violacea

Savacu-de-coroa

19.

Butorides striata

Socó-mirim

1, 3, 4

20.

Bubulcus ibis

Garça

1, 3, 4

21.

Ardea cocoi

Garça-moura

22.

Ardea alba

Garça

23.

Pilherodius pileatus

Garça-real

24.

Egretta thula

Garça

25.

Egretta caerulea

Garça-azul

1, 3

26.

Ciconia maguari

Cegonha, Maguari

1, 5

3
1, 2, 3
2, 3

1, 3, 4
4
1, 3, 4

Ciconiidae
CATHARTIFORMES
Cathartidae

Tabela 3.3-44: Aves registradas no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e APA de Setiba, Guarapari. Local: PVP. E. Paulo Cesar Vinha, AS- APA de Setiba; Registro: VI- visualização, VO- vocalização, CA- captura, VEVestígio (ninho), BI- Bibliografia (1- Venturini et al. 1996, 2- Bauer 1999 (e Bauer in litt.), 3- Paz e Venturini 2002,
4- Lopes s.d.), 5- Venturini e Paz (2003), 6- Kiekebusch et al. (2006) EN- entrevista (Antonio Oliveira de Jesus),
PE- peles (animais atropelados na Rodosol); DOC. (documentação): FO- foto, GV- gravação de vocalização.
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Nº

ORDEM/FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

LOCAL

27.

Cathartes aura

Urubu-rei

BI
1, 3, 4

28.

Cathartes burrovianus

Urubu-rei

1, 3, 4

29.

Coragyps atratus

Urubu

1, 3, 4

PV AS VI

REGISTRO
VO CA VE

DOC.
EN PE FO GV

FALCONIFORMES
Pandionidae
30.

Pandion haliaetus

Águia-pescadora

4

31.

Leptodon cayanensis

Gavião-pomba

1

32.

Elanus leucurus

Gavião-branco

1

33.

Circus buffoni

Gavião-do-banhado

34.

Geranospiza caerulescens

Gavião-pernilongo

35.

Rupornis magnirostris

Gavião-nagê

36.

Buteo albicaudatus

Gavião-de-rabo-branco

37.

Buteo nitidus

Gavião-pedrez

1

38.

Buteo albonotatus

Gavião-de-rabo-barrado

2

Accipitridae

1, 3, 4

Falconidae
39.

Caracara plancus

Caracará

1, 3, 4

40.

Milvago chimachima

Pinhé

1, 3, 4

41.

Herpethoteres cachinnans

Gavião-coã, Couã

42.

Falco sparverius

Gavião-rapina

1, 3

43.

Falco femoralis

Gavião-de-coleira

1, 3

1

GRUIFORMES
Rallidae
44.

Rallus longirostris

Saracura-matraca

3

45.

Aramides cajanea

Siricora-três-potes

1, 3

46.

Laterallus viridis

Siricora-do-sapê, Siricora-mirim

47.

Porzana albicollis

Siricora-do-brejo

48.

Pardirallus nigricans

Saracura-sanã

1, 3, 4

49.

Gallinula chloropus

Frango-d’água

1, 2, 4

50.

Porphyrio martinica

Frango-d’água

1

51.

Cariama cristata

Seriema

4

1, 2, 3
1, 3

Cariamidae
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
52.

Vanellus chilensis

Quero-quero

53.

Charadrius semipalmatus

Batuíra-de-bando

1, 2, 3, 4
2

54.

Charadrius collaris

Batuíra-de-coleira

4

Haematopodidae
55.

Haematopus palliatus

Maçarico

1, 4

56.

Gallinago undulata

Berrumeira

57.

Actitis macularius

Maçarico-pintado

58.

Arenaria interpres

Vira-pedras

59.

Calidris pusilla

Maçarico-rasteirinho

2

60.

Calidris sp.

Maçarico, Miauí

1

Scolopacidae
3

Jacanidae

Tabela 3.3-44: Aves registradas no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e APA de Setiba, Guarapari. Local: PVP. E. Paulo Cesar Vinha, AS- APA de Setiba; Registro: VI- visualização, VO- vocalização, CA- captura, VEVestígio (ninho), BI- Bibliografia (1- Venturini et al. 1996, 2- Bauer 1999 (e Bauer in litt.), 3- Paz e Venturini 2002,
4- Lopes s.d.), 5- Venturini e Paz (2003), 6- Kiekebusch et al. (2006) EN- entrevista (Antonio Oliveira de Jesus),
PE- peles (animais atropelados na Rodosol); DOC. (documentação): FO- foto, GV- gravação de vocalização.
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Nº

ORDEM/FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

LOCAL
PV AS VI

61.

Jacana jacana

Piaçoca

REGISTRO
VO CA VE

BI
1, 2, 3, 4

DOC.
EN PE FO GV

Laridae
62.

Larus dominicanus

Gaivotão

5

63.

Sterna hirundinacea

Ati

1, 2

64.

Thalasseus sandivicens

Ati

1, 2

Sternidae

COLUMBIFORMES
Columbidae
65.

Columbina talpacoti

Rolinha

66.

Columbina squammata

Fogo-apagou

1, 2, 3, 4

67.

Columbina picui

Rolinha

68.

Patagioenas picazuro

Pomba-asa-branca

69.

Patagioenas cayennensis

Pomba-amargosa, Pomba-trocal

70.

Leptotila verreauxi

Juriti

3

71.

Leptotila rufaxilla

Juriti

1

2

1, 3
1, 3, 4
1, 3
1, 3, 4

PSITTACIFORMES
Psittacidae
72.

Aratinga aurea

Periquito-rei

73.

Aratinga cactorum*

Periquito-da-caatinga

74.

Forpus xanthopterygius

Tuim

1#, 2

75.

Brotogeris tirica

Periquito

1#, 3

76.

Touit surdus

Maitaca

1

77.

Amazona amazonica

Papagaio

1

1, 2, 3

CUCULIFORMES
Cuculidae
78.

Coccyzus melacoryphus

Goela-d’água

79.

Piaya cayana

Rabilonga

2

80.

Crotophaga major

Anum-coróia

1, 3, 4

81.

Crotophaga ani

Anu(m)-preto

1, 3, 4

82.

Guira guira

Anu(m)-branco

1, 3, 4

83.

Tapera naevia

Tempo-quente

1, 3

STRIGIFORMES
Tytonidae
84.

Tyto alba

Coruja-da-igreja

4

Strigidae
85.

Megascops choliba

Coruja-toco

86.

Pulsatrix koeniswaldiana

Coruja-boi

87.

Glaucidium minutissimum

Caburê-miudinho

88.

Glaucidium brasilianum

Caburé

89.

Athene cunicularia

Coruja-barata

90.

Rhinoptynx clamator

Coruja-de-chifre

3
1, 3
1, 2, 3,. 4
1

CAPRIMULGIFORMES
Nyctibiidae
91.

Nyctibius grandis

Mãe-da-lua-gigante

92.

Nyctibius griseus

Orutau

1, 3

Tabela 3.3-44: Aves registradas no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e APA de Setiba, Guarapari. Local: PVP. E. Paulo Cesar Vinha, AS- APA de Setiba; Registro: VI- visualização, VO- vocalização, CA- captura, VEVestígio (ninho), BI- Bibliografia (1- Venturini et al. 1996, 2- Bauer 1999 (e Bauer in litt.), 3- Paz e Venturini 2002,
4- Lopes s.d.), 5- Venturini e Paz (2003), 6- Kiekebusch et al. (2006) EN- entrevista (Antonio Oliveira de Jesus),
PE- peles (animais atropelados na Rodosol); DOC. (documentação): FO- foto, GV- gravação de vocalização.
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Nº

ORDEM/FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

LOCAL
PV AS VI

REGISTRO
VO CA VE

BI

DOC.
EN PE FO GV

Caprimulgidae
93.

Chordeiles acutipennis

Bacurau-de-asa-fina

94.

Nyctidromus albicollis

Bacurau

2

95.

Caprimulgus parvulus

Bacurau-chintã

96.

Hydropsalis torquata

Aracurango

1, 3

1, 3

1, 2, 3
3

APODIFORMES
Apodidae
97.

Streptoprocne zonaris

Andorinhão-de-coleira

98.

Chaetura sp.

Andorinhão

3
1

Trochilidae
99.

Glaucis hirsutus

Beija-flor

100.

Phaethornis idaliae

Beija-flor

1

101.

Eupetomena macroura

Beija-flor

1, 3, 4

102.

Aphantochroa cirrochloris

Beija-flor

2

103.

Colibri serrirostris

Beija-flor

1, 2

104.

Anthracothorax nigricollis

Beija-flor

2

105.

Chlorestes notata

Beija-flor

2

106.

Chlorostilbon lucidus

Beija-flor

1

107.

Hylocharis cyanus

Beija-flor

1, 2

108.

Polytmus guainumbi

Beija-flor

2

109.

Amazilia versicolor

Beija-flor

1

110.

Amazilia fimbriata

Beija-flor

1, 2, 3, 4

111.

Amazilia lactea

Beija-flor

1

112.

Calliplhox amethystina

Beija-flor

1

CORACIIFOMES
Alcedinidae
113.

Ceryle torquatus

Martim-pescador

114.

Chloroceryle amazona

Martim-pescador

1, 3, 4

115.

Chloroceryle americana

Martim-pescador

3

Bico-de-agulha

4

1, 2, 3, 4

GALBULIFORMES
Galbulidae
116.

Galbula ruficauda
PICIFORMES
Picidae

117.

Picumnus cirratus

Pica-pau-mirim

118.

Melanerpes candidus

Pica-pau

1, 4

119.

Colaptes campestris

Pica-pau

1, 3, 4

120.

Celeus flavescens

Pica-pau

1, 2, 3

121.

Dryocopus lineatus

Pica-pau

6

PASSERIFORMES
Thamnophilidae
122.

Thamnophilus palliatus

Concom

2

123.

Thamnophilus ambiguus

Concom

1, 2, 3, 4

124.

Myrmotherula axillaris

Concom-mirim

125.

Formicivora grisea

Concom

2, 3

126.

Formicivora rufa

Concom

1

1, 2, 3

Tabela 3.3-44: Aves registradas no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e APA de Setiba, Guarapari. Local: PVP. E. Paulo Cesar Vinha, AS- APA de Setiba; Registro: VI- visualização, VO- vocalização, CA- captura, VEVestígio (ninho), BI- Bibliografia (1- Venturini et al. 1996, 2- Bauer 1999 (e Bauer in litt.), 3- Paz e Venturini 2002,
4- Lopes s.d.), 5- Venturini e Paz (2003), 6- Kiekebusch et al. (2006) EN- entrevista (Antonio Oliveira de Jesus),
PE- peles (animais atropelados na Rodosol); DOC. (documentação): FO- foto, GV- gravação de vocalização.
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Nº

ORDEM/FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

LOCAL
PV AS VI

REGISTRO
VO CA VE

BI

DOC.
EN PE FO GV

Dendrocolaptidae
127.

Xiphorhynchus sp

Arapaçu

1

128.

Xiphorhynchus guttatus

Arapaçu-de-garganta-amarela

4

129.

Furnarius figulus

João-pedreiro

3

130.

Furnarius rufus

João-de-barro

1, 2, 3, 4

131.

Certhiaxis cinnamomeus

Corruíra-do-brejo

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Furnariidae

Tyrannidae
132.

Todirostrum cinereum

Caga-sebo

133.

Phyllomyias virescens

Piolhinho-verdoso

134.

Phyllomyias fasciatus

Piolhinho

135.

Elaenia flavogaster

Cacurutado

1, 2, 3, 4

136.

Camptostoma obsoletum

Cacurutado-mirim

1, 2, 3, 4

137.

Serpophaga subcristata

Alegrinho

138.

Myiornis auricularis

Miudinho

139.

Tolmomyias flaviventris

Caga-sebo

1, 2, 3

140.

Lathotriccus euleri

Enferrujado

1

141.

Cnemotriccus fuscatus

Guaracavuçu

2

142.

Satrapa icterophrys

Suiriri-pequeno

143.

Fluvicola nengeta

Lavadeira-mascarada

144.

Arundinicola leucocephala

Maria-lencinho

1, 2, 3, 4

145.

Machetornis rixosa

Suiriri-cavaleiro

3, 4

146.

Myiozetetes similis

Cacurutado-do-campo

1, 2, 3, 4

147.

Pitangus sulphuratus

Bem-te-vi

1, 2, 3, 4

148.

Myodinastes maculatus

Bem-te-vi-rajado

149.

Megarynchus pitangua

Bem-te-vi

150.

Tyrannus melancholicus

Siriri

151.

Tyrannus savanna

Tesoura

152.

Myiarchus ferox

Maria-cavaleira

4

153.

Myiarchus tyrannulus

Maria-cavaleira-rabo-enferrujado

2

Araponga

1

4

1
1

4
1, 3, 4

1
1, 2, 4
1, 2, 3, 4
1, 3

Cotingidae
154.

Procnias nudicollis
Pipridae

155.

Manacus manacus

Rendeira

1, 2, 4

156.

Dixiphia pipra

Berrumeira-da-mata

1, 2, 3

Tityridae
157.

Pachyramphus polychopterus

Caneleiro-preto

1, 2, 3, 4

Vireonidae
158.

Vireo olivaceus

Juruviara

1, 2, 3 ,4

159.

Hylophilus thoracicus

Copinha

1, 2, 4

Hirundinidae
160.

Tachycineta leucorrhoa

Andorinha

1, 3

161.

Progne tapera

Andorinha

1, 2, 3, 4

162.

Progne subis

Andorinha

2, 3

163.

Progne chalybea

Andorinha

3, 4

164.

Pygochelidon cyanoleuca

Andorinha

1, 3, 4

Tabela 3.3-44: Aves registradas no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e APA de Setiba, Guarapari. Local: PVP. E. Paulo Cesar Vinha, AS- APA de Setiba; Registro: VI- visualização, VO- vocalização, CA- captura, VEVestígio (ninho), BI- Bibliografia (1- Venturini et al. 1996, 2- Bauer 1999 (e Bauer in litt.), 3- Paz e Venturini 2002,
4- Lopes s.d.), 5- Venturini e Paz (2003), 6- Kiekebusch et al. (2006) EN- entrevista (Antonio Oliveira de Jesus),
PE- peles (animais atropelados na Rodosol); DOC. (documentação): FO- foto, GV- gravação de vocalização.
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165.

Stelgidopteryx ruficollis

Andorinha

BI
1, 3

166.

Hirundo rustica

Andorinha

1, 2

DOC.
EN PE FO GV

Troglodytidae
167.

Troglodytes musculus

Cambucira

1, 2, 3, 4

168.

Thryothorus genibarbis

Maria-hoje-eu-vô

1, 2, 3, 4

Donacobiidae
169.

Donacobius atricapilla

Japacanim

3

Turdidae
170.

Platycichla flavipes

Sabiá

171.

Turdus rufiventris

Sabiá-da-laranjeira

1, 3, 4

1, 3

172.

Turdus leucomelas

Sabiá-capoeirão

1, 3, 4

173.

Turdus amaurochalinus

Sabiá-poca

1, 3, 4

174.

Turdus fumigatus

Sabiá-da-mata

175.

Turdus albicollis

Sabiá-coleira

2

Mimidae
176.

Mimus gilvus

Sabiá-da-praia

1, 2, 4

177.

Mimus saturninus

Sabiá-beiço-d’água

1, 3, 4

Motacillidae
178.

Anthus lutescens

Caminheiro-zumbidor

1, 2

Coerebidae
179.

Coereba flaveola

Caga-sebo

1, 2, 3, 4

Thraupidae
180.

Schistochlamys melanopis

Tijê-preto, Bico-de-veludo

181.

Schistochlamys ruficapillus

Bico-de-veludo

1, 2

182.

Nemosia pileata

Saíra-de-chapéu-preto

183.

Thlypopsis sordida

Canário-sapê

1

184.

Tachyphonus cristatus

Tiê-galo

2

185.

Tachyphonus coronatus

Tijê-preto

186.

Ramphocelus bresilius

Tijê

187.

Thraupis sayaca

Sanhaço

188.

Thraupis palmarum

Sanhaço-coqueiro

189.

Tangara brasiliensis

Saíra, Saíra-pintada

190.

Tangara cayana

Saíra-espelho, Saíra-colete

191.

Tangara peruviana

Saíra-sapucaia

1, 2

192.

Tersina viridis

Saí-andorinha

1, 2, 3

193.

Dacnis cayana

Saíra

1, 2, 3, 4

194.

Cyanerpes cyaneus

Saíra

1, 2, 3, 4

195.

Hemithraupis flavicollis

Saíra-galega

196.

Conirostrum speciosum

Figuinha-de-rabo-castanho

197.

Conirostrum bicolor

Figuinha-do-mangue

1
2, 3

1, 2
1, 2, 3, 4
1
1, 2
1, 3, 4

4
3, 4
3

Emberezidae
198.

Zonotrichia capensis

Tico-tico

199.

Ammodramus humeralis

Galinho (peruzinho)-do-campo

1, 4

200.

Sicalis flaveola

Canário-da-terra

3

201.

Sicalis luteola

Tipio

4

1, 3, 4

Tabela 3.3-44: Aves registradas no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e APA de Setiba, Guarapari. Local: PVP. E. Paulo Cesar Vinha, AS- APA de Setiba; Registro: VI- visualização, VO- vocalização, CA- captura, VEVestígio (ninho), BI- Bibliografia (1- Venturini et al. 1996, 2- Bauer 1999 (e Bauer in litt.), 3- Paz e Venturini 2002,
4- Lopes s.d.), 5- Venturini e Paz (2003), 6- Kiekebusch et al. (2006) EN- entrevista (Antonio Oliveira de Jesus),
PE- peles (animais atropelados na Rodosol); DOC. (documentação): FO- foto, GV- gravação de vocalização.
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BI
1, 4

202.

Emberizoides herbicola

Rendeira-do-brejo

203.

Volatinia jacarina

Tiziu

204.

Sporophila collaris

Coleiro-do-sertão

1, 2

205.

Sporophila caerulescens

Colero, Colerinho

1, 2, 3, 4

206.

Sporophila leucoptera

Bico-de-lacre

1, 3

207.

Sporophila bouvreuil

Caboclinho

1, 2

208.

Sporophila angolensis

Curió

1, 2

209.

Tiaris fuliginosus

Cigarra-do-coqueiro

210.

Coryphospingus pileatus

Galinho-da-serra

211.

Paroaria dominicana

Cardeal

DOC.
EN PE FO GV

1, 3, 4

1
1, 2, 3, 4
1

Cardinalidae
212.

Saltator maximus

Tempera-viola

1, 2

Parulidae
213.

Parula pitiayumi

Cigarra-da-mata

1, 2, 3

214.

Geothlypis aequinoctialis

Gaturamo-do-brejo

1, 2, 3
1, 2, 4

Icteridae
215.

Cacicus haemorrhous

Japira

216.

Icterus cayanensis

Encontro

217.

Gnorimopsar chopi

Melro

218.

Chrysomus ruficapillus

Garibaldi

3

219.

Molothrus bonariensis

Grumará

1, 2, 3, 4

220.

Sturnella superciliaris

Flamenguinho

221.

Euphonia chlorotica

Gaturamo, Goipava

222.

Euphonia violacea

Gaturamo

1

223.

Chlorophonia cyanea

Bonito-do-campo

1

1, 3

1, 3

Fringillidae
1, 3, 4

Estrildidae
224.

Estrilda astrild

Bomberinho

1, 3

Passeridae
225.

Passer domesticus

Pardal

1, 3, 4

20 ordens / 54 famílias / 225 espécies

192 182 133 81

12

5

208

62

10

63

30

*- Pode tratar-se de soltura.
1#- Referido anteriormente apenas o gênero (Venturini et al. 1996): Crypturellus sp, Forpus sp, Brotogeris sp, Hylocharys sp.

Tabela 3.3-44: Aves registradas no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e APA de Setiba, Guarapari. Local: PVP. E. Paulo Cesar Vinha, AS- APA de Setiba; Registro: VI- visualização, VO- vocalização, CA- captura, VEVestígio (ninho), BI- Bibliografia (1- Venturini et al. 1996, 2- Bauer 1999 (e Bauer in litt.), 3- Paz e Venturini 2002,
4- Lopes s.d.), 5- Venturini e Paz (2003), 6- Kiekebusch et al. (2006) EN- entrevista (Antonio Oliveira de Jesus),
PE- peles (animais atropelados na Rodosol); DOC. (documentação): FO- foto, GV- gravação de vocalização.
Continuação

Dentre as ordens registradas a que possui maior número de espécies é a Passeriformes
com 104 (46,22%), seguida de Apodiformes com 16 (7,11%), Falconiformes com 14
(6,22%), Charadriiformes e Ciconiiformes com 13 cada (5,77%) e as demais ordens
possuem entre uma e oito espécies (Figura 3.3-125).
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4 12 3

13

3
14
8

104

13
7

5

1 3

16

6

7

6

6

Tinamif.

Anserif.

Gallif.

Podicipedif.

Pelecanif.

Ciconiif.

Cathartif.

Falconif.

Gruif.

Charadriif.

Columbif.

Psittacif.

Cuculif.

Strigif.

Caprimulgif.

Apodif.

Coraciif.

Galbulif

Picif.

Passerif.

Figura 3.3-125: Número de espécies registradas por ordem de aves
para o PEPCV e APA de Setiba.

Deve-se ressaltar que, no geral, as espécies que ocorrem no Parque também podem
ocorrer na APA e vice-versa. Isto é fácil de se entender dada a proximidade entre as duas
unidades, ausência de barreiras entre ambos (exceto a ES - 060) e os ambientes que se
repetem e, quando ausentes ou pouco representados em uma das duas áreas (ex.: póspraia e halófila-psamófila do Parque e tabuleiro da APA), não possuem espécies de aves
exclusivas. Assim, o fato de algumas espécies terem sido até o momento registradas
apenas na APA ou apenas no Parque pode ser modificado com a realização de trabalhos
qualitativos de longo prazo.
De acordo com as informações obtidas em campo bem como com informações
bibliográficas adicionais294, é possível distribuir as espécies registradas em grandes grupos
por ambiente (Tabela 3.3-45 e figura 3.3-126):









294

Florestal (F): 110 espécies sendo 41 exclusivas.
Moita (Mt): 81 espécies sendo seis exclusivas.
Alagados (A): 102 espécies das quais 32 exclusivas.
Praia (Pr): 36 espécies (sete exclusivas).
Marinho (Mr): cinco espécies exclusivas.
Manguezal (Mg): seis espécies sendo 3 exclusivas.
Pasto (Pt): 48 espécies das quais três exclusivas.
Pomar (J): 33 espécies.
Outros (ou): 27 espécies sendo cinco exclusivas.
(Venturini et al. 1996, Sick 1997).
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F

MT

A

PR

MR

MG

PT

J

OU

TINAMIFORMES
Tinamidae

1.

Crypturellus soui

2.

Crypturellus tataupa

3.

Rhynchotus rufescens
ANSERIFORMES
Anatidae

4.

Dendrocygna viduata

5.

Cairina moschata

6.

Amazonetta brasiliensis

7.

Nomonyx dominica
GALLIFORMES
Cracidae

8.

Penelope superciliaris
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae

9.

Tachybaptus dominicus

10.

Podilymbus podiceps
PELECANIFORMES
Sulidae

11.

Sula sp. (i)
Phalacrocoracidae

12.

Phalacrocorax brasilianus
Fregatidae

13.

Fregata magnificens (i)
CICONIIFORMES
Ardeidae

14.

Tigrisoma lineatum

15.

Botaurus pinnatus

16.

Ixobrychus exilis

17.

Nycticorax nycticorax

18.

Nyctanassa violacea

19.

Butorides striata

20.

Bubulcus íbis

21.

Ardea cocoi

22.

Ardea alba

23.

Pilherodius pileatus

24.

Egretta thula

25.

Egretta caerulea
Ciconiidae

Tabela 3.3-45: Aves registradas no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MT- moita,
A- alagado, PR- praia, MR- marinho, MG- manguezal, PT- pasto, J- pomar/jardim, OU- nenhum ambiente
específico (indivíduos em vôo).
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26.

MT

A

PR

MR

MG

PT

J

OU

Ciconia maguari
CATHARTIFORMES
Cathartidae

27.

Cathartes aura

28.

Cathartes burrovianus

29.

Coragyps atratus (i)
FALCONIFORMES
Pandionidae

30.

Pandion haliaetus
Accipitridae

31.

Leptodon cayanensis

32.

Elanus leucurus

33.

Circus buffoni

34.

Geranospiza caerulescens

35.

Rupornis magnirostris

36.

Buteo albicaudatus

37.

Buteo nitidus

38.

Buteo albonotatus
Falconidae

39.

Caracara plancus (i)

40.

Milvago chimachima

41.

Herpethoteres cachinnans

42.

Falco sparverius (i)

43.

Falco femoralis
GRUIFORMES
Rallidae

44.

Rallus longirostris

45.

Aramides cajanea

46.

Laterallus viridis

47.

Porzana albicollis

48.

Pardirallus nigricans

49.

Gallinula chloropus

50.

Porphyrio martinica
Cariamidae

51.

Cariama cristata
CHARADRIIFORMES
Charadriidae

52.

Vanellus chilensis

53.

Charadrius semipalmatus

54.

Charadrius collaris

Tabela 3.3-45: Aves registradas no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MT- moita,
A- alagado, PR- praia, MR- marinho, MG- manguezal, PT- pasto, J- pomar/jardim, OU- nenhum ambiente
específico (indivíduos em vôo). Continuação
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ESPÉCIE

AMBIENTES
F

MT

A

PR

MR

MG

PT

J

OU

Haematopodidae

55.

Haematopus palliatus (i)
Scolopacidae

56.

Gallinago undulata

57.

Actitis macularius

58.

Arenaria interpres

59.

Calidris pusilla

60.

Calidris sp.
Jacanidae

61.

Jacana jacana
Laridae

62.

Larus dominicanus
Sternidae

63.

Sterna hirundinacea (i)

64.

Thalasseus sandivicens (i)
COLUMBIFORMES
Columbidae

65.

Columbina talpacoti

66.

Columbina squammata

67.

Columbina picui

68.

Patagioenas picazuro (i)

69.

Patagioenas cayennensis (i)

70.

Leptotila verreauxi

71.

Leptotila rufaxilla
PSITTACIFORMES
Psittacidae

72.

Aratinga aurea

73.

Aratinga cactorum

74.

Forpus xanthopterygius

75.

Brotogeris tirica

76.

Touit surdus

77.

Amazona amazonica
CUCULIFORMES
Cuculidae

78.

Coccyzus melacoryphus

79.

Piaya cayana

80.

Crotophaga major

81.

Crotophaga ani

82.

Guira guira

83.

Tapera naevia

Tabela 3.3-45: Aves registradas no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MT- moita,
A- alagado, PR- praia, MR- marinho, MG- manguezal, PT- pasto, J- pomar/jardim, OU- nenhum ambiente
específico (indivíduos em vôo). Continuação
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A
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MR
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J

OU

STRIGIFORMES
Tytonidae

84.

Tyto alba
Strigidae

85.

Megascops choliba

86.

Pulsatrix koeniswaldiana

87.

Glaucidium minutissimum

88.

Glaucidium brasilianum

89.

Athene cunicularia

90.

Rhinoptynx clamator
CAPRIMULGIFORMES
Nyctibiidae

91.

Nyctibius grandis

92.

Nyctibius griseus
Caprimulgidae

93.

Chordeiles acutipennis

94.

Nyctidromus albicollis

95.

Caprimulgus parvulus

96.

Hydropsalis torquata
APODIFORMES
Apodidae

97.

Streptoprocne zonaris

98.

Chaetura sp.
Trochilidae

99.

Glaucis hirsutus

100.

Phaethornis idaliae

101.

Eupetomena macroura

102.

Aphantochroa cirrochloris

103.

Colibri serrirostris

104.

Anthracothorax nigricollis

105.

Chlorestes notata

106.

Chlorostilbon lucidus

107.

Hylocharis cyanus

108.

Polytmus guainumbi

109.

Amazilia versicolor

110.

Amazilia fimbriata

111.

Amazilia lactea

112.

Calliplhox amethystina
CORACIIFOMES
Alcedinidae

Tabela 3.3-45: Aves registradas no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MT- moita,
A- alagado, PR- praia, MR- marinho, MG- manguezal, PT- pasto, J- pomar/jardim, OU- nenhum ambiente
específico (indivíduos em vôo). Continuação
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F

113.

Ceryle torquatus

114.

Chloroceryle amazona

115.

Chloroceryle americana

MT

A

PR

MR

MG

PT

J

OU

GALBULIFORMES
Galbulidae

116.

Galbula ruficauda
PICIFORMES
Picidae

117.

Picumnus cirratus

118.

Melanerpes candidus

119.

Colaptes campestris

120.

Celeus flavescens

121.

Dryocopus lineatus
PASSERIFORMES
Thamnophilidae

122.

Thamnophilus

123.

Thamnophilus ambiguus

124.

Myrmotherula axillaris

125.

Formicivora grisea

126.

Formicivora rufa

alliates

Dendrocolaptidae

127.

Xiphorhynchus sp

128.

Xiphorhynchus guttatus
Furnariidae

129.

Furnarius figulus

130.

Furnarius rufus

131.

Certhiaxis cinnamomeus
Tyrannidae

132.

Todirostrum cinereum

133.

Phyllomyias virescens

134.

Phyllomyias fasciatus

135.

Elaenia flavogaster

136.

Camptostoma obsoletum

137.

Serpophaga subcristata

138.

Myiornis auricularis

139.

Tolmomyias flaviventris

140.

Lathotriccus euleri

141.

Cnemotriccus fuscatus

142.

Satrapa icterophrys

143.

Fluvicola nengeta

Tabela 3.3-45: Aves registradas no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MT- moita,
A- alagado, PR- praia, MR- marinho, MG- manguezal, PT- pasto, J- pomar/jardim, OU- nenhum ambiente
específico (indivíduos em vôo). Continuação
CPM RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

284/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

Nº

ESPÉCIE

AMBIENTES
F

144.

Arundinicola leucocephala

145.

Machetornis rixosa

146.

Myiozetetes similis

147.

Pitangus sulphuratus

148.

Myodinastes maculatus

149.

Megarynchus pitangua

150.

Tyrannus melancholicus

151.

Tyrannus savanna

152.

Myiarchus ferox

153.

Myiarchus tyrannulus

MT

A

PR

MR

MG

PT

J

OU

Cotingidae

154.

Procnias nudicollis
Pipridae

155.

Manacus manacus

156.

Dixiphia pipra
Tityridae

157.

Pachyramphus polychopterus
Vireonidae

158.

Vireo olivaceus

159.

Hylophilus thoracicus
Hirundinidae

160.

Tachycineta leucorrhoa

161.

Progne tapera

162.

Progne subis

163.

Progne chalybea

164.

Pygochelidon cyanoleuca

165.

Stelgidopteryx ruficollis

166.

Hirundo rustica
Troglodytidae

167.

Troglodytes musculus

168.

Thryothorus genibarbis
Donacobiidae

169.

Donacobius atricapilla
Turdidae

170.

Platycichla flavipes

171.

Turdus rufiventris

172.

Turdus leucomelas

173.

Turdus amaurochalinus

174.

Turdus fumigatus

175.

Turdus albicollis

Tabela 3.3-45: Aves registradas no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MT- moita,
A- alagado, PR- praia, MR- marinho, MG- manguezal, PT- pasto, J- pomar/jardim, OU- nenhum ambiente
específico (indivíduos em vôo). Continuação
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Nº

ESPÉCIE

AMBIENTES
F

MT

A

PR

MR

MG

PT

J

OU

Mimidae

176.

Mimus gilvus (i)

177.

Mimus saturninus

178.

Anthus lutescens
Coerebidae

179.

Coereba flaveola
Thraupidae

180.

Schistochlamys melanopis

181.

Schistochlamys ruficapillus

182.

Nemosia pileata

183.

Thlypopsis sordida

184.

Tachyphonus cristatus

185.

Tachyphonus coronatus

186.

Ramphocelus bresilius

187.

Thraupis sayaca

188.

Thraupis palmarum

189.

Tangara brasiliensis

190.

Tangara cayana

191.

Tangara peruviana

192.

Tersina viridis

193.

Dacnis cayana

194.

Cyanerpes cyaneus

195.

Hemithraupis flavicollis

196.

Conirostrum speciosum

197.

Conirostrum bicolor
Emberezidae

198.

Zonotrichia capensis

199.

Ammodramus humeralis

200.

Sicalis flaveola

201.

Sicalis luteola

202.

Emberizoides herbicola

203.

Volatinia jacarina

204.

Sporophila collaris

205.

Sporophila caerulescens

206.

Sporophila leucoptera

207.

Sporophila bouvreuil

208.

Sporophila angolensis

209.

Tiaris fuliginosus

210.

Coryphospingus pileatus

211.

Paroaria dominicana

Tabela 3.3-45: Aves registradas no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MT- moita,
A- alagado, PR- praia, MR- marinho, MG- manguezal, PT- pasto, J- pomar/jardim, OU- nenhum ambiente
específico (indivíduos em vôo). Continuação
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Nº

ESPÉCIE

AMBIENTES
F

MT

A

PR

MR

MG

PT

J

OU

110

81

102

36

5

6

48

33

27

Cardinalidae

212.

Saltator maximus
Parulidae

213.

Parula pitiayumi

214.

Geothlypis aequinoctialis
Icteridae

215.

Cacicus haemorrhous

216.

Icterus cayanensis

217.

Gnorimopsar chopi

218.

Chrysomus ruficapillus

219.

Molothrus bonariensis

220.

Sturnella superciliaris
Fringillidae

221.

Euphonia chlorotica

222.

Euphonia violacea

223.

Chlorophonia cyanea
Estrildidae

224.

Estrilda astrild
Passeridae

225.

Passer domesticus
TOTAL

(i) – espécies também registradas nas Três Ilhas/ entorno.

Tabela 3.3-45: Aves registradas no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MT- moita,
A- alagado, PR- praia, MR- marinho, MG- manguezal, PT- pasto, J- pomar/jardim, OU- nenhum ambiente
específico (indivíduos em vôo). Continuação

Com exceção dos ambientes marinho (100% de espécies exclusivas e 2,22% do total de
espécies) e manguezal (50% espécies exclusivas e 2,66% do total de espécies), os
demais apresentam baixíssimo número de espécies exclusivas, o que reforça a idéia de
continuidade entre eles no uso pelas espécies. Estas informações podem ser alteradas
com estudos de longa duração.

CPM RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

287/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

120

n° de espécies

100
80
60
40

outros

pomar

pasto

manguezal

marinho

praia

alagado

moita

0

florestal

20

Figura 3.3-126: Número de espécies de aves por ambiente.

Comparativamente com outros trabalhos qualitativos específicos de avifauna em restinga
têm-se números bem menores do que este registrado para a região de Setiba (n= 225):
125 espécies para baixada de Jacarepaguá (RJ)295, 84 para Valença (BA)296, 101 para
Maricá (RJ)297, 143 espécies residentes para restingas do Estado Rio de Janeiro298, 91
espécies para Ponta de Ubu (ES)299.
Alguns estudiosos300 fizeram uma análise da avifauna de restingas fluminenses e
verificaram o empobrecimento de espécies florestais (com ausência de representantes
das famílias Trogonidae, Momotidae Galbulidae, Ramphastidae e Dendrocolaptidae e
alguns Tinamidae, Psittacidae, Galbulidae e Bucconidae) e o enriquecimento de espécies
generalistas. Certamente a existência de representantes de Tinamidae, Psittacidae,
Galbulidae e Dendrocolaptidae deixam a região de Setiba numa situação aparentemente
melhor do que aquela verificada para as restingas do Rio de Janeiro mas, sem dúvida,
esta é uma tendência que deve ser avaliada.

295

(MAGNANINI & COIMBRA-FILHO, 1964).
(PORTO & TEIXEIRA, 1984).
297
(GONZAGA et al., 2000).
298
(REIS & GONZAGA, 2000).
299
(LOPES s.d.).
300
(GONZAGA et al., 2000).
296
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3.3.9.2.1 Parque Estadual Paulo Cesar Vinha
Neste trabalho foram registradas 192 espécies de aves para o Parque (Tabela 3.3-45),
das quais 42 foram exclusivas, ressalvadas as observações do item 3.3.9.2. Dentre estas
destacamos algumas espécies que se mostraram raras (desde os registros da década de
90) ou são ameaçadas de extinção: Ciconia maguari, Buteo nitidus, Touit surdus,
Procnias nudicollis e Tangara peruviana.
Comparativamente com as informações conhecidas anteriormente para a área301 com
registro de 160 espécies, 32 espécies foram acrescidas. Dentre elas, foi possível
confirmar algumas espécies anteriormente citadas em entrevistas e que não haviam sido
detectadas como berrumeira (Gallinago undulata), rabilonga (Piaya cayana), goela-d’água
(Coccyzus melacoryphus), sabiá-de-coleira (Turdus albicollis). Outras tantas citadas
anteriormente apenas por entrevista (como Cairina moschata, Porphyrio martinica,
Rhynoptynx clamator e Nyctibius griseus, dentre outros) puderam ser confirmadas em
campo e/ou através de indivíduos atropelados.

3.3.9.2.2. APA de Setiba
Para a região da APA de Setiba foram compiladas informações de 182 espécies (Tabela
3.3-45) com 33, em princípio, exclusivas (ressalvadas as observações do item 3.3.9.2).
Dentre as regiões da APA, devem-se destacar alguns fragmentos florestais de tabuleiro
de estágio médio de regeneração como a “mata do Jagra” de propriedade do Sr. João
Guerrini Junior, bem como outros fragmentos que possuem arruamentos (loteamentos) e
que aparentam ser bons representantes florestais na região da APA.
A região das Três Ilhas tem até o momento 11 espécies registradas através de
observações diretas e entrevistas indicadas por (i) na Tabela 3.3-46. Para um melhor
conhecimento de sua avifauna recomenda-se a realização de um inventário específico
para o arquipélago.
Além das espécies destacadas nos itens “espécies ameaçadas de extinção” e
“endêmicas” algumas espécies registradas na APA são de grande importância por terem
sido consideradas extintas anteriormente na região como a marreca-de-bico-roxo
Nomonyx dominica (Bauer 1999) e o curió Sporophila angolensis (Venturini et al. 1996).

3.3.9.2.3. Espécies ameaçadas de extinção
Foram registradas 11 espécies de aves (4,8% do total) ameaçadas de extinção contidas
nas “listas vermelhas” (Tabela 3.3-46) sendo oito em âmbito estadual302, duas em âmbito
global303 e uma em ambos. Nenhuma das espécies é ameaçada de extinção em esfera
nacional304.

301

(VENTURINI et al., 1996).
Segundo comparação com o Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (D.I.O, 2005).
303
Segundo comparação com a lista (IUCN, 2006).
304
Segundo comparação com a lista oficial brasileira (MMA, 2003).
302
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Com relação à CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora
e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção) foram registradas 44 espécies (Tabela 3.346) incluídas no Apêndice II305. Nesta categoria, segundo a Convenção, estão incluídas
todas as espécies que, embora atualmente não se encontrem necessariamente em perigo
de extinção, poderão chegar a essa situação, a menos que o comércio de espécimes de
tais espécies esteja sujeito à regulamentação rigorosa a fim de evitar exploração
incompatível com sua sobrevivência. Apenas três espécies desta relação são
consideradas ameaçadas nas “listas vermelhas”, estadual e global.
Na relação da CITES estão todas as espécies de Falconiformes (Acciptridae, Falconidae),
de Cathartidae, de Psittacidae (que são, usualmente, espécies utilizadas como animais de
estimação), de corujas (Strigidae) e todos os beija-flores (Trochilidae). Nota-se, portanto
a existência substancial de espécies visadas para o comércio de fauna selvagem na área
do Parque e da APA o que aponta a necessidade de um plano de proteção à fauna
selvagem em todos os níveis.
Nº

ESPÉCIE

STATUS
E

G

CITES

1.

Ciconia maguari

CP

2.

Cathartes aura

II

3.

Cathartes burrovianus

II

4.

Coragyps atratus

II

5.

Pandion haliaetus

II

6.

Leptodon cayanensis

II

7.

Elanus leucurus

II

8.

Circus buffoni

9.

Geranospiza caerulescens

II

10.

Rupornis magnirostris

II

11.

Buteo albicaudatus

II

12.

Buteo nitidus

II

13.

Buteo albonotatus

II

14.

Caracara plancus

II

15.

Milvago chimachima

II

16.

Herpethoteres cachinnans

II

17.

Falco sparverius

II

18.

Falco femoralis

II

19.

Aratinga aurea

II

20.

Aratinga cactorum

II

21.

Forpus xanthopterygius

II

22.

Brotogeris tirica

II

23.

Touit surdus

II

24.

Amazona amazonica

II

25.

Touit surdus

VU

EP

II

VU

II

Tabela 3.3-46: Espécies de aves ameaçadas de extinção registradas na região do PEPCV e da APA de Setiba.
Legenda: E- espécie ameaçada em âmbito estadual (CP- criticamente em perigo, VU- vulnerável, EP- em perigo),
G- espécie ameaçada em âmbito global (VU- vulnerável), CITES (II- espécie incluída no Apêndice II).

305

(CITES, 2006).
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Nº

ESPÉCIE

STATUS
E

G

CITES

26.

Tyto alba

II

27.

Megascops choliba

II

28.

Pulsatrix koeniswaldiana

II

29.

Glaucidium minutissimum

30.

Glaucidium brasilianum

31.

Athene cunicularia

32.

Rhinoptynx clamator

33.

Nyctibius grandis

34.

Glaucis hirsutus

35.

Phaethornis idaliae

II

36.

Eupetomena macroura

II

37.

Aphantochroa cirrochloris

II

38.

Colibri serrirostris

II

39.

Anthracothorax nigricollis

II

40.

Chlorestes notata

II

41.

Chlorostilbon lucidus

II

42.

Hylocharis cyanus

II

43.

Polytmus guainumbi

II

44.

Amazilia versicolor

II

45.

Amazilia fimbriata

II

46.

Amazilia lactea

II

47.

Calliplhox amethystina

48.

Xiphorhynchus guttatus

49.

Procnias nudicollis

50.

Turdus fumigatus

VU

51.

Mimus gilvus

EP

52.

Tangara peruviana

53.

Sporophila angolensis

II
EP

II
II
II

VU

II
CP
VU

VU
CP

49 espécies

9

3

44

Tabela 3.3-46: Espécies de aves ameaçadas de extinção registradas na região do PEPCV e da APA de Setiba.
Legenda: E - espécie ameaçada em âmbito estadual (CP - criticamente em perigo, VU- vulnerável, EP- em
perigo), G - espécie ameaçada em âmbito global (VU - vulnerável), CITES (II- espécie incluída no Apêndice II).
Continuação

Dentre estas espécies algumas são ameaçadas por serem muito visadas como animais
de “estimação” e entram no tráfico ilegal como a araponga (Procnias nudicollis), sabiá-dapraia (Mimus gilvus) e o curió (Sporophila angolensis).
Outras espécies têm, naturalmente, ocorrência esparsa no Estado. A cegonha (Ciconia
maguari) possui registros também para São Mateus e Linhares306. A saíra-sapucaia
(Tangara peruviana) tem registro para Aracruz307. O arapaçu-de-garganta-amarela
306
307

(VENTURINI & PAZ, 2003).
(ARGEL-DE-OLIVAIRA, 2002).
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(Xiphorhynchus guttatus) tem registros para as matas de Linhares e Sooretama (obs.
pes.). O caburé-miudinho (Glaucidium minutissimum) não possuía ocorrência para o sul
do Espírito Santo308 e foi registrado na região de Jacarenema; possui registros regulares,
por exemplo, em Santa Teresa e Linhares (obs. pes.). O gavião-do-banhado (Circus
buffoni) foi observado em vôo baixo, em atividade de forrageio, tanto na APA como no
PEPCV; os registros conhecidos (publicados) para o sul do Espírito Santo anteriormente
eram apenas para o século XIX309. Outras espécies como a maitaca (Touit surdus) e o
mãe-da-lua-gigante (Nyctibius grandis) também ocorrem em Linhares310 bem como em
outras regiões, normalmente, em áreas florestais.

Figura 3.3-127: Mimus gilvus, sabiá-da-praia.
Espécie ameaçada de extinção no ES.

3.3.9.2.4. Espécies Endêmicas da Mata Atlântica
Conforme ressaltado por diversos autores311, a restinga funciona como uma área de
extensão de distribuição de espécies de outros biomas. Apenas uma espécie de ave é
reconhecida como endêmica de restinga, o Thamnopilidae Formicivora littoralis, o
formigueiro-do-litoral que ocorre no norte do Rio de Janeiro312 bem como a subespécie de
Mimidae Mimus gilvus antelius, o sabiá-da-praia. A ausência de barreiras entre a restinga
e os demais biomas, como é o caso da Mata Atlântica, pode explicar o baixo número de
endemismos, além da variação do nível do mar no Quaternário313. Assim, a restinga é
considerada como habitat costeiro característico do bioma Mata Atlântica314 ou como um
ecossistema associado à Mata Atlântica315. Desta forma, aumenta-se o número de
espécies endêmicas nas restingas que passam a incluir as espécies endêmicas de Mata
Atlântica.

308

(BAUER, 1999).
(BAUER, in litt.).
(PAZ & VENTURINI, 2003).
311
(REIS & GONZAGA, 2000; CERQUEIRA, 2000) e ROCHA et al., 2003).
312
(REIS & GONZAGA, 2000).
313
(REIS & GONZAGA, 2000; CERQUEIRA, 2000).
314
(ROCHA et al., 2003).
315
(AB’SABER, 1977 apud ALVES et al., 2004).
309
310
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Neste contexto, foram registradas 14 espécies de aves endêmicas para a Mata Atlântica
na região de Setiba (PEPCV e APA): periquito (Brotogeris tirica), maitaca (Touit surdus),
coruja-boi (Pulsatrix koeniswaldiana), caburé-miudinho (Glaucidium minutissimum), beijaflor (Phaethornis idaliae), beija-flor (Aphantochroa cirrochloris), concom (Thamnophilus
ambiguus), piolhinho-verdoso (Phyllomyias virescens), miudinho (Myiornis auricularis),
araponga (Procnias nudicollis), tijê-preto (Tachyphonus coronatus), tijê (Ramphocelus
bresilius), saíra (Tangara brasiliensis) e saíra-sapucaia (Tangara peruviana).

Figura 3.3-128: Phaethornis idaliae, beija-flor.
Espécie endêmica da Mata Atlântica.

3.3.9.2.5 Espécies Migratórias
Dentre as cerca de 420 espécies migratórias no neártico (MN) chegam ao Brasil entre 50
e 99, enquanto que, das cerca de 237 espécies migratórias austrais (MA), 13 chegam à
Mata Atlântica316. Dentre as 225 espécies registradas 13 (5,7%) são migrantes do neártico
e nove (4%) são migrantes austrais (Tabela 3.3-47).
Nº

ESPÉCIE

1.

Nycticorax nycticorax

2.

Ardea alba

3.

Egretta thula

4.

Pandion haliaetus

5.

Falco sparverius

6.

Charadrius semipalmatus

7.

Actitis macularius

8.

Arenaria interpres

9.

Calidris pusilla

10.

Calidris sp.

11.

Sterna hirundinacea

MN

MA

Tabela 3.3-47: Espécies migratórias registradas no PEPCV e na APA de Setiba. Legenda: MN- migrantes do
neártico, MA- migrantes austrais.
316

(STOTZ et al., 1996).
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Nº

12.

Thalasseus sandivicens

13.

Columbina picui

14.

Satrapa icterophrys

15.

Tyrannus savanna

16.

Tachycineta leucorrhoa

17.

Progne subis

18.

Pygochelidon cyanoleuca

19.

Hirundo rustica

20.

Platycichla flavipes

21.

Turdus amaurochalinus

22.

Sporophila caerulescens

ESPÉCIE

MN

MA

TOTAL

13

9

Tabela 3.3-47: Espécies migratórias registradas no PEPCV e na APA de Setiba. Legenda: MN- migrantes do
neártico, MA- migrantes austrais. Continuação

Figura 3.3-129: Sporophila caerulescens, coleirinho.
Espécie migratória austral que ocorre no PEPCV.

3.3.9.2.6 Espécies Cinegéticas e/ou Xerimbabo
São conhecidas as interações entre homem e aves para os diferentes usos como
alimentação, adorno e estimação desde a Antigüidade. Este costume tem passado de
geração a geração. Porém, o uso indiscriminado das espécies silvestres é um dos fatores
de risco para a conservação da diversidade local. Assim, existem legislações específicas317
para coibir a prática ilegal (Lei N° 9.605/98) e, por outro lado, legislação para normatizar a
criação legal como é o caso de jardins zoológicos (Lei N° 7.173/83), criadouros comerciais
(Portarias IBAMA N° 117/97, 118/97), criadouros conservacionistas (Portaria N° 139/93) e
criadouros científicos (Portaria N° 016/94), dentre outras.
317

(IBAMA, 2006).
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Não são conhecidos dados atualizados sobre a realidade estadual ou local no que se
refere ao uso de aves silvestres de maneira ilegal. Citamos algumas espécies registradas
neste trabalho que, historicamente, são utilizadas como aves de estimação seja pelo
canto (espécies canoras), pela coloração ou pela combinação de ambos: todos
representantes da família Psittacidae e alguns Passeriformes tais como - sabiás (Turdus
spp), sabiá-da-praia (Mimus gilvus), bico-de-veludo (Schistochlamys ruficapillus),
sanhaços (Thraupis spp), saíras (Tangara spp), canário-da-terra (Sicalis flaveola), coleros
e afins (Sporophila spp), tempera-viola (Saltator maximus), dentre outros.

Figura 3.3-130: Schistochlamys ruficapillus, bico-de-veludo.

3.3.9.2.7 Espécies Sem Registros Recentes x Espécies Novas para Área
De acordo com os levantamentos bibliográficos318 foi possível verificar a ausência de pelo
menos 21 espécies de aves com registro histórico (mais de 40 anos sem registros) para
região de estudo ou em uma área um pouco mais extensa (Guarapari - Barra do Jucu)
considerando-se o fato de suas similaridades e contigüidade no passado: sovi (Ictinia
plumbea), gavião-pomba-pequeno (Leucopternis lacernulatus), narceja (Gallinago
paraguaiae), maçarico-galego (Numenius phaeopus), talha-mar (Rynchops niger), rolinhade-asa-canela (Columbina minuta), tiriba-grande (Pyrrhura cruentata), papagaio-chauã
(Amazona rhodocorytha), beija-flor (Phaethornis ruber), urubuzinho (Chelidoptera
tenebrosa), pica-pau (Campephilus robustus), vira-folha-pardo (Sclerurus caudacutus),
arapaçu-de-garganta-branca (Xiphocolaptes albicollis), Bico-chato-de-cabeça-cinza
(Tolmomyias poliocephalus), Tangará-rajado (Machaeropterus regulus), Tangará-falso
(Chiroxiphia pareola), Tangará (Chiroxiphia caudata), Cabeça-encarnada (Pipra
rubrocapilla), Saíra-douradinha (Tangara cyanoventris), Bicudo (Sporophila maximiliani),
Azulão (Cyanocompsa brissonii). Estudos de longa duração podem apresentar novos
resultados para este panorama.
Por outro lado, algumas espécies consideradas provavelmente extintas319, sem
informações há pelo menos 20 anos, para o sul do estado, que abrange a região de
318
319

(BAUER, 1999 e VENTURINI et al., 1996).
(BAUER, 1999).
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Setiba foram registradas durante os trabalhos de campo ou por entrevista: marreca-debico-roxo (Nomonyx dominica), gavião-do-banhado (Circus buffoni), periquito-rei (Aratinga
aurea), Caburé-miudinho (Glaucidium minutissimum), bacurau-de-asa-fina (Chordeiles
acutipennis), concom (Formicivora grisea), curió (Sporophila angolensis – visto há cerca
de 8 meses na APA, segundo informações locais) e encontro (Icterus cayanensis).
Outras são espécies em princípio inéditas para o estado ou para o sul do estado320: virapedras (Arenaria interpres) e gaivotão (Larus dominicanus). A seriema (Cariama cristata)
é uma espécie atualmente ocorrente em diversas localidades do estado, mas não havia
sido registrada para a região anteriormente321. Outra espécie não registrada anteriormente
foi berrumeira (Gallinago undulata).
As possíveis ausências demonstram, em linhas gerais, espécies que sofreram com
destruição de habitat, com intensidade de caça ou sua existência na região era
naturalmente rara o que dificultaria sua detecção. No caso de “novos” registros além dos
itens anteriores discutidos pode-se considerar a possibilidade de expansão de espécies.
Todos esses fatores reforçam a necessidade de trabalhos de longa duração para
conhecer a diversidade local e acompanhar suas possíveis alterações.

3.3.9.3 Espécies Exóticas, Domésticas e Solturas
Não são conhecidos levantamentos específicos sobre a fauna doméstica/exóticas de aves
na região da APA que eventualmente possa afetar a fauna silvestre. Algumas possíveis
solturas (segundo informações locais) foram realizadas, por exemplo, cardeal (Paroaria
dominicana) e canário-da-terra (Sicalis luteola). O primeiro tinha sua ocorrência original
conhecida para o nordeste do Brasil até o norte de Minas Gerais322. Um estudo realizado323
comenta sobre sua expansão mais ao sul e outro324 aborda esta problemática no Espírito
Santo (soltura, expansão e estabelecimento de populações). É possível que uma
população local esteja se estabelecendo. O segundo tem sido solto em diversas regiões
do país (obs. pes.) e é visível seu estabelecimento na região.

3.3.9.4 Rodovia ES-060 x Impactos no Grupo Faunístico de Aves
Conforme apurado (SCOSS, 2002) as rodovias têm papel vital para o desenvolvimento,
porém possuem grande potencial modificador do ambiente em que se inserem. Alguns
dos impactos ambientais levantados por ele são: poluição sonora e luminosa; produção
de areia, pó, partículas, metais e gases; diminuição da umidade do ar; invasão de
espécies exóticas e aumento de tráfego de veículos. Por sua vez, o tráfego de veículos
afeta a comunicação e acasalamento das aves, além de interferir na densidade
demográfica das espécies em geral. Na SP-613, que passa pelo Parque Estadual do
Morro do Diabo (SP), durante 10 anos num trecho de cerca de 14 km, foram registrados
182 indivíduos atropelados325, na Estação Ecológica do Taim (RS) em apenas 4 meses

320

(VENTURINI & PAZ, 2003).
(VENTURINI et al. 1996).
322
(RIDGELY & TUDOR, 1989).
323
(SICK, 1997).
324
(VENTURINI et al., 2005).
325
(FARIA & MORENI, 2000 apud LIMA & OBARA s.d).
321
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foram registrados 188 aves em 66 km326 e no Parque Nacional do Iguaçu num trecho de
32 km, em oito meses, foram atropelados 165 indivíduos (38% de aves)327.
No trecho de 16,8 km da ES-060 (quilômetros 25,20 e 42) que compreende a APA de
Setiba e o PEPCV em cinco anos e cinco meses (março de 2001 a agosto de 2006) foram
registrados pela Concessionária que administra a rodovia (Rodosol) 354 animais
atropelados, sendo 155 aves (43,78%) (arquivos Rodosol). Estes dados por si só sugerem
ser aconselhável a intensificação de medidas que venham a minimizar o impacto da
rodovia, principalmente ao longo do Parque, tais como: diminuição da velocidade nos
pontos de maior incidência de atropelamento e intensificação de campanhas educativas,
principalmente nas épocas de maior fluxo de veículos na Rodovia.
Para a implantação de medidas mitigadoras é sugerido o estabelecimento de um grupo
multidisciplinar incluindo biólogos, técnicos ambientais, engenheiros de tráfego e outros
profissionais envolvidos328 a fim de montar um plano de ação que objetive a redução de
atropelamentos na via e que focalize principalmente medidas que venham a provocar um
impacto positivo na fauna local como valorização de trabalhos com a fauna viva e que
evitem a perda de indivíduos ao máximo. Tais medidas passariam pelo conhecimento
quali-quantitativo das espécies, monitoramento e avaliação da taxa de atropelamento dos
grupos e identificação dos pontos críticos329. Importante também é a divulgação da
diversidade biológica da região e da análise dos dados a partir de identificações seguras.
Alguns autores330 sugerem medidas mitigadoras para a BR-277 que podem ser aplicadas à
ES-060: a implantação, após estudo para identificação das áreas, de mecanismos e
dispositivos (isolados ou em conjunto), que impeçam ou facilitem a passagem dos animais
pela rodovia de maneira segura (túneis, pontes, cercas, refletores, redutores de
velocidade e placas de sinalização) e um programa de educação ambiental voltado à
comunidade que vive no entorno e aos usuários em geral da rodovia concientizando-os
das implicações dos atropelamentos para a fauna local.

3.3.9.5 Nomes Locais
Conforme já destacado em estudos de 1996331 o conhecimento da avifauna local é muito
expressivo verificado não só pelo conhecimento de espécies de atividade cinegética,
aquelas utilizadas para a caça (como da família Tinamidae “nambus”), espécies de
estimação (várias espécies canoras como “tempera-viola, bico-de-veludo”), mas também
espécies florestais ou menos perceptíveis (exemplo “berrumeira-da-mata”, “berrumeira”,
“concom”, “gavião-nagê”). Diversos destes nomes parecem ser bem particulares não
tendo sido encontradas outras referências na literatura332. No caso de “concom” parece ser
usado em restingas do Rio de Janeiro também333.
Este é um fator cultural que tende a ser perdido com o desconhecimento da fauna pelas
novas gerações ou o uso de “populares” de literaturas gerais que não levam em conta a
regionalização.
326

(OLMOS, 1996 apud LIMA & OBARA s.d).
(LIMA & OBARA s.d.).
(LIMA & OBARA s.d.).
329
(SCOSS, 2002).
330
(LIMA & OBARA, s.d.).
331
(VENTURINI et al., 1996).
332
(IHERING, 1968; ANDRADE, 1982; DESCOURTILZ, 1983; AGUIRRE & ALDRIGHI, 1987; SICK, 1997; CBRO 2006).
333
(L. P. GONZAGA comunicação pessoal).
327
328

CPM RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

297/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

3.3.10 MASTOFAUNA
Existem aproximadamente 5.000 espécies de mamíferos no mundo334 destas, cerca de
524 são listadas para o Brasil335 incluindo aqui os continentais e os marinhos, isto sem
levar em conta as novas espécies descritas posteriormente ou novos arranjos
taxonômicos. Sendo assim o Brasil figura como o país de maior diversidade de espécies
de mamíferos do mundo.
Em termos de restinga os poucos estudos de mastofauna conhecidos são, por exemplo,
para o Espírito Santo em Setiba336 e para o Rio de Janeiro em Maricá337 e em Jurubatiba338.
Alguns destes trabalhos são informações qualitativas e outros sobre ecologia. Outras
informações do século XIX se devem graças à viagem do príncipe Wied-Neuwied339 que
percorreu parte do litoral brasileiro.
Serão apresentadas a seguir informações primárias e secundárias sobre a mastofauna do
PEPCV e da APA de Setiba que reúnem conteúdo inédito de grande valor para a
conservação da região.

3.3.10.1 Aspectos Metodológicos
Os dados aqui apresentados foram obtidos na área do PEPCV e APA de Setiba.
Os dados primários, através de observações e capturas, são resultados de excursões de
campo nos meses de março, maio e outubro de 2006 totalizando 144 horas/campo.
Informações inéditas acumuladas desde a década de 90 também foram consideradas. As
observações foram realizadas com auxílio de binóculos percorrendo-se a pé as estradas e
trilhas existentes ou através de surveys de carro na área do Parque e da APA. Os
ambientes foram investigados, através de busca ativa em diferentes horários (Figura 3.3131), procurando-se por pistas que indicassem a presença de mamíferos. Estes, quando
encontrados, foram capturados e/ou observados.
Capturas realizadas com autorização do Ibama 15/2006 foram feitas com armadilhas de
vida livre (Sherman e Tomahawk) perfazendo 425 armadilhas/noite (Figura 33-132). Os
indivíduos capturados foram soltos (Figura 3.3-133) logo após serem identificados e
documentados através de fotos.

334

(OLMOS & SILVA, 2003).
(FONSECA et al., 1996).
336
(VENTURINI et al., 1996).
337
(CERQUEIRA et al., 1990; CERQUEIRA, 2000).
338
(BERGALLO et al., 2004).
339
(WIED-NEUWIED, 1958).
335
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Figura 3.3-131: Busca ativa de mamíferos na Mata Seca.

Figura 3.3-132: Um dos tipos de armadilha (Tomahawk) utilizada
na captura de mamíferos.

Figura 3.3-133: Soltura de mamífero (Trinomys iheringi)
após captura em armadilha Sherman.
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As informações secundárias foram levantadas através de bibliografia340, entrevistas e
peles. Assim, estas informações abrangem a região entre Ubu (Anchieta) e Jacarenema
(Vila Velha) devido à similaridade e proximidade entre as áreas. Para obtenção de dados
por entrevistas, 10 moradores da região foram consultados e montou-se uma lista de
espécies baseada nestas informações após checagem junto aos entrevistados com fotos
e filmes. Entre estes um que demonstrou ter bom conhecimento da fauna local (Sr.
Antonio Oliveira de Jesus), acompanhou os trabalhos de campo tendo sido possível
checar várias espécies, além das informações obtidas em trabalhos anteriores. As peles
consideradas foram aquelas proveniente de animais atropelados ao longo da ES-060
(especialmente entre os quilômetros 25,2 e 42) que puderam ser checadas no acervo da
Rodosol e no PEPCV.
A documentação para as espécies levantadas em campo foi feita através de gravação da
vocalização e fotografias considerando-se os dados primários atuais e outras informações
acumuladas desde 1990 para a região.
A sistemática está de acordo Fonseca et al. (1996), com exceção de Primates RYLANDS
et al. (2000) e Felidae OLIVEIRA & CASSARO (2005). Os nomes comuns estão,
preferencialmente, de acordo com as informações locais (entrevistas atuais e/ou
anteriores – VENTURINI et al. (1996)) ou de acordo com FONSECA et al. (1996) quando
não citados nas entrevistas. Para a identificação das espécies utilizou-se MOOJEN,
(1952), CARVALHO (1979), NOWAK (1991), BECKER & DALPONTE (1991), HETZEL &
LODI (1993), EMMONS (1990, 1997), VENTURINI et al. (1996), FONSECA et al., (1996),
DUARTE (1997), EISENBERG & REDFORD (1999), Pitman et al. (2002), REIS et al.
(2005) e OLIVEIRA & CASSARO (2005).
Para as espécies endêmicas da Mata Atlântica seguiu-se FONSECA et al, (1996) e
INFONATURA (2004).
Para informações sobre o status de conservação seguiu-se o Diário Oficial do Estado do
Espírito Santo (2005) para espécies ameaçadas de extinção em nível estadual, MMA
(2003) para as espécies ameaçadas de extinção em nível nacional e (IUCN, 2006) para
as espécies ameaçadas de extinção em nível global, além das espécies constantes nos
apêndices da CITES (2006).

3.3.10.2 Composição Geral das Espécies
Os dados aqui compilados representam 70 espécies de mamíferos distribuídas em nove
ordens e 25 famílias (Tabela 3.3-48, Figura 3.3-134 e Anexo 3.6). Quarenta e sete
espécies foram registradas por dados primários através de visualização, vocalização,
captura e vestígios e 70 através de dados secundários por bibliografia, entrevista e pele
sendo 23 exclusivas. Trinta e uma espécies do total (42,28%) estão documentadas sendo
26 exclusivamente por fotos, uma exclusivamente por gravação de vocalizações e quatro
por ambos.
Deve-se ressaltar que estes dados qualitativos (70 espécies, sendo 18 voadores e 3
exóticas) demonstram uma alta diversidade de mamíferos para a região de Setiba. Na
340

As bibliografias utilizadas foram (VENTURINI et al., 1996) especificamente para o PEPCV, (PAZ & VENTURINI, 2002) com
informações da Restinga de Jacarenema e (LOPES, s.d) para Ponta de Ubu e (OPREA, 2006) para Chiroptera no PEPCV.
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Reserva Natural da Vale do Rio Doce, localizada em Linhares (ES) e com cerca de
22.000 ha, são relatadas 88 espécies341 e para o município de Santa Teresa são relatadas
62 espécies de mamíferos não voadores342. Em áreas específicas de restinga, guardadas
as variáveis de tempo de amostragem, métodos e tamanho das áreas, no geral, a
diversidade é bem menor: restinga de Maricá (RJ) 18343 ou 12 espécies de mamíferos não
voadores344, Parque Natural Municipal de Jacarenema (ES) 18 espécies de mamíferos não
voadores345, em Ponta de Ubu (ES) 19 espécies de mamíferos não voadores346, Parque
Nacional da Restinga de Jurubatiba (RJ) 23 espécies de mamíferos347.
Nº

ORDEM/FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

LOCAL

REGISTRO

PV AS VI VO CA VE

BI

DOC.
EN PE FO GV

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae
1.

Caluromys philander

Cuíca

1

2.

Didelphis aurita

Gambá

1, 2, 3

3.

Gracilinamus microtarsus

Catitinha

1, 2, 3

4.

Metachirus nudicaudatus

Jupati

1, 3

5.

Micoureus demerarae

Cuíca-da-árvore

1, 3

6.

Monoderlphis americana

Cuíca-de-três-listras

3

7.

Marmosa murina

Catita

3

8.

Marmosops incanus

Cuíca

9.

Philander frenata

Cuíca-de-quatro-olhos

1, 2, 3

Tamanduá-mirim ou colete

1, 2, 3

XENARTHRA
Myrmecophagidae
10.

Tamandua tetradactyla
Bradypodidae

11.

Bradypus variegatus

Preguiça

1

Dasypodidae
12.

Cabassous tatouay

13.

Dasypus novemcinctus

Tatu-de-rabo-mole,
couro
Tatu-galinha, Peba

Tatu-rabo-de-

14.

Dasypus septemcinctus

Tatu-mirim , Tatu-itê, Tatuí

15.

Euphractus sexcinctus

Tatu-testa-de-ferro, Tatu-peludo

1, 2
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 3

CHIROPTERA
Phyllostomidae
16.

Desmodus rotundus

Morcego-vampiro

4

17.

Anoura geoffroyi

Morcego

4

18.

Glossophaga soricina

Morcego-beija-flor

4

Tabela 3.3-48: Mamíferos registrados no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e APA de Setiba, Guarapari. Local:
PV- P. E. Paulo Cesar Vinha, AS- APA de Setiba; Registro: VI- visualização, VO- vocalização, CA- captura, VEVestígio (pegada, fezes, crânio), BI- Bibliografia (1- Venturini et al. 1996, 2- Paz e Venturini 2002, 3- Lopes s.d., 4Oprea 2006), EN- entrevista (Antonio Oliveira de Jesus), PE- peles (animais atropelados na Rodosol); DOC.
(documentação): FO- foto, GV- gravação de vocalização.

341

(PAZ & VENTURINI, 2003).
(PASSAMANI et al., 2000).
343
(CERQUEIRA et al., 1990).
344
(CERQUEIRA, 2000).
345
(PAZ & VENTURINI, 2002).
346
(LOPES, s.d.).
347
(BERGALLO et al., 2004).
342
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Nº

ORDEM/FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

LOCAL

REGISTRO

PV AS VI VO CA VE

BI

19.

Carollia perspicillata

Morcego

4

20.

Artibeus cinereus

Morcego

4

21.

Artibeus fimbriatus

Morcego

4

22.

Artibeus lituratus

Morcego-cara-branca

4

23.

Artibeus sp.

Morcego

4

24.

Chiroderma doriae

Morcego

4

25.

Chiroderma villosum

Morcego

4

26.

Platyrrhinus lineatus

Morcego

4

27.

Pygoderma bilabiatum

Morcego

4

28.

Uroderma sp.

Morcego

4

29.

Phyllostomus discolor

Morcego

4

30.

Phyllostomus hastatus

Morcego

4

Morcego

4

Morcego

4

Morcego

4

DOC.
EN PE FO GV

Vespertilionidae
31.

Myotis nigricans
Molossidae

32.

Molossus sp.
Noctilionidae

33.

Noctilio leporinus
PRIMATES
Callithrichidae

34.

Callithrix geoffroyi

Sauí , Sagüi-da-cara-branca

1, 2

Cebidae
35.

Cebus nigritus

Macaco-prego

2

CARNIVORA
Canidae
36.

Cerdocyon thous

Cachorro-do-mato

1, 2, 3

Procyonidae
37.

Nasua nasua

Quati

1

38.

Potus flavus

Jupará, Macaco-da-noite

1

39.

Procyon cancrivorus

Mão-lisa, Guaxinim, Mão-pelada

40.

Eira barbara

Irara

1

41.

Galictis sp.

Jericaca, Furão

1

42.

Lontra longicaudis

Lontra

1, 2, 3

Mustelidae

1, 2, 3

Felidae
43.

Leopardus pardalis

Jaguatirica, Bracalhau

1

44.

Leopardus wiedii

Gato-maracajá

1

45.

Leopardus tigrinus

1

46.

Puma yagouaroundi

Gato-minerinho,
Gato-do-matopequeno
Gato-mourisco, Japecanga

1, 2

Tabela 3.3-48: Mamíferos registrados no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e APA de Setiba, Guarapari. Local:
PV- P. E. Paulo Cesar Vinha, AS- APA de Setiba; Registro: VI- visualização, VO- vocalização, CA- captura, VEVestígio (pegada, fezes, crânio), BI- Bibliografia (1- Venturini et al. 1996, 2- Paz e Venturini 2002, 3- Lopes s.d., 4Oprea 2006), EN- entrevista (Antonio Oliveira de Jesus), PE- peles (animais atropelados na Rodosol); DOC.
(documentação): FO- foto, GV- gravação de vocalização. Continuação
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Nº

ORDEM/FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

LOCAL

REGISTRO

PV AS VI VO CA VE

BI

DOC.
EN PE FO GV

CETÁCEA
Balaenidae
47.

Eubalaena australis

Baleia-franca

1, 3

Balaenopteridae
48.

Megaptera novaeangliae

Baleia-jubarte

Delphinidae
49.

Sotalia fluviatilis

Boto-cinza, Toninha

1

50.

Tursiops truncatus

Golfinho

1

ARTIODACTYLA
Cervidae
51.

Mazama americana

Veado-mateiro, Veado-cadete

1

52.

Mazama gouazoubira

Veado-catingueiro

1

RODENTIA
Sciuridae
53.

Sciurus aestuans

Caticoco, Caxinguelê

1, 3

Muridae
54.

Mus musculus

Camundongo

55.

Nectomys squamipes

Rato d’água

56.

Oryzomys capito

Calungão, Rato-do-mato

57.

Oryzomys subflavus

Rato-do-mato

58.

Rattus norvegicus

Rato-da-barriga-amarela

59.

Rattus rattus

Rato-preto

60.

Rhipdomys mastacalis

Rato-da-árvore

61.

Sphiggurus insidiosus

Ouriço-cacheiro-preto

1, 2

62.

Sphiggurus villosus

Ouriço-cacheiro-amarelo

1, 3

63.

Cavia aperea

Preá-amarela

2

64.

Cavia fulgida

Pereá, Preá

1

65.

Cavia porcellus

Porquinho-da-india

1, 2, 3
1, 2
1

1

Erethizontidae

Caviidae

Hydrochaeridae
66.

Hydrochaeris hydrochaeris

67.

Agouti paca

Capivara

1, 2

Paca

1, 3

Agoutidae
Echymyidae
68.

Chaetomys subspinosus

69.

Trinomys iheringi

Jaú-torino, Ouriço-de-cabelo,
torico
Rato-de-espinho

Seu-

1
1

LAGOMORPHA
Leporidae
70.

Sylvilagus brasiliensis

Coelho-do-mato, Tapiti

9 ordens / 25 famílias / 70 espécies

1
58 45 29

5

21 19

64

41 18 30

5

Tabela 3.3-48: Mamíferos registrados no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha e APA de Setiba, Guarapari. Local:
PV- P. E. Paulo Cesar Vinha, AS- APA de Setiba; Registro: VI- visualização, VO- vocalização, CA- captura, VEVestígio (pegada, fezes, crânio), BI- Bibliografia (1- Venturini et al. 1996, 2- Paz e Venturini 2002, 3- Lopes s.d., 4Oprea 2006), EN- entrevista (Antonio Oliveira de Jesus), PE- peles (animais atropelados na Rodosol); DOC.
(documentação): FO- foto, GV- gravação de vocalização. Continuação
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Dentre as ordens registradas, a que possui maior número de espécies é a Chiroptera com
18 (25,71%) seguida de Rodentia com 17 (24,28%), Carnivora com 11 (15,71%) e as
demais ordens possuem entre uma e nove espécies (Figura 3.3-134).
Deve-se ressaltar que, no geral, as espécies que ocorrem no Parque também podem
ocorrer na APA e vice-versa. Isto é fácil de entender dada a proximidade entre as duas
unidades, ausência de barreiras entre ambos (exceto pela ES-060) e os ambientes que se
repetem, e, quando ausentes ou pouco representados em uma das duas áreas (ex.: póspraia e halófila-psamófila do Parque e tabuleiro da APA de Setiba), não possuem
espécies exclusivas. Outro fator que reforça esta idéia são os mamíferos atropelados ao
longo da rodovia no trecho destas duas unidades348. Assim, o fato de algumas espécies
terem sido até o momento registradas apenas na APA de Setiba ou apenas no PEPCV
pode ser modificado com a realização de trabalhos qualitativos de longo prazo.

1

9

17

6

2
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18
11

2

Didelphimorphia

Xenarthra

Chiroptera

Primates

Carnivora

Cetacea

Artiodactyla

Rodentia

Lagomorpha

Figura 3.3-134: Número de espécies registradas por ordem
de mamíferos para o PEPCV e APA de Setiba.

De acordo com as informações obtidas em campo bem como com informações
bibliográficas adicionais349, é possível distribuir as espécies registradas em grandes
grupos por ambiente (Tabela 3.3-49, Figura 3.3-135):







348
349

Florestal (F): 51 espécies sendo 18 exclusivas.
Moita (MT): 32 espécies das quais duas exclusivas.
Alagados (A): 19 espécies sendo duas exclusivas.
Praia (PR): três espécies.
Marinho (MR): quatro espécies exclusivas.
Área abertas (AA): 28 espécies sendo três exclusivas.

(KIEKEBUSH et al,. 2006).
(VENTURINI et al., 1996; OPREA, 2006).
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Nº

ESPÉCIE

AMBIENTES
F

MT

A

PR

MR

AA

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae

226.

Caluromys philander

227.

Didelphis aurita

228.

Gracilinamus microtarsus

229.

Metachirus nudicaudatus

230.

Micoureus demerarae

231.

Monoderlphis americana

232.

Marmosa murina

233.

Marmosops incanus

234.

Philander frenata
XENARTHRA
Myrmecophagidae

235.

Tamandua tetradactyla
Bradypodidae

236.

Bradypus variegatus
Dasypodidae

237.

Cabassous tatouay

238.

Dasypus novemcinctus (i)

239.

Dasypus septemcinctus

240.

Euphractus sexcinctus
CHIROPTERA
Phyllostomidae

241.

Desmodus rotundus

242.

Anoura geoffroyi

243.

Glossophaga soricina

244.

Carollia perspicillata

245.

Artibeus cinereus

246.

Artibeus fimbriatus

247.

Artibeus lituratus

248.

Artibeus sp.

249.

Chiroderma doriae

250.

Chiroderma villosum

251.

Platyrrhinus lineatus

252.

Pygoderma bilabiatum

253.

Uroderma sp.

254.

Phyllostomus discolor

255.

Phyllostomus hastatus
Vespertilionidae

256.

Myotis nigricans

Tabela 3.3-49: Mamíferos registrados no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MTmoita, A- alagado, PR- praia, MR- marinho, AA- área aberta antropizada, ND – ambiente não determinado.

CPM RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

305/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

Nº

ESPÉCIE

AMBIENTES
F

MT

A

PR

MR

AA

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Molossidae

257.

Molossus sp.
Noctilionidae

258.

Noctilio leporinus
PRIMATES
Callithrichidae

259.

Callithrix geoffroyi
Cebidae

260.

Cebus nigritus
CARNIVORA
Canidae

261.

Cerdocyon thous (i)
Procyonidae

262.

Nasua nasua

263.

Potus flavus

264.

Procyon cancrivorus
Mustelidae

265.

Eira barbara

266.

Galictis sp.

267.

Lontra longicaudis
Felidae

268.

Leopardus pardalis

269.

Leopardus wiedii

270.

Leopardus tigrinus

271.

Puma yagouaroundi
CETÁCEA
Balaenidae

272.

Eubalaena australis (i)
Balaenopteridae

273.

Megaptera novaeangliae (i)
Delphinidae

274.

Sotalia fluviatilis (i)

275.

Tursiops truncatus (i)
ARTIODACTYLA
Cervidae

276.

Mazama americana

277.

Mazama gouazoubira
RODENTIA
Sciuridae

278.

Sciurus aestuans
Muridae

Tabela 3.3-49: Mamíferos registrados no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MTmoita, A- alagado, PR- praia, MR- marinho, AA- área aberta antropizada, ND – ambiente não determinado.
Continuação
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Nº

ESPÉCIE

279.

Mus musculus (i)

280.

Nectomys squamipes

281.

Oryzomys capito

282.

Oryzomys subflavus

283.

Rattus norvegicus (i)

284.

Rattus rattus (i)

285.

Rhipdomys mastacalis

AMBIENTES
F

MT

A

PR

MR

AA

51

32

19

3

4

28

Erethizontidae

286.

Sphiggurus insidiosus

287.

Sphiggurus villosus
Caviidae

288.

Cavia aperea

289.

Cavia fulgida

290.

Cavia porcellus (i)
Hydrochaeridae

291.

Hydrochaeris hydrochaeris
Agoutidae

292.

Agouti paca
Echymyidae

293.

Chaetomys subspinosus

294.

Trinomys iheringi
LAGOMORPHA
Leporidae

295.

Sylvilagus brasiliensis (i)
TOTAL

(i) – espécies também registradas nas Três Ilhas/entorno.

Tabela 3.3-49: Mamíferos registrados no PEPCV e na APA de Setiba de acordo com ambientes. F- florestal, MTmoita, A- alagado, PR- praia, MR- marinho, AA- área aberta antropizada, ND – ambiente não determinado.
Continuação

As espécies marinhas são 100% exclusivas deste ambiente e representam 5,71% do
total de espécies e as espécies florestais exclusivas somam 35,29% (25,71% do total de
espécies). Nos demais não se percebe um alto valor de exclusividade, o que reforça a
idéia do uso de espaço contínuo pelas espécies. Estas informações podem ser alteradas
com estudos de longa duração.
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Figura 3.3-135: Número de espécies de mamíferos por ambiente.

3.3.10.2.1. Parque Estadual Paulo Cesar Vinha
Neste trabalho foram registradas 58 espécies de mamíferos para o PEPCV, das quais 25,
em princípio, foram “exclusivas” ressalvadas as observações do item 3.3.10.2 sobre a
contigüidade das áreas. Dentre essas espécies estão todos os 18 Chiroptera, uma vez
que o trabalho com este grupo só foi realizado dentro da área do PEPCV, podendo-se
supor que estas espécies ocorram também na área da APA de Setiba. As demais
espécies exclusivas para o Parque são alguns Carnivora, Rodentia e um Cervidae que,
muito possivelmente poderão ser detectados na APA com trabalhos de longa duração.
Algumas espécies anteriormente registradas para o PEPCV apenas por entrevistas350
puderam ser confirmadas como: macaco-da-noite (Potos flavus), japecanga (Puma
yagouaroundi).
Cabe ressaltar que a espécie denominada “jericaca” (Conepatus semistriatus)351 na
realidade trata-se de Galicts sp. também conhecida como “furão”. O gato-do-matopequeno Felis sp. (atualmente no gênero Leopardus) de acordo com as novas
informações (pegadas e entrevistas) trata-se na verdade de duas espécies: L. tigrinus e L.
wiedii.

3.3.10.2.2 APA de Setiba
Para a região da APA de Setiba foram compiladas informações de 45 espécies com 11,
em princípio, exclusivas (ressalvadas as observações do item 3.3.10.2 e 3.3.10.2.1 sobre
350
351

(VENTURINI et al., 1996)
Assinalada em (VENTURINI et al., 1996)
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a possibilidade de espécies ocorrerem na região como um todo) através de observações
diretas e entrevistas. Dentre as espécies exclusivas, certamente as marinhas (4) não são
consideradas para a área do PEPCV, a menos que se considere o mar adjacente352.
Na região das Três Ilhas foram registradas 11 espécies (por observações diretas e
entrevistas), considerando-se a área marinha adjacente e assinaladas com (i) na tabela
3.3-50. As espécies exóticas de Rodentia (Mus musculus, Rattus norvegicus, Rattus
rattus e Cavia porcellus) podem ter sido levadas até a Ilha de maneira acidental, como por
exemplo, através de indivíduos presentes nas embarcações que desembarcam ou ficam
próximas ao arquipélago ou de maneira intencional353. Alguns pescadores relatam uma
aparente flutuação na população destas espécies o que precisa de um estudo específico
para avaliar a situação.
Várias espécies citadas354 para o PEPCV apenas por entrevistas puderam ser confirmadas
na APA: preguiça (Bradypus variegatus), caticoco (Sciurus aestuans), quati (Nasua
nasua), lontra (Lontra longicaudis) e jaguatirica (Leopardus pardalis).
A capivara que foi considerada como provavelmente extinta para a região (VENTURINI et
al. 1996) foi registrada na APA através de vestígios (fezes) e visualização.

3.3.10.2.3. Espécies Ameaçadas de Extinção
Foram registradas 13 espécies de mamíferos ameaçadas de extinção (18,57%) de acordo
com as “listas vermelhas” estadual355, nacional356 e global357. Sete estão ameaçadas
apenas em âmbito global, quatro nos três âmbitos e duas em âmbito estadual e nacional
(Tabela 3.3-50).
Doze espécies estão incluídas nos apêndices I ou II da CITES358 (Tabela 3.3-50). O
Apêndice I inclui todas as espécies ameaçadas de extinção que são ou possam ser
afetadas pelo comércio. O comércio de espécimes dessas espécies é submetido a uma
regulamentação particularmente rigorosa a fim de que não seja ameaçada ainda mais a
sua sobrevivência, e é autorizado somente em circunstâncias excepcionais. Já o
Apêndice II inclui todas as espécies que, embora atualmente não se encontrem
necessariamente em perigo de extinção, poderão chegar a esta situação, a menos que o
comércio de espécimes de tais espécies esteja sujeito à regulamentação rigorosa a fim de
evitar exploração incompatível com sua sobrevivência. Destas 12 espécies, seis: preguiça
(Bradupus variegatus), macaco-prego (Cebus nigritus), lontra (Lontra longicaudis), gatomourisco (Puma yagouaroundi), boto-cinza (Sotalia fluviatilis) e golfinho (Tursiops
truncatus), constam nas listas apenas da CITES e as outras seis também estão nas “listas
vermelhas” estadual, nacional e global. Isto reforça o alto número de espécies ameaçadas
para os quais são interessantes trabalhos específicos.

352

Como considerado por (VENTURINI et al., 1996).
Conforme ressalta (EFE, 2004) quando cita a existência do porquinho-da-india (C. porcellus) em ilhas da costa do Espírito Santo
(Escalvada e/ou Itatiaia e/ou Branca) introduzidas por pescadores para engorda e posterior captura.
354
(VENTURINI et al., 1996).
355
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (2005).
356
Brasil (MMA 2003).
357
(IUCN, 2006).
358
(CITES, 2006).
353
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Figura 3.3-136: Ouriço-preto / Jaú-torino (Chaetomys subspinosus) espécie
ameaçada de extinção nas três esferas (Estadual, Nacional e Global).

Nº

ESPÉCIE

STATUS
E

N

G

CITES

54.

Caluromys philander

PA

55.

Gracilinamus microtarsus

PA

56.

Monoderlphis americana

PA

57.

Marmosops incanus

PA

58.

Bradypus variegatus

59.

Cabassous tatouay

PA

60.

Artibeus fimbriatus

PA

61.

Callithrix geoffroyi

VU

62.

Cebus nigritus

63.

Lontra longicaudis

64.

Leopardus pardalis

VU

N

I

65.

Leopardus wiedii

VU

N

I

66.

Leopardus tigrinus

VU

N

67.

Puma yagouaroundi

68.

Eubalaena australis

EP

N

PA

I

69.

Megaptera novaeangliae

VU

N

VU

I

70.

Sotalia fluviatilis

I

71.

Tursiops truncatus

II

72.

Chaetomys subspinosus

II

II
II
I

PA

I
I

TOTAL

VU

N

VU

6

6

11

12

Tabela 3.3-50: Espécies de mamíferos ameaçadas de extinção registradas na região do PEPCV e da APA de
Setiba. E- espécie ameaçada em âmbito estadual (CP- criticamente em perigo, VU- vulnerável, EP- em perigo),
G- espécie ameaçada em âmbito global (VU- vulnerável) ), CITES (I- espécie incluída no Apêndice I, II- espécie
incluída no Apêndice II).

Deve-se destacar que a maioria das espécies ameaçadas são florestais (com exceção
das quatro marinhas).
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Dentre essas espécies algumas são ameaçadas por serem muito visadas como animais
de estimação e entram no tráfico ilegal como sagüi (Callithrix geoffroyi). Os gatos-do-mato
(Leopardus sp., Puma yagouaroundi) e a lontra (Lontra longicaudis) costumam ser
dizimados por “atacarem” as criações domésticas. Os tatus (Cabassous tatouay), por
outro lado são visados para alimentação. Além disto, todas as espécies e, principalmente,
o ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), normalmente encontram-se ameaçados pelo
principal fator que é a alteração do habitat seja pela destruição, fragmentação ou redução.

3.3.10.2.4 Espécies Endêmicas da Mata Atlântica
Nenhuma espécie de mamíferos atualmente é considerada como endêmica de restinga359
e, na verdade, admite-se que a restinga funcione como uma área de extensão na
distribuição de espécies de outros biomas como a Mata Atlântica.
Porém, quando a restinga é considerada como um ecossistema associado à Mata
Atlântica360, a existência de endemismos é um fato. Neste contexto, foram registradas 10
espécies de mamíferos endêmicas de Mata Atlântica (14,28%) para a região de Setiba
(PEPCV e APA de Setiba): gambá (Didelphis aurita), catitinha (Gracilinanus microtarsus),
cuíca, (Marmosops incanus), morcego (Chiroderma doriae), sagüi (Callithrix geoffroyi),
macaco-prego (Cebus nigritus), ouriço-cacheiro-amarelo (Sphiggurus villosus), preá
(Cavia fulgida), jaú-torino / ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), rato-de-espinho
(Trinomys iheringi).

Figura 3.3-137: Callithrix geoffroyi, sagüi-da-cara-branca.
Espécie endêmica da Mata Atlântica.

359
360

(ROCHA et al., 2003).
(AB’SABER, 1997 apud ALVES et al., 2004).
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3.3.10.2.5 Espécies Cinegética e/ou Xerimbabo
A relação do homem com a fauna remonta aos primórdios, quando era necessário caçar
para se alimentar. Atualmente existem legislações específicas que cuidam da fauna361.
Não conhecemos dados atualizados sobre a realidade estadual ou local no que se refere
ao uso de mamíferos silvestres de maneira ilegal. Historicamente, porém, são conhecidas
diversas espécies da fauna silvestre, dentre os mamíferos, utilizadas pelo homem com
diversas finalidades. Várias dessas espécies ocorrem na região e algumas são citadas a
seguir: animais de estimação - preguiça (Bradypus variegatus), sagüi (Callithrix geoffroyi),
macaco-prego (Cebus nigritus), quati (Nasua nasua), todos os Felidae; atividade
cinegética - tatus (Dasypodidae), veados (Mazama sp.), preás (Cavia sp.), capivara
(Hydrochaeris hydrochaeris), paca (Agouti paca); supostos fins “medicinais”- espinhos de
ouriços (Sphiggurus sp.) e jaú-torino (Chaetomys subspinosus) utilizados especialmente
no sul da Bahia através de infusões e outros métodos caseiros362.

Figura 3.3-138: Dasypus novemcinctus (Tatu-galinha). Uma das
espécies cinegéticas que ocorrem na região.

Com a legislação vigente acreditamos que muitas destas espécies terão uma atenção
especial em termo de fiscalização e que a pressão de caça que elas sofrem,entre outras,
tende a diminuir com a adoção de medidas de proteção à fauna da região.

3.3.10.2.6 Espécies Sem Registros Recentes x Espécies Novas para a Área de Estudo
De acordo com os levantamentos bibliográficos, foi possível verificar a ausência de pelo
menos duas espécies de mamíferos já assinaladas como provavelmente extintas para a
região de setiba em estudo363: suçuarana (Puma concolor), cutia (Dasyprocta leporina).

361

Existem legislações específicas (IBAMA, 2006) para coibir a prática ilegal (Lei N° 9.605/98) e, por outro lado, legislação para
normatizar a criação legal como é o caso de jardins zoológicos (Lei N° 7.173/83), criadouros comerciais (Portarias N° Ibama 117/97,
118/97), criadouros conservacionistas (Portaria N° 139/93) e criadouros científicos (Portaria 016/94), dentre outras.
362
(OLIVER & SANTOS, 1991).
363
(VENTURINI et al., 1996).
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Por outro lado, algumas espécies consideradas provavelmente extintas para o PEPCV
pelos mesmos autores foram agora registradas: preguiça (Bradypus variegatus) e
capivara (Hydrochaeris hydrochaeris - figura 3.3-139) na área da APA de Setiba.

Figura 3.3-139: Capivara, Hydrochaeris hydrochaeris.
Registrada na área da APA.

Outras espécies ainda parecem ser registros novos para a região como macaco-prego
(Cebus nigritus) e preá (Cavia aperea), dentre outras.
As possíveis ausências demonstram, em linhas gerais, espécies que sofreram com
destruição de habitat, ou com intensidade de caça, ou sua existência na região era
naturalmente rara, o que dificulta sua detecção. No caso de “novos” registros, além dos
itens anteriores discutidos pode-se considerar a possibilidade de expansão de espécies.
Todos estes fatores reforçam a necessidade de trabalhos de longa duração para
conhecer a diversidade local e acompanhar suas possíveis alterações.

3.3.10.3 Impactos na Mastofauna Local
Algumas ações, atividades ou estruturas observadas durante os trabalhos podem trazer
impactos negativos para a mastofauna local e serão abordadas a seguir.

3.3.10.3.1 Espécies Exóticas, Domésticas e Solturas
Não são conhecidos levantamentos específicos sobre a fauna doméstica de mamíferos na
região da APA de Setiba que eventualmente possa afetar a fauna silvestre. Três espécies
exóticas (Mus musculus, Rattus rattus, R. norvegicus) e uma doméstica (Cavia porcellus)
foram registradas nas Três Ilhas conforme assinalado anteriormente (item 3.3.9.2.2). Para
confirmar o estabelecimento de populações e possíveis interferências de populações
(exóticas e domésticas) e possíveis interferências destas no ambiente local e sugerir
medidas mitigadoras, é necessário um estudo específico na área (APA de Setiba).
CPM RT 313/07
Setembro/07

Capítulo 3

313/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

O camundongo (Mus musculus) foi registrado no PEPCV e na APA de Setiba. Assim
como o exótico Rattus sp. eles são considerados pragas, causando prejuízos nos
estoques de grãos e outros itens alimentícios. Estão associados a doenças como a
leptospirose e também são disseminados em larga escala pelo próprio homem364.

Figura 3.3-140: Mus musculus (camundongo). Espécie exótica
registrada na APA E no PEPCV.

3.3.10.3.2 Rodovia ES-060
Apesar da importância das rodovias365 foram levantados alguns dos impactos ambientais
que elas provocam: poluição sonora e luminosa; produção de areia, pó, partículas metais
e gases; diminuição da umidade do ar; invasão de espécies exóticas e aumento de
tráfego de veículos. Por sua vez, o tráfego de veículos afeta especialmente a densidade
demográfica das espécies em geral. Na SP-613, que passa pelo Parque Estadual do
Morro do Diabo (SP), durante 10 anos num trecho de cerca de 14 km, foram registrados
182 indivíduos atropelados366 e no Parque Nacional do Iguaçu num trecho de 32km, em
oito meses, foram atropelados 165 indivíduos (45% de mamíferos)367.
No trecho de 16,8km da ES-060 que compreende a APA de Setiba e o PEPCV
(quilômetros 25,20 e 42) em cinco anos e cinco meses (março de 2001 a agosto de 2006)
foram registrados pela Concessionária que administra a rodovia (Rodosol) 354 animais
atropelados sendo 109 mamíferos (30,79%).
Para o estabelecimento de medidas mitigadoras é sugerido o estabelecimento de um
grupo multidisciplinar incluindo biólogos, técnicos ambientais, engenheiros de tráfego e
outros profissionais envolvidos368. Tais medidas passariam pelo conhecimento qualiquantitativo das espécies, monitoramento e avaliação da taxa de atropelamento dos
grupos e identificação dos pontos críticos369. Alguns autores370 sugerem como medidas
364

(SILVA, 1994).
(SCOSS, 2002).
366
(FARIA & MORENI, 2000 apud LIMA & OBARA s.d).
367
(LIMA & OBARA s.d.).
368
(LIMA & OBARA s.d.).
369
(SCOSS, 2002).
370
(LIMA & OBARA, s.d.).
365
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mitigadoras para a BR-277 que se aplicam à ES-060: a implantação de mecanismos e
dispositivos que impeçam ou facilitem a passagem dos animais pela rodovia de maneira
segura (túneis, pontes, cercas, refletores, redutores de velocidade e placas de
sinalização) e um programa de educação ambiental voltado à comunidade que vive no
entorno e aos usuários em geral da rodovia concientizando-os das implicações dos
atropelamentos para a fauna local.

Figura 3.3-141: O Cachorro-do-mato Cerdocyon thous é uma das espécies
de mamífero com maior número de indivíduos atropelados
ao longo da Rodovia ES-060.

3.3.10.3.3 Pesquisas no PEPCV
Com o advento do aumento do número de instituições de pesquisa (faculdades) dentro e
fora do Estado parece que o interesse em desenvolver atividades no PEPCV aumentou e
este funciona como um laboratório de centros acadêmicos de graduação, pós-graduação
e ONGs facilitado pela proximidade desta região à capital do Estado e cidades que
concentram essas instituições. Isto, a princípio, é altamente benéfico, pois tem-se uma
grande oportunidade de conhecimento de toda a biota do PEPCV porém, deve-se tomar
atenção ao impacto negativo que a concentração de pesquisas podem causar às
populações da fauna local, em geral quando não se toma os devidos cuidados na
aplicação da metodologia, prioridades e ética no manuseio dos materiais utilizados, além
da ausência de uma linha de pesquisa que venha atender as lacunas de conhecimento e
manejo do Parque.
Uma das diretrizes a ser tomada seria a adoção de um plano de pesquisa para o PEPCV
e APA de Setiba determinando as linhas prioritárias de interesse.
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3.3.10.4 Nomes Locais
Conforme já destacado por alguns autores371 o conhecimento da mastofauna local é muito
expressivo verificado não só pelo conhecimento de espécies de atividade cinegética,
espécies de estimação, mas, também espécies florestais ou menos perceptíveis
(considerados às vezes como “insetos”372- Didelphimorphia). Diversos destes nomes
parecem ser bem particulares não tendo sido encontradas outras referências na
literatura373: “bracalhau”,"japecanga”, “seu torico”.
Este é um fator cultural que tende a ser perdido com o desconhecimento da fauna pelas
novas gerações ou o uso de “nomes populares” de literaturas gerais que não levam em
conta a regionalização.

371

(VENTURINI et al., 1996).
A palavra “insetos” é citada para expressar e enfatizar uma denominação local utilizada pelos moradores locais para mamíferos de
pequeno porte (Didelphidae) arborícolas que são encontrados em construções feitas por estes animais (denominadas por eles de
"ninhos") nas árvores onde repousam durante o dia. Este termo, normalmente é utilizado por caçadores de subsistência de várias
regiões do país para denominar os animais que não tem uso cinegético (caça).
373
(IHERING, 1968; OLIVER & SANTOS, 1991).
372
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ANTRÓPICOS
A APA de Setiba encontra-se inserida nos municípios de Guarapari e Vila Velha, o que
determinou a delimitação de sua área de abrangência indireta como aquela composta por
esses dois municípios.
O PEPCV encontra-se inserido na APA de Setiba e sua área de influência direta é
constituída pelas áreas em seu entorno, localizadas dentro da referida APA, estas
formadas por propriedades rurais e por comunidades, conforme será descrito adiante.

3.4.1 ARQUEOLOGIA
A área de abrangência do presente trabalho compreende diretamente a área do PEPCV e
da APA de Setiba. Para efeitos de caracterização da história e pré-história regional, a
área de estudo foi ampliada de forma a incluir os sítios arqueológicos registrados no litoral
sul do estado, destacando o município de Guarapari. Esses sítios, entretanto, estão fora
da área do parque, sendo apenas mencionados para compreensão do contexto.

3.4.1.1 Aspectos Legais
De acordo com a legislação vigente, os sítios arqueológicos são Patrimônios da União e
sua proteção é estendida mesmo àqueles ainda desconhecidos. A proteção aos sítios
arqueológicos está estabelecida na Lei Nº 3924, de 26/07/1961. A Constituição Federal
de 1988, em seu Capítulo II, dispõe sobre a proteção aos sítios arqueológicos, e o papel
de Estados e Municípios em sua conservação.
A Lei Nº 9605, de 30/03/1998, Seção IV dispõe sobre os crimes contra o patrimônio
cultural. A necessidade de obtenção de autorização prévia para realização de pesquisas
arqueológicas é regulamentada nas portarias do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) Nº 07, de 01/12/1988 e Nº 230, de 17/12/2002.
A proteção aos sítios arqueológicos também está prevista na legislação estadual do
Espírito Santo. A Lei Nº 2947/74 define o Patrimônio Histórico e Artístico do Espírito
Santo, complementada pela Lei Nº 4625/92. A Lei Nº 3624/83 insere os sítios
arqueológicos como área de interesse especial e turístico. A Lei Nº 4126/88 dispõe sobre
a política estadual de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, incluindo sítios
arqueológicos como áreas de uso regulamentado. Finalmente, a Lei Nº 7058/02 considera
infração promover obra ou atividade em área protegida por lei sem licença, incluindo entre
eles os sítios arqueológicos.
Um dos aspectos considerados na criação de uma Unidade de Conservação é a de
proteção do patrimônio arqueológico. Dessa forma, devem ser realizados os estudos
necessários à identificação e delimitação dos vestígios, o que não se encerra na fase de
diagnóstico. Como na fase atual da pesquisa não foi prevista interferência direta na área
com a realização de prospecções, não foi solicitada autorização de pesquisa ao IPHAN, o
que obrigatoriamente deverá ser feito para a fase subseqüente, quando prospecções
serão executadas.
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3.4.1.2 Caracterização Arqueológica
♦ PESQUISAS ARQUEOLÓGICAS ANTERIORES
As informações sobre pesquisas arqueológicas no município de Guarapari são escassas.
Entretanto, diversos sítios arqueológicos foram registrados por Perota na região desde a
década de 60, mostrando a riqueza e diversidade do patrimônio arqueológico no litoral sul
do estado.
A área do parque foi vistoriada pelo professor Celso Perota na década de 90, não sendo
encontrados sítios arqueológicos, contudo, junto à Lagoa Caraís, observaram-se vestígios
malacológicos, porém aparentemente recentes. As lagoas menores, menos piscosas,
seriam pouco atraentes para populações pré-históricas. Esse pesquisador informou374
também a existência de dois sambaquis no centro de Guarapari, e dois sítios em área de
extração de areia, um cerâmico e outro pré-cerâmico. Esses sítios não estão registrados.
No município de Guarapari, o IPHAN possui registros apenas de um sítio arqueológico
relacionado à Tradição Tupi-guarani (“Areal de Guarapari”, em processo de registro), e o
sítio histórico da Igreja de Nossa Senhora da Conceição.
Para o município vizinho de Anchieta (ao sul de Guarapari), há um maior número de
informações disponíveis, que serão utilizadas para uma caracterização geral da área.
Foram registrados nesse município, ou mencionados na bibliografia, sítios arqueológicos
históricos e pré-históricos, esses relacionados às Tradições Itaipu e Tupi-guarani,
havendo também referência à Tradição Una.
Merece destaque a pesquisa arqueológica realizada na restauração da Igreja e
Residência de Nossa Senhora da Assunção, em Anchieta, remanescente de importante
aldeamento jesuítico fundado no século XVI. Esse trabalho, realizado por uma equipe
multidisciplinar que contou com historiadores e arquitetos, ampliou significativamente o
conhecimento sobre a ocupação jesuíta na região375.
Para o município vizinho de Vila Velha (ao norte de Guarapari), não há sítios
arqueológicos cadastrados no IPHAN (CNSA376), nem referências a sítios na bibliografia
consultada.
Em Anchieta, relatório para cumprimento de condicionante para licenciamento ambiental377
sintetizou as informações sobre arqueologia disponíveis para a região. Outros estudos
consultados vinculados a processos de licenciamento ambiental em Guarapari378 e
Anchieta379 não identificaram novos sítios. Apenas um deles, entretanto, realizou
prospecções intensivas, em área já fortemente afetada380. Os outros dois contemplaram
apenas a fase inicial de diagnóstico, sendo recomendada a intensificação das pesquisas.

374

Comunicação pessoal, maio de 2006.
(ABREU, 1998).
376
Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos.
377
(JP ENGENHARIA, 1995).
378
(MACHADO, 2005c).
379
(MACHADO, 2005a e 2005b).
380
(MACHADO, 2005b).
375
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♦ CONTEXTO PRÉ-HISTÓRICO
A região litorânea é um local privilegiado para o assentamento humano, devido à
variedade de recursos alimentares oferecidos pelo mar e pelos mangues. Da mesma
forma que os grandes rios, também proporcionam facilidade de deslocamento.
As pesquisas arqueológicas realizadas na região litorânea sul do estado são ainda
insuficientes para uma caracterização detalhada da área, mas permitem tecer um
panorama geral da diversidade cultural encontrada, fornecendo subsídios para o tipo de
sítio que podemos encontrar.

- CAÇADORES-COLETORES DO LITORAL
Com o aquecimento global conhecido como “optimum climático”, por volta de 6.000 A.P381,
há um aumento na oferta de recursos marinhos, tornando-se um ambiente atraente para
as populações pré-históricas. Deve ser lembrado que ocupações litorâneas anteriores a
esse período são de difícil identificação, uma vez que os constantes avanços e recuos da
linha de costa devido às mudanças de temperatura global poderiam destruir os sítios mais
antigos, ou esses podem estar submersos.
Há diversas informações sobre sítios arqueológicos relacionados a grupos caçadorescoletores no litoral sul do Espírito Santo. Pertencem a grupos culturais e períodos
distintos, mas não havendo muitas informações disponíveis sobre seu conteúdo cultural,
são identificados genericamente como caçadores-coletores do litoral.
Os dados existentes permitem reuni-los em dois grupos, os sítios conhecidos como
“sambaquis” e aqueles relacionados à Tradição Itaipu. Estudos adicionais, entretanto, são
necessários para identificar outras divisões culturais, e mesmo se sítios identificados
originalmente como “sambaquis” podem na verdade estar relacionados à Tradição Itaipu.
Apesar de ainda não registrados no parque ou na APA, o contexto ambiental é
potencialmente favorável à existência desses sítios, sendo necessária a intensificação
das pesquisas para confirmar sua presença na área em estudo.
Dessa forma, apresenta-se a seguir a caracterização dessas culturas, devido à
possibilidade de sua ocorrência.
A figura 3.4-1 apresenta a área de inserção da Unidade, com os sítios arqueológicos
registrados nos municípios de Anchieta e Guarapari.

381

Antes do Presente, sendo considerado como referência o ano de 1950.
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SAMBAQUIS
Sítios típicos desse período são os sambaquis, onde sobressaem grandes quantidades de
carapaças de moluscos, indicando possivelmente uma economia de coletores
especializados, mas que também fazem uso de outros recursos alimentares, como a
pesca382.
No Espírito Santo, ocorrem às margens de rios e por toda costa litorânea, apresentando
indústria lítica lascada (facas e raspadores) e polida (machados). Também são
encontrados artefatos ósseos, como pontas de flecha e dentes perfurados383. Na baía de
Vitória, há a maior concentração de sambaquis registrados no estado.
Os primeiros ocupantes da região litorânea sul do estado seriam grupos sambaquianos,
que se estabeleceram por volta de 4.000 A.P (antes do presente) em Anchieta. São
mencionados sambaquis nesse município, às margens do rio Benevente, próximo ao
distrito de Jabaquara, e nas proximidades da divisa com Anchieta, entre Piúma e rio Novo
do Sul. Para esse último, foram obtidas duas datações: 3.030 +- 170 (Bah-1590) e 2.380
+- 170 (Bah-1591) 384 385.
O jornal “A Tribuna” noticiou em 15/10/2004 a descoberta de 4 sítios arqueológicos em
Anchieta, situados em pequenas ilhas dentro do manguezal, ao longo do rio Benevente. O
único artefato identificável através da reportagem é uma lâmina de machado lítica polida,
sendo também observados restos de conchas e possíveis indícios de queima. A prática
de coletar conchas e abri-las com fogo ainda no mangue, entretanto, é ainda observada
na atualidade, como na região do Piraquê-açu (ao norte de Vitória). A presença do
artefato lítico, contudo, atesta a presença do homem pré-histórico no local. Ainda que seja
prematuro afirmar em face de escassez dos dados disponíveis, é possível tratar-se de
sambaquis, considerando o contexto semelhante onde esses sítios ocorrem no litoral
central.
Em Guarapari, foi informada a existência de dois sambaquis ainda não registrados no
centro da cidade, um localizado no Guaracamping, e outro junto à caixa d’água da
CESAN386.

TRADIÇÃO ITAIPU
Além dos sambaquis, ocorrem outros tipos de sítios de caçadores-coletores no litoral,
onde não se verifica a grande concentração de carapaças de moluscos que caracterizam
os sambaquis. São caçadores-coletores de economia diversificada, sendo encontrados
nos sítios maior quantidade de ossos de peixes e animais terrestres, além de moluscos.
Os sítios dessa tradição, denominada Itaipu387, com ocupação intensiva por macrobandos, com ênfase na pesca e grande consumo de vegetais, parece sugerir uma
382

Os moluscos são os vestígios mais visíveis, mas não significa que fossem necessariamente predominantes na dieta, apenas que
deixam mais resíduos em relação à pesca.
383
(PEROTA, 1971).
384
Os sítios não estão identificados, e não constam nos registros do IPHAN.
385
(JP ENGENHARIA, 1995).
386
PEROTA, comunicação pessoal, 2006.
387
Definidos por (CARVALHO, 1987).
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herança dos grupos sambaquianos, devido à similaridade de certos artefatos,
principalmente ósseo. Desse momento podem ser as primeiras evidências de uso da
cerâmica no litoral.
Nos sítios desse tipo registrados no Espírito Santo, são encontrados artefatos líticos
lascados em quartzo (raspadores, perfuradores), polidos (machados), além de outros
artefatos como batedores e pesos de rede. Ocorrem também artefatos ósseos, como
pontas de projéteis e vértebras de peixe perfuradas388.
Desse período, podem ser os primeiros indícios de cultivo em sítios arqueológicos da
região, a partir de 2.500 A.P (Antes do presente). Em Anchieta, foram registrados três
sítios possivelmente relacionados à Tradição Itaipu: Chapada do A (ES-GU-5); rio Una I
(ES-GU-6); rio Una III (ES-GU-8). Esses sítios estão predominantemente em terraços
arenosos ribeirinhos, em solo preto com conchas, material lítico principalmente lascado,
ocorrendo alguns polidos389.
Em Guarapari, Perota informa a existência de sítio pré-cerâmico em areal, não registrado,
podendo estar relacionado a essa tradição. Os dados fornecidos, entretanto, não
permitem localizar ou caracterizar o sítio com mais precisão, devendo ser identificado
durante a realização do programa de prospecções.

- TRADIÇÃO UNA
Tradição dos mais antigos ceramistas do sudeste brasileiro, os sítios a ela relacionados
são encontrados tanto no interior quanto no litoral. Possivelmente, são grupos com maior
grau de sedentarismo, já praticantes da horticultura390.
No Espírito Santo, é representada pela Fase Tangui, a mais recente dessa tradição,
relacionada pelos dados etnográficos aos índios “Puri-Coroados”. Datações de C14 a
situam no estado em 810 ± 80 d.C391.(SI-1189)392. Foram registrados na região central do
estado nos vales dos rios Jucu e Santa Maria, e nas proximidades da baía de Vitória393.
Esses sítios estão em abrigo sob rocha ou a céu aberto, em pequenas ocupações, com
até 90 centímetros de profundidade. A cerâmica é acordelada, com bases modeladas,
temperada com quartzo, hematita e mica. Cerâmica predominantemente simples,
ocorrendo também vermelha e polida-estriada. A queima é oxidante incompleta,
predominando a coloração preta ou marrom escura na superfície e núcleo dos
fragmentos. Formas geralmente globulares, ocorrendo tigelas fundas e rasas, bordas na
maioria diretas. A indústria óssea é representada por pontas de projétil e ossos cortados.
A indústria lítica inclui batedores e lascas de quartzo, além de um raspador em
calcedônia394.

388

(PEROTA, 1974).
(JP ENGENHARIA, 1995).
390
(CARVALHO, 1987).
391
Depois de Cristo. Foi aqui mantida a referência para as datações (A.P. ou d.C.) conforme informadas nas fontes, devendo ser
considerada a diferença de 1950 anos entre elas.
392
Datação obtida para o sítio ES-CI nº 2, no município de Castelo.
393
(PEROTA, 1974, 1975 e 1995; SIMBIOS, 2000).
394
(PEROTA, 1974).
389
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É provável que Perota se refira a essa tradição cultural ao informar que a cerâmica é
encontrada na região de Anchieta a partir de 1.800 A.P (antes do presente), marcando
uma nova mudança cultural395.
Em Anchieta, grupos relacionados à Fase Tangui da Tradição Una teriam habitado parte
da bacia do rio Benevente, em aldeias pequenas, com presença pouco expressiva devido
ao predomínio Tupi na costa. Não há, entretanto, registro de quais seriam esses sítios396.

- TRADIÇÃO TUPI-GUARANI
Tradição de agricultores ceramistas de ampla difusão no território brasileiro, relacionada
etnograficamente aos índios do tronco lingüístico Tupi-Guarani. Na região sudeste, ocorre
a Sub-Tradição Pintada, com decoração rica e formas variadas, destacando-se a pintura
característica vermelha e/ou preta sobre fundo branco ou creme. Formavam
assentamentos semipermanentes, podendo manter acampamentos específicos para a
exploração de um recurso397.
No Espírito Santo, os sítios dessa tradição são encontrados desde a década de 40398, com
ampla ocorrência já registrada. Na região estudada, foi registrada a Fase Cricaré, com
presença confirmada por volta de 1.100 A.P (antes do presente)399.
Os sítios da Fase Cricaré ocorrem próximos às margens de rios, com grande
concentração no vale do rio Doce, norte do estado. A cerâmica dessa fase é friável,
temperada com quartzo, feldspato e raramente mica. Além dos fragmentos simples e da
pintura policrômica característica, branco, vermelho e preto, ocorre também decoração
plástica (corrugada, ungulada, incisa, escovada, entalhada e ponteada). Pequena
quantidade de material lítico, ocorrendo afiadores, lascas de quartzo e machados polidos.
Em Anchieta, há registro do sítio rio Una II (ES-GU-7), localizado em terraço arenoso
ribeirinho. O material arqueológico é predominantemente cerâmico, com pequena
ocorrência de líticos lascados e polidos400.
A Fase Tucum401, mais recente que a Cricaré, é representada por dois sítios habitações,
localizados na baía de Vitória (ES-VI nº 11 e um não identificado). Ocorrem próximos a
mangues, em solo arenoso, com até 500X200 metros de diâmetro e até 45 centímetros de
profundidade. A cerâmica é predominantemente simples, acordelada, temperada com
quartzo e caco moído. Entre os fragmentos decorados, a pintura policrômica (branco,
vermelho e preto) é a mais freqüente, ocorrendo também decoração plástica (corrugada,
ungulada, escovada, pinçada, entalhada e ponteada). As formas mais comuns são tigelas
e bacias com bordas arredondadas e inclinadas para fora, e bases arredondadas ou
cônicas, ocorrendo também peças retangulares e elípticas. A indústria lítica é pouco

395

(JP ENGENHARIA, 1995).
(JP ENGENHARIA, 1995).
(CARVALHO, 1987).
398
(NEVES, 1943; RUSCHI, 1953; ORSSICH, 1981).
399
Datação de 1055 +-80 AP. (SI-828) obtida para o Sítio ES-GU-1 em Piúma (Perota, 1975).
400
(JP ENGENHARIA, 1995).
401
(PEROTA, 1975) faz referência a essa fase como pertencente á sub-tradição Corrugada – Escovada. Em outras publicações,
entretanto, menciona apenas a sub-tradição Pintada no estado. Consultado, informou que os dados foram insuficientes para sustentar
a divisão em duas sub-tradições no Espírito Santo.
396
397
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representativa, formada por batedores, machados polidos e lascas de quartzo. Uma
datação por C14 de 1390 ± 70 d.C. (SI-832) foi obtida próxima de Vitória402.
Em Guarapari, o sítio “Areal de Guarapari”, registrado por Machado403 após vistoria para
apuração de denúncia junto ao IPHAN, está possivelmente relacionado a essa fase,
considerando as características para ela estabelecidas. Está situado em área de restinga
próximo ao mangue, na Fazenda Córrego Falso, localidade de Aldeia Velha. Em um raio
de aproximadamente 200 metros, área de exploração clandestina de areia, foi observada
grande quantidade de fragmentos cerâmicos, com a decoração policrômica típica tupiguarani, além de decoração ungulada. Os fragmentos pertenciam tanto a peças de
grandes dimensões quanto a vasilhames pequenos. Um possível batedor também foi
encontrado.
É possível que o sítio cerâmico mencionado por Perota em comunicação pessoal esteja
relacionado a essa tradição, também encontrado em areal. Ainda não registrado, deverá
ser identificado durante a realização do programa de prospecções.

3.4.1.3 Contexto Etno-Histórico
♦ A PRESENÇA INDÍGENA
O litoral do Espírito Santo provavelmente já era habitado há mais de seis mil anos quando
os colonizadores portugueses chegaram, em 1535, com o donatário dessa Capitania,
Vasco Fernandes Coutinho. Os conflitos entre europeus e indígenas foram freqüentes e
influenciaram na mudança da sede da capitania do continente (Vila Velha) para a ilha,
mais facilmente defensável (Vila de Vitória). Os ataques e as doenças dos europeus
tiveram grande efeito sobre a população indígena, com muitas baixas e fuga para o
interior.
Na região litorânea do Espírito Santo, as referências etnográficas indicam o predomínio
de índios da família Tupi, denominados Temiminó404.
Os índios Puri e Botocudo são registrados no interior do estado, o que não impede sua
circulação até o litoral. São muito temidos pelos viajantes por seu comportamento hostil405.
Os Puris, descritos como “nômades selvagens”406, circulam segundo esse autor por uma
grande área, de Minas Gerais até o litoral, onde habitavam os índios Tupi. Cultivam
mandioca, milho, batatas, abóboras e outros vegetais. São hábeis caçadores, utilizando
grandes e robustos arcos e flechas. Suas habitações são descritas como “as mais
primitivas do mundo”, facilmente abandonadas por locais com maior abundância de
caça407.

402

(PEROTA, 1974).
Registro de sítios arqueológicos no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
404
(NIMUENDAJU, 1981).
405
(COUTINHO, 2002; MAXIMILLIANO, 1958; NIMUENDAJU, 1981; SAINT-HILAIRE, 1974).
406
(MAXIMILLIANO, 1958).
407
(MAXIMILLIANO, 1958) também menciona alguns elementos de sua cultura material, como panelas, pratos e tigelas feitos de
cabaça e cuia, além de cestos de palha e outros objetos, mas não menciona artefatos cerâmicos, líticos, ou outros identificáveis
arqueologicamente.
403
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Os Botocudos, entretanto, são citados408 como os “verdadeiros tiranos dessas terras” (do
interior), fazendo incursões rio Benevente abaixo e atacando a colônia de Iritiba409, assim
como os Puris, impedindo um maior desenvolvimento da agricultura e seu avanço para o
interior. Os próprios Puris temiam os Botocudos410.
A grande concentração de índios na região litorânea sul do estado pode ser explicada
tanto pela fertilidade de suas terras411 quanto pela piscosidade do rio Benevente, onde
também havia fartura de moluscos. O nome Reritiba (antiga denominação de Anchieta),
em tupi, significa ostreira412.

408

(MAXIMILIANO, 1958) e (SAINT-HILAIRE, 1974).
Denominação também usada por Maximiliano (1958) para se referir a Reritiba.
410
(SAINT-HILAIRE, 1974) exemplifica como os botocudos eram mal recebidos no litoral, ao ver seu acompanhante dessa etnia ser
fortemente hostilizado em Benevente. (MAXIMILIANO, 1958) cita como diversas pessoas olhavam “com grande admiração para nosso
índio Puri”, ao se hospedarem em Meaípe.
411
(SAINT-HILAIRE, 1974).
412
(MAXIMILIANO, 1958).
409
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Figura 3.4-2: Mapa Etno-histórico de Curt Nimuendajú. Recorte mostrando o predomínio
de índios Temiminó na área estudada, e a presença de índios Puri e Botocudo no interior.
Fonte: (NIMUENDAJU, 1981).
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♦ OS JESUÍTAS
- ALDEAMENTOS
Em 1551, chegam os primeiros jesuítas no Espírito Santo, com o Padre Braz Lourenço,
fundando o colégio em Vitória. Em 1557, há registros dos primeiros aldeamentos por eles
implantados. Os aldeamentos, estabelecidos em locais estratégicos já com grande
concentração de indígenas, eram apresentados como alternativa de permanência e de
proteção para os índios. Em troca dessa proteção, eram submetidos à catequese e à
negação dos seus valores culturais, sendo submetidos ao trabalho sob a coordenação
jesuíta.
Os índios da família Tupi, especialmente os Temiminó, foram aqueles com maior
presença nos aldeamentos, uma vez que eram o grupo com maior presença na área.
Os primeiros aldeamentos jesuítas foram Nossa Senhora da Conceição, para abrigar o
chefe aliado Maracajaguaçu (Gato Grande), perseguido pelos Tamoios no Rio de Janeiro.
Há referência a esse aldeamento em documento de 1557, mas sua localização original é
imprecisa.
Os primeiros portugueses a se estabelecerem na região sul do estado foram os jesuítas,
em meados do século XVI. Fundaram dois aldeamentos, Reritiba e Nossa Senhora do
Guaraparim. Essas aldeias, onde os indígenas eram concentrados para catequese e
aprendizagem de ofícios, deram origem aos atuais municípios de Anchieta e Guarapari,
respectivamente.
Em Guarapari, no final do século XVI, o Padre José de Anchieta, provincial da Companhia
de Jesus, mandou construir uma capela em homenagem a Santa Ana, em local de
assentamento goitacá, e uma residência para seus coirmãos. Esse aldeamento foi
denominado inicialmente de Aldeia de Nossa Senhora, mais tarde conhecida como Aldeia
de Santa Maria do Guaraparim, e posteriormente Aldeia de Nossa Senhora do
Guaraparim. A freguesia de Guarapari, vocábulo de origem indígena, derivado de guará
(certa ave de penas pretas) e pari (laço ou armadilha), foi criada em 1639, tornando-se
vila em 1679.
Diversas aldeias compunham as missões de Reritiba e Guaraparim: Quatinga, Jabaquara,
Araquara, Monte Urubu, Salinas, Obu e Iriri pertenciam a Reritiba; Campo, Una, Perocão,
Meahype e Mãe-Ba faziam parte da missão de Guarapari413.
Reritiba se torna rapidamente um dos principais centros jesuíticos da capitania do Espírito
Santo, junto com Reis Magos e o Colégio de Vitória. Essa foi a maior aldeia “dessa costa”,
concentrando seis mil índios414.
Com a morte de Anchieta, a falta de uma liderança forte fez com que alguns índios
abandonassem as missões de Reritiba, Guarapari e Orobó, uma vez que pertenciam a
culturas distintas e ocorriam divergências. Ainda assim, Reritiba prospera, contando com
a maior população da capitania depois de Vitória no século XVII415.
413
414

415

(JP ENGENHARIA, 1995).
(MAXIMILIANO, 1958).
(JP ENGENHARIA, 1995).

CPM RT 317/07
Setembro/07

Capítulo 3

327/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

- FAZENDAS
Os jesuítas estabeleceram também fazendas, sendo estabelecidas no sul do estado
Muribeca (no atual município de Presidente Kennedy) e Araçatiba (no atual município de
Viana). Nelas se criavam gado e plantavam cana, milho, feijão, mandioca e algodão para
garantir a subsistência dos aldeamentos e do Colégio de São Tiago, em Vitória. As
fazendas tinham currais, engenhos de açúcar, moinhos e casas de farinha, além de
estradas e canais para facilitar a comunicação e o escoamento da produção. À exceção
de Araçatiba, as instalações jesuíticas eram sempre próximas à orla marítima.
Em 1759, ano da expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, apenas o Colégio em
Vitória, as fazendas e as aldeias de Reis Magos e Reritiba permaneciam em atividade.

Figura 3.4-3: Mapa indicando os aldeamentos jesuíticos de Guaraparim e Benevente.
Fonte: José Joaquim da Rocha, 1798 (apud TEIXEIRA, 2002).
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♦ A EXPANSÃO COLONIAL
Após a expulsão dos jesuítas no século XVIII, a população tanto de Benevente quanto de
Guarapari decaiu. Ainda assim, Vila Nova de Benevente, nome adotado por Reritiba após
ser elevada a Vila em 1759, se torna próspera vila. O porto de Benevente conquistou
importância significativa, estabelecendo contato com o interior e demais portos, tanto da
Província quanto outras localidades do Império.
No início do século XIX, na ocasião de sua visita, Maximiliano considera a Vila de
Guaraparim maior que Benevente, com 1600 habitantes na vila e 3000 no distrito416.
Apesar de Guaraparim ser uma localidade pobre, com ruas não pavimentadas e casas
pequenas geralmente de um só andar, possui grandes fazendas, como a Fazenda de
Campos (segundo Coutinho, 2002, fazenda do Campo ou Coração de Jesus) e o
Engenho Velho, com centenas de escravos negros. Com o descaso dos herdeiros da
fazenda Campos, que viviam em Portugal, os escravos tomaram posse da fazenda e
formaram uma república negra. Na mesma ocasião, os escravos do Engenho Velho
também se libertaram, não se submetendo a soldados, se ocupando principalmente de
extrair produtos da mata. Ao contrário de escravos fugidos de outros lugares que se
organizam em quilombos, esses negros são amigáveis com forasteiros417.
Em 1872, é criada a Comarca de Iriritiba, formada pelas vilas de Benevente e Guarapari,
elevadas a categoria de cidade no final do mesmo século. A decadência de Anchieta,
nome adotado ao ser elevada a cidade em 1887, se inicia com a inauguração das
primeiras linhas férreas, diminuindo a importância inicial do porto como via de acesso ao
interior.
Como testemunho da ocupação colonial no município de Guarapari, que se torna
município em 1890, temos a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída pelos
jesuítas no século XVI, restando atualmente do colégio-residência anexo apenas a base.
Foi abandonada com a expulsão dos jesuítas e restaurada em 1880, com a ajuda do
governo do Espírito Santo. Nessa ocasião, perde algumas de suas características
originais. É tombada pelo IPHAN em 1970 e registrada como sítio arqueológico por Perota
em 1995.
Outro bem histórico tombado, porém pelo Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo
em 1989, são as Ruínas da Igreja de Guarapari, datada de 1677, situada no Morro da
Velha Matriz.
Em Anchieta, a ocupação colonial é registrada em alguns sítios históricos: a Igreja e
Residência de Nossa Senhora da Assunção, sede da missão de Reritiba tombada pelo
IPHAN em 1943; a Aldeia de Salinas / Missão de Reritiba (ES-GU-4); e as Ruínas do Rio
Salinas (ES-GU-3).
As Ruínas do rio Salinas se constituem de 30 colunas ainda ligadas por paredes, sendo
encontradas na superfície cerâmica neo-brasileira, portuguesa, porcelana, tijolos, telhas,
seixos lascados e lascas de quartzo. Encontram-se sobre o sítio Aldeia de Salinas da
416
417

(SAINT-HILAIRE, 1974) a considera nessa ocasião mais importante comercialmente que Itapemirim e Benevente.
(MAXIMILIANO, 1958).
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Missão de Reritiba, mas não foi possível estabelecer ligação entre as ruínas coloniais e os
vestígios do aldeamento jesuítico418.
Os vestígios da Aldeia de Salinas se constituem de lítico lascado e polido, cerâmica neobrasileira e portuguesa, sendo o refugo arqueológico encontrado a até 60 cm de
profundidade.
♦ IMPRESSÕES DOS NATURALISTAS SOBRE A ÁREA EM ESTUDO
No trecho entre Reritiba e Guaraparim, alguns autores419 citam os recursos naturais
diversificados, como matas e mangues próximos ao litoral, sendo a pesca muito
abundante na região. Também mencionam algumas povoações de pescadores, como
Obu, constituída por algumas cabanas, e Meahype ou Miaipé (Meaípe), com mais
moradores de fisionomia mestiça.
O trecho entre Guarapari e Ponta da Fruta é considerado menos fértil pelos viajantes do
século XIX420 do que aquele mais ao sul (entre Reritiba e Guaraparim), e também
assolado por formigas421.
O trecho do litoral entre a Ribeira do Una e a Ponta da Fruta, é descrito na literatura422:
“Mais longe, atravessei terrenos arenosos, nos quais a vegetação é a das restingas;
rodeei os pântanos e afinal me vi de novo às margens do mar, da qual me havia
distanciado por certo tempo. Aqui a praia arenosa e despida de vegetação é mais extensa
que em todas as outras partes em que eu havia acompanhado o rio, mas, para além da
praia, o terreno é elevado.”
Em Ponta da Fruta, estudo de 1958423 menciona uma aldeia dispersa onde descendentes
de negros portugueses viviam da pesca e de suas plantações.
Dessa forma, percebe-se que a área em estudo, ao menos em seu trecho junto à costa,
possuía poucos habitantes no início do século XIX, sendo mencionada apenas a
localidade de Una, atualmente parte da APA. O solo dessa região era considerado um
território menos fértil que os situados mais ao sul, que assim abrigariam uma maior
densidade indígena. Tal aspecto pode ter se refletido nas ocorrências arqueológicas, com
menor quantidade de informações registradas nessa área.

418

(JP ENGENHARIA, 1995).
(MAXIMILIANO, 1958; SAINT-HILAIRE, 1974).
(SAINT-HILAIRE, 1974; COUTINHO, 2002).
421
(SAINT-HILAIRE, 1974) cita a localidade de Perocão (também mencionada por COUTINHO, 2002 e MAXIMILLIANO, 1958), com
terras cultivadas e habitações de negros, e a de Una, com cabanas mal conservadas, cujos habitantes recolhem sal de excelente
qualidade. Essas duas localidades, situadas junto aos rios homônimos, são citadas também como aldeias de visita jesuítas (JP
ENGENHARIA, 1995).
422
(SAINT-HILAIRE, 1974).
423
(MAXIMILLIANO, 1958).
419
420
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3.4.1.4 Resultados de Campo
Não há registro de sítios na área do PEPCV ou na APA, porém algumas informações
referentes à presença de possíveis indicadores arqueológicos devem ser investigadas. O
professor Celso Perota indicou a existência de vestígios malacológicos nas proximidades
da Lagoa Caraís. Ainda que aparentemente recentes, é um local com potencial para
ocorrência de sítios arqueológicos, devendo ser alvo de investigações adicionais.
O Sr. Ivo Antônio Santana424, morador da APA há 26 anos, informou que subindo o rio
Una, a cerca de dois quilômetros da foz (próximo a uma ponte nova), havia uma aldeia
indígena. Prospecções no local são também indicadas para verificar a presença de
vestígios.
“Toninho Mateiro”, morador nascido e criado na localidade de Jabuticaba, dentro da APA,
informou ter encontrado vestígios malacológicos e cerâmicos na área do Parque. Esses
estariam perto das dunas, ao redor da mata e perto do brejo. Também já encontrou há
cerca de 10 anos conchas e fragmentos de cerâmica em Jabuticaba, porém atualmente é
área de pasto, sendo difícil encontrar algo. Possíveis lâminas de machado, identificadas
por ele como “coriscos”, foram encontradas pelo informante em Jabuticaba e em
elevações dentro do parque, chamadas de “ilhas”.
Técnico do corpo funcional do PEPCV informou que em diversos locais da APA são
encontradas concentrações de conchas, observadas ao escavar em turfeiras. Segundo
ele, a presença dessas conchas é explicada pela regressão marinha, porém não formam
uma faixa contínua, mas concentrações em determinados pontos. Apesar da possibilidade
de serem ocorrências naturais, esses locais devem ser investigados durante a
prospecção por serem atrativos para populações pretéritas.
O botânico José Manoel Lucio Gomes, conhecedor da área do parque, indicou um
possível local de interesse arqueológico, um afloramento rochoso próximo à lagoa de
Caraí, que deve ser investigado durante a prospecção. Tais afloramentos podem ser
utilizados como fonte de matéria prima, ou como base para polidores, afiadores ou arte
rupestre. Esse pesquisador também informou ter encontrado uma lâmina de machado em
pedra polida em seringal na localidade de Tartaruga, já próximo à cidade de Guarapari,
cerca de 20 anos atrás.
O Sr. Celso Maioli informou que durante a construção da RODOSOL foram encontradas
concentrações de conchas, o que também pode indicar a presença de sítios
arqueológicos. Consultado, o Sr. Ricardo Miranda Braga, responsável pela área de meio
ambiente da R, informou que esses vestígios foram evidenciados durante um corte da
estrada próximo ao Perocão, no quilômetro 45. Está então fora da área em estudo, cerca
de 3 quilômetros ao sul da APA.
O objetivo nesse momento, conforme expresso anteriormente, não foi realizar uma
investigação intensiva, mas obter o conhecimento geral da área e indicações sobre a
existência de sítios arqueológicos. Entretanto, pesquisas aprofundadas deverão ser
realizadas com a implantação dos programas subseqüentes propostos, localizando,

424

Presidente da Associação de Moradores de Santa Mônica.
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delimitando e avaliando os possíveis sítios indicados e identificando outros, assegurando
sua proteção.

3.4.1.5 Considerações Finais
Poucos estudos foram realizados na região em estudo, não sendo registrados até o
momento sítios arqueológicos dentro da área do parque ou da APA. As entrevistas
realizadas, entretanto, indicaram a existência de alguns possíveis vestígios arqueológicos
que devem ser investigados.
Apesar da grande riqueza arqueológica do litoral sul do Espírito Santo, o processo de
destruição dos sítios arqueológicos é intenso. Os mesmos atrativos encontrados pelo
homem pré-histórico para se fixar em um local, como variedade de recursos alimentares,
disponibilidade de água potável e acessibilidade, foram também buscados pelos
colonizadores. Com isso, muitos assentamentos coloniais se deram em locais
anteriormente habitados pelas populações nativas. A expansão do povoamento no litoral
agravou o processo de destruição de sítios arqueológicos.
Alguns sítios foram mais intensamente atingidos, devido à utilização econômica dos
mesmos. Nesse caso, se incluem os sambaquis, explorados desde o século XVII para a
fabricação de cal destinada a construções.
Dessa forma, os sítios arqueológicos litorâneos acabaram se tornando raros, aumentando
seu valor para estudos. Por ser uma área ainda relativamente bem preservada, é possível
que sítios arqueológicos ainda desconhecidos venham a ser localizados no parque,
apesar dessa área não ter indicativos de ocupação etno-histórica tão densa quanto o sul
de Guarapari.
Os estudos arqueológicos anteriores indicam que os sítios prováveis nesse ambiente
poderiam estar relacionados a diversos períodos culturais, desde o pré-cerâmico até o
colonial.
Dessa forma, considerando o contexto pré-histórico e etno-histórico regional, o acelerado
processo de destruição dos testemunhos do passado no litoral, e os possíveis indícios
informados, recomendam-se a intensificação das pesquisas arqueológicas nas áreas do
Parque e da APA, conforme proposto no programa a ser implantado com a continuidade
do projeto.
A identificação de sítios arqueológicos na área do parque agregará valor ao mesmo, que
além do valor ambiental terá ainda como atrativo o registro de sociedades humanas
pretéritas. Poderá ser fonte de conhecimento do passado não apenas para
pesquisadores, mas para a comunidade que o freqüenta.
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3.4.2 SOCIOECONOMIA
3.4.2.1 Inserção Municipal e Metropolitana
Sob o ponto de vista urbanístico, a APA de Setiba e o PEPCV destacam-se
particularmente por estarem situados na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV),
em meio à maior conurbação urbana e principal pólo de concentração de população e
atividades econômicas do estado do Espírito Santo.
Além de despontar como a mais extensa e principal área de preservação natural da
RMGV, este mosaico de unidades de conservação assume características singulares
frente ao conjunto dos municípios metropolitanos, dada sua localização no município de
Guarapari e sua proximidade aos municípios de Vila Velha e Vitória.
Enquanto um dos principais balneários do estado, o município de Guarapari detém uma
dinâmica urbana de forte expressão turística a qual promove elevado aumento sazonal de
população e acirra atuações do mercado imobiliário e da indústria da construção civil
voltadas ao seu atendimento. Em paralelo, tal condição atribui ao município graus de
atratividade capazes de promover a expansão de sua malha urbana em direções opostas
às áreas de maior valor de mercado, conformando uma periferia desordenada e de baixa
qualidade urbana.
De forma semelhante, todavia por fatores diversos, os municípios de Vila Velha e Vitória
apresentam dinâmicas de expansão urbana decorrentes de elevadas demandas por
imóveis residenciais e comerciais, intensificando continuamente processos que exaurem a
oferta de terras passíveis de ocupação nesses municípios, sobrecarregando tanto suas
áreas de maior qualidade urbana quanto suas periferias.
Segundo estudo do Instituto Jones dos Santos Neves425, identificou-se 902 edifícios acima
de quatro pavimentos produzidos nos municípios de Vitória, Vila Velha Guarapari apenas
no período compreendido entre os anos de 1990 e 2002. Respectivamente, esses três
municípios concentraram 47%, 30% e 23% do total das unidades identificadas, o que
demonstra relativo grau de eqüidade na distribuição espacial das recentes atividades
imobiliárias neste setor.
Simultaneamente, observa-se significativa expansão das atividades no setor de
condomínios horizontais e de loteamentos destinados às classes de médio e elevado
poder aquisitivo, cuja produção distribui-se predominantemente em áreas de maiores
dimensões ainda disponíveis no território metropolitano, com destaque para os municípios
de Serra e Guarapari.
Neste cenário, evidenciam-se o significado e as pressões exercidas sobre a extensão
territorial da APA de Setiba e do PEPCV (circundado por diversos empreendimentos
imobiliários com elevada densidade de ocupação ou ainda de ocupação bastante
rarefeita, destinados tanto a contingentes de veranistas quanto a populações residentes
dos municípios de Vila Velha e, sobretudo, de Guarapari).

425

(IJSN, 2004). RMGV: Verticalização e Reestruração Urbana.
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O conjunto conurbado (situado na APA de Setiba) de Terra Vermelha e os balneários de
Interlagos, Ponta da Fruta e Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, bem como Praia da
Sereia, em Guarapari, representam os principais exemplos de grandes ocupações
situadas próximas ao limite norte do PEPCV. No limite sul do PEPCV, destaca-se o
balneário de Setiba e alguns loteamentos.
Em meio às fortes pressões de ocupação exercidas pela dinâmica urbana descrita e pela
vizinhança com estas e outras áreas já em franco processo de expansão, ressalta o fato
do PEPCV e da APA de Setiba estarem totalmente inseridos no perímetro urbano do
município de Guarapari, o que lhes conferem duas situações peculiares e antagônicas
frente à legislação urbanística.
Por localizar-se em área urbana municipal, o território do Parque seria passível de
parcelamento segundo as regulamentações previstas nas leis federal e estadual, as quais
regulamentam o parcelamento do solo urbano nas respectivas esferas Federal e
Estadual. Todavia, sua condição de Parque Estadual lhe confere as condições de uso
especificadas pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, a qual institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
Em tais circunstâncias, a primeira situação poderia sugerir conflitos no sentido de
possibilidades de parcelamento neste território. Entretanto, ressalta a competência
estadual no que se refere à prevalência por sua preservação, devendo a legislação
municipal aliar-se neste intuito.
A elaboração ou revisão de leis municipais de uso e ocupação do solo, bem como de
legislações de caráter especificamente ambiental, deverão considerar entre suas
prioridades a localização urbana do PEPCV e da APA de Setiba.
Observa-se que o atual processo de elaboração do Plano Diretor Municipal (PDM) de
Guarapari assume importância singular neste sentido. Nos estudos técnicos e discussões
comunitárias que embasarão as regulamentações de uso e ocupação do solo em toda
extensão do território municipal, o PEPCV deverá ser considerado como um dos
principais objetos de análise, sendo priorizadas avaliações que disseminem sua
importância enquanto Unidade de Conservação e que estabeleçam normas e diretrizes
legais e comunitárias de preservação e integração sustentável ao desenvolvimento
municipal e à dinâmica de expansão urbana em curso.

3.4.2.2 Uso e Ocupação do Solo nos Municípios de Guarapari e Vila Velha
3.4.2.2.1 Infra-Estrutura de Serviços e Equipamentos
♦

SAÚDE

A infra-estrutura de saúde existente nos municípios de Guarapari e de Vila Velha é das
melhores do estado, servindo, inclusive, para atender aos municípios circunvizinhos, tanto
na rede pública quanto na rede particular.
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Em Guarapari, segundo constam nos dados oficiais426, existiam, em 2003, 91 unidades
ambulatoriais cadastradas, sendo 39 consultórios médicos, 19 clínicas especializadas, 13
postos de saúde, 7 policlínicas, 6 centros de saúde (unidade básica) e 2 hospitais gerais.
Embora seja visível que a tabela 3.4-1 encontra-se incompleta, visto que não existe
apenas 1 consultório isolado no município de Vila Velha, nem existam apenas 44 do total
destas unidades, vale destacar, que dentre as unidades ambulatoriais cadastradas no
município427, 18 são centros de saúde, 4 postos de saúde, 5 unidades de saúde da família,
3 hospitais especializados e 4 hospitais de atendimento geral.

MUNICÍPIOS

UNIDADES AMBULATORIAIS

Guarapari

Vila Velha

Centro de saúde/unidade básica
Clínica especializada/ambulatório de especialidade
Consultório isolado
Hospital especializado
Hospital geral
Policlínica
Posto de saúde
Pronto socorro geral
Unidade de apoio diagnose e terapia (sadt isolado)
Unidade de saúde da família-isolado
Unidade de vigilância sanitária/epidemiologia-isolado
Unidade mista
Unidade móvel terrestre

06
19
39
02
07
13
01
01
02
01

18
5
1
3
4

TOTAL
Fonte: Ministério da Saúde/Datasus – Cnes, 2003.

91

44

4

5
4

Tabela 3.4-1: Unidades Ambulatoriais Cadastradas - E.S.

O número de leitos cadastrados em ambos os municípios também é expressivo,
especialmente em Vila Velha, com 505 leitos, sendo 464 disponíveis dentro do sistema
SUS, sendo predominantes os leitos para atendimento clínico, (220 leitos SUS dentre os
238 existentes), seguido dos leitos cirúrgicos, que totalizam 212 sendo 193 disponíveis
para o SUS, segundo dados da tabela 3.4-2.
Em Guarapari são 92 os leitos cadastrados existentes, sendo 89 os pertencentes à rede
SUS. Da mesma forma que em Vila Velha predominam os leitos disponíveis para o
atendimento clínico, seguido do atendimento cirúrgico, perfazendo 68 e 24,
respectivamente.

426
427

(DATASUS,2003).
(DATASUS, 2003).
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TIPOS DE LEITOS
Existente
Sus
Existente
Clínico
Sus
Existente
Complementar
Sus
Existente
Total geral
Sus
Fonte: Ministério da Saúde/Datasus – Cnes, 2003
Cirúrgico

MUNICÍPIOS
Guarapari
Vila Velha
24
212
23
193
68
238
66
220
55
51
92
505
89
464

Tabela 3.4-2: Leitos Cadastrados por Municípios - E.S.

Os profissionais cadastrados na rede de saúde dos municípios analisados totalizam, no
município de Vila Velha, 1.228 e em Guarapari, 312. A maior parte dos profissionais
cadastrados são de nível técnico a médio além de médicos, conforme demonstram os
dados da Tabela 3.4-3.
Também é relevante o número de profissionais ligados ao PSF - Programa de Saúde da
Família, programa que tem tido uma importância muito grande no acompanhamento e na
prevenção de doenças junto às famílias, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Em
Guarapari são 35 agentes comunitários e 11 enfermeiros. Em Vila Velha são 92 agentes
comunitários e 21 enfermeiros.
Os profissionais de odontologia também aparecem em número elevado em ambos os
municípios, totalizando 19 em Guarapari e 27 em Vila Velha.

MUNICÍPIOS
Guarapari
Vila Velha
35
92
02
11
02
15
20
42
06
21
19
27
07
28
09
11
19
08
03
08
17
88
306
03
11
86
450
03
03
188
312
1.228

PROFISSIONAIS
Agente comunitário
Agente de saneamento
Agente de vigilância sanitária
Assistente social
Atendente de enfermagem
Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de enfermagem do PSF
Cirurgião dentista
Enfermeiro
Enfermeiro pacs
Enfermeiro PSF
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Médico de saúde da família
Médicos diversas especialidades
Outros profissionais de nível superior
Outros profissionais de nível técnico e médio
Psicólogo
Técnico de enfermagem, em geral
TOTAL
Fonte: Ministério da Saúde/Datasus - Cnes, 2003

Tabela 3.4-3: Número de Profissionais por Especialidade - E.S.
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♦ EDUCAÇÃO
- VILA VELHA
Dentre os municípios componentes da RMGV-Região Metropolitana da Grande Vitória,
Vila Velha é um dos mais povoados e é o que possui o maior número de alunos
matriculados em turmas de alfabetização (embora seja na rede particular) e em turmas de
ensino fundamental, (especificamente, de 5ª a 8ª séries), de acordo com a tabela 3.4-9.
Este município, conforme a tabela abaixo, não possui nenhuma escola sob administração
Federal, o que justifica não haver nenhum registro na tabela abaixo.

Localização

Total
Geral

Número de Alunos Matriculados
Estadual
Municipal
Ed.
Ens.
Ens.
Ed.
Ens.
Ens.
Infan- FundaTotal Infan- Fundatil
mental Médio
til
mental Médio

Federal
Total

Total

Total

89.339

-

38.018

-

Rural

517

-

20

-

-

37.998

-

Urbana 88.822

24.397 13.621 23.789 4.069
20

-

-

497

24.377 13.621 23.292 4.069

19.720

-

497

-

19.223

-

Total

Privada
Ed.
Ens.
Ens.
Infan- Fundamental Médio

27.532 4.304
-

-

27.532 4.304

16.825

6.403

-

-

16.825

6.403

Fonte: Secretaria Estadual de Educação - SEDU, Sinopse 2002.
Tabela 3.4-4: Número de alunos matriculados por nível de ensino, segundo a situação de domicílio para o
município de Vila Velha.

Destaca-se ainda, que o município de Vila Velha apresenta um elevado número de alunos
matriculados na rede privada de ensino, em todas as modalidades.
Quanto à educação infantil, esse município dispõe de poucas unidades escolares públicas
representando apenas 23,68% do total de escolas que oferecem este serviço, segundo
informações da tabela 3.4-5.
A Agenda Metropolitana de Vila Velha aponta que a educação infantil é pouco expandida,
quando se consideram as taxas de cobertura registradas para a rede de ensino em 2000:
de 3,28% para a faixa de 0 a 3 anos (em um total de 23.104 crianças), e de 41,24% para
a faixa de 4 a 6 anos (em um total de 17.676 crianças). A cobertura total é de 19,74%.
Quando comparados os dados referenciados com os obtidos para o ano de 2002, verificase que houve um crescimento com 4.069 crianças matriculadas na rede municipal e 6.173
na rede privada e filantrópica.

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS QUE MINISTRAM EDUCAÇÃO INFANTIL
Total Geral
Total

Rural

Urbana

114
114
Fonte: SEDU, Sinopse 2002.

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Total

Total

Total

Rural

Urbana

Total

-

-

27

-

27

87

Rural
-

Urbana
87

Tabela 3.4-5: Número de estabelecimentos – Educação Infantil para o município de Vila Velha.
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Dados do Censo (IBGE 2000) indicaram que em Vila Velha a taxa de alfabetização da
população com 10 ou mais anos era de 94,9%, conforme a tabela 3.4-6.
MUNICÍPIO

POPULAÇÃO TOTAL

TAXA DE ALFABETIZAÇÃO

Vila Velha

345.965

94,9%

Fonte: IBGE, 2000.
Tabela 3.4-6: Taxa de Alfabetização da População do Município de Vila Velha.

A tabela 3.4-7, que corresponde ao ensino fundamental, demonstra que em Vila Velha há
um elevado número de escolas da rede privada de ensino (50,0%) se comparamos com
as escolas públicas municipais (23,0%) e estaduais (27,0%).
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS QUE MINISTRAM ENSINO FUNDAMENTAL
Total Geral

Federal

Estadual

Municipal

Total

Rural

Urbana

Total

Total

Rural

Urbana

Total

153

4

149

-

42

1

41

35

Privada

Rural Urbana
3

Total

Rural

Urbana

76

-

76

32

Fonte: SEDU, Sinopse 2002.
Tabela 3.4-7: Número de Estabelecimentos – Ensino Fundamental para o Município de Vila Velha.

O ensino médio no município, assim como a educação infantil e o ensino fundamental,
apresenta um maior número de estabelecimentos da rede privada, de acordo com a
tabela 3.4-8.
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS QUE MINISTRAM ENSINO MÉDIO
Total Geral

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Total

Rural

Urbana

Total

Total

Rural

Urbana

Total

Total

Rural

Urbana

39

-

39

-

14

-

14

-

25

-

25

Fonte: SEDU, Sinopse 2002.
Tabela 3.4-8: Número de Estabelecimentos – Ensino Médio.

A taxa de escolarização no ensino médio, em 2000, foi de 45,6%, acima da média da
Região Metropolitana que é de 43,2% e acima da média estadual que é de 38,1%. Mas
não tem crescido nos últimos anos, o que é grave em função do aumento da população
jovem, da pressão por vagas nesse nível de ensino e da violência que atinge os jovens
pobres das periferias urbanas por falta de integração em espaços sócio-educativos. A
maioria das vagas está na rede privada, 68% em 2002. A rede pública estadual é
pequena, o que exclui uma grande parcela dos jovens do acesso a “efetivações” e
“capacidades” que a educação permite. A taxa de evasão é de 14,9% e a taxa de
distorção idade/série está calculada em 52,5%428.

428

(Agenda Metropolitana de Vila Velha, 2003).
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De modo geral a rede privada de ensino neste município apresenta um maior número de
estabelecimentos, em todas as modalidades, o que pode estar relacionado ao próprio
poder aquisitivo dos municípios.

- GUARAPARI
O sistema de ensino de Guarapari configura-se como um dos mais importantes do Litoral
Sul, por ser o município com maior número de habitantes da região e por sua proximidade
com a Grande Vitória (Tabela 3.4-9). Observa-se que os maiores volumes de matrículas
encontram-se nas turmas de ensino fundamental municipais, estaduais e privadas,
respectivamente. O número de matrículas registradas no setor privado é relativamente
baixo, apenas 13%.

Localizacão

Total
Geral

Número de Alunos Matriculados
Federal
Estadual
Municipal
Privada
Ed.
Ens.
Ens.
Ed.
Ens.
Ens.
Ed.
Ens.
Ens.
Total Total Infan- FundaTotal Infan- FundaTotal Infan- Fundatil
mental Médio
til
mental Médio
til
mental Médio

Total

27.249

-

9.194

-

5.463

Rural

2.406

-

1.035

-

858

Urbana 24.843

-

8.159

-

4.605

3.731 14.488 3.980
1.371

177

356

3.554 13.117 3.624

10.508

-

3.567

787

2.014

1.015

-

-

-

-

-

9.493

-

3.567

787

2.014

766

Fonte: SEDU, Sinopse 2002.
Tabela 3.4-9: Número de alunos matriculados por nível de ensino segundo a situação de domicílio para o
Município de Guarapari.

Guarapari apresenta uma taxa de alfabetização da população de 91,3% (Tabela 3.4-10),
sendo a maior taxa de alfabetização dentre os demais municípios componentes da região
litorânea sul do estado.
Município

População Total

Taxa de Alfabetização

Guarapari

88.400

91,5%

Fonte: IBGE, 2000.
Tabela 3.4-10: Taxa de Alfabetização da População para o Município de Guarapari.

Quanto à Educação Infantil (Tabela 3.4-11) a principal rede é a municipal, que conta com
39 unidades escolares, sendo que 16 unidades estão na zona rural. Já o setor privado
dispõe de apenas 11 (onze) escolas representando 22% das unidades escolares de
Educação Infantil.
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS QUE MINISTRAM EDUCAÇÃO INFANTIL
Total Geral

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Total

Rural

Urbana

Total

Total

Total

Rural

Urbana

Total

Rural

Urbana

50

16

34

-

-

39

16

23

11

-

10

Fonte: SEDU, Sinopse 2002.

Tabela 3.4-11: Número de estabelecimentos – Educação Infantil para o Município de Guarapari.
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O ensino fundamental em Guarapari (Tabela 3.4-12) apresenta, assim como na Educação
Infantil, um maior número de escolas sob administração municipal. A prevalência do
número de escolas municipais de ensino fundamental encontra-se na zona rural (67%),
conforme tabela abaixo. A rede estadual de ensino fundamental também possui um
expressivo número de estabelecimentos, 26 ao todo, sendo 16 deles no meio rural e 10
na área urbana.

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS QUE MINISTRAM ENSINO FUNDAMENTAL
Total Geral
Total

Rural

Federal

Urbana

76
45
31
Fonte: SEDU, Sinopse 2002.

Estadual

Municipal

Privada

Total

Total

Rural

Urbana

Total

Rural

Urbana

Total

Rural

Urbana

-

26

16

10

43

29

14

7

-

7

Tabela 3.4-12: Número de Estabelecimentos – Ensino Fundamental para o Município de Guarapari.

Em análise do número de estabelecimentos de ensino médio (Tabela 3.4-13) neste
município, nota-se que este segmento conta com pouquíssimos estabelecimentos,
apenas 10, sendo 05 estabelecimentos estaduais e 05 privados.
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS QUE MINISTRAM ENSINO MÉDIO
Total Geral

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Total

Rural

Urbana

Total

Total

Rural

Urbana

Total

Total

Rural

Urbana

10

1

9

-

5

1

4

-

5

-

5

Fonte: SEDU, Sinopse 2002.
Tabela 3.4-13: Número de Estabelecimentos – Ensino Médio para o município de Guarapari.

Isto pode estar relacionado à hipótese do município estar situado nas proximidades da
Grande Vitória, compondo a Região Metropolitana da Grande Vitória, que oferece um
melhor sistema educacional para qualificação de jovens nessa faixa etária.
♦ ENERGIA ELÉTRICA
A eletrificação nesses municípios apresenta uma elevada cobertura, crescente entre 1991
e 2000, conforme pode-se verificar pelos dados abaixo da Tabela 3.4-14. Em Vila Velha, o
percentual de cobertura era de 99,25 % em 1991 e 99,79 em 2000. Em Guarapari a
cobertura se estendeu de 96,11% para 99,20% no período.
MUNICÍPIO

% DE PESSOAS QUE VIVEM EM DOMICÍLIOS COM ENERGIA ELÉTRICA
1991

2000

Guarapari

96,11

99,20

Vila Velha

99,25

99,79

Fonte: IPEA: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000.
Tabela 3.4-14: Percentual de Pessoas em Domicílios com Acesso aos Serviços de Energia Elétrica,1991-2000.
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O número de consumidores no município de Vila Velha, em 2002, era de 128.349, e seu
consumo atingiu 463,79 milhões de KWh, com um consumo per capita de 361,35 KWh.
Em Guarapari, no ano de 2002, existiam 48.157 consumidores que perfaziam um
consumo de 114,432 KWh, com um consumo per capita de 337,623 KWh, como consta
dos dados da Tabela 3.4-15.

Vila Velha

128.349

CONSUMO
(KWH)
463.793.454

Guarapari

48.157

114.432.196

349.411

2.957.947.711

MUNICÍPIO

CONSUMIDORES

TOTAL
Fonte: ESCELSA/IPES, 2002.

Tabela 3.4-15: Consumidores e consumo de energia elétrica, 2002.

♦

CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Eram 70.613 as ligações de água existentes em Vila Velha, segundo dados de 2001, que
atendiam a 116.452 economias (Tabela 3.4-16). A maior cobertura deste serviço ocorre
na área residencial, detendo 65.630 economias em 108.405. A atividade comercial
aparece como a segunda maior consumidora, seguida da pública e da industrial.
Guarapari possuía, em 2001, 21.146 ligações em atendimento a 45.454 economias,
sendo predominantes as ligações residenciais, totalizando 19.714 ligações para 43.415
economias. Assim como em Vila Velha, o abastecimento comercial, industrial e público
são bem menos expressivos que o residencial.
MUNICÍPIO/
ESTADO

LIGAÇÕES
Residencial

Comercial

Industrial

Pública

Total

Vila Velha

65.630

3.911

294

778

70.613

Guarapari

19.714

1.135

100

197

21.146

Pública

Total

MUNICÍPIO/
ESTADO

ECONOMIAS (*)
Residencial

Comercial

Industrial

Vila Velha

108.405

6.864

327

856

116.452

Guarapari

43.415

1.696

115

228

45.454

Fonte: CESAN/ IPES, 2001.
(*)- Economias- Unidades domiciliares atendidas.
Tabela 3.4-16: Ligações e Economias de água, por categoria, 2001.

Em Vila Velha, aproximadamente 93% de ligações e economias pertencem à categoria
residencial, e aproximadamente 5,6% a categoria comercial.
Segundo o Diagnóstico de Saneamento e Meio Ambiente da prefeitura de Vila Velha
realizado em 2003, o abastecimento de água no município atinge 95% da população. O
único manancial que abastece o município é o rio Jucu, cuja captação se localiza no
município de Cariacica. A água captada do rio Jucu é tratada nas quatro Estações de
Tratamento de Água (ETA) existentes no município. Na área rural, apenas as localidades
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de Seringal e Camboapina, através do Programa Pró-Rural, foram contempladas com um
sistema desenvolvido pela CESAN para a população local, com uma Estação de
Tratamento de Água com capacidade para 3,0 l/s.
♦

SANEAMENTO BÁSICO

No município de Vila Velha, em 1991, o percentual de pessoas vivendo em domicílios
com água encanada era de 91,54% passando para 96,40% em 2000. Com banheiro e
água encanada o aumento foi de 89,43% para 94,51%. No que tange ao lixo, enquanto
em 1991, 83,50% da população contava com o serviço de coleta, em 2000 esse número
aumentou para 96,21% (Tabela 3.4-17).

MUNICÍPIO

DE PESSOAS QUE VIVEM EM
DOMICÍLIOS COM ÁGUA
ENCANADA

DE PESSOAS QUE VIVEM EM DE PESSOAS QUE VIVEM EM
DOMICÍLIOS COM
DOMICÍLIOS URBANOS COM
BANHEIRO(*) E ÁGUA
SERVIÇO DE COLETA DE
ENCANADA
LIXO

1991

2000

1991

2000

1991

2000

Vila Velha

91,54

96,40

89,43

94,51

83,50

96,21

Guarapari

86,02

96,14

83,22

94,27

54,96

90,00

Fonte: IPEA: Atlas de Desenvolvimento Humano, 2000.
(*) Construído dentro dos padrões sanitários aceitos.

Tabela 3.4-17: Saneamento. Percentual de Pessoas em Domicílios com água encanada, banheiro e água
encanada, e serviço de coleta de lixo, 1991-2000. (Em %)

♦

TELECOMUNICAÇÕES

Em Vila Velha, existem sete empresas que produzem jornais, duas emissoras de rádio e
uma revista. Em Guarapari existem quatro jornais, uma emissora de rádio, duas revistas e
uma emissora de televisão, conforme dados disponíveis na tabela abaixo (Tabela 3.4-18).
IDENTIFICAÇÃO

VILA VELHA

GUARAPARI

Emissora de Rádio

2

1

Jornais

7

4

Revistas

1

2

Emissora de Televisão

-

1

Fonte: IPES/Agência de Notícias-ES.
Tabela 3.4-18: Empresa de comunicação – 2000.

Vila Velha possui 165 unidades dos correios, sendo 12 agências (dos tipos própria,
comercial e franqueada), 97 caixas de coletas, 45 caixas postais comunitárias, 8 postos
de vendas de produtos, além de 3 centros de distribuição domiciliária. Guarapari possui
61 unidades de correios sendo 25 caixas de correio, 19 caixas postais comunitárias e 11
postos de venda de produtos, como se verifica pelos dados abaixo da Tabela 3.4-19.
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IDENTIFICAÇÃO

VILA VELHA

GUARAPARI

Agências de Correios Própria

3

1

Agências de Correios Comerciais- tipo1

2

-

Agências de Correios Franqueada

7

1

Agências de Correios Satélite

-

-

Agências de Correios Comunitária

-

3

Caixa de Coleta

97

25

Centro de Distribuição Domiciliária

3

1

Caixa Postal Comunitária

45

19

Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas

-

-

Posto dos Correios

-

-

Posto de Venda de Produtos

8

11

165

61

TOTAL
Fonte: IPES/ Empresa de Correios e Telégrafos – ECT.

Tabela 3.4-19: Agências de correios e postos de vendas de produtos, por tipo – 2002.

Em Vila Velha, duas operadoras prestam serviços de telefonia fixa e celular. O município
abriga atualmente, na Rodovia do Sol, em Itaparica, o CALL CENTER da EMBRATEL,
que se constitui em uma grande central de serviços telefônicos, permitindo uma
integração rápida e eficiente dos serviços telefônicos locais com os demais serviços do
Brasil e do mundo.
♦

TRANSPORTES

- AÉREO
Há em Vila Velha um aeródromo situado na Barra do Jucu com capacidade de uso
somente para pequenas aeronaves.
No litoral sul do estado está localizado o Aeroporto Municipal de Guarapari, que opera
com uma pista de 1320 metros, balizamento noturno e capacidade para vôos particulares
em aeronaves de até 50 passageiros.

- MARÍTIMO
Os municípios de Vitória e Vila Velha dispõem de um porto, o Porto de Vitória, composto
por 6 terminais, subdivididos em 13 berços de atracação, sendo que alguns terminais
estão localizados em Vila Velha:


Cais de Capuaba: É composto por dois terminais: Terminal de Vila Velha (TVV):
com dois berços de atracação, operando a movimentação de contêineres, mármore,
granito e cargas em geral e Terminal Codesa: com dois berços que operam produtos
agrícolas e cargas em geral.
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Cais de Paul: Possui dois berços, sendo que atualmente um está arrendado a PEIÚ
S/A para movimentação de granel sólido, e outro arrendado a CVRD, operando
exclusivamente com ferro-gusa.



Terminal de Granéis Líquidos: Operado pela Frannel e TA Distribuidoras de
Petróleo, este terminal está destinado à movimentação de derivados de petróleo e
álcool. Pode receber navios de até 162 metros de comprimento.



Companhia Portuária Vila Velha (CPVV): Opera com cargas da indústria de extração
e refino de petróleo, cargas em geral e contêineres, podendo atracar navios de até 250
metros de comprimento. Seu funcionamento ocorre através de um contrato de adesão
com o Ministério dos Transportes.

Figura 3.4-4: Porto de Vitória (Retro-área de Vila Velha).
Destaque para CPVV e Cais de Capuaba.

O município de Guarapari dispõe de barcos de passeio que oferecem rotas turísticas ao
longo da costa, além de possuir um grande número de barcos pesqueiros, que se utilizam
dos terminais pesqueiros existentes no município e na região. Esses terminais estão
localizados na prainha de Muquiçaba, na foz do rio Perocão, no centro da sede municipal
e na foz do rio Una, assim como na praia de Meaípe encontram-se várias embarcações
ancoradas.
♦

INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA

- MUNICÍPIO DE GUARAPARI
O turismo em Guarapari é uma atividade de grande relevância. As belezas naturais da
cidade são os principais atrativos para os 500 a 700 mil turistas que visitam Guarapari na
alta temporada, resultando na quadruplicação de sua população no verão.
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Figura 3.4-5: Vista aérea do centro de Guarapari e suas praias.

Além das 53 praias há muitas lagoas, rios, cachoeiras, ilhas e montanhas de até 900 m,
cercadas por uma vegetação rasteira repleta de bromélias. Entre as praias mais visitadas
estão a Praia das Castanheiras, a Praia dos Namorados e a Praia da Areia Preta.
Outras praias bastante freqüentadas são a Praia do Morro; a Praia de Setiba; e a Praia de
Setibão, sede de alguns campeonatos de Surf; a Praia da Enseada Azul, onde são
praticados esportes aquáticos e de mergulho; e a Praia de Meaípe, recortada por recifes e
famosa por sua gastronomia típica. Existem quatro roteiros para passeios de escuna, que
levam o turista a vislumbrar os atrativos da costa, o que também pode ser feito locando-se
barcos a vela.
Guarapari foi classificada no XII Congresso Brasileiro de Ictiologia como a cidade dona do
fundo do mar com a maior biodiversidade de peixes, recifes e algas do Brasil, com mais
de 220 espécies identificadas. Parte dessa riqueza é exposta permanentemente na
Expomar, e também outras 200 espécies da fauna e flora brasileira e estrangeira.
A visita à cidade também pode se estender a um dos 4 parques aquáticos, e a
programação noturna se prolongar pelas boates, bares e restaurantes. Os passeios pela
orla e pelo centro da cidade oferecem muitas opções de artesanato para o turista, em
conchas, bordados, renda de Bilro, trabalhos em madeira, em vidro, panelas de barro etc.
A Prefeitura Municipal de Guarapari desenvolve o Programa de Diversificação da Oferta
Turística e o Programa de Marketing Turístico, com o objetivo de apoiar e desenvolver a
atividade turística na cidade. Guarapari possui uma rede hoteleira que conta com 37
hotéis, dos quais 4 são classificados com 4 estrelas, 30 pousadas, 3 apart hotéis, um
albergue e 3 campings. Os serviços de alimentação são oferecidos em 40 restaurantes,
além de bares e lanchonetes, segundo informações429.
429

Segundo informações do (GUIA GUARAPARI SOL, 2003).
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- MUNICÍPIO DE VILA VELHA
O município de Vila Velha possui um litoral recortado de praias. A mais visitada é a Praia
da Costa, que chama atenção pela moderna urbanização. O balneário de Ponta da Fruta
é outro local muito visitado.
Os morros também fazem parte dos atrativos naturais de Vila Velha, locais que permitem
uma vista panorâmica da cidade, como o Morro do Moreno, com 167 metros de altura,
que pode ser alcançado por carros altos e jipes; o Morro do Convento, com 154 metros de
altura, que mantém um caminho antigo, a Ladeira das Sete Voltas, uma calçada de
pedras antigas cercada de árvores (no topo está o Convento da Penha); e o Morro do
Penedo, com 136 metros de altura.
O município possui muitas áreas naturais protegidas: um Parque Municipal, uma Reserva
Ecológica Estadual, um Parque (Parque da Manteigueira) e um bem tombado pelo
Conselho Estadual de Cultura (Morro do Penedo) como Monumento Natural integrante do
Patrimônio Paisagístico Estadual, e cinco áreas protegidas, dentre as quais a Área de
Preservação Permanente da Lagoa de Cocal (onde está sendo implantado um Parque
Urbano visando proporcionar o lazer e atividades culturais à população e turistas de Vila
Velha) e a APA da Lagoa Grande, criada em 2006.
Além disso, Florestas e demais formas de vegetação natural situadas nos morros, no
entorno de lagoas, nas matas de aluvião do rio Jucu, os manguezais do rio Aribiri e do rio
Jucu, as Ilhas Itatiaia, Ilha dos Pacotes e Ilha das Garças constituem Áreas de
Preservação Permanente, e Áreas de Interesse Paisagístico e Cultural de Vila Velha.
A colonização do Espírito Santo começou por Vila Velha, e por isso sua história e cultura
estão extremamente ligadas à própria História do estado.
Seu patrimônio cultural inclui monumentos religiosos, entre os quais estão a Igreja Nossa
Senhora do Rosário (1573), que é a mais antiga do Estado; a Igreja Nossa Senhora dos
Navegantes (1945) localizada no Morro do Cruzeiro; e o Convento da Penha (construído
entre 1570 e 1644 pelo Frei Pedro Palácios), o mais antigo santuário mariano do país, é o
maior ponto turístico-religioso do estado, atraindo fiéis que participam de missas diárias.
Do local pode-se avistar Vila Velha, Vitória e arredores.
Outros atrativos culturais são: Farol de Santa Luzia (1870), Gruta do Frei Pedro Palácios
– a primeira residência do Frei no estado, situada no Morro do Convento – e Sítio
Histórico da Prainha, que é formado pela Praia da Prainha, Forte Piratininga, Museu
Etnográfico, Museu Homero Massena, obelisco a Vasco Fernandes Coutinho e ao Frei
Pedro Palácios e a Praça da Bandeira.
A Fábrica de Chocolates Garoto, fundada em agosto de 1929 é um atrativo para turistas,
que podem ir até a lojinha da fábrica e comprar chocolates.
Existe disponibilidade de 4.318 leitos nos 38 estabelecimentos de hospedagem da
cidade430.

430

Leitos de Hospedagem: 15 Hotéis com 1.738 leitos, 16 Pousadas com 1.122 leitos, dois Flats com 521 leitos, dois Apart Hotéis com
um total de 714 leitos, um Chalé para temporada com 62 leitos, um Albergue com 96 leitos. Há um camping com capacidade para 500
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Com base na mesma fonte, verifica-se que os serviços de alimentação são oferecidos em
279 restaurantes e bares da cidade. Os serviços bancários podem ser efetuados nas 21
unidades Bancárias (há sete diferentes bancos) ou nos cinco postos de auto-atendimento.
O lazer para o turista e moradores de Vila Velha conta com nove espaços de
entretenimento, entre parques aquáticos e centro de lazer e esporte. Para o lazer noturno
a diversão acontece nos oito clubes e boates da cidade.
3.4.2.2.2 Dinâmica Populacional
A proximidade desses municípios à capital determina, junto a outros fatores próprios de
atração populacional, o expressivo crescimento demográfico desses municípios ao longo
dos anos, o que determina uma taxa anual de crescimento acima do patamar estadual,
para ambos os municípios, especialmente para Vila Velha. Segundo dados da tabela
abaixo (Tabela 3.4-20), pode-se verificar que a taxa geométrica anual de crescimento, no
período 1991 -2000, foi de 2,98 para Vila Velha e 4,07 para Guarapari enquanto a taxa
estadual foi de 1,96. No período 2000-2004, quando a taxa estadual alcançou 2 pontos
Vila Velha obteve uma taxa de 2,86 e Guarapari 3,66.
Como destacada anteriormente a proximidade da capital, fazendo com que esses
municípios conformem, na atualidade, a área que compõe a RMGV - Região
Metropolitana da Grande Vitória, aliada às características específicas de cada um que
definem seu grau de atratividade populacional, determinam o crescimento expressivo de
população nesses municípios. No caso de Guarapari, além de sua localização dentro da
RMGV, seu perfil turístico e sua dinâmica urbana são fortes fatores de crescimento
demográfico (Tabela 3.4-20). A proximidade visceral de Vila Velha à capital faz com que
esse município divida investimentos com Vitória (em alguns setores), sendo um dos
espaços de expansão do centro urbano estadual, a Grande Vitória, determina seu
expressivo crescimento populacional.
POPULAÇÃO
1991

POPULAÇÃO
2000

POPULAÇÃO
2002

Vila Velha

265.586

345.965

362.877

387.204

TAXA
GEOMÉTRICA
DE
CRESCIMENTO
ANUAL (**)
2,98 - 2,86

Guarapari
Estado do Espírito
Santo

61.719

88.400

94.014

102.089

4,07 - 3,66

2.602.589

3.097.232

3.203.724

3.352.024

1,96 - 2,0

MUNICÍPIOS

POPULAÇÃO
2004

Fonte: IBGE/IPES.
(**) 1991/2000 - 2000/2004.

Tabela 3.4-20: População dos Municípios – Vila Velha e Guarapari.

barracas e 50 trailers, além de uma Pousada Camping com 20 leitos, segundo consta do Inventário Turístico realizado pela Prefeitura
Municipal em 2003.
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Ainda seguindo os dados da tabela anterior e analisando-se o crescimento populacional e
sua participação na composição de população estadual, conclui-se que a participação da
população desses municípios na população estadual se mantém na faixa de 12 a 14%, no
período de 1991 a 2004, com maior participação da população vilavelhense que varia de
10,2% em 1991, até 11,55% em 2004. Neste caso, a participação da população de
Guarapari no total de população do estado é pequena, representando 2 a 3%
aproximadamente no período analisado.
A composição domiciliar da população nesses municípios indica a predominância da
população urbana sobre a rural. Em Vila Velha, a população urbana, pelos dados de
2000, evidenciados na tabela 3.4-21 abaixo, agregava 99,61% da população total do
município. Em Guarapari este percentual era de 93,43%, no ano 2000. Comparativamente
ao Espírito Santo, este percentual também ultrapassa o percentual estadual, de 79,5% em
2000.
TOTAL
ABS
345.965
88.400

URBANA
ABS
344.625
82.589

RURAL
ABS
1.340
5.811

URBANA
%
99,61
93,43

RURAL
%
0,39
6,57

3.097.477

2.462.436

635.041

79,50

20,50

MUNICÍPIOS
Vila Velha
Guarapari
Estado do Espírito Santo

Fonte: IBGE – Censo Demográfico – 2000.
Tabela 3.4-21: População dos Municípios por situação de Domicílio – Vila Velha e Guarapari – 2000.

No tocante à migração para esses municípios, observa-se pelos dados da tabela 3.4-22,
que a maioria dos migrantes, tanto para Guarapari quanto para Vila Velha, são originários
dos estados da Bahia, seguidos pelos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro,
enquanto a maioria dos migrantes para o ES são de origem mineira.
Mesorregiões
e Municípios
Total ES

Região
Outros Estados
Região
Região
Brasil sem
Nordeste
da Região Sudeste
Total Região
CentroExterior
Sul
especificação
Outros
Minas
Rio
de
São
Norte
Oeste
Bahia
Estados
Gerais Janeiro Paulo
131.608 5.463
6.235 31.743 38.516 28.927 11.850 2.799
3.636
925
1.514

Guarapari

9.263

76

334

3.111

2.089

1.883

801

189

544

151

84

Vila velha

23.671

986

1 041

5.821

5.377

6.017

2.290

767

916

63

394

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000.

Tabela 3.4-22: Pessoas de 5 anos ou mais de idade que não residiam no Espírito Santo em 31/7/1995.

3.4.2.3 Uso e Ocupação do Solo na APA de Setiba
O histórico do uso e ocupação do solo na APA de Setiba encontra-se vinculado à década
de 70, quando foi implantado o eixo viário no entorno do qual se verificou a expansão
urbana, inicialmente motivada para o desenvolvimento turístico da região. Nessa mesma
década com a promulgação da Lei federal N° 6.766/79 que regulamentava o
parcelamento de solo, verificou-se em um período pretérito à sua aprovação um intenso
parcelamento do solo no Brasil.
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Especificamente em Guarapari, verificou-se uma intensa atividade imobiliária com
comercialização de lotes para as seguintes localidades: Minas Gerais, Brasília, Rio de
Janeiro, São Paulo, no Brasil e no exterior, por intermédio da divulgação de informações
muitas vezes inverídicas que continham como objeto de venda terrenos situados em
região litorânea e com alto potencial de valorização. Contudo, ao contrário da propaganda
disseminada pelo setor imobiliário, as unidades revendidas a terceiros advindas de
processos irregulares de parcelamento de solo, conformavam localidades desprovidas de
infra-estrutura situadas em áreas sensíveis localizadas na bacia hidrográfica do rio Una.
Como resultante desse processo de especulação, diversos adquirentes dos produtos
imobiliários, desistiam do investimento, enquanto outros iniciavam processos judiciais
devido ao fato de a venda dos imóveis ter sido efetuada baseada em informações
improcedentes.
Após as décadas de 80 e 90, verifica-se um intenso crescimento urbano no eixo Vitória –
Guarapari, elevando a pressão antrópica sobre os recursos naturais. Atualmente, o uso
do solo no PEPCV e APA de Setiba (Tabela 3.4-23) pode ser visualizado na figura 3.4-6
(A e B), que permite constatar a densidade de ocupação nas áreas identificadas como de
uso urbano na Unidade, conforme apresentado na figura 3.4-6 (C), denotando seu uso
mais intensivo ao longo do eixo viário da Rodovia do Sol.

USO DO SOLO NO PEPCV
CLASSIFICAÇÃO
Agricultura
Lagoa
Pomar
Vegetação Nativa
Áreas Alagadas
Áreas em Regeneração

ÁREA (Ha)
6,2500
18,3900
0,4100
574,9900
726,1900
185,8000
USO DO SOLO NA APA DE SETIBA *

CLASSIFICAÇÃO
Agricultura
Área de Lazer
Área Residencial
Área Residencial Vazio
Comércio e Serviço
Pomar
Sistema Viário
Silvicultura
Vegetação Nativa
Áreas Alagadas
Áreas Degradadas

(Ha)
44,6761
17,7606
715,4872
306,4983
19,6997
76,6928
49,4832
10,8554
573,5874
930,5292
424,0824

* Exclui para efeito de cálculo a área do PEPCV.

Tabela 3.4-23: Uso do Solo no PEPCV e APA de Setiba.
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Ainda no que se refere à densidade de uso do solo, a despeito dos pretéritos processos
de parcelamento ocorridos tanto na área compreendida pela APA quanto pelo PEPCV,
observa-se que a ocupação por loteamentos, ainda hoje, não alcança graus alarmantes
de intensidade.
Por força da legislação restritiva, observa-se a estagnação de parcelamentos e mesmo de
ocupações no interior do PEPCV, onde é marcante a regeneração da vegetação sobre
áreas de loteamentos, revertendo de forma definitiva antigos arruamentos.
Já no perímetro da APA de Setiba, à exceção das citadas áreas já consolidadas nos
limites de Vila Velha/Guarapari e em Setiba, alguns loteamentos apresentaram e ainda
apresentam uma dinâmica de ocupação de baixa intensidade, promovendo esparsos
núcleos de ocupação pouco mais concentrada.
De uma forma geral, a ocupação no perímetro da APA de Setiba insere-se em um
contexto onde predomina a média e a baixa densidade de ocupação, representada pela
proporção entre lotes vazios e lotes construídos, considerando-se a edificação como o
elemento físico de maior comprometimento urbanístico para a região. Por sua vez, as
atividades de cunho agropecuário registradas em escala familiar foram relativizadas neste
sentido, uma vez tratar-se de ocupações de caráter mais propriamente socioeconômico e
não edilício.
Com base nessas fundamentações, elaborou-se o mapa de uso e ocupação do solo e de
densidade de ocupação (Figura 3.4-6 (C)).

3.4.2.3.1 Identificação dos Núcleos Populacionais Existentes na APA de Setiba
Na seqüência apresenta-se na Figura 3.4-6 (D) os principais núcleos populacionais
existentes na APA de Setiba431.

431

Vale ressaltar que o cadastro de loteamentos existentes na área da APA encontra-se em andamento, tendo sido solicitado pelo
Ministério Público, segundo informações do IEMA.
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Figura 3.4.6-A: Mapa de Uso e Ocupação do Solo no
PEPCV e APA de Setiba
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Figura 3.4.6-C: Densidade de Ocupação do Solo em Áreas
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FONTE:

Imagem de Satélite QuickBird, Maio/2005
Levantamento de Campo, Cepemar, 2006

DADOS CARTOGRÁFICOS:

ESCALA GRÁFICA:

Coordenadas UTM
Datum WGS 84
Meridiano Central -39°W
ELABORADO POR:

0

450

900
m

DATA:

Marta Oliver
Elizabeth Dell'Orto
PLANO DE MANEJO DA
APA DE SETIBA

Setembro/2007

348000

go

352000

354000

Am
ar
el
o

8

14
12

13

16

477

20

21

6

7728000

Ribeirão Ponto Doce

10
2

3

4

5

1

RODOSOL

15

7724000

o

18

Bo a
ego
Córr

Có

te
M or

Rio

ro
Pe

cã

rr e
g

oS

o lid

7722000

Ba r
ro B
ra nc

ão

m ba
Ilha Ca

o

24

RODOSOL

27
26
25

7718000

lã o

23

7718000

7722000

19

o

Rio Una

C ór
r ego

g
rr e

ta
Vis

Rod ov ia do S
ol

7724000

Có

a
Bo

7726000

7726000

17

7720000

7728000

101

7

ry
Rio Chu

9

477

7720000

356000

7730000

rr e

7730000

Có

350000

Córr ego d
o Sete

346000

7716000

7716000

22

346000

Legenda:
Pontos de Localização dos
Loteamentos e Bairros
Recursos Hídricos
Rodovias/Estradas
APA de Setiba
Parque Estadual Paulo César Vinha

348000

350000
Ponto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
21
23
24
25
26
27

Bairro/Loteamento
Centro Hípico
Ouro Branco
Ouro Verde
Aldeia do Mar
Ilha do Sol
Bela Vista
Lagoa Vermelha
Mar Azul
Recanto Verde
Mar Azul Central Park
Vilage do Sol
Vale do Luar
Recanto do Sol
Recanto do Sol 3
Laje das Pedras
Recanto do Sol 4
Mata do Atlântico
Jabuticaba
Andano
Thermas Internacional do Brasil
Loteamento Setiba
Recanto da Sereia
Setiba
Santa Mônica
Una
Elza Nader
Paturá

352000

354000

356000

Figura 3.4.6-D: Principais Núcleos Populacionais
existentes na APA
FONTE:

Levantamento de Campo, Cepemar, 2005

DADOS CARTOGRÁFICOS:
Coordenadas UTM
Datum WGS 84
Meridiano Central -39°W

ELABORADO POR:
Marta Oliver
Elizabeth Dell'Orto

ESCALA GRÁFICA:

0

500

m

DATA:
Setembro/2007

PLANO DE MANEJO DA
APA DE SETIBA

1

3.4.2.3.2 Principais Bairros e Comunidade Inseridos na APA de Setiba
Neste item são descritos os principais bairros e comunidades inseridas na APA de Setiba,
além da ocupação do solo em forma de bairros ou de comunidade rural, a infra-estrutura
existente, os aspectos populacionais e a organização em cada um deles. Descrevem-se
também as relações e/ou grau de relacionamento com a APA e o PEPCV (inserido em
sua porção territorial).

3.4.2.3.3 Caracterização dos Bairros e Grau de Integração das Comunidades Locais
A caracterização das comunidades inseridas na APA de Setiba, destaca a diversidade
das atividades humanas que existem atualmente na área, sintetizadas no item 3.4.2.3
(Uso e Ocupação do Solo). Evidencia que a economia nessa Unidade apresenta elevado
grau de complexidade e de heterogeneidade, o que implica a constatação de que
qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável deverá reconhecer que o potencial
diferenciado de impacto de cada uma das atividades antrópicas tende a reduzir a eficácia
de qualquer ação uniforme, visando a mitigá-los.
Uma primeira preocupação relaciona-se com a ocupação humana da área, que configura
um adensamento populacional desordenado ao redor da Rodovia do Sol, que já
produziu conseqüências, tais como a impermeabilização do solo, a alteração dos
ecossistemas de restinga pelas atividades de extração de areia para fornecimento à
indústria da construção civil e a contaminação da água que constituem as maiores
ameaças ao ambiente de inserção.
As atividades produtivas desenvolvidas na APA também têm potencial de alteração dos
recursos naturais. No meio rural, é generalizada a captação de água em cursos d‘água.
Já os esgotos domésticos são lançados em fossas comuns ou, minoritariamente, em
fossas sépticas. O quadro nas atividades urbanas não é muito distinto. A maioria também
é desprovida de saneamento básico. Poucas têm rede de esgoto instalada. As atividades
do setor terciário se concentram em provimento das necessidades de comércio e de
serviços da população residente, de forma não planejada, nas imediações do eixo
rodoviário (Rodovia do Sol).
O quadro diagnosticado é de que, diferentemente do preconizado pelo SNUC, a APA de
Setiba não tem alcançado o sucesso previsto inicialmente na manutenção da
biodiversidade. As razões do insucesso incluem: histórico de insuficiente apoio
institucional; conflitos de interesse relativos ao uso dos recursos naturais432;
divergências entre os entes governamentais que atuam na região de inserção da
Unidade433; recursos insuficientes e/ou intermitentes; ausência de interlocução
eficaz com os atores locais. Todas essas razões apontadas são igualmente relevantes
e têm sido objeto de ampla discussão entre o Conselho da APA de Setiba e do Governo
do estado do Espírito Santo.

432

A criação de uma área protegida, geralmente, requer a implantação de medidas restritivas em relação ao uso dos recursos
existentes pela população local, em favor dos interesses da nação e das futuras gerações.
433
O IEMA até recentemente não dispunha de quadro técnico próprio, fato que o tornava vulnerável em relação a conflitos de políticas
adotadas e ao estabelecimento de diretrizes de longo prazo e no trato com as demais instituições que atuam na região.
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Ou seja, apesar da verificação de que o relacionamento entre gestores públicos e os
atores locais evoluiu desde a criação do PEPCV e da APA de Setiba, há certo consenso
de que tratar as comunidades locais como aliadas no processo de conservação da
biodiversidade e como participantes ativos da gestão de seus próprios recursos, decidindo
sobre as metas de conservação e desenvolvimento, deve ser um intento almejado pelos
programas de conservação e de administração das áreas protegidas no Estado. Nesta
linha de raciocínio, a razão principal para este processo de inclusão reside no fato de que
envolver as comunidades no processo de gestão por parte dos responsáveis pelos
programas e gestão de áreas protegidas, habilita-as a tomar suas próprias decisões.
De forma adversa ao pretendido, o fato é que se evidenciam os conflitos no exercício da
gestão participativa. Muito provavelmente esta situação advém do receio de que possa vir
a existir uma diferença entre os interesses ambientais globais e os interesses ambientais
locais. Esta suposição de um “provável interesse local hostil” origina-se do dualismo que
coloca o ser humano e a natureza em pólos opostos. O receio dos atores engajados na
economia local é de que esta visão dualística venha a encorajar o público em geral a
dispensar um tratamento de que o meio ambiente deva ser intocado e imaculado e/ou,
que por conseguinte venha a encorajar o gestor público a conceber a conservação da
natureza como um inevitável conflito com as atividades antrópicas. Em contraparte, nesta
ótica de uma gestão alicerçada em uma visão dualista, instala-se, por parte do poder
público, o mito de que possam existir comunidades locais desprovidas de “consciência
ambiental”, que se oponham à conservação porque não entendem e nem valoram a
natureza.
Sob este prisma, não se poderia esperar que comunidades locais conservassem a
natureza, já que necessitariam primeiro ser educadas, convencidas e instruídas a
conservar. Infelizmente, esse modelo perdurou na gestão da APA e do PEPCV por algum
tempo e fez muito pouco em relação à solução de conflitos locais e, por conseguinte,
tornou-se inadequado, por não tratar os atores envolvidos no processo, em geral, como
legítimos tomadores de decisão, com percepções valiosas e direitos prioritários.
Essa visão dualista, aliada a outros fatores, como a ocupação desordenada do solo,
usos conflitantes do solo, ausência de alternativas de desenvolvimento e de
requerimento de políticas efetivas de manejo de recursos naturais e fluxo
informação inadequado, contribuiu para a ocorrência de uma série de ameaças.
Ameaças não só internas, relativas à gestão, mas principalmente externas, que
acarretaram um grau de incerteza significativo em relação à procedência da criação da
APA de Setiba quando se observavam as graves lacunas existentes relativas ao
cumprimento das finalidades para as quais foi criada.
Não obstante ao exposto, na abordagem às comunidades situadas na APA, verificou-se
que os atores locais percebem que os comportamentos que afetam a manutenção da
diversidade biológica podem ser alterados, requerendo-se para tanto a adoção de novas
abordagens para a conservação que agucem a percepção ambiental, em relação a qual
conduta consciente seguir em ambientes naturais protegidos. Entretanto, observou-se
também, que como os interesses são constantemente definidos em termos econômicos,
existe uma premente necessidade de se estabelecerem alternativas de desenvolvimento,
abrangendo, se possível, incentivos econômicos.
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O estabelecimento dessas alternativas econômicas, suscita a questão de que os
benefícios econômicos, advindos da criação das UCS, ainda são muito limitados na
escala local. Esta informação é oriunda dos levantamentos realizados na APA de Setiba,
que demonstraram que os custos econômicos dessas áreas protegidas seguem uma
tendência oposta, mesmo sabendo-se de sua relevância e de seu potencial de gerar
rendimentos significativos e assim contribuir de forma importante para as economias
locais.
A questão central apontada nas entrevistas é de que as comunidades locais
reconhecem a importância do PEPCV, mas são refratárias às restrições impostas
pelos aspectos legais decorrentes da criação da APA de Setiba, em razão de não
identificarem os benefícios sociais e econômicos e nem sequer melhoria na qualidade de
vida advinda de sua criação e/ou gestão. Ressalta-se, porém que apesar de manifestarem
essa opinião, as comunidades locais defendem uma melhoria no trato com as
questões ambientais de forma geral e demonstram uma grande preocupação com a
conservação dos recursos hídricos, em especial os que integram a bacia do rio Una.
Desta forma pairam algumas questões a serem respondidas, tais como: Como realizar
uma gestão eficaz da APA e PEPCV envolvendo efetivamente a população local no
processo? Como se identificar os bens e serviços, ou produtos que o PEPCV e a APA de
Setiba oferecem, e que são adequados para a conservação da biodiversidade e a
geração de alternativas economicamente viáveis para as comunidades locais?
Mesmo desconhecendo a resposta, os atores locais assinalam que com uma
administração apropriada, alternativas inovadoras em relação às fontes tradicionais de
manutenção das áreas protegidas passarão a ser buscadas para assegurar sua
viabilidade e existência, em longo prazo. Percebe-se que mesmo diante dos desafios a
serem enfrentados, existe o apoio da comunidade local, fato de suma importância para a
segurança dessas áreas protegidas. Assim, espera-se que uma vez inserida no processo
de gestão, a comunidade local possa contribuir de forma efetiva na formação de
paisagens sustentáveis.
Essa perspectiva sugere que o objetivo dos administradores do PEPCV e da APA venha
incrementar o valor das áreas protegidas, maximizando os seus benefícios e a quantidade
de pessoas que poderão ser beneficiadas. Tal mudança refletir-se-á no envolvimento dos
atores locais e permitirá que eles contribuam para as economias locais e para o bemestar humano, por intermédio do estabelecimento de parcerias e de cooperação com
todos os interessados e interventores que têm relações com essas UCs.
Desde que essa postura venha a ser disseminada, a expectativa é de que o conceito de
“desenvolvimento sustentável”, o qual encoraja a utilização dos recursos naturais para
gerar renda local e a inclusão da sociedade local no planejamento e na administração das
áreas protegidas, possa internalizar as ações de conservação da natureza como uma
forma de desenvolvimento viável, baseado no uso racional dos recursos.
Além das comunidades inseridas no território da APA de Setiba, ressalta-se a relevância
de vir a ser delineada uma estratégia de conhecimento e aproximação com as
comunidades rurais residentes na bacia do rio Una.
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Na seqüência são descritas as principais localidades situadas na APA (imediações da
Rodovia do Sol):
♦ VILLAGE DO SOL E ILHA DO SOL
Esta comunidade está representada pela Associação de Moradores de Village do Sol e
Ilha do Sol (UNISOL). Sua localização pode ser verificada na Figura 3.4-7.

Limite
do
PEPCV

VILLAGE DO SOL

Figura 3.4-7: Visualização do Loteamento Village do Sol – Guarapari – ES.

Deve-se esclarecer que quando se aborda o loteamento Village do Sol incluem-se uma
série de localidades434. Algumas dessas localidades encontram-se caracterizadas nas
figuras 3.4-8 a 3.4-21.
A ocupação do loteamento Village do Sol e Ilha do Sol (Figura 3.4-22 a 3.4-26) aconteceu
pelo fracionamento da terra efetuado pela Imobiliária Tropical no ano de 1975, hoje
chamada de imobiliária Garantia. Registram-se áreas de invasão e litígio nesses
Loteamentos.

434

Denominação local das localidades abrangidas pelo Loteamento Village do Sol: Aldeia do Mar, Bela Vista, Ouro Branco, Centro
Hípico, Mata do Atlântico, Vale do Luar, Vitrine do Mar, Cote d’ Azul, Recanto Verde, Boa Vista, Mar Azul, Ouro Verde, Ilha do Sol,
Lagoa Vermelha, Recanto do Sol.
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Figura 3.4-8: Vista da localidade Aldeia do Mar,
Guarapari – ES.

Figura 3.4-9: Vista da localidade Bela Vista,
Guarapari – ES.

Figura 3.4-10: Vista do arruamento do Loteamento
Ouro Branco, Guarapari – ES.

Figura 3.4-11: Vista do arruamento do Loteamento
Centro Hípico, Guarapari – ES.

Figura 3.4-12: Vista do Loteamento Mata do
Atlântico, Guarapari – ES.

Figura 3.4-13: Vista do Loteamento Vale do
Luar, Guarapari – ES.
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Figura 3.4-14: Vista do Loteamento Cote d’
Azul, Guarapari – ES.

Figura 3.4-15: Vista do Loteamento Recanto
Verde, Guarapari – ES.

Figura 3.4-16: Vista do Clube Mar Azul - Loteamento
Mar Azul, Guarapari – ES.

Figura 3.4-17: Vista do Loteamento Ouro Verde,
Guarapari – ES.

Figura 3.4-18: Vista do Loteamento Vale do
Luar, Guarapari – ES.

Figura 3.4-19 Vista da entrada do Loteamento Vale do
Luar, Guarapari – ES.
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Figura 3.4-20: Vista do Loteamento Ilha do Sol,
Guarapari - ES.

Figura 3.4-21: Vista do Loteamento Lagoa
Vermelha, Guarapari – ES.

Figura 3.4-22: Vista do acesso ao loteamento Ilha do
Sol a partir da Rodovia do Sol, Guarapari – ES.

Figura 3.4-23: Vista do Loteamento Recanto do Sol,
Guarapari – ES.

Figura 3.4-24: Vista do aspecto da vegetação no
Loteamento Recanto do Sol III, Guarapari – ES.

Figura 3.4-25: Vista do Loteamento Recanto do
Sol IV, Guarapari – ES.
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Figura 3.4-26: Vista da rua Manoel Loioila no Loteamento
Village do Sol, Guarapari – ES.

Segundo a Associação de Moradores, a população é de 2800 moradores, totalizando
1500 residências.
Sobre a infra-estrutura de educação da comunidade, segundo seu presidente, existe uma
escola para o atendimento de 1ª à 4ª série (Figura 3.4-27).

Figura 3.4-27: Escola João Batista Celestino no Loteamento
Village do Sol.

O posto de saúde (Figura 3.4-28) possui atendimento médico a cada quinze dias sendo
que, diariamente, um auxiliar de enfermagem fica à disposição. O posto funciona dentro
do condomínio Cote d’Azul.
A água consumida pelos moradores da comunidade é proveniente de poço, sendo que a
G&C, empresa administradora da Imobiliária Garantia, tem uma estação de tratamento de
água (Figura 3.4-29) que distribui entre as residências, tendo uma cobertura estimada de
90% das moradias existentes.
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Figura 3.4-28: Unidade de Saúde de Village do
Sol, Guarapari – ES.

Figura 3.4-29: Estação de Tratamento de Água do
Loteamento Village do Sol, Guarapari – ES.

Por esse serviço cobram uma taxa, valor do qual são isentos apenas o posto de saúde e
a escola. Aquelas casas que não são abastecidas por água encanada possuem poço
artesiano para se prover de água.
No que se refere a área de lazer, havia um espaço destinado para construção de uma
praça, que foi invadido no ano 2000 e hoje no local está localizado um prédio.
No loteamento todos possuem fossa sumidouro para lançamento dos esgotos residenciais
e contam com serviço de energia elétrica distribuído pela ESCELSA.
Segundo informações do presidente da associação, o bairro caracteriza-se por um
permanente aumento do alcoolismo, do uso de drogas e do índice de analfabetismo.
Destaca-se que, segundo os líderes comunitários, dentro do bairro existem quatro pontos
de revenda/consumo de drogas (“bocas de fumo”).
A base econômica do bairro sustenta-se em trabalhadores que desenvolvem suas
atividades no município de Vila Velha. Alguns trabalham nos galpões de Ouro Branco, ou
em sítios e fazendas. Por isto, as principais atividades desenvolvidas são a de pedreiro,
eletricista e empregado rural. Foi destacado também que o fato de morar “do outro lado
do pedágio” muitas vezes acaba sendo uma restrição ao emprego, preferindo a
contratação de pessoas que não tenham esse custo adicional para se transladar do lar
até o serviço, ou, que não tenham que trafegar de bicicleta, como muitos o fazem, pelos
riscos que isto significa.
Na comunidade existem oito igrejas, sendo duas católicas e seis evangélicas, além de um
centro espírita.
Segundo os entrevistados, a prefeitura de Guarapari atende bem às necessidades da
comunidade, como por exemplo, a ampliação da escola realizada recentemente. Porém,
ainda estariam precisando estender o ensino até a oitava série. O posto de saúde atende
em forma deficiente, embora atendam às necessidades dos moradores, porém deve-se
indicar que a casa onde funciona é emprestada por um morador. Os representantes da
comunidade declararam que resulta imprescindível a construção de uma creche dado o
elevado número de crianças do local, sendo que já possuem o espaço físico para
construí-la.
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As edificações realizadas no bairro são na sua totalidade de alvenaria.
O serviço telefônico é um sério problema dos moradores locais. Só podem se comunicar
via telefones celulares, pois possuem apenas um “orelhão” que está localizado à beira da
pista da rodovia. No tocante ao transporte público de passageiros, apenas uma empresa
realiza o enlace de Village do Sol com a sede municipal de Guarapari e mesmo os
passageiros descendo antes da praça de pedágio, relata o presidente da associação de
moradores, devem pagar R$ 0,43 em conceito de pedágio.
Além dessa associação de moradores, não existem outras organizações sociais no
Condomínio Village do Sol.
Foi salientada também a enorme burocracia que existe para poder efetuar até uma “poda”
de uma árvore, mesmo que esta esteja colocando em risco a residência do proprietário da
área em que a árvore se encontra.
A comunidade considera rigorosa a existência de áreas a serem preservadas na região
quando se analisa o elevado grau de antropização existente nas imediações da Rodovia
do Sol. Todavia consideram relevante a criação de “espaços verdes” não configurados
pela designação legal oriunda do processo de parcelamento de solo.
Com relação ao PEPCV, salientaram os moradores que compreendem sua importância,
mas que acham que a APA representa um impedimento ao desenvolvimento do bairro,
razão pela qual entendem que não deveria existir.
Ainda com relação ao Parque, consideram inadequada a não efetivação dos pagamentos
das indenizações das propriedades compreendidas em seus limites. Ainda assim alguns
moradores se utilizam do mesmo para terem acesso à praia circulando pela Trilha
Tropical. Com relação a essa trilha, entendem que deveria haver melhorias para permitir o
ingresso de veículos.
Segundo os moradores, a recuperação desse acesso facilitaria o estacionamento de
carros e os visitantes poderiam deixar seus veículos aos cuidados de um funcionário
contratado na comunidade de Village do Sol. Sugerem ainda a permissão para a
instalação de pequenas “barracas de artesanato” durante o percurso de acesso à praia,
que seria feito “a pé”. Os mesmos moradores de Village do Sol efetuariam a fiscalização
da área do Parque por se tratar de uma área que acabaria implicando a geração de
benefícios para os mesmos.
Neste sentido acreditam que poderiam ser obtidos e revertidos recursos para a
comunidade, através da cobrança de estacionamento e a venda de artesanato para
turistas, e que, em contraparte, haveria estímulo aos moradores do bairro para acessar a
Unidade por sua entrada formal.
O relacionamento com a administração do parque foi qualificado como “bom”, mesmo que
o contato seja bastante reduzido, assim como é o contato com a fiscalização. A
associação de moradores manifestou estar insatisfeita por não ter sido convidada a
formar parte do Conselho da APA de Setiba, relatando que instituições que sequer estão
dentro da APA formam parte do mesmo.
Acerca dos galpões de empresas dedicadas ao beneficiamento de mármore e granito,
instalados no Loteamento Ouro Branco, declaram que as vêem como fonte de geração de
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emprego e renda. Porém, existe uma ressalva relativa a uma empresa que funciona em
um antigo galpão da Construsol onde funciona uma recicladora de plásticos, a empresa
Renew Plast Indústria e Comércio de Polímeros Ltda, por não utilizar a mão-de-obra local,
e pela emissão de ruídos e odores.
♦ BAIRRO ELZA NADER
A Associação de Moradores informou que o Bairro (Figura 3.4-30) não dispõe de escola
tampouco de posto de saúde. Acrescentam que o bairro tem uma precária rede de
esgotos que é lançado numa vala. O resto dos moradores, em alguns casos, têm fossas
sépticas, outros lançam a céu aberto.

Elza Nader
Limite
Sul do
PEPCV
Figura 3.4-30: Visualização do Loteamento Elza Nader – Guarapari – ES.

Um dos principais problemas destacados é o do “menor infrator”, originado, segundo a
Associação, da ausência de áreas de lazer. Informaram que antigamente existia um
escritório do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) que os assistia
proporcionando formas de ocupação para as crianças e os jovens, mas que este foi
transladado ao bairro de Una, ficando, portanto, totalmente desprovido de infra-estrutura
que ajude nesses casos.
Os moradores do bairro possuem energia elétrica nas suas residências.
A coleta de lixo é realizada todos os dias pela prefeitura de Guarapari. De igual maneira
acontece com a limpeza das ruas. Mesmo assim, os moradores têm salientado a
ausência do poder público no bairro.
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Consultada sobre a principal fonte de renda dos moradores do bairro, foi destacado que a
maioria são funcionários da prefeitura, da CODEG435, da RODOSOL436 e da SAMARCO437.
Também são empregadores dos moradores locais dos quiosques e restaurantes da praia
de Setiba.
A população do Elza Nader é de aproximadamente 2.000 habitantes, segundo declarou a
presidenta da Associação de Moradores, contudo, tem-se registrado a migração de
pessoas de outras localidades para fixar moradia na região.
No bairro existem três igrejas, duas delas evangélicas sendo a terceira da confissão
católica.
A quase totalidade das construções do bairro é de alvenaria.
O atendimento telefônico da TELEMAR foi qualificado como satisfatório, porém a
existência de apenas um orelhão para o bairro foi considerada insuficiente.
Segundo os entrevistados, os moradores do Bairro Elza Nader preocupam-se com a
manutenção do Parque.
A relação com a administração do PEPCV, é qualificada como muito “boa”.
♦ RECANTO DA SEREIA
Segundo a Associação de Moradores, o bairro Recanto da Sereia (Figura 3.4-31 e 3.4-32)
não tem escola de ensino fundamental para atendimento das crianças. Pela ausência de
escolas no bairro, as crianças freqüentam às existentes em Ponta da Fruta (locomovendose “a pé” ou de bicicleta). Isso ocorre em razão da prefeitura de Vila Velha entender que
não tem obrigação em recolher crianças do município de Guarapari e esta, por sua parte,
não oferecer veículo nem para levar as mesmas a nenhuma escola dentro do seu
perímetro territorial.
Com relação à saúde, encontra-se atualmente em fase de construção um posto de saúde
para dar atendimento às necessidades do bairro, entretanto ainda se verifica a disposição
inadequada de efluentes, tal como se visualiza na figura 3.4-32.
O maior problema do bairro é a localização do mesmo, entre o ponto de pedágio e a
divisa com o município de Vila Velha. Por este motivo, segundo a Associação, seus
moradores não são atendidos nem pela prefeitura de Guarapari nem pela prefeitura de
Vila Velha.
Neste sentido relatam que em caso de necessidade de atendimento médico, este não é
prestado nos postos de saúde de Vila Velha e o atendimento no município de Guarapari
se vê dificultado pela obrigatoriedade de pagamento de pedágio. Sobre este caso
particular, os moradores do bairro acham que deveriam ter a possibilidade de percorrer
um caminho alternativo que não gere este tipo de despesas.
435
436
437

Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari.
Concessionária Rodovia do Sol.
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
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Recanto da Sereia

Limite
Norte do
PEPCV

Figura 3.4-31: Localização do bairro Recanto da Sereia
junto ao limite norte do PEPCV.

Figura 3.4-32: Vista da vala situada na divisa do bairro Recanto
da Sereia junto ao limite norte do PEPCV.

Em referência a áreas de lazer, o único espaço público de que dispõem é a praia. Existe
um campo de futebol particular que é cedido à comunidade para seu lazer.
A comunidade de Recanto da Sereia tem uma população estimada em 1500 habitantes. O
abastecimento das residências é realizado por poço artesiano; os esgotos domésticos, na
maioria dos casos, são destinados em fossas sépticas e outros, como já indicado, jogados
no “valão”.
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O serviço telefônico é classificado como “muito bom”, mas apenas para os moradores que
se encontram do lado Leste da Rodovia do Sol. Não é permitido, segundo os moradores,
o cruzamento de fios na rodovia.
A coleta de lixo é realizada pela prefeitura através da empresa contratada para tal
finalidade, três vezes por semana.
O transporte coletivo de passageiros é feito apenas por uma linha pertencente à empresa
SANREMO. Tiveram, durante um tempo, uma linha do sistema TRANSCOL, mas foi
suspensa.
Os moradores de Recanto da Sereia trabalham na sua maioria, na sede do município de
Vila Velha, seja na indústria ou no comércio. Perto do bairro há uma das empresas que
concentra trabalhadores da comunidade, a Destilaria de cachaça Reserva do Gerente.
No bairro de Recanto da Sereia existem seis igrejas.
Em referência às construções realizadas no bairro, explicaram que pelo compromisso
realizado com as loteadoras G&C e Batista, todas as edificações são de alvenaria.
Dentre os anseios registra-se uma reivindicação para a realização de calçamento dos 700
metros que conduzem até a praia, e assim, permitir a entrada dos ônibus do sistema
TRANSCOL que os uniria com Vila Velha.
Interpelados quanto à relação da comunidade com o parque, os entrevistados afirmaram
freqüentar a Praia do Recanto da Sereia e ingressar no PEPCV em acesso não formal,
constituído de trilhas existentes na localidade Dunas D’Ulé. Ainda com relação ao Parque
Estadual qualificam como inadequado o trânsito de veículos nessa região, tendo como
senso comum a sugestão de que a administração da Unidade deveria adotar providências
efetivas que impedissem o impacto ambiental sobre as formações de restinga presentes
nos cordões arenosos que conformam as dunas e praias.

Figura 3.4-33: Localidade nas proximidades da Trilha
Tropical (Dunas D’ Ulé), impactada pelo trânsito de veículos
nesta porção do PEPCV.

Das informações obtidas junto à comunidade Recanto da Sereia depreende-se que esses
atores locais que se situam nas adjacências do Parque, reconhecem-no como de
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relevante importância para a conservação das belezas naturais. Contudo demonstram
não conhecer as normas e regulamentos de acesso e visitação à Unidade, quando não
vinculam o ingresso na área protegida como um dificultador do controle e fiscalização da
Unidade. Esta situação reflete a necessidade de uma estratégia de aproximação com a
comunidade que permita estabelecer uma parceria que se estenda além da participação
da mesma em reuniões e eventos promovidos em prol da conservação da APA de Setiba.
Finalmente, quanto à percepção acerca dos problemas ambientais do bairro com
potencial poluidor de interface com a APA, apontam a inexistência de sistema de
esgotamento sanitário como o fator que mais contribui para a desconfiguração dos
ambientes naturais.
♦ PRAIA DE SETIBA
Na atualidade a Associação de Moradores de Setiba encontra-se praticamente desativada
e a única organização social atuante é a Associação dos Quiosqueiros da Praia de Setiba.
Essa entidade foi criada há pouco tempo com a intenção de ter independência da
associação já existente na praia do Morro.
A infra-estrutura da comunidade de Setiba é bastante inadequada, inexistindo escola e
posto de saúde. A única área de lazer é a praia. O abastecimento de água é realizado
pela CESAN. Em referência ao destino final dos esgotos domésticos existem fossas
sépticas em cada residência. A ESCELSA, empresa encarregada da distribuição da
energia elétrica em Setiba oferece um “bom” serviço.

Limite
Sul do
PEPCV

Figura 3.4-34: Localização do Loteamento Setiba junto ao limite sul do PEPCV.
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Em Setiba, localidade tipicamente turística, a população fixa é de apenas 200 moradores.
A principal fonte de renda é o turismo, tendo, dentro da vila, cinco pousadas, três
restaurantes e dezoito quiosques.
Na vila tem apenas uma igreja, sendo esta da religião católica.
O relacionamento da comunidade com a prefeitura municipal de Guarapari foi definido
como carente de comunicação, resultando uma administração, segundo os moradores,
com pouca resposta às necessidades locais. Neste sentido, ainda com base na mesma
fonte, o Governo do Estado tem respondido mornamente aos anseios dos moradores
locais, como com o calçamento da estrada de acesso à comunidade e praia.
Quase a totalidade das construções de Setiba é de alvenaria, e os moradores encontramse bem servidos pela TELEMAR, nas residências particulares, e com quatro orelhões nas
ruas do bairro. O transporte coletivo de passageiros inclui duas linhas que entram no
bairro e mais duas linhas que passam pela Rodovia do Sol, operadas pelas ASATUR e
ALVORADA.
As principais carências destacadas pela liderança local vinculam-se à ausência de
instalações sanitárias na praia e à segurança do patrimônio dos residentes e proprietários
não residentes, devido a reiterados casos de roubos nas casas. Relatou-se a necessidade
de calçamento no calçadão de Setiba.
Em referência ao relacionamento da comunidade com o Parque, foi definido como bom,
sendo o PEPCV mais um atrativo dos turistas que chegam a Setiba. É por esta razão que,
segundo informado pela Associação, a melhor forma que se tem de relacionar com a
Unidade é a de oferecer informações para que o turista que visita a região saiba se
comportar e cuidar deste recurso natural. De tal modo, a tentativa de preservação da área
do Parque vincula-se à resposta às perguntas sobre as características e as belezas do
mesmo, e sobre como cuidar do espaço.
A relação com a administração do Parque também foi definida como boa. Relatam que a
administração do PEPCV tem feito uma aproximação com a comunidade, tendo
conseguido adesão da mesma a um mutirão para limpeza do Parque, do qual
participaram ativamente chegando até a ceder um caminhão para auxiliá-los na execução
da tarefa.
♦ COMUNIDADE DE PATURÁ
A infra-estrutura do bairro é bastante precária (Figura 3.4-35). Não possuem nem escola
nem posto de saúde. Para o lazer dos moradores existe apenas a praia, pois não dispõem
de nenhuma área especificamente destinada para tal. Também não existem organizações
sociais que agrupem moradores do bairro.
A infra-estrutura básica se apresenta de boa qualidade. Todas as residências contam com
abastecimento de água por parte da CESAN, os esgotos domésticos, após uma grande
tarefa de conscientização realizada pelas lideranças do bairro, são destinados 100% em
fossas sépticas, e todos possuem energia elétrica nos seus domicílios, sendo esta
distribuída pela ESCELSA.
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O lixo gerado pelos moradores é coletado diariamente pelo caminhão da prefeitura.
O serviço telefônico fornecido pela TELEMAR é outro elemento de destacada eficiência,
sendo que todo morador do bairro que quiser ter telefone fixo pode contar com ele, além
do que foi qualificado como suficiente a quantidade de três orelhões existentes no bairro.

Paturá

Limite
Sul do
PEPCV

Figura 3.4-35: Localização da Comunidade de Paturá – Guarapari – ES.

Os moradores do bairro se dedicam, fundamentalmente, à construção civil, sendo a
maioria deles pedreiros, pintores e carpinteiros. Também residem no bairro vários
pescadores e marceneiros.
A população do bairro foi estimada pelo líder comunitário entre 800 e 1000 moradores.
O relacionamento com a Prefeitura Municipal de Guarapari foi definido como bom, em
função da realização da limpeza das ruas internas do bairro e atendendo, na medida das
suas possibilidades, às necessidades dos seus moradores.
No tocante às necessidades do bairro de Paturá declaram que seria bem visto pela
comunidade a realização do calçamento das ruas internas, a construção de um posto de
saúde para o atendimento dos moradores locais, assim como de uma escola e uma praça
para o lazer dos seus habitantes.

CPM RT 317/07
Setembro/07

Capítulo 3

371/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

Os líderes comunitários comentam que a comunidade representada por eles tem uma boa
relação com o Parque, aproveitando as belezas naturais do mesmo para realizar passeios
e tomar banhos na lagoa de Caraís.
Em referência ao relacionamento com os representantes do Parque, seja com a
administração ou a fiscalização, foi definido como “muito bom”.
♦ COMUNIDADE DE UNA
Quanto à infra-estrutura a comunidade de Una possui uma escola de primeiro grau e
sendo pleiteada a instalação de uma escola de segundo grau que venha atender às
necessidades locais. Não possuem creche.
O posto de saúde de Una tem atendimento de médico profissional uma vez por semana.
O abastecimento de água é realizado pela CESAN sendo qualificado pelo entrevistado
como muito satisfatório. Os esgotos domésticos são dispostos, em alguns casos, em
fossas sépticas. Porém, existem vários moradores que lançam os esgotos no rio Una. Na
atualidade está sendo realizado cadastro das residências que precisam de fossa séptica
para o desenvolvimento e aplicação de um projeto despoluidor do manancial.
No referente à energia elétrica comentam a existência de grande número de conexões
ilícitas, popularmente conhecidas como “gatos”.
Na área das telecomunicações o serviço telefônico é atendido pela TELEMAR oferecendo
uma boa cobertura. Na comunidade existem ainda cinco orelhões. Para o transporte
público de passageiros os habitantes contam com duas linhas de ônibus que levam estes
à sede do município.
A principal fonte de emprego e renda dos moradores de Una refere-se às atividades
vinculadas à pesca. As principais capturas são: chicharro, pargo, sarda, corvina e
pescada. As modalidades de pesca incluem tanto a pesca com anzol, quanto a da rede de
espera. Existe também uma fazenda de ostras que originariamente estava instalada na
foz do rio Una, mas que teve que ser trasladada para a praia do Morro por causa da
poluição deste manancial.
A população de Una é de aproximadamente 2000 moradores, porém incluem-se neste
total as comunidades de Setiba, Setibão e Elza Nader, pois os moradores destas se
utilizam da infra-estrutura de Una.
A comunidade conta com uma igreja católica e seis igrejas evangélicas.
No tocante à qualidade das construções de Una, a maioria delas é de alvenaria, existindo,
porém, algumas construções de madeira.
Segundo os moradores, a relação com o Parque encontra-se vinculada à visitação que
realizam os alunos dos colégios com fins educativos para aprender e conhecer sobre a
vegetação e a fauna do local. Os entrevistados acrescentam que o relacionamento com a
administração do PEPCV é muito bom.
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Quando consultado sobre ocorrências que tenham marcado a população local, descrevem
o assassinato do biólogo Paulo Cesar Vinha como um fato que provocou a indignação
geral dos moradores de Una. Em referência às mudanças observadas a partir da criação
da Unidade de Conservação, destacam a melhora do local, justificada no aumento do
número de animais, de pássaros e da preservação da vegetação, tudo isto com base na
vigilância desenvolvida pelo corpo técnico da Unidade.
♦ COMUNIDADE RURAL DE JABUTICABA
Em Jabuticaba (Figura 3.4-36) existem, aproximadamente, cinqüenta propriedades com
mais de 5000 metros quadrados. Existem também grandes propriedades com até 200.000
metros quadrados. Nestas propriedades se produz: coco, mandioca, manga, limão,
abacate e laranja. Desenvolve-se também a criação de gado de leite e de corte, de porcos
e galinhas. A produção nas propriedades é comercializada na feira de Guarapari, ou por
vendedores ambulantes, levando as mercadorias de bicicleta e anunciando a viva-voz.

B

A
Figura 3.4-36 (A e B): Vista de trilha que liga a comunidade de Jabuticaba à Rodovia do Sol.

Para o atendimento médico dos moradores é utilizado o posto de saúde localizado em
Perocão.
A educação infantil na localidade é bastante restrita, dispondo-se apenas de escola que
oferece cursos para primeira e segunda séries.
Para o lazer dos moradores de Jabuticaba, na propriedade entrevistada existe uma
quadra de futebol e uma de futebol-society, porém não são as únicas áreas destinadas a
este esporte na região, existindo outros campos de futebol em propriedades vizinhas.
O abastecimento de água é proveniente de poço artesiano. Em referência ao destino final
dos esgotos domésticos, em 99% dos casos, é efetuado através de fossa séptica.
A energia elétrica é fornecida pela ESCELSA sendo que os moradores destacaram um
serviço satisfatório por parte da empresa.
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O serviço telefônico disponível em Jabuticaba limita-se à cobertura da telefonia celular.
No tocante ao lixo produzido nas residências, a prefeitura passa uma vez por semana
para recolhê-lo. Uma tarefa bastante apreciada, que desenvolve a prefeitura no local, é a
nivelação da rua por meio de uma máquina patrol.
O transporte público de passageiros é realizado por uma empresa que passa três vezes
por dia.
Na comunidade existe uma igreja católica e a sede de uma agrupação espírita.
A totalidade das construções destinadas a moradias existentes em Jabuticaba é de
alvenaria.
♦ PONTAL DE SANTA MÔNICA
O bairro de Pontal de Santa Mônica forma parte da grande área conhecida como bairro de
Santa Mônica (Figura 3.4-37). O bairro de Pontal faz divisa com a área da APA de Setiba,
na altura da foz do rio Una, e com o Parque, na imediação do viaduto onde se desvia para
realizar o contorno de Guarapari.

Santa Mônica

Limite
Sul do
PEPCV

Figura 3.4-37: Localização do Bairro Santa Mônica – Guarapari – ES.

Segundo a Associação de Moradores, com relação à infra-estrutura de equipamentos
sócio-comunitários, o bairro de Pontal de Santa Mônica possui um posto de saúde com
atendimento de profissional médico, atendendo duas vezes por semana.
No quesito educação registra-se apenas uma escola de primeiro grau que se localiza no
bairro. Na atualidade existe uma negociação em curso com representantes da Secretaria
Estadual de Educação (SEDU) objetivando a construção de uma escola de segundo grau
no bairro.
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O único espaço disponível para o lazer dos moradores é a praia, onde as crianças se
divertem e os maiores jogam bola. Os moradores do bairro possuem espaço físico para a
construção de um centro comunitário que, segundo afirmam só poderia se concretizar se
a Prefeitura Municipal de Guarapari o fizesse, dada a carência de recursos financeiros por
parte da associação de moradores local.
O bairro conta, atualmente, com um plano de ordenamento desenvolvido pelo Laboratório
de Arquitetura da UFES.
No tocante à infra-estrutura básica do bairro verifica-se que, para o abastecimento de
água, a CESAN atende satisfatoriamente às necessidades dos moradores.
Com relação ao esgotamento sanitário demonstram insatisfação com falhas que
acarretam, na opinião dos entrevistados, a poluição local e regional, destacando como
exemplo o que ocorre no bairro Paturá onde o esgoto sanitário é lançado diretamente no
manguezal. Em alguns domicílios existe fossa séptica (muitas delas sem seguir padrões
construtivos que conduzam à efetividade do sistema). Em linhas gerais estimam que
aproximadamente 100 residências não tenham fossas sépticas.
A energia elétrica é distribuída pela ESCELSA e, segundo os entrevistados, todos os
moradores são atendidos pelo serviço.
Analogamente, manifestou-se satisfação pelo serviço que atualmente presta a TELEMAR,
fazendo com que seja acessível à população a disponibilidade de linhas telefônicas. A
telefonia pública também é de qualidade, estimando em aproximadamente doze orelhões
para atendimento local.
Existem três linhas de transporte que realizam o percurso Setiba - Sede Municipal de
Guarapari.
Em referência à base econômica do bairro, esta se constitui por trabalhadores
temporários em grande maioria vinculados à construção civil e aposentados. Grande parte
desses trabalhadores encontra-se realizando cursos de aperfeiçoamento profissional em
Anchieta, no Pavilhão de Ensino Técnico e Cultural, montado em parceria entre a
SAMARCO, SENAI438 e a Prefeitura Municipal de Anchieta.
Ressaltam também a existência de grande número de desempregados no bairro, visto
que não existem indústrias, apenas uma pequena fábrica de lingerie que recentemente se
instalou e emprega moradores locais.
A Associação não possui uma contagem precisa do número de moradores de Pontal de
Santa Mônica, porém estima a população cerca de 26.000 pessoas em Santa Mônica.
No referente ao uso que se faz dos recursos naturais da região, este se encontra
basicamente vinculado à pesca, seja com fins de sustento familiar ou para comercializar o
pescado.

438

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
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No bairro localizam-se doze igrejas. O acesso ao bairro é realizado por uma estrada que
margeia a praia e que, antigamente, era a estrada litorânea que levava até as regiões
turísticas, através de três pontes, uma delas à altura do motel, outra vinculando Paturá ao
Pontal de Santa Mônica, e a terceira ponte, em precárias condições, à altura do hotel
IBIZA, unindo com o bairro de Una.
Segundo a Associação de Moradores, o relacionamento com o poder público municipal
tem muito a melhorar.
A maioria das residências do bairro são construções em alvenaria, porém existem
também “barracos” de madeira.
Em referência às organizações sociais existentes dentro do bairro, destaca-se que, além
da associação de moradores, só a Pastoral da Criança tem alguma participação local. Até
o fim do ano de 2005 desenvolveram um programa alimentar destinado às crianças entre
dois e seis anos de idade como combate à desnutrição infantil, fornecendo leite. Esse
programa foi realizado em parceria com a Associação de Moradores.
Tentando resumir os principais problemas e carências dos moradores locais relacionam:
falta geral de infra-estrutura, precariedade do saneamento do bairro, falta de calçamento
das ruas internas, necessidade de contar com um sistema de escoamento das águas
pluviais, assim como de dispor de áreas para lazer dos moradores.
Quando consultados sobre o relacionamento dos moradores do bairro com o PEPCV,
comentam que, para os moradores, é difícil o entendimento sobre o que é, e qual a
função do Parque e da APA de Setiba.
Sobre a utilização da área do Parque por parte dos moradores, assinalam que existem
motivos para não interagir com a área, fundamentalmente pelas dificuldades e transtornos
que tem se provocado com a construção da Rodovia do Sol, que ao construir o retorno só
a 2,4 km do acesso ao Parque obriga aos visitantes, moradores do bairro de Pontal de
Santa Mônica, percorrer quase 5 km a mais apenas para retornar. Na visão da
Associação, se o retorno estivesse mais próximo da entrada ao Parque, este poderia ser
freqüentado por maior número de moradores do bairro.
Foi relatada pelos entrevistados uma situação que consideram de extrema importância e
que consiste na necessidade de combate à pesca predatória que está acontecendo na
baía do Perocão, que entendem ser “um berçário natural, escolhido por inúmeras
espécies de peixes para sua reprodução, local que, pelos nutrientes e a qualidade das
águas, os peixes chegam para a desova”.
Em referência ao relacionamento da Associação de Moradores com o PEPCV, qualificam
como boa, acrescentando que a mesma sempre é convidada para as reuniões.
Perguntado sobre fatos marcantes, rememoraram os incêndios ocorridos há dois anos e
que se apresentaram em vários focos, causando grandes prejuízos ao Parque.
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3.4.2.4 Uso do Solo no PEPCV
As atuais ocorrências de uso e ocupação do solo no interior do PEPCV restringem-se às
próprias instalações do Parque (Figuras 3.4-38 e 3.4-39) e a área ocupada por atividades
agropecuárias439 (Figuras 3.4-40 a 3.4-43).
Permeiam a extensão do Parque áreas degradadas por desmatamentos causados por
pretéritas atividades de extração de areia ou de loteamentos clandestinos. Todavia,
observa-se que muitas destas áreas, em diferentes graus, encontram-se em processo de
recuperação pelo paulatino crescimento da vegetação nativa.

Figura 3.4-38: Vista da Sede Administrativa do
PEPCV.

Figura 3.4-39: Vista da garagem de veículos
do PEPCV.

A

B

Figura 3.4-40 (A e B): Vista de “chiqueiro” existente em propriedade rural,
denominada “Zé do Coco” no interior do PEPCV.

439

O uso do solo para atividades agropecuárias é incompatível com o objetivo de manejo da categoria Parque segundo Lei Federal N°
9.985/00.
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Figura 3.4-41 (A e B): Vista de infra-estrutura física existente em propriedade rural,
denominada “Zé do Coco” no interior do PEPCV.

Figura 3.4-42: Vista da residência do funcionário e do
“galinheiro” existente em propriedade rural,
denominada “Zé do Coco” no interior do PEPCV.

Figura 3.4-43: Vista da ruína de antigo meretrício
existente no interior do PEPCV.

3.4.2.5 Identificação dos Principais Impactos Ambientais decorrentes de Ações
Antrópicas na Região de Inserção do PEPCV e APA de Setiba
Neste item são abordados fatores interagentes que atuam nessas UCs, como um
referencial para a compreensão do processo de desenvolvimento regional e local440,
tomando como base sua inserção na RMGV441, decorrente do fato da mesma ser
considerada relevante na região, para a análise e gerenciamento da paisagem, tanto no
âmbito ambiental como econômico e social.
As reflexões sobre o processo de desenvolvimento regional, suas especificidades e
contradições, o entendimento das questões regionais, dos problemas inerentes aos
desequilíbrios inter-regionais e, mais profundamente, do desenvolvimento e da gestão
440

Para o entendimento dos fatores que interferem no planejamento e na gestão das unidades de conservação, fez-se necessário o
440
diagnóstico da área, por meio dos levantamentos realizados na AER com vistas à elaboração do Plano de Manejo, a partir dos quais
puderam-se distinguir vários objetivos, tais como o desenvolvimento econômico, a equidade social, econômica e ambiental e, a
sustentabilidade ambiental.
441
Região Metropolitana da Grande Vitória.
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desses espaços protegidos são elementos que colaboram pra apreender a organização
espacial desta região.
Assim, compreender a situação dessas áreas protegidas situadas na RMGV, e os
impactos incidentes nesse espaço que é composto por sete municípios442, se constitui
num dos cernes para a avaliação dos impactos ambientais incidentes, visando à definição
de diretrizes para o planejamento e gestão das áreas em questão.
Desta forma, esta abordagem caracteriza-se pela tentativa de apreender um conjunto de
variáveis, dentro do contexto da realidade econômica e social das UCs frente aos
impactos oriundos do processo de antropização, tendo como objetos de análise os fatores
condicionantes do desenvolvimento com a finalidade de definir diretrizes visando ao
planejamento de paisagens e à gestão da APA de Setiba e do PEPCV.

3.4.2.5.1 Aspectos Condicionantes do Equilíbrio Ambiental na Bacia do Rio Una
Na análise dos aspectos condicionantes do equilíbrio ambiental da bacia do rio Una,
abordam-se aspectos relativos aos reflexos do antropismo sobre os ambientes, cuja
observação e destinação de diretrizes podem contribuir para o seu gerenciamento e para
a conservação da biodiversidade em escala local e regional.
Os principais aspectos são listados e comentados a seguir:


Mudanças significativas no comportamento das condições naturais da bacia,
causadas por processos naturais ou atividades antrópicas podem gerar alterações,
efeitos e/ou impactos nos seus fluxos energéticos, desencadeando desequilíbrios
ambientais e, portanto, a degradação da paisagem. Dentre os processos causadores
dessa degradação destaca-se a erosão, o assoreamento de corpos hídricos e a
quantidade e qualidade da água disponível para as finalidades ecológicas e
atividades humanas.



Capacidade de uso do solo na bacia como um todo, é regulada pelo fato de
existirem poucas áreas que possam ser utilizadas por todos os tipos de culturas, tendo
apenas alguns pontos esparsos, principalmente na baixa bacia. Encontram-se também
áreas, como nas elevações altimétricas, que são inaptas para todos os tipos de uso
agrícola, onde ainda concentram-se remanescentes florestais significativos.



Recursos minerais que compreendem basicamente: areia, argila e granito. Ressaltase que o emprego de areia na construção civil foi e ainda é explorada nos principais
remanescentes do ecossistema de restinga e que trouxeram, em um passado recente,
prejuízos à conservação da biodiversidade local. Devendo-se, portanto, serem
estabelecidas estratégias de gestão desses recursos.



Vegetação nativa e áreas úmidas que persistem em meio a uma forte pressão de
alteração da paisagem que é intensamente fragmentada na malha urbana e
relativamente conservada nos espaços rurais e nos urbanos de uso rural. Destaca-se
que vários fatores demonstram a peculiaridade e a riqueza de ambientes dessa bacia,

442

Composição dos municípios da RMGV: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra, Fundão e Guarapari.
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configurando-a em um local de clara prioridade para investimento em ações
conservacionistas, que podem acarretar benefícios para a APA e o PEPCV, em função
de que a bacia do Una possui áreas com potencial de interligação de fragmentos
florestais e ambientes úmidos relativamente pouco degradados no ecossistema de
mata atlântica, na RMGV.


Recursos com potencial para o desenvolvimento de atividades turísticas não
somente pelo incremento do mercado na região, mas também em função de o
governo estadual estar apostando no crescimento deste segmento, inclusive com a
definição de rotas, como do “Sol e da Moqueca”, que perpassa a bacia. Um dos
pontos mais importantes a se considerar na perspectiva do desenvolvimento local
refere-se ao aproveitamento das especificidades de cada localidade ou território e ao
pleno aproveitamento das suas potencialidades e oportunidades. Deve-se, assim,
explorar os chamados nichos, diferentemente do que é preconizado no turismo
massivo, que tende a homogeneizar os produtos e concentrar-se em determinados
locais. Neste âmbito destaca-se que a bacia do rio Una apresenta um potencial para
o desenvolvimento de atividades turísticas.



Projetos e políticas públicas de desenvolvimento regional, que aparecem como
uma perspectiva positiva que poderá vir a traduzir-se em arranjos progressivos no
território, com novas esferas de intervenção e novas ações, onde se constitua uma
nova forma de gestão pública na qual não apenas o poder governamental local, mas
diferentes atores desempenham o papel de promotores e articuladores, desde o
desenho, até a implementação e acompanhamento das ações.



Aspectos jurídicos e institucionais relativos às questões de política urbana dos
municípios para o alcance de uma gestão pautada em um desenvolvimento
compatível com as políticas contidas nas legislações nacional e estadual, referentes
à gestão dos recursos naturais e do meio ambiente.

3.4.2.5.2 Análise dos Principais Impactos Incidentes no PEPCV e APA de Setiba
Este item objetiva analisar as atividades existentes no PEPCV e APA de Setiba, tecendo
considerações acerca de seus impactos (positivos e negativos), de forma a permitir sua
classificação como atividades compatíveis ou conflitantes.
A avaliação da APA de Setiba, parte da premissa de que esta categoria de manejo é de
uso sustentável, que é o nome dado a uma área sujeita ao uso ou ocupação especial,
normalmente protegendo ecossistemas únicos e recursos ambientais de valor cênico e
paisagístico, criada por legislação específica, podendo ser constituída por terras públicas
(neste caso em particular áreas da União e as destinadas à aquisição para a
regularização fundiária do PEPCV e áreas privadas).
Cabe destacar ainda que a gestão da APA inclui em seu planejamento condições para
dirimir os conflitos inerentes à área em questão. Contudo, alguns autores afirmam que
são poucos os casos de APAs que cumprem seus objetivos de proteger a natureza, e que
na análise das razões dos fracassos de grande parte delas, como instrumentos de
preservação ambiental, não se pode deixar de considerar a enorme complexidade de seu
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manejo, devido à presença de numerosos proprietários e usuários, todos com interesses
conflitantes entre si, e em graus diversos, com a APA443.
De fato, as áreas de proteção ambiental foram concebidas como um complemento às
UCs de uso mais restrito, ou seja, com o intuito de servirem de zonas de amortecimento e
de comporem os corredores ecológicos444, tal como no contexto da APA de Setiba e do
PEPCV. O ponto de vista do Dr. Paulo Nogueira Neto, que introduziu o conceito de APA
no Brasil, é de que: “é melhor criar um mosaico de unidades e não uma única unidade”,
defendendo a idéia de que devem ser estabelecidos grandes mosaicos de conservação
compostos de APAs, sobretudo para populações humanas; estações ecológicas
sobretudo para pesquisas; e parques, sobretudo para ecoturismo”445.
Neste contexto, a determinação de um conjunto de diretrizes, etapas de realização,
restrições e permissões, idealizadas com base em diagnósticos prévios para disciplinar o
desenvolvimento de projetos e atividades em uma determinada área, com vista ao
alcance de objetivos e metas, deverá ser consubstanciado a partir do pacto entre os
atores sociais interessados no objetivo determinado de proteção ambiental, cujas ações
devem ser articuladas entre si e capazes de dimensionar os processos envolvidos como,
por exemplo, a identificação de problemas a partir de um diagnóstico de conflitos, a
capacidade de representatividade, a priorização das questões a serem resolvidas e suas
conseqüências legais.
Sob esse ângulo, a estratificação das atividades compatíveis e conflitantes, foi permeada
pelas de sustentabilidade, as quais dizem respeito ao desenvolvimento capaz de
compatibilizar crescimento econômico com a conservação e preservação da natureza. A
participação dos diversos atores envolvidos deve levar em conta os interesses sociais,
que podem ser traduzidos como expectativa social o crescimento econômico e a gestão
do PEPCV e da APA de Setiba, considerando-se o ônus do dano ambiental
(internalização das externalidades) e o requerimento de implementação de estratégias
preventivas, fundamentais, que clarifique que tanto do ponto de vista ambiental como do
ponto de vista econômico é preferível prevenir os danos ambientais do que procurar
remediá-los posteriormente.
♦

PRINCIPAIS ATIVIDADES COMPATÍVEIS

Dentre as atividades compatíveis, podemos destacar a existência de iniciativas de
pequenos projetos socioambientais que beneficiam as comunidades adjacentes ao
PEPCV, voltadas ao melhoramento da qualidade de vida e do ambiente, vinculados
principalmente às organizações não governamentais que atuam na região. Estas
atividades estão sendo desenvolvidas com financiamentos do poder público e/ou da
iniciativa privada (ainda que não de forma sistêmica), e podem ser consideradas
apropriadas no momento em que visam, além da melhoria da qualidade de vida das
comunidades, à redução dos impactos antrópicos sobre os recursos naturais.
No âmbito das atividades de proteção aos recursos ambientais do PEPCV e seu entorno,
podemos destacar as ações fiscalizatórias que, mesmo que ainda incipientes, são
443
444
445

(DOUROJEANNI & PÁDUA, 2001).
(DOUROJEANNI & PÁDUA, 2001).
(URBAN, 1998).
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importantes para conferir à unidade o status de área controlada, sendo esse controle
direcionado a benefícios que serão revertidos à sociedade. Merecem destaque os
esforços envidados para a consecução do Plano de Fiscalização Integrada da Mata
Atlântica que vem sendo desenvolvido sob a coordenação do Projeto Corredores
Ecológicos do MMA. Torna-se importante ressaltar que grande parte das unidades de
conservação do Espírito Santo e do Brasil conta com ações fiscalizatórias incipientes.
Ainda assim, naquelas UCs onde essas escassas ações são direcionadas à coibição de
impactos ambientais significativos, e em que a aplicação dos instrumentos legais é bem
executada na lavratura dos autos e termos, os resultados de redução dos impactos são
rapidamente observados.
Outra atividade compatível é a realização de pesquisas científicas em função de sua
relevância para o conhecimento de aspectos que subsidiarão medidas de manejo nas
Unidades. Como exemplos, citam-se as diversas pesquisas realizadas no PEPCV e este
Plano de Manejo, que é subsidiado pela realização de avaliação ecológica rápida.
Acredita-se que na medida em que uma maior alocação de investimentos em logística,
capacitação de técnicos e atores locais, tal como recentemente vem sendo realizado
pelo IEMA, resulte na realização de ações diretas de conservação da biodiversidade,
outras tendem a ocorrer indiretamente em decorrência das iniciativas registradas tais
como: a atuação conjunta com as unidades de conservação próximas, (gestão em
mosaico de UCs); o acompanhamento de procedimentos administrativos de licenciamento
de empreendimentos, e outras ações estendidas à região de inserção das Unidades.
Isto seria possível a partir do desenvolvimento da gestão do PEPCV (área núcleo da
RBMA446) como uma UC de proteção integral que venha a consolidar a efetiva proteção de
sua área, estendendo, por conseqüência as ações de sua equipe com maior freqüência
em zona de amortecimento.
♦ PRINCIPAIS ATIVIDADES CONFLITANTES
A condição inicial das unidades de conservação em Setiba/Guarapari-ES, insere-os em
um contexto caracterizado por uma série de problemas relacionados à proteção de
seus recursos ambientais, que deram origem a uma série de reivindicações da
sociedade civil organizada e de ações por parte do poder público que culminaram na
criação do PEPCV e posteriormente da APA de Setiba como sua zona tampão.
Mesmo com a criação dessas UCs, a perda de diversidade biológica na região é
perceptível e geralmente atribuída a uma gama de fatores, ressaltando-se a redução na
extensão dos habitats naturais, associada à exploração econômica de recursos
naturais, caça/coleta/extração e poluição, dentre outros fatores447.
Por outro lado, mesmo diante desse cenário, verifica-se a promoção de estratégias que
levem ao uso de recursos naturais renováveis de forma menos predatória na APA de
446

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Essa realidade pode ser constatada durante as incursões de campo realizadas para os levantamentos da AER realizados para
elaboração deste Plano de Manejo, quando se evidenciaram, que os efeitos da degradação e redução de ambientes naturais vêm
atingindo diferencialmente ao longo do tempo os seus distintos componentes, cuja mensuração tem se provado extremamente difícil e
complexa.
447
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Setiba, visando ao alcance de uma distribuição mais eqüitativa dos benefícios dos
recursos naturais. Essas iniciativas decorrem do fato irrefutável de que o uso inadequado
dos recursos, sem nenhum qualificador, poderá vir a condicionar os atores locais a
viverem em uma realidade de uma maior perda líquida de diversidade biológica.
Mas a questão é ainda mais complexa, não só a extensão reduzida das áreas protegidas
em questão não é suficiente para a promoção da preservação em longo prazo da
diversidade biológica, mas, a vitalidade do sistema depende também dos padrões de
distribuição dessas áreas ao longo da paisagem. Reflete-se, então, acerca da motivação
da criação da APA de Setiba, fundamentada nas oportunidades que se apresentaram em
um determinado momento, de promover o desenvolvimento sustentável e a gestão da
paisagem no entorno do PEPCV, juntamente com a iniciativa da determinação de
estratégias para o estabelecimento da RBMA448.
Neste âmbito a identificação das atividades conflitantes, deverá servir de referencial
para adoção de estratégias em diferentes escalas de diversidade, desde a local até a
regional, utilizando-se de métodos que assegurem a seleção criteriosa de porções de
ambientes naturais, buscando-se representar diferentes ecossistemas e também manter
ou incrementar os graus de conectividade entre as diferentes áreas.
Requerer-se, portanto, uma visão abrangente dos efeitos da interferência humana sobre
as unidades de conservação ou nos núcleos protegidos de outras UCs existentes na
região449, na qual seja considerado o fato de que as principais atividades conflitantes que
incidem na região possuem estreita correlação com fragmentação de habitats na
RMGV. Atenta-se ao fato de que as ações de natureza econômica, social, política e
ambiental decidirão o destino das espécies e de muitos dos mecanismos que atualmente
sustentam os processos ecológicos na região450.
Neste sentido, registra-se que a fragmentação de habitats precede, facilita e amplia outras
perturbações causadas pelas atividades humanas451. Ou seja, na medida em que esse
processo avança, os ecossistemas remanescentes tenderão a reter uma amostra
empobrecida da diversidade original dos ecossistemas presentes na região. Ressalta-se
que essa crescente alteração dos habitats, vem sendo detectada na região desde a
fixação dos primeiros assentamentos de populações na região e de forma mais intensa
nas décadas de 70, 80 e 90, resultando na óbvia constatação dos efeitos deletérios da
ocupação desordenada do solo sobre os ecossistemas, ocasionados principalmente,
pelo estabelecimento de aglomerados populacionais desprovidos de infra-estrutura
básica, exploração de recursos minerais para abastecimento da indústria de
construção civil da RMGV, impactos à fauna (caça/coleta/extração) e redução da
cobertura florestal.
448

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Uma das propostas mais recentes nessa linha pode ser encontrada no desenho do Projeto Corredores Ecológicos (PCE), que visa
ao estabelecimento de corredores de diversidade biológica, no âmbito do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais
Brasileiras (PPG7). Através desse enfoque, buscar-se-á mudar a visão de que as unidades de conservação devam ser manejadas com
ótica localizada, para uma na qual prevaleça o planejamento pautado na consideração da dinâmica da paisagem e as inter-relações
entre as áreas protegidas existentes na região litorânea da RMGV, sob uma perspectiva de que as necessidades da biodiversidade
devam ser examinadas em maior escala, desenvolvendo-se estratégias conjuntas para as UCs e os demais espaços não estritamente
protegidos, com a meta final de incrementar a extensão efetivamente disponível para a conservação na região de inserção do PEPCV
e APA de Setiba.
450
Dessa forma, as decisões a serem emanadas de forma conjunta, entre o poder público e a sociedade civil de forma geral, virão a
modelar o futuro desta região, que tem uma expressiva biodiversidade que se encontra condicionada ao uso de atributos físicos da
paisagem, para a ampliação da conectividade funcional como estratégia para evitar-se a extinção local de espécies.
451
(TABARELLI et al., 2004).
449
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Este fenômeno é visível, sobretudo, nas localidades inseridas na RMGV onde se
sobressaem os conflitos socioambientais relativos às áreas protegidas. No entanto, há
dificuldades em se tratar o tema de modo participativo, visto que nessa região carecem
trabalhos que abordem esse processo conflituoso de maneira a integrar as diferentes
interfaces apresentadas pelo mesmo.
Ademais, especificamente no que tange à APA de Setiba, verifica-se que os instrumentos
restritivos da legislação ambiental criaram instabilidade entre os munícipes e foram “pano
de fundo” para o assentamento de atividades conflitantes que em nada contribuíram para
a melhoria da qualidade de vida da população local. Ou seja, o crescimento econômico
ocorreu de forma dissociada do contexto local (na forma de saberes, condições
sociais e econômicas, cultura, tradições e perspectivas) contribuiu para o agravamento
dos conflitos identificados. Esses conflitos derivam-se da inexistência de alternativas de
desenvolvimento concretas aos usurários diretos e indiretos da APA de Setiba e PEPCV,
respectivamente, que, a continuar nesse processo, provavelmente resultará na
continuidade indeterminada dos usos inadequados atualmente verificados e que em um
futuro próximo poderão evidenciar uma série de efeitos danosos à qualidade ambiental
local, principalmente no que se refere aos seguintes aspectos ambientais: atmosfera,
recursos hídricos, solos, flora, fauna, as populações e a economia local.
Neste preceito, as atividades conflitantes incidentes sobre as UCs estudadas e região de
inserção demonstram a premente necessidade de identificar as atividades mais
compatíveis para os espaços intersticiais452 que considerem a representatividade
biogeográfica, identifiquem áreas potenciais para a formação de minicorredores, que
muito embora não leve em consideração aspectos relativos à representatividade do
sistema e às necessidades de conservação de grupos taxonômicos particularmente
ameaçados, dirige esforços para o planejamento localizado. Pontua-se, desta forma, que
este conceito deve ser associado ao emprego de instrumentos reguladores da atividade
humana. De fato, essa abordagem agregará um valor adicional às áreas sob domínio
humano, reconhecendo a sua importância na minimização do problema da perda da
biodiversidade, trazendo para o contexto antrópico uma perspectiva a ser abordada na
região para a busca de alternativas para solução das atividades impactantes e dos
conflitos socioambientais.

3.4.2.5.3 Processos de Licenciamento Ambiental
A abordagem neste subitem foi organizada em duas partes. Inicialmente discorre-se sobre
a relevância do licenciamento ambiental na proteção do meio ambiente e das áreas
protegidas e após, apresenta-se o histórico de registros existente no IEMA para a região
de inserção do PEPCV e APA de Setiba.
♦

LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ÁREAS PROTEGIDAS

A Carta Magna (Constituição Federal de 1988) prevê no Art. 225: “Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à

452

Espaços intersticiais: espaços existentes entre as Unidades de Conservação.
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sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Para assegurar a concretização desse direito, confere no art. 225, §1º, deveres ao Poder
Público, dentre os quais se destacam: definir espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos (inc. III) e; exigir estudo prévio de impacto ambiental
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação ambiental (inc. IV).
É nesse último dispositivo (inciso IV) que se abordam as questões de impacto ambiental
pela definição da exigibilidade de “estudo prévio de impactos ambientais”, o qual é um
instrumento de gestão instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81)
que tem como objetivo regular as atividades e empreendimentos que utilizam os recursos
naturais e que podem causar degradação ambiental na região onde estão instalados453.
Assim, para o desenvolvimento dessas atividades é necessário que o poder público emita
licenças ambientais para o exercício das atividades econômicas, desde que ele atenda às
medidas requeridas (condicionantes ambientais), para garantir o equilíbrio do meio
ambiente. Existem três tipos de licença ambiental: Licença Prévia (LP), Licença de
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). A LP é dada na fase preliminar do
planejamento da obra ou atividade, aprovando sua localização e concepção, verificando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes das
próximas fases. A LI autoriza a instalação do empreendimento ou atividade, desde que
atendidas as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados. A
LO autoriza a operação da obra ou atividade, posteriormente à verificação do efetivo
cumprimento do que consta das licenças anteriores.
Ressalta-se que o licenciamento ambiental é um instrumento de utilização compartilhada
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme determina o Art.
23, inc. VI e VII da Constituição Federal que estabelece a competência material comum
desses entes para proteger o ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas
e preservar as florestas, a fauna e flora.
Além da previsão do instrumento de licenciamento ambiental, para assegurar o equilíbrio
ambiental, a Constituição Federal também dispôs outra medida: o estabelecimento em
todas as unidades da federação de “espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos”, que podem ser conceituados como todos aqueles, de domínio
público ou privado, que recebem algum tipo de proteção jurídica especial, traçando
normas de regulação da intervenção antrópica na área, com vistas à tutela de seus
aspectos ambientais.
Assim, as Unidades de Conservação da Natureza (UCs), previstas na Lei Federal
9.985/00, conhecida como Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza) configuram um tipo desses ditos “espaços protegidos”.
453

De forma complementar a Resolução CONAMA 237/97 traz a seguinte definição de licenciamento ambiental: “Procedimento
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos
e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidoras; ou aquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao
caso”.
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Diante da proteção conferida às UCs para garantia do próprio equilíbrio ambiental, a
análise sobre um empreendimento poluidor, sobretudo os incidentes na bacia do rio Una,
merece uma importância maior, que ultrapassa os meros atendimentos às normas de
licenciamento ambiental. Pois, a depender da tipologia de empreendimento pode
ocasionar em curto, médio e longo prazos externalidades negativas sobre os espaços
legalmente protegidos na região.
♦ PROCESSOS DE INCIDENTES NO ENTORNO DO PEPCV E REGIÃO DE
INSERÇÃO454
Os primeiros processos registrados com incidência na região da APA de Setiba datam de
1988 (Tabela 3.4-24), época em que se iniciava o funcionamento da “Secretaria para
Assuntos do Meio Ambiente do Espírito Santo”.
Os registros demonstram que os processos de expansão da malha urbana, impulsionados
pela valorização do litoral sul do Espírito Santo, sem o requerido controle ambiental, têm
ocasionado reflexos negativos sobre a vegetação nativa de restinga.
N°
ELETRÔNICO

N° IEMA

ATIVIDADES/SITUAÇÃO
1988

-

782/88

Agressão praticada sobre área de restinga em Setiba
Solicitação de Licença p/ abertura de ruas em Loteamento.
Setiba.

-

394/88

-

1634/91 2749/90 5551/88 584/89
1930/90

Sol LP requerida pela Empresa D. J. Transporte e
Comércio Ltda.

Fonte: IEMA (2006).
Tabela 3.4-24: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (1988).

Em 1989, registraram-se junto ao órgão ambiental dois autos de embargo relacionados ao
setor imobiliário, sendo um tipificado por construção de residência em áreas de interesse
ambiental e outro caracterizado por supressão de ecossistema de mangue por atividades
de movimentação de solo e aterro. (Tabela 3.4-25).
N°
ELETRÔNICO

N° IEMA

ATIVIDADES/SITUAÇÃO
1989
Encaminha Auto de Embargo referente à construção de imóveis situada entre as Dunas
D'Ulé e a Praia de Corais-Setiba.

-

1682/89

-

1490/89 Encaminha Auto de Embargo referente a aterro em mangue, Sta. Mônica.

Fonte: IEMA (2006).
Tabela 3.4-25: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (1989).

454

Informações repassadas pela Gerencia de Recursos Naturais do IEMA.
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No ano subseqüente (1990), o número de registros de agressões ao meio ambiente
eleva-se para 07, denotando o início de uma forte pressão para parcelamento alternativo
do solo na Região da APA de Setiba (Tabela 3.4-26). Registra-se a criação do PEPCV
nesse ano por intermédio do Decreto Estadual N° 2.993-N/90.

N°
ELETRÔNICO

N° IEMA

ATIVIDADES/SITUAÇÃO
1990

-

1667/90

Auto de embargo referente à construção de casa de alvenaria em área de mangue
no rio Una – Sta. Mônica.
Auto de embargo referente a desmate, aterro e construção de cerca em volta do
manguezal do rio Una - Sta. Mônica.

-

1681/90

-

2210/90 e
382/91

-

2670/90

Auto de Embargo e Apreensão referente a construção de casas.

-

031/90

Empresa notificada a apresentar doc. E requerer Li.

Movimento de invasão de mangue.

-

420/90

Denúncia referente a construção em área de preservação permanente, Rodovia do
Sol.

-

2460/90

Auto de embargo referente aterro com argila no manguezal do rio Una.

Fonte: IEMA (2006).
Tabela 3.4-26: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (1990).

Essa pressão sobre os recursos naturais intensifica-se em 1991, sendo esse o ano que
possui o maior número de registros (23) em sua maioria relacionados à ocupação da
região por moradias (Tabela 3.4-27).
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N° ELETRÔNICO

N° IEMA

-

317/91

-

5764/91

-

6655/91
-

6126/91

-

5432/91

-

6723/91
-

7119/91

-

336/92-6560/91

-

506/91

-

5179/91

-

3743/91

-

2299/91

-

7085/91

-

1125/92 ap 6825/91

-

2303/91

-

5573/91

-

503/91

-

6686/91

-

5572/91

-

6891/91

-

6807/91

-

508/91
-

2577/90-5594/91

ATIVIDADES/SITUAÇÃO
1991
Auto de embargo referente a construção em área de mangue em
Sta. Mônica.
Solicitação de autorização para fazer limpeza e construção de muro
de alvenaria no Recreio de Setiba.
Construção de barracas na orla marítima.
Construção de casa e desmatamento no loteamento recreio de
setiba.
Solicitação de análise visando à exclusão de sua propriedade da
desapropriação.
Auto de embargo referente à construção de casa na Praia de Setiba,
área de preservação permanente.
Referente a auto embargo sobre obras de terraplanagem.
Encaminha proposta de negociação de área do Parque Residencial
de Setiba.
Construção em mangue- Sta. Mônica.
Solicitação de autorização para limpeza e construção de muro de
alvenaria. Recreio de Setiba.
Construção de muro em área de preservação permanente sem
licença.
Auto de embargo referente à construção de casa de madeira no
loteamento recreio de setiba.
Auto de Embargo referente à construção de casa na área do
loteamento Recreio de Setiba.
Aterro com entulhos na Rodovia do Sol - Área de Manguezal de Sta.
Mônica.
Auto de embargo referente à construção no mangue do rio Una.
Solicitação de autorização p/ fazer limpeza e construção de muro de
alvenaria. Recreio de Setiba.
Construção de barraco dentro do mangue. Setiba.
Auto de Embargo referente à construção de bar na orla marítma
sem licença – Setiba.
Solicitação de Autorização para fazer limpeza e construção de muro
de alvenaria. Loteamento recreio de setiba.
Informações sobre setiba.
Auto de embargo referente à construção de casa no loteamento
Recreio de Setiba - Área de Preservação Permanente.
Construção de barraco em área de mangue no rio Una – Sta.
Mônica.
Acidente ecológico no rio Conceição e Jaboti.

Fonte: IEMA (2006).

Tabela 3.4-27: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (1991).

Em 1992, 1993 persistem e avançam em direção à bacia do rio Una (Tabelas 3.4-28 e
3.4-29).
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N°
ELETRÔNICO

N° IEMA

-

193/92

-

1219/92
-

1986/92

-

1591/92

-

2017/92
489/92

-

1118/92

-

1117/92

-

5604/91151/92
1017/92

-

1308/92

-

336/92

-

Fonte: IEMA (2006).

1482/921481/92
039/92
612/92

ATIVIDADES/SITUAÇÃO
1992
Solicitação de informações referente situação de lotes - Praia do Sol.
Auto de embargo referente construção em área de preservação permanente
(mangue) em Sta. Mônica.
Sol LL por Celso Maioli Junior.
Solicitação de Licença p/ liberação e posterior construção em um lote situado em
Pontal Sta. Mônica - Setiba.
Disposição inadequada de lixo as margens da Lagoa Vermelha em Setiba.
Solicita licença ambiental para o desenvolvimento da Ilha Piaura.
Auto de embargo referente construção de casa de alvenaria em área de manguezal.
rio Una.
Auto de embargo referente a construção de casa de alvenaria em área de
manguezal-rio Una.
Construção de muro /defesa.
Solicitação de Autorização para realizar benfeitoria em seus terrenos-Setiba.
Auto de embargo referente ao início de construção de alvenaria dentro do Parque
Estadual de Setiba.
Solicitação de levantamento cartográfico, a nível de jato-interpretação do
Loteamento Recreio de Setiba.
Construção de muro e limpeza de terreno no loteamento recreio de setiba.
Mortandade de peixes.
Construção de imóvel às margens do rio Una.

Tabela 3.4-28: Processos de Licenciamento Ambiental Incidentes na APA e Região de Inserção (1992).

N°
ELETRÔNICO

N°
IEMA

ATIVIDADES/SITUAÇÃO

1993
66/93 Solicitação de LI para construção de casa residencial.
111/93 Solicita LO, Fazenda Palmeiras.
26379589
018/93 Solicitação de Ll.
Auto de embargo referente a construção de alvenaria, corte de vegetação e retirada de
950/93
areia, Loteamento Recreio de Setiba.
Corte de vegetação e aterro de área de mangue c/ material proveniente da fabricação de
1387/93
pré-moldados.
Fonte: IEMA (2006).
-

Tabela 3.4-29: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (1993).

Em 1994 o Decreto Estadual No 3747-N cria a APA de Três Ilhas com a função de
estabelecer uma zona tampão para proteção dos recursos naturais e conservação da
biodiversidade no PEPCV, em decorrência do histórico de antropização da região e da
verificação do processo de descaracterização de habitats e fragmentação dos
remanescentes de Mata Atlântica e seus ecossistemas associados.
Entretanto, mesmo com a criação da APA, um novo tipo de impacto impulsionado pelo
valor da matéria prima começa a intensificar-se na região: a extração de areia (Tabela
3.4-30). Este impacto gerou uma grande indignação em diversos segmentos da sociedade
civil e teve como marco a morte do biólogo Paulo Cesar Vinha em 1993.
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N° ELETRÔNICO

N° IEMA

Fonte: IEMA (2006).

114/94
162/94

ATIVIDADES/SITUAÇÃO
1994
Extração de areia no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.
Auto de embargo referente ao desmate e aterro de mangue.

Tabela 3.4-30: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (1994).

A partir de 1994 a APA de Setiba tem seus recursos naturais fortemente alterados,
estendendo-se seus reflexos até a presente data.
As tabelas que se seguem demonstram apenas os registros oficiais, que não representam
a totalidade de agressões incidentes nessa porção litorânea do Estado. (Tabelas 3.4-31 a
3.4-37).
N°
ELETRÔNICO

N° IEMA

26701073

2159/96

22173714

77/96
1529/98 apensado
1610/96

-

ATIVIDADES/SITUAÇÃO
1996
Solicitação de autorização para construção de lagos p/ exploração
pesque-e-pague.
Solicita LP, LI para atividade de clube recreativo – km 22- Rodovia do
Sol.
Solicita Ll para urbanização paisagista na orla marítima de Recreio de
Setiba.

Fonte: IEMA (2006).
Tabela 3.4-31: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (1996).

N°
ELETRÔNICO

N° IEMA

-

ATIVIDADES/SITUAÇÃO

1997
Desmate de restinga p/ plantação de coqueiro - Parque Estadual Paulo Cesar Vinha 1026/97
Setiba.
56/97 Auto de Embargo/Interdição nº 175. Placas área de setiba.

Fonte: IEMA (2006).
Tabela 3.4-32: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (1997).

N° ELETRÔNICO

N° IEMA

ATIVIDADES/SITUAÇÃO
1998

22432132

1238/94, ap 1310/98

Solicitação de LO p/ redragagem do rio Una – Fazenda Sta. Maria.

Fonte: IEMA (2006).
Tabela 3.4-33: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (1998).
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N° ELETRÔNICO

N° IEMA

ATIVIDADES/SITUAÇÃO
2000

22135375
22575324

25/00

Loteamento s/ licença ambiental.

742/00

Implantação de loteamento s/ licença.

1098/00

Instalação para segunda etapa/contorno guarapari até Meaípe.

Fonte: IEMA (2006).
Tabela 3.4-34: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (2000).

N°
ELETRÔNICO

N°
IEMA

ATIVIDADES/SITUAÇÃO

2001
189/01 Muro em área de mangue.
Implantação de loteamento e condomínio em área de preservação - APA - Setiba Rodovia
22125213
202/01
do Sol, km 32.
Implantação de loteamento chácara e condomínio, Aldeia do Mar, em área de preservação
22407316
554/01
APA de Setiba. Rodovia do Sol, km 30 .
Implantação de loteamento chácara ouro branco, aldeia do mar, em área de preservação
22407170
555/01
APA de Setiba. Rodovia do sol, km 31 .
Implantação de loteamento condomínio centro hípico, em área de preservação APA setiba,
22407260
556/01
Rodovia do Sol, km 31.
22395598
1171/01 Solicitação de LP, LI, loteamento - chácaras Pontal do Atlântico - Palmeiras.
Fonte: IEMA (2006).
-

Tabela 3.4-35: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (2001).

N° ELETRÔNICO

N° IEMA

ATIVIDADES/SITUAÇÃO
2002

22545085

092/02

Solicitação de LP para implantação do condomínio Praia do Sol-Fazenda Regrallo.

Fonte: IEMA (2006).
Tabela 3.4-36: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção (2002).

N°
ELETRÔNICO

N°
ATIVIDADES/SITUAÇÃO
IEMA
Processos Registrados no IEMA sem Identificação da Data de Início
22225366
Sol LP.
Aplicação de LP, LI, LO, para loteamento/empreendimentos - Village do Sol - Residencial
25241931
Vale do Luar-Setiba.
24798304
LP-LI-LO para Indústria de Aguardente-Ponta da Fruta.
23867116
Solicita LP,LI,LO para posto de gasolina - Rodovia do Sol. Km 05- Santa Mônica.
23818255
Solicitação de LP, LI, LO para posto de gasolina – Rodovia do Sol -km 38-Santa Mônica.
Solicita LP LI e LO para complementação da pavimentação da via de acesso a Praia de
28789628
Setiba.
33529647
Licença simplificada para motel.
34147675
Licença para reabilitação da Rodovia ES 060 e implantação de ciclovia e calçadão.
Fonte: IEMA (2006).
Tabela 3.4-37: Processos de Licenciamento Ambientais Incidentes na APA e Região de Inserção sem
identificação da data de início.
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3.4.3 ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS E ESTRUTURAS DE GESTÃO
3.4.3.1 Organizações Políticas e Sociais
A organização social está representada nesses municípios pelas entidades políticas e
sociais abaixo descritas por tipo de organização e respectivos objetivos.

3.4.3.1.1 Autarquias Públicas, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Conselhos de
Defesa do Meio Ambiente e Polícia Ambiental
NOME DA INSTITUIÇÃO

MUNICÍPIO
ATENDIDO

LOCALIZAÇÃO

IBAMA - Instituto de Meio Ambiente e dos
Vitória
Recursos Naturais Renováveis.
INCRA - Instituto Nacional da Colonização e
Reforma Agrária.
IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.
IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal.
INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa e de
Extensão Rural.
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Polícia Ambiental

Guarapari
Vitória

Guarapari

Guarapari
Vitória
Guarapari
Cariacica

IBAMA - Instituto de Meio Ambiente e dos
Vitória
Recursos Naturais Renováveis.
INCRA - Instituto Nacional da Colonização e
Reforma Agrária.
IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.
IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal.
INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa e de
Extensão Rural.
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Polícia Ambiental

Vila Velha

Vila Velha
Cariacica
Vila Velha
Vitória
Vila Velha
Cariacica

Tabela 3.4-38: Autarquias Públicas, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Conselhos de Defesa do Meio
Ambiente, Polícia Florestal que atuam nos Municípios Guarapari e Vila Velha.

3.4.3.1.2 Grupos Sociais Organizados
GRUPO SOCIAL
Supot – Sindicato dos Portuários e Trabalhadores
Avulsos.
MOVIVE – Movimento Vila Velha Vida Nova.
APROMAG – Associação de Produtores Manuais e
Artesanais de Guarapari.
URGE – União da Representação Guarapariense de
Entidades.
Associação dos Empreendedores da Região das Águas
Azuis.
PETROSUL – Distribuidora de Combustíveis.

CONTATO

MUNICÍPIO

-

Vila Velha.

Tereza Cristina Puppim.
Maria das Graças Reis da
Costa.

Guarapari.

Vitor Feitosa.
César Pestana.

Guarapari e Anchieta.

-

Guarapari, Anchieta, Piúma,
Itapemirim, Marataízes e
Presidenta Kennedy.

Tabela 3.4-39: Grupos Sociais Organizados.
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3.4.3.1.3 Colônias e Associações de Pesca
GRUPO SOCIAL
Colônia de Pesca Z-2 “Conselheiro Costa Pereira”.
Federação das Colônias de Pescadores – ES.
Associação de Proprietários de Embarcações e
pescadores do Sul do Estado do Espírito Santo –
Guarapari.
Associação de pescadores e Moradores da Prainha de
Muquiçaba – Guarapari.
Associação de Maricultores de Guarapari.
Associação Aquicola de Guarapari.

CONTATO
Nabucodonosor Pereira Brito.
Nabucodonosor Pereira Brito.

MUNICÍPIO
Vila Velha.

Valter Mulinari de Souza.
José
Augusto
Caldonazi Guarapari.
Monjardim.
Vítor Beline Lopes Albertino.
Aracy Vieira de Almeida.

Tabela 3.4-40: Colônias e Associações de Pesca.

3.4.3.1.4 Principais Movimentos Ambientalistas
GRUPO SOCIAL
ASCAMARES – Associação de Catadores de
Material Reciclável.
AVIDEPA – Associação Vilavelhense de Proteção
Ambiental.
AMABARRA – Associação de Meio Ambiente Barra
do Jucu.
ORCA – Organização Consciência Ambiental.
Associação Ecológica Força Verde de Guarapari.
AAGUA – Associação Ambientalista de Guarapari.
Instituto Ambientalista de Desenvolvimento Social
Sustentável – Biocentrica.
Sociedade Gaia Religare.

CONTATO

MUNICÍPIO

João Gaspar.
-

Vila Velha.

Celso Maioli Júnior.
José Eduardo Ribeiro.
Paulo César.

Guarapari.

Matheus.

Tabela 3.4-41: Movimentos Ambientalistas.

3.4.4 ESTRUTURAS DE GESTÃO
Pela inter-relação existente entre as diversas instituições encarregadas de realizar o
controle e fiscalização ambiental na área de influência do Plano de Manejo, neste item
são abordados os organismos ao nível Federal, Estadual e Municipal.

3.4.4.1 Instituições de Gestão de Competência Federal e Estadual
Dentre as instituições de competência Federal e Estadual que funcionam como suporte
para as ações de implantação da política de meio ambiente e de controle e fiscalização
ambiental, destacam-se o IBAMA, o IDAF, o INCAPER, o IEMA, o INCRA e a Polícia
Ambiental.
O IBAMA - Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, instituição de
âmbito Federal, tem seu escritório central localizado em Vitória, atendendo aos municípios
de Guarapari, Anchieta, Vila Velha, Serra, Fundão, Aracruz, São Mateus além da capital.
O IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, funciona em
Cariacica, sendo a instância que atende a todos os municípios no âmbito da política, do
controle e da fiscalização do meio ambiente.
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O INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa e de Extensão Rural, órgão estadual,
atende aos municípios de Guarapari e de Vila Velha, através de sua unidade central, que
se encontra localizada em Vitória.
O INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, também de âmbito
Federal, possui uma unidade em Vila Velha, que atende ainda aos municípios de Piúma e
Anchieta, e possui uma unidade local em Guarapari.
O IDAF- Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, órgão Federal, possui unidades em
todos os municípios do estado do Espírito Santo.
Cia. de Polícia Ambiental, que atende a toda RMGV.

3.4.4.2 Instituições de Gestão de Competência Municipal
Em Guarapari foi criado o CONSEMAG - Conselho Municipal de Meio Ambiente de
Guarapari, que é composto por órgãos do poder público e sociedade civil.
Em Vila Velha, existe o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
- CONDUMA, composto por órgãos do poder público e sociedade civil.
As Secretarias Municipais de Meio Ambiente fazem parte da administração dos
municípios de Guarapari e de Vila Velha.

3.4.5 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
A região da APA de Setiba, em função de sua proximidade com o mar e localização
estratégica na RMGV, é alvo de diversos projetos para o uso e ocupação do solo, nem
sempre associados à conservação da biodiversidade.
Muito embora a categoria de manejo APA, integrante do SNUC não implique a obrigação
do poder público em adquirir terras, verifica-se uma restrição de seu uso advindo do
zoneamento e normalização de atividades em sua área de abrangência, no intuito de
promover-se o ordenamento territorial e o desenvolvimento sustentável da região.
De forma diferente, os parques requerem por força de lei a aquisição de terras para que
cumpram seus objetivos de manejo. Especificamente o PEPCV, ainda carece de uma
regularização fundiária, que teve seu processo iniciado, porém não concluído. Registra-se
que a maioria dos afetados tem iniciado litígio contra o Estado.
Não obstante ao exposto, as terras da área da sede legalmente são do domínio do
Estado. Está sendo iniciada uma segunda fase da desapropriação de terras, em virtude
do aporte de recursos oriundo de compensações ambientais definidas em processos de
licenciamento ambiental, segundo preconiza o Art. 36 da Lei 9.985/00.
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3.4.5.1 Situação Fundiária da APA de Setiba
Os dados cadastrais das propriedades existentes na área do Parque e em seu entorno,
data de 1995, tendo sido efetuada pelo IDAF no ano de 2001 (Figura 3.4-45 e Tabela 3.442), não existindo cadastro de propriedades mais recente, segundo informações do
IEMA455.
Tal cadastro aponta a existência de 129 glebas (3.180,64 ha) na APA de Setiba
distribuídas nas seguintes tipologias de uso: loteamentos e condomínios (45,04%); clubes
e lazer (2,87%); sítios e fazendas (51,08%)456 e chácaras e/ou áreas de lazer
desmembradas de sítios e fazendas (2,08%).
NUMERO

NOME

HECTARES

1

Hélio Vergílio Pimenta.

6,56

2

Germano Potratz Filho.

23,53

3

Francisco.

4

Silvio Ferreira.

21,74

5

Edimar Belisário.

23,82

6

Loteamento Vivendas do Sol.

31,99

7

Loteamento Nova Ponta da Fruta.

95,18

8

Thermas Internacional.

9

Martinho Ronceti.

10

Manoel Mello.

11

Carmelida Vieira.

5,20

12

Davi.

6,72

13

Loteamento Lagoa Vermelha.

1,60

42,16
136,72
26,83

56,56

14

Loteamento Ilha do Sol.

41,59

15

Loteamento Recanto Verde.

19,06

16

Dejair.

5,06

17

Virgílio Roncon.

9,67

18

Luiz Martins Roncon.

9,40

19

Ilma.

1,10

20

Osni Alvarenga.

21

Jair Edson Xavier.

22

Luciano de Oliveira Eduardo.

81,05
157,00
0,50

23

Loteamento Quinta do Atlântico I e II.

33,38

24

Américo.

69,86

25

Edilson Varejão.

26

Paulo Ferreira.

27

Domingos.

28

Não identificado.

1,44

29

Não identificado.

1,09

246,44
5,28
35,01

Tabela 3.4-42: Cadastro de Propriedades da APA de Setiba (IDAF – 2001).

455

Segundo a Gerência de Recursos Naturais do IEMA, estão sendo envidados esforços para a atualização dos dados cadastrais, mas
não existem dados oficiais disponíveis no momento.
456
Compreendiam em 2001 um total de 48 glebas sendo, 19 estabelecimentos com dimensões de até 10 hectares, 14 tem de 10 a 100
hectares e apenas 5 têm entre 100 e 350 hectares.
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NUMERO

NOME

HECTARES

30

Marilza.

1,13

31

Não identificado.

1,67

32

Silvio.

0,48

33

José.

0,92

34

Não identificado.

1,15

35

Antônio Carlos.

0,85

36

José Luiz Nascimento.

0,87

37

Benoni.

2,60

38

Jordão.

1,83

39

Alberto.

1,06

40

Camecida.

0,66

41

Abílio Golveias Junior

1,32

42

Henrique Rosa

1,93

43

Herdeiros de Geraldo Pacheco.

9,10

44

Jorge.

45

ANSEF - Associação Nacional Serv. Federais.

46

Ruberval / José Ignácio Ferreira.

47

Ruberval Meloti - Cond. Bela Vista.

10,57

48

Ruberval Meloti.

14,81

49

Alexandre Buaiz.

1,07

9,75
10,64
2,39

50

José Maria de Oliveira.

0,28

51

Fernando Antônio de oliveira.

0,51

52

José Ignácio Ferreira.

0,21

53

José Maria de Oliveira.

54

Loteamento L. Vermelha /i Mob. M. Nogueira.

55

Rubens Lopes Gonçalves.

0,21
24,99
3,36

56

Herdeiros Coto.

57

Condomínio Aldeia do Mar.

47,60

3,36

58

Condomínio Ouro Branco.

12,31

59

Ouro Branco Mármores e Granitos ltda.

3,70

60

Rodosol.

0,33

61

Antônio Helambrado.

0,13

62

Imobiliária Garantia.

0,36

63

Sérgio Nunes Góes.

0,16

64

Imobiliária Sarandi.

0,69

65

Condomínio Centro Hípico.

8,26

66

Não Identificado.

3,20

67

Posto de Combustível.

0,99

68

Imobiliária Garantia.

69

Loteamento Village do Sol.

10,68

70

Center Park Mar Azul.

60,77

71

Loteamento Pontal do Atlântico.

55,51

269,42

Tabela 3.4-42: Cadastro de Propriedades da APA de Setiba (IDAF – 2001). Continuação
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NUMERO

NOME

HECTARES

72

Condomínio Cote D'azul.

73

Loteamento Aldeia do Sol - Imobiliária G. C.

36,33

74

Jorge Marisguia.

84,97

75

Eco Areia.

47,92

76

Ailton e José Queiroz.

31,54

77

Elias (Emacom/Santa Mônica -vv).

65,44

78

Fernando, Fernandinho, José e Mário Paixão.

79

Granjas Venturim.

80

Condomínio Val D'loire.

81

Recanto do sol.

4,88

333,43
21,12
5,49
100,91

82

Sebastião.

83

Fernando Mazine.

2,94

84

Sérgio Loiola.

6,60

85

Carlos Porto.

59,18

86
88
89
90
91
92
93
87
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Abílio Bandeira.
Miguel de Aguiar.
Orlando Bandeira.
Benedito Bandeira.
Paulo Balestreiro.
Bandeira.
Hélio Lucas.
Riviera de Guarapari.
José Aladim.
Elias.
Jair Rodrigues.
Geraldo Elias dos Santos.
Raimundo Gomes Filho.
Pedro Silveira.
Nilo.
Sargento Wladimir.
Geraldo Rubinho.
Gerim.
Maria Pereira dos Santos.
Fabio Brasileiro.
Artelírio Bolsanello.
Marcos Vanzo.
Cremilda.
Joel.
Igreja.
Lélis.
Silvério.
Gláucio.
Jonas Murari.
Benedito Albino.
Joel Brink.
Francisca.

18,08

12,33
2,37
4,38
38,52
39,15
21,51
64,11
163,81
14,79
0,74
5,64
22,48
9,64
19,42
7,94
3,15
5,56
3,98
1,32
20,59
22,87
10,39
1,71
4,22
1,36
4,08
9,33
2,50
1,31
0,55
4,01
1,51

Tabela 3.4-42: Cadastro de Propriedades da APA de Setiba (IDAF – 2001). Continuação
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NUMERO
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

NOME

HECTARES

Daniel (andar).
Loteamento Setiba Ville.
Djair.
Imobiliária.
Loteamento Recreio de Setiba.
Guarapari Iate Clube.
Loteamento Praia de Setiba.
Encontro das Águas.
Camping.
Blomaco.
Morro de Setiba.
Loteamento.
Parque Estadual Paulo Cesar Vinha
TOTAL

13,23
128,10
28,16
21,22
104,54
40,59
18,33
23,87
1,04
30,05
15,41
264,73
3.810,64

Tabela 3.4-42: Cadastro de Propriedades da APA de Setiba (IDAF – 2001). Continuação
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SETIBA - IDAF 2001
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3.4.5.2 Parque Estadual
O levantamento cadastral do PEPCV (IDAF – 2001) teve como resultado a identificação
de 45 glebas (37 proprietários) que perfazem um total de 1481,776 hectares e estão
representadas na figura anterior (Figura 3.4-45) e tabela 3.4-43. Destaca-se que um
levantamento realizado pela SEAMA457 junto à Procuradoria Geral do Estado (PGE)
apontou a existência de 73 processos458 de desapropriação de propriedades situadas na
área do PEPCV.
NUMERO

GLEBAS
PROPRIETÁRIOS
ÁREA DO PARQUE
ÁREAS PÚBLICAS

4
45

Estado do Espírito Santo.
Terreno de Marinha.
A DESAPROPRIAR
SEM LITÍGIO

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Conterra Construção e Terraplenagem Ltda .
Imobiliária Garantia.
Carais Turismo S/A.
Gilberto Michellini.
Ismael Gomes Lima.
Rogério Fernandes Moça.
Rogério Fernandes Moça.
Wilson Vilela.
Otogami Antônio Avelar e outros .
Fernando Rodrigues Pinheiro.
Otogami Antônio Avelar e outros.
Cesar da Silva Mello.
Gilberto Michellini.
Pedreira Novabreu.
Angelo Pergentino.
Eugênio Alves Dinis.
EM LITÍGIO COM ADQUIRENTES DA EMESA
Elias T.Araujo
Marcelo Fundão Pessoa.
Enildo Ribeiro Fernandes.
João Trindade.
Valdir Teixeira.
Calebe da Rocha.
Marcelo Fundão Pessoa.
Marcelo Fundão Pessoa.

ÁREA
m2
14.817.761,07
1.348.557,56
968.991,50
379.566,06
13.469.203,51
7.605.268,21
1.193.751,25
238.077,70
918.531,81
44.221,81
91.114,88
475.387,44
838.645,50
478.575,09
237.217,42
241.982,59
487.358,97
147.602,36
489.145,03
483.962,03
546.966,63
692.727,69
5.863.935,30
72.540,14
73.389,84
558.902,19
73.875,73
146.231,27
146.783,70
30.431,71
29.887,65
30.263,73

%
100,00
9,10
6,54
2,56
90,90
51,33
8,06
1,61
6,20
0,30
0,61
3,21
5,66
3,23
1,60
1,63
3,29
1,00
3,30
3,27
3,69
4,67
39,57
0,49
0,50
3,77
0,50
0,99
0,99
0,21
0,20
0,20

Tabela 3.4-43: Cadastro de propriedades no PEPCV – IDAF – 2001.

457

Levantamento realizado nos anos 1999, 2000, 2001 pela SEAMA (Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente do
Espírito Santo), atual IEMA.
458
Dos 73 processos que tramitam na PGE: 27 processos em fase de citação para publicação; 23 processos em fase de nomeação de
perito sem laudo técnico pericial; 13 processos estão com laudo técnico pericial apresentado e esperando manifestação do Juiz do
proprietário e do Estado; 2 processos aguardavam a nomeação de perito; 1 processo estava com andamento em fase judicial; 2
processos em solicitação de transferência do imóvel para o estado; 4 processos em fase de apelação e 1 processo ainda sem
encaminhamento.
CPM RT 317/07
Setembro/07

Capítulo 3

400/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

GLEBAS
PROPRIETÁRIOS

NUMERO

ÁREA DO PARQUE
ÁREAS PÚBLICAS
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Mário Barbosa.
Marcelo Fundão Pessoa.
Gilcinéia Ribeiro Alves.
Odeide Moreira.
Jairo Barbosa.
Tovar Macahado Dantas e Alves Silva.
Nelson Claudionor.
Proprietários de lotes adquiridos da EMESA.
José Carlos Ferreira.
Tarcizio Abreu.
Juventino de Oliveira Maia.
Elcio Ferreira de Paula.
Espólio de Açacio Lima.
José Maria de Oliveira.
José Lula Sinandre e outro.
Mirian Ripoli da Vitória.
Lotes vendidos pela EMESA.
Ministério do Exército.

ÁREA
m2
14.817.761,07
1.348.557,56
146.020,47
146.496,89
1.582.916,63
170.334,05
168.385,25
47.750,02
47.625,60
122.266,68
59.715,83
57.403,07
1.806,87
2.708,39
46.891,96
167.715,06
643.757,94
35.067,89
1.254.766,75
147.886,11

%
100,00
9,10
0,99
0,99
10,68
1,15
1,14
0,32
0,32
0,83
0,40
0,39
0,01
0,02
0,32
1,13
4,34
0,24
8,47
1,00

Tabela 3.4-43: Cadastro de propriedades no PEPCV – IDAF – 2001. Continuação

3.4.6 FOGOS E OCORRÊNCIAS EXCEPCIONAIS
São registrados incêndios na área da Unidade, relatados principalmente em área com
presença de material orgânico (“turfa”) depositado em ambientes sujeitos ao regime de
inundação. O controle de focos de incêndio em áreas dessa natureza é de difícil controle
e representam riscos de proliferação para os demais ambientes.
Não existe no Parque um plano de combate a incêndios florestais ou a formação de uma
“brigada de combate ao incêndio”. Em situações em que se verificam focos de incêndio, a
equipe do Parque em geral aciona o Corpo de Bombeiros, a Companhia de Polícia e
solicita apoio à Concessionária RODOSOL na cessão de equipamentos e funcionários.
A ocorrência de incêndios, segundo entrevistados, associa-se à pressão imobiliária e à
extração de areia.

3.4.7 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PEPCV
3.4.7.1 Fiscalização
A fiscalização no Parque e entorno ocorre de forma precária e desprovida de articulação
com as demais instituições ambientais que podem exercer poder de polícia ou emanar
decisões coercitivas que contribuam para o manejo adequado dos recursos naturais.
CPM RT 317/07
Setembro/07

Capítulo 3

401/444

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Manejo da APA de Setiba
Rev. 00

1

De acordo com informações da gerência do Parque as atividades existentes no entorno,
apesar de serem sujeitas ao regime de licenciamento ambiental e fiscalização do IEMA,
IDAF, IBAMA e Polícia Ambiental, ainda ocorrem muitas vezes de forma irregular tal como
constatado pelo Plano Integrado de Fiscalização da Mata Atlântica (PFIMA)459.
Os resultados obtidos pela execução do PFIMA na região da Grande Vitória no ano de
2004 denotam que apesar de não haver um número elevado de registros de agressões
aos recursos naturais, o desmatamento foi responsável por 6 (67%) dos 9 pontos
levantados para esta região (Tabela 3.4-44 e Figura 3.4-45).

REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA
MUNICÍPIO

CABROCAGEM

CARVOARIA

DESMATAMENTO

TOTAL

0

0

1

1

Serra
Viana

1

0

2

3

Cariacica

1

1

1

3

Guarapari

0

0

2

2

TOTAL
Fonte: IEMA.

2

1

6

9

Tabela 3.4-44: Tipo de dano por Município.

Cabrocagem

67%

Carvoaria

22%

Desmatamento

11%

Figura 3.4-45: Tipo de Danos na Região (%).Fonte: IEMA.

Com relação aos municípios o PFIMA aponta que Cariacica e Viana tiveram 3 pontos de
agressão constatados (33%) seguidos por Guarapari com 2 pontos (22%) e por último
Serra com 1 ponto (12%) – Figura 3.4-46.

459

Segundo o IEMA o Plano Integrado de Fiscalização do Corredor Ecológico da Mata Atlântica integra todas as atividades de controle
e fiscalização descritas no Pacto Federativo assinado em 17/02/2000 pelo Governo Federal e o Governo do Estado do Espírito Santo.
Sua área de intervenção principal corresponde à integração dos espaços geográficos correspondentes ao Tombamento da Mata
Atlântica no Estado do Espírito Santo, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Corredor Ecológico da Mata Atlântica. A estratégia
principal do Plano consiste na definição de um diagnóstico da situação atual, e através de um processo de planejamento participativo,
reverter o atual quadro de degradação ambiental existente com ações conjuntas e planejadas entre os diversos órgãos envolvidos,
fomentando a participação do Ministério Público, do poder municipal, da sociedade civil organizada e do setor privado nos processos
de controle, vigilância e fiscalização, respeitadas as atribuições e competências de cada parceiro. Recomenda também a capacitação
constante das instituições envolvidas e a formação de um Banco de Dados georreferenciado comum às instituições, sistematizado em
um Sistema de Informações Geográficas e constantemente realimentado.
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12%

22%

Serra
Viana

33%
33%

Cariacica
Guarapari

Figura 3.4-46: Percentual de pontos de agressão por Municípios. Fonte: IEMA.

Recentemente, um levantamento de pontos críticos realizado pelo IEMA na área do
PEPCV e APA de Setiba apontou a ocorrência de 75 pontos de agressão nas referidas
Unidades, conforme demonstrado na Tabela 3.4-45 (A e B).
Ainda no que tange à fiscalização dos recursos naturais a partir de intervenções
antrópicas, verificam-se infrações como a coleta de orquídeas e bromélias, caça de
animais silvestres.

PONTOS NO PARQUE
Coordenadas
E
N

Ponto

1

352442

7723835

2

354184

7726416

3

355292

7726416

4

355277

7728392

5

355313

7728442

6

355430

7728600

Descrição

Localização

Observação

Freqüentemente
são
Rodovia
do
Sol,
sentido
encontrados ossos de
Cemitério de animais
Guarapari – Vila Velha, primeira
e entulho de capas
animais
mortos,
entrada após a sede do PEPCV,
principalmente de bois e
de fios roubados.
próximo ao Km 33.
cachorros domésticos.
Rodovia
do
Sol,
sentido Extração
de
areia
Guarapari – Vila Velha, entrada considerada de pequeno
Extração de areia.
do Tropical, virando primeira à porte e aparentemente
esq. próximo ao Km 31.
antiga.
Rodovia
do
Sol,
sentido
Área com freqüente fuga
Guarapari – Vila Velha, primeira
de
pedágio,
Fuga de pedágio.
entrada após o pedágio à direita,
principalmente de motos.
próximo ao Km 32.
Área
queimada
com
Rodovia
do
Sol,
sentido
aproximadamente 30 m²
Guarapari – Vila Velha, primeira
Queimada.
em estágio inicial de
entrada após o pedágio. Próximo
recuperação
com
ao Km 32.
espécies exóticas.
Rodovia
do
Sol,
sentido
Extração de areia de
Guarapari – Vila Velha, caminho
pequeno
porte
com
Extração de areia. que leva da rodovia até as Dunas
aproximadamente 23 m³,
D’Ulé primeira entrada após o
aparentemente antiga.
pedágio próximo ao Km 32.
Rodovia
do
Sol,
sentido
Extração
com
Guarapari – Vila Velha, limite
aproximadamente
130
Extração de areia.
norte entre o PEPCV e a APA,
3
m.
próximo ao Km 32.

Tabela 3.4-45 (A): Levantamento de Pontos Críticos no PEPCV.
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PONTOS NO PARQUE
Coordenadas
E
N

Ponto

7

355510

Descrição

Localização

7728636

Extração de areia
pequena.

7728553

Entrada de veículos
para acesso à praia
D’ULÉ.

7728184

Passagem de carros
e motos.

8

0355619

9

0356059

10

353870

7726568

Entrada de veículos.

11

354707

7725943

Entrada de veículos.

12

0354030

7724771

Propriedade do Zé
do Coco.

13

353779

7726264

Trilha de caçador e
local de pesca.

14

355848

7728405

Queimada.

15

355543

7727514

Supressão de
vegetação.

Observação

Rodovia
do
Sol,
sentido
Guarapari – Vila Velha, próximo Extração de pequeno
ao Km 32, limite Norte do porte.
PEPCV.
A entrada de carros
principalmente
de
Rodovia
do
Sol,
sentido surfistas
era
mais
Guarapari – Vila Velha, primeira freqüente, agora, com os
entrada após o pedágio.
mourões colocados nos
acessos da praia o fluxo
reduziu muito.
O fluxo de automotores
Rodovia
do
Sol,
sentido
reduziu muito com a
Guarapari
–
colocação de mourões no
Vila Velha, primeira entrada após
início do acesso a trilha
o pedágio.
que leva às Dunas.
Ponto de entrada de
carros para acesso ao
Rodovia
Tropical. Chegando ao
do Sol, sentido Guarapari – Vila Tropical,
os
carros
Velha, entrada antes do pedágio. costumam descer para
praia, local onde ocorre
desova de tartaruga.
Ponto de entrada de
carros para acesso ao
Rodovia
Tropical. Chegando ao
do Sol, sentido Guarapari – Vila Tropical,
os
carros
Velha, entrada antes do pedágio. costumam descer para
praia, local onde ocorre
desova de tartaruga.
Este local possui criação
Entrada pelo Tropical, virando à de animais, plantação de
direita no final da praia.
coco, milho, e outras
culturas.
Área de caça e pesca,
Lagoa
Feia.
Entrada
pelo
onde
já
foram
Tropical, virando primeira à
encontrados
vários
direita.
infratores.
Área
com
Rodovia
do
Sol,
sentido
aproximadamente 500m²
Guarapari – Vila Velha, próximo
recentemente queimada,
ao Km 27, primeira entrada à
prevalecendo
a
direita, virando em seguida à
regeneração
por
esquerda.
espécies exóticas.
Neste
ponto
os
motoqueiros subiam e
desciam nas dunas, o
Rodovia
do
Sol,
sentido
que
dificultava
sua
Guarapari – Vila Velha, primeira
regeneração. Atualmente
entrada após o pedágio/ Dunas
foram
colocados
D’ULE .
mourões que impedem
(ou
pelo
menos
dificultam) sua entrada.

Fonte: IEMA.

Tabela 3.4-45 (A): Levantamento de Pontos Críticos no PEPCV. Continuação
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PONTOS NO PARQUE
Coordenadas
E
N

Ponto

Descrição

Localização

16

355335

7727516

Desova de
Tartaruga.

17

351430

7718113

Desova de
Tartaruga.

18

355734

7727713

Caramujo Africano.

19

351392

7718231

Caramujo Africano.

Observação

Extensão de desova de
Extensão que vai desde a praia
tartaruga, com trânsito de
de Setibão até a praia da Sereia.
automotores.
Extensão de desova de
Extensão que vai desde a praia
tartaruga, com trânsito de
de Setibão até a praia da Sereia.
automotores.
Rodovia
do
Sol,
sentido Neste
ponto
foram
Guarapari – Vila Velha, Primeira encontrados
vários
entrada à direita / Dunas D’Ulé.
caramujos africanos.
Neste
ponto
foram
encontrados
vários
Limite Sul do PEPCV/Setibão.
caramujos africanos.

Fonte: IEMA.
Tabela 3.4-45 (A): Levantamento de Pontos Críticos no PEPCV. Continuação

PONTOS NA APA DE SETIBA
Coordenadas
E
N

Ponto

20

0355181

21

0354948

22

0354495

23

0353663

24

0353477

25

0353516

26

0352725

27

0352795

28

0352821

29

0352784

30

0352723

Descrição

Localização

7728757

Aterro.

7728705

Abertura de açude.

7727739

Extração de areia.

7726885

Extração de areia.

7726634

Extração de areia.

7726958

Terraplanagem.

7726312

Extração de argila.

7726391

Antiga carvoaria.

7726372

Extração de terra
preta.

7725818

Queimada.

7725686

Queimada.

Observação

Rodovia do Sol, sentido Vila
Velha – Guarapari, próximo ao
Km 32 ao lado do Thermas.
Rodovia do Sol, sentido Vila
Abertura de açude em
Velha – Guarapari, Condomínio
área alagada referente a
Residencial Bela Vista, primeira
1500 m²
entrada após o Thermas.
Extração de grande porte
Rodovia do Sol, sentido Vila e antiga sendo que no
de
50
metros
Velha – Guarapari, primeira raio
entrada após o pedágio.
existem
outras
4
extrações.
Rodovia do Sol, sentido Vila
Extração aparentemente
Velha – Guarapari, próximo ao
antiga.
Km 31 / Praia do Sol.
Foram
localizadas
2
Rodovia do Sol, sentido Vila
extrações de areia neste
Velha – Guarapari, próximo ao
ponto,
aparentemente
Km 31 / Praia do Sol.
recentes e pequenas.
Rodovia do Sol, sentido Vila
De
grande
porte,
Velha – Guarapari, próximo ao
aproximadamente 3 ha.
Km 32.
Rodovia do Sol, sentido Vila
Extração
de
grande
Velha – Guarapari, próximo ao
porte.
Km 31/ Praia do Sol.
Rodovia do Sol, sentido Vila
Área com vegetação
Velha – Guarapari, próximo ao
exótica predominando.
Km 31/ Praia do Sol.
Rodovia do Sol, sentido Vila
Velha – Guarapari, próximo ao
Km 31/ Praia do Sol.
Rodovia do Sol, sentido Vila Área recém queimada,
Velha – Guarapari, próximo ao aproximadamente
2
Km 31/ Praia do Sol.
1.250m .
Rodovia do Sol, sentido Vila
Velha – Guarapari, próximo ao Área recém queimada.
Km 32/ Praia do Sol.

Fonte: IEMA.
Tabela 3.4-45 (A): Levantamento de Pontos Críticos na APA de Setiba. Continuação
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PONTOS NA APA DE SETIBA
Coordenadas

Ponto

E

31

0352881

32

0350343

33

34

0350389

0350438

N

7725604

7718323

Descrição

Localização

Extração de areia.

Observação

Rodovia do Sol, sentido Vila
Velha – Guarapari, Praia do Sol.

Artefatos Religiosos Na descida do trevo de Setiba,
e lixo.
primeira entrada à esquerda.

7718315

Restos de poda de
árvore.

7718315

Queimada.

35

0350525

7718579

Área de ritual
religioso.

36

0350467

7718392

Desmatamento.

37

0350469

7718396

38

0350418

7718287

39

350281

7718252

40

350299

7718272

41

0351329

7717989

42

0351428

7718159

43

0350885

7717837

44

0350845

7717852

45

0350825

7717878

46

0350729

7718127

Na descida do Trevo de Setiba,
sentido
praia,
próximo
ao
macumbão.
Decida do Trevo de Setiba,
sentido praia, primeira entrada à
esquerda,
próximo
ao
macumbão.
Descida do trevo de Setiba,
sentido praia, primeira entrada à
esquerda e posteriormente à
esquerda
novamente,
numa
encruzilhada.
Descida do trevo de setiba,
sentido
praia,
primeira
à
esquerda,
próximo
ao
macumbão.
Descida do trevo de setiba,
sentido
praia,
próximo
à
encruzilhada de rituais religiosos.

Área
de
aproximadamente
2
3.000m incluindo várias
outras extrações de areia
de pequeno e médio
porte.
O ritual ocorre no interior
da mata, onde já foram
encontradas
velas
acesas e muito lixo.
Eventualmente aparecem
restos de podas de
árvore no local.
Área aproximadamente
de 100m² recentemente
queimada.
Área com freqüente ritual
religioso
onde
são
deixados restos de rituais
religiosos, principalmente
vidros.
Área
recentemente
desmatada.

Pequena área onde são
jogados restos de entulho
e penas de galinha.
Entulho e lixo
Ponto crítico de entulhos
Atrás do macumbão.
doméstico.
e lixo doméstico.
Construção
Segundo informações, a
Rua das orquídeas/ Setiba.
irregular.
obra já foi embargada.
Construção
Segundo informações, a
Rua das orquídeas/ Setiba.
irregular.
obra já foi embargada.
Esse ponto é uma
entrada de acesso à
praia de Setibão, onde os
visitantes deixavam seus
Supressão de
Praia de Setibão.
carros sobre a areia e até
vegetação.
mesmo na vegetação.
Atualmente
foram
colocados mourões para
evitar a ocorrência.
Neste ponto, que ocorre
desova de tartaruga,
Entrada de veículos Praia de Setibão/Limite entre
alguns carros entram
pela praia.
PEPCV e APA.
para chegar até a lagoa
de Caraís.
Área
queimada
com
freqüente presença de
Queimada.
Rua Ametista/Setiba.
entulhos próxima à mata.
Extração de areia e
Extração
considerada
Rua Ametista/Setiba.
entulho.
pequena.
Extração
considerada
Extração de areia. Rua Ametista/Setiba.
pequena e antiga.
Afloramento de
Final da Rua Ametista/Setiba.
lençol.
Entulho e restos de
abatedouro.

Fonte: IEMA.
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PONTOS NA APA DE SETIBA
Coordenadas

Ponto

Descrição

Localização

Observação

E

N

47

0350769

7718134

Extração de areia.

48

0355442

7728739

Aterro e extração de
areia.

Rodovia do Sol, sentido Guarapari
– Vila Velha, próximo ao limite do
PEPCV. Em frente ao Thermas.

7728733

Aterro e extração de
areia.

Rodovia do Sol, sentido Guarapari
– Vila Velha, próximo ao limite do
PEPCV. Em frente ao Thermas.

Aterro e extração de
areia.

Rodovia do Sol, sentido Guarapari
– Vila Velha, próximo ao limite do
PEPCV. Em frente ao Thermas.

Final da rua Ametista/Setiba.

49

0355446

50

355454

7728737

51

0354078

7727081

52

0355921

7729034

Extração de areia.

53

0349681

7719674

Invasão.

54

0351430

7718113

Caramujo Africano.

55

0352269

7723925

Queimada.

56

0349614

7719698

57

0349430

7718073

58

0354517

7727799

59

353434

7726292

60

352943

7725733

Rodovia do Sol, sentido Vila Velha
Extração de areia e
- Guarapari , primeira entrada à
construção irregular.
direita após o pedágio.
Rodovia do Sol, sentido Guarapari
– Vila Velha, bairro recanto da
Sereia, rua Jacarandá.

Extração considerada de
pequeno porte.
-Aterro
de
aproximadamente 65 m²
em área de Taboas.- São
3 extrações de areia
próximas ao aterro.
-Aterro
de
aproximadamente 65 m²
em área de Taboas.- São
3 extrações de areia
próximas ao aterro.
-Aterro
de
aproximadamente 65 m²
em área de Taboas.- São
3 extrações de areia
próximas ao aterro.
Neste
ponto,
foram
encontradas 11 extrações
de areia de pequeno e
médio porte.
Neste
ponto
foram
encontradas 8 extrações
de areia consideradas de
pequeno porte cada uma .

Rodovia do Sol, Contorno de
Guarapari, sentido Vila Velha –
Guarapari.
Praia de Setibão/ Limite Sul entre Vários caramujos africanos
PEPCV e APA.
foram vistos neste local.
Área de aproximadamente
Rodovia do Sol, sentido Vila Velha
4
ha
queimada
– Guarapari.
recentemente.

Assoreamento do Rio
Em baixo da ponte da Rodovia do
Una e plantação de
Sol, Paturá, APA.
espécies exóticas.
Assoreamento do Rio
Una, pesca indevida
Foz do Rio Una.
e pesca de rede na
foz do rio.
Palmeiras. Rodovia do Sol, sentido
Extração de pequeno porte
Extração de areia.
Vila Velha -Guarapari, após o
em terreno particular.
pedágio a primeira entrada.
O
local
encontra-se
cercado. Há brita na
estrada e tábuas para
Centro Hípico. Rodovia do Sol,
facilitar o acesso de
sentido Vila Velha –Guarapari,
Extração de areia.
caminhões. Extração é de
entrar ao lado do paneleiro Pixilô e
grande porte e está em
virar na primeira rua à direita.
plena atividade à noite.
Existem locais onde há o
depósito de resíduos.
O
local
encontra-se
cercado. Há brita na
estrada e tábuas para
Centro Hípico. Rodovia do Sol,
facilitar o acesso de
sentido Vila Velha –Guarapari,
Extração de areia.
caminhões. Extração é de
entrar ao lado do paneleiro Pixilô e
grande porte e está em
virar na primeira rua à direita.
plena atividade à noite.
Existem locais onde há o
depósito de resíduos.

Fonte: IEMA.
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PONTOS NA APA DE SETIBA
Coordenadas

Ponto

E

N

Descrição

Localização

Observação

61

352893

7725366

Extração de areia.

Centro Hípico. Rodovia do Sol,
sentido Vila Velha –Guarapari, entrar
ao lado do paneleiro Pixilô e virar na
primeira rua à direita.

62

352832

7725102

Extração de areia.

Centro Hípico. Rodovia do Sol,
sentido Vila Velha –Guarapari, entrar
ao lado do paneleiro Pixilô e virar na
primeira rua à direita.

63

0350394

7718547

Extração de areia.

Seguindo em direção à praia de
Setiba, entrar na primeira rua à
direita.

64

0350520

7718459

Extração de areia.

Seguindo em direção à praia de
Setiba, entrar na primeira rua à
direita.

65

0350394

7718597

Extração de areia.

Seguindo em direção à praia de
Setiba, entrar na primeira rua à
direita.

66

0350394

7718591

Extração de areia.

Setibão.

67

0350771

7718132

Extração de areia

Setibão.

7717916

Extração de areia.

Setibão.

68

0350803

69

0350918

7719857

Extração de areia.

Rodovia do Sol, Km 38, sentido Vila
Velha- Guarapari. Depois da sede do
PEPCV, primeira entrada à direita,
antes do trevo de Setiba.

70

0349888

7719583

Extração de areia.

Rodovia do Sol, Km 38, sentido Vila
Velha- Guarapari. Depois da sede do
PEPCV, primeira entrada à direita,
antes do trevo de Setiba.

.
O
local
encontra-se
cercado. Há brita na estrada
e tábuas para facilitar o
acesso
de
caminhões.
Extração é de grande porte
e está em plena atividade à
noite. Existem locais onde
há o depósito de resíduos.
O local encontra-se cercado.
Há brita na estrada e tábuas
para facilitar o acesso de
caminhões. Extração é de
grande porte e está em
plena atividade à noite.
Existem locais onde há o
depósito de resíduos.
Várias extrações de médio
porte,
realizadas
por
carroceiros
e,
segundo
denúncias, uma Kombi. As
infrações são cometidas à
noite.
Várias extrações de médio
porte,
realizadas
por
carroceiros
e,
segundo
denúncias, uma Kombi. As
infrações são cometidas à
noite.
Várias extrações de médio
porte,
realizadas
por
carroceiros
e,
segundo
denúncias, uma Kombi. As
infrações são cometidas à
noite.
Várias extrações de médio
porte,
realizadas
por
carroceiros
e,
segundo
denúncias, uma Kombi. As
infrações são cometidas à
noite.
Várias extrações de médio
porte,
realizadas
por
carroceiros
e,
segundo
denúncias, uma Kombi. As
infrações são cometidas à
noite.
Várias extrações de médio
porte,
realizadas
por
carroceiros
e,
segundo
denúncias, uma Kombi. As
infrações são cometidas à
noite.
Há brita na estrada para
facilitar
o
acesso
de
caminhão.
Extração
de
grande porte, em atividade
noturna.
Há brita na estrada para
facilitar
o
acesso
de
caminhão.
Extração
de
grande porte, em atividade
noturna.

Fonte: IEMA.
Tabela 3.4-45 (A): Levantamento de Pontos Críticos na APA de Setiba. Continuação
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PONTOS NA APA DE SETIBA
Coordenadas

Ponto

E

N

Descrição

71

0350030

7719548

Extração de areia.

72

0350031

7719548

Extração de areia.

73

0350223

7719435

Extração de areia.

74

0350140

7719608

Extração de areia.

75

0350604

7720132

Extração de areia.

Localização

Observação

Rodovia do Sol, Km 38, sentido
Vila Velha- Guarapari. Depois da
sede do PEPCV, primeira
entrada à direita, antes do trevo
de Setiba.
Rodovia do Sol, Km 38, sentido
Vila Velha- Guarapari. Depois da
sede do PEPCV, primeira
entrada à direita, antes do trevo
de Setiba.
Rodovia do Sol, Km 38, sentido
Vila Velha- Guarapari. Depois da
sede do PEPCV, primeira
entrada à direita, antes do trevo
de Setiba.
Rodovia do Sol, Km 38, sentido
Vila Velha- Guarapari. Depois da
sede do PEPCV, primeira
entrada à direita, antes do trevo
de Setiba.
Rodovia do Sol, Km 38, sentido
Vila Velha- Guarapari. Depois da
sede do PEPCV, primeira
entrada à direita, antes do trevo
de Setiba.

Há brita na estrada para
facilitar o acesso de
caminhão. Extração de
grande
porte,
em
atividade noturna.
Há brita na estrada para
facilitar o acesso de
caminhão. Extração de
grande
porte,
em
atividade noturna.
Há brita na estrada para
facilitar o acesso de
caminhão. Extração de
grande
porte,
em
atividade noturna.
Há brita na estrada para
facilitar o acesso de
caminhão. Extração de
grande
porte,
em
atividade noturna.
Há brita na estrada para
facilitar o acesso de
caminhão. Extração de
grande
porte,
em
atividade noturna.

Fonte: IEMA.
Tabela 3.4-45 (A): Levantamento de Pontos Críticos na APA de Setiba. Continuação

Com relação ao planejamento estratégico da fiscalização, segundo informações obtidas
junto ao IEMA, não há um plano de fiscalização específico elaborado, e tão pouco existem
normalização, condutas de abordagem e resolução de conflitos ou rotas estabelecidas
para o exercício da fiscalização. Entretanto, registra-se que alguns funcionários do Parque
receberam treinamento para o exercício da função de guarda-parque460.
A equipe de guardas não trabalha uniformizada e não possui porte de armas de fogo.
Os procedimentos de postura profissional e abordagem a usuários do PEPCV são
constantemente acompanhados pela Gerência da Unidade e pela Gerência de Recursos
Naturais do IEMA.

3.4.7.2 Pesquisa
O Parque de Setiba é uma das Unidades de Conservação que detém um dos maiores
índices de pesquisas realizadas em sua área, entretanto, não existe uma catalogação da
totalidade das pesquisas, estatísticas ou análises do conhecimento produzido que auxilie
na conservação da biodiversidade local.

460

Curso ministrado pela Fundação Boticário de Proteção à Natureza.
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A realização das pesquisas é vinculada à prévia autorização do IEMA, contudo a seleção
não é feita de forma a ampliar os conhecimentos em áreas estratégicas da Unidade, mas
a partir de demandas dos pesquisadores.
Inexiste banco de dados que compile os dados científicos oriundos dessas pesquisas.

3.4.7.3 Educação Ambiental e Comunicação
A educação ambiental é realizada de forma conjunta às atividades de visitação e carece
de um planejamento estratégico que propicie o envolvimento dos atores locais,
principalmente os das comunidades localizadas na APA de Setiba, para que se cumpram
os objetivos delineados para ambas as Unidades.
No que se refere às ações de comunicação, recentemente o IEMA461 delineou um Projeto
de Comunicação para o PEPCV que:


Tem previsão de ser desenvolvido com recurso advindo de emenda parlamentar a ser
aplicada em manutenção e serviços no PEPCV;



Tem como objetivo geral fornecer conhecimentos básicos à população residente na
área da APA, visando disseminar informações acerca da importância dos processos
naturais existentes, dos impactos da presença humana no ambiente, e da relevância
dos cidadãos no processo de gestão das Unidades de Conservação;



Possui como objetivos específicos:



461

-

Fornecer informações básicas sobre as Unidades de Conservação de Setiba aos
habitantes da APA, freqüentadores do Parque e órgãos públicos de Guarapari;

-

Dotar a APA e o Parque de sinalização adequada de seus limites e normas básicas;

-

Registrar a existência de habitações regulares ou irregulares, trançando um perfil
das características de cada propriedade, através de questionário e consultas às
secretarias municipais competentes;

-

Realizar reuniões com as lideranças da região que possam atuar como
multiplicadores e zeladores das placas, mediante trabalho de informação e
conscientização sobre os objetivos e a importância do Parque e APA para a
comunidade, bem como de sua base legal;

-

Conhecer e cadastrar 100% das propriedades particulares da APA até o final do
projeto, incluindo residências, estabelecimentos comerciais, quiosques,
propriedades rurais, entre outras.

As principais ações a serem desenvolvidas são:

Baseado em informações repassadas pela equipe técnica do PEPCV.
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-

Conscientização dos moradores da APA com distribuição de fôlderes e adesivos
com informações sobre a APA e o Parque;
Aplicação de questionário simples para cadastro das propriedades;

-

Implantação de 54 placas nas áreas das Unidades de Conservação;

-

Realização de reuniões com lideranças locais e Secretarias Municipais de
Guarapari;

-

Conscientização de freqüentadores da APA através de mutirões em finais de
semana pontuais;

-

Adequação das instalações da sede para recepção de visitantes, com a revisão de
toda parte elétrica, com substituição de materiais danificados, de forma a melhorar
os serviços prestados aos visitantes, bem como as condições de trabalho dos
funcionários.

3.4.7.4 Relações Públicas e Divulgação
Não existe plano de comunicação social delineado para o PEPCV que possibilite a
atração de visitantes, a divulgação das belezas naturais e relevância da Unidade no
cenário estadual e nacional.
De forma similar, verifica-se a ausência de estratégias de atração de entidades de
pesquisa ou de aproximação com fontes financiadoras de projetos de conservação da
biodiversidade.

3.4.7.5 Visitação
No que se refere à atividade de visitação ao PEPCV, registra-se que o monitoramento não
ocorre de forma sistêmica e contínua.
Existem registros referentes ao período compreendido entre 1994 a 2003 e para os anos
de 2004 e 2005.

3.4.7.5.1 Fluxo de Visitantes (1994 a 2003)
Existem registros datados do ano de 1994 em períodos correspondentes às “férias letivas”
(Tabela 3.4-46 e 3.4-47), que mostram um incremento na demanda por visitação à
Unidade crescente com o passar dos anos.
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PERÍODO
Jan/94
Dez/96
Jan/97
Fev/97
Mai/98
Jun/98
Jul/00
Dez/00
Jan/01
Fev/01

VISITANTES
34
663
1.458
509
230
528
218
243
956
852

Fonte: Dados disponibilizados pelo IEMA.
Tabela 3.4-46: Fluxo de visitantes ao PEPCV por período mensurado (1994 a 2001).

PERÍODO

VISITANTES

MOTIVO PRINCIPAL

Jan-Dez / 02

5.194

Passeio

Jan-Jun/03

1.918

Passeio

Fonte: Dados disponibilizados pelo IEMA.
Tabela 3.4-47: Número de visitantes ao PEPCV e motivo de visitação (2002 e 2003).

Com relação aos visitantes do PEPCV, a equipe técnica, em entrevista, declarou que no
verão é marcante a maioria de turistas de fora do estado do Espírito Santo, principalmente
originários de São Paulo, seguidos por turistas de Vitória, Vila Velha e Guarapari.
Com base em informações publicadas em estudos e disponibilizadas pela atual equipe do
Parque, pode-se verificar, pelos dados abaixo, a evolução das visitas, ao longo de alguns
períodos, onde se contou com o cadastramento de visitantes. Vale dizer que o sistema de
cadastramento, assim como o funcionamento adequado do Parque tem-se mostrado
deficiente, ora acontecendo, ora não.

ESTADOS

DEZ/96

JAN/97

ES

458

744

MG

58

184

RJ

18

84

SP

66

68

DF

10

66

GO

18

0

RN

0

1

BA

3

00

Outros estados

1

11

Não responderam

1

300

Fonte: Dados disponibilizados pelo IEMA.
Tabela 3.4-48: Procedência dos visitantes ao PEPCV (1996 e 1997).
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No período analisado, verifica-se o predomínio de residentes no próprio estado, seguido
de pessoas provenientes de Minas Gerais (devido principalmente à expressiva população
flutuante dos balneários, no período de veraneio no Estado). Segue-se após os oriundos
do Rio de Janeiro, que também têm visitado o PEPCV em número expressivo, além dos
residentes no Distrito Federal.
Salienta-se o elevado número de visitantes que não declararam sua proveniência.

3.4.7.5.2 Fluxo de Visitantes (2004 e 2005)
As informações repassadas pela equipe do PEPCV denotam que durante o período de
janeiro de 2004 a dezembro de 2005 foram registrados um total de 8.631 visitantes (sem
marcação prévia), (Tabela 3.4-49 e 3.4-50). A Tabela 3.4-51 mostra os números de
visitantes (agendados) para o período compreendido entre janeiro de 2004 a dezembro de
2006, que totalizam 6.449 oriundos de visitação programada junto ao IEMA.
PERÍODO

VISITANTES

Jan/04

593

Fev/04

638

Mar/04

159

Abr/04

414

Mai/04

220

Jun/04

332

Jul/04

327

Ago/04

229

Set/04

386

Out/04

586

Nov/04

353

Dez/04

270

TOTAL (2004)

4.507

Jan/05

880

Fev/05

392

Mar/05

145

Abr/05

272

Mai/05

261

Jun/05

349

Jul/05

256

Ago/05

235

Set/05

310

Out/05

471

Nov/05

275

Dez/05

278

TOTAL (2005)

4.124

Fonte: Dados disponibilizados pelo IEMA.
Tabela 3.4-49: Fluxo de visitantes ao PEPCV por período mensurado (2004 a 2005).
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ESTADOS
ES

2004
3.090

2005
2.988

MG

419

341

RJ

205

255

SP

194

245

DF

98

73

GO

12

13

RN

0

0

BA

16

9

Outros estados

43

69

Não responderam

106

142

Fonte: Dados disponibilizados pelo IEMA.

Tabela 3.4-50: Procedência dos visitantes ao PEPCV (2004 e 2005).
VISITAÇÃO PROGRAMADA/AGENDADA PARA GRUPOS NO PEPCV
MÊS

ANO
2004

2005

2006

JAN

8

-

41

FEV

91

53

-

MAR

22

60

163

ABR

20

-

220

MAI

245

-

216

JUN

262

57

67

JUL

162

50

318

AGO

301

282

300

SET

598

185

531

OUT

451

272

445

NOV

188

135

543

DEZ

6

56

101

TOTAL

2354

1150

2945

Fonte: Dados disponibilizados pelo IEMA.

Tabela 3.4-51: Contagem de visitantes referente aos grupos agendados no PEPCV (2004 a 2006).

♦ PASSOS DE ANCHIETA
Destaca-se a ocorrência de eventos tais como a conhecida caminhada de Anchieta,
denominada de Passos de Anchieta, que tem tido, a cada ano, a adesão de um maior
número de adeptos. A caminhada acontece todo ano, desde 1998, sendo um dos
eventos turísticos de relevância nacional, na atualidade, atraindo fiéis e turistas de toda
parte do Brasil. O trajeto se inicia em Vitória, na Catedral Metropolitana, passando pelos
municípios de Vila Velha e de Guarapari com destino ao município de Anchieta, onde os
turistas tentam reproduzir os passos de José de Anchieta, catequista de grande
importância na colonização capixaba, perpassando por várias praias e pontos turísticos
ao longo da orla marítima desses municípios. Esse evento impacta diretamente a Unidade
de Conservação analisada, devendo ser tratado de forma adequada uma vez que tem tido
cada vez maior número de integrantes.
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3.4.7.5.3 Acesso ao PEPCV
O acesso ao Parque ocorre formalmente pelo portão de entrada que dá acesso à sede da
Unidade, contudo registram-se acessos não formais nas localidades das lagoas Vermelha
e Feia, praia e dunas e nos extremos norte e sul do Parque (Figura 3.4-47). Quando o
acesso é formal os visitantes que ingressam por intermédio da Rodovia ES-060 (Rodovia
do Sol) (Figura 3.4-48) são abordados pela equipe do Parque que registram sua
procedência (conforme relatado no item anterior), tipo de veículos locomotivo e/ou forma
de locomoção até o Parque e procedem à orientação quanto às normas de visitação e
atrativos.

Figura 3.4-47: Acesso ao PEPCV , Rodovia do Sol em
trecho no interior a APA de Setiba.

Figura 3.4-48: Vista do portão central de recepção de
visitantes do PEPCV a partir de sua sede.

A circulação oficial do parque é a da trilha que parte da sede do mesmo e que chega até a
lagoa de Caraís, dando acesso, inclusive, à praia. Existe uma outra trilha, a Trilha
Tropical, não oficial, que é inadequadamente utilizada por visitantes e praticantes de
esporte (surf), que chegam de carro tracionado perto da praia (Figuras 3.4-49 e 3.4-50).
Uma segunda trilha não oficial, encontra-se margeando o limite Norte do Parque, e é
conhecida como trilha da Sereia, nome originado na proximidade com a praia da Sereia.

Figura 3.4-49: Vista do acesso existente – Trilha
Tropical, com registro de marcas de pneus oriundos
do trânsito não autorizado de veículos.
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Figura 3.4-50: Vista do local onde freqüentemente
encontram-se veículos automotivos estacionados no
final do acesso da Trilha Tropical.
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3.4.7.5.4 Atrativos e Forma de Visitação
O principal fator de motivação para a visita tem sido o lazer e a recreação em contato com
a natureza, seguido da prática do surf, e da pesca, estes últimos bem menos significativos
que o primeiro, segundo dados do próprio PEPCV.
Dentre os pontos mais concorridos para visitações, as dunas e a praia D'Ulé são locais
utilizados para a prática de surf e passeios de contemplação. Por sua beleza, também a
praia próxima à Lagoa de Caraís destaca-se para fins turísticos e de lazer, fazendo parte
do roteiro de visitas monitoradas e das atividades de educação ambiental desenvolvidas
no Parque.
Apresentando afloramentos rochosos de grande valor cênico, a exemplo da Pedra da
Tartaruga, permite avistar o Arquipélago de Três Ilhas e possibilita acesso à Lagoa Caraís
e a travessia do Parque, sendo utilizada para a prática de pesca artesanal e também
como percurso dos participantes do evento Passos de Anchieta.
De forma geral, os fluxos de visitantes elevam-se nos finais de semana e feriados, sendo
ainda mais intensos à época do verão e no período de férias escolares. Segundo registros
da administração do Parque, os visitantes têm origem predominante do próprio município,
da RMGV e de outros locais do Espírito Santo. Todavia, são registrados visitantes de
outros estados, especialmente de São Paulo, e mesmo de outros países, inclusive de
estudiosos e pesquisadores.
As margens da estrada para a Lagoa Caraís têm se constituído em um ponto de grande
interesse por parte dos visitantes durante as visitas monitoradas, devido à facilidade de
circulação e à presença de espécies vegetais atraentes como bromélias e orquídeas,
além da possibilidade de serem vistas pegadas de animais como cachorro do mato e
algumas aves.
Outrossim, as atividades de visitação na totalidade do Parque não são permitidas nas
áreas inundadas e de vegetação mais densa, ocorrendo, entretanto, denúncias sobre a
prática da caça nas formações de mata mais alta e seca.
Dentre as formas de instruir quanto às regras de visitação, as pessoas que ingressam
pela sede são convidadas pela equipe da administração a assistir à exibição de um vídeo
que expõe claramente as permissões e proibições no interior das áreas do Parque.
Todavia, observam-se recusas neste sentido, havendo visitantes que ingressam
diretamente nas trilhas.
O fato de algumas pessoas normalmente ingressarem por caminhos alternativos à
entrada oficial, pelos extremos das praias ou pelas trilhas, sobretudo pelo Ulé e pela trilha,
não oferece condições propícias de controle e registro, são freqüentes advertências orais
sobre proibições no interior do Parque, especialmente quanto à realização de churrasco,
camping, porte de animais domésticos, acesso de carro à praia, caça e pesca, coleta de
flores, sementes e outros elementos naturais, e despejo de lixo.
Além desses visitantes, escolas e outras instituições podem marcar visitas monitoradas.
As visitas monitoradas contam com o acompanhamento de um monitor e prevêem
explicações sobre o histórico do Parque, esclarecimentos sobre aspectos da fauna e da
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flora, visita ao Centro de Vivências, ao viveiro de essências nativas e caminhada até a
Lagoa Caraís.
A presença de pesquisadores também é constante. As linhas de pesquisa estão
predominantemente ligadas aos aspectos das ciências naturais.
As Dunas D'Ulé são usadas por freqüentadores que vão surfar ou simplesmente passear,
e ao sul das Dunas D'Ulé existe ocupações antigas e abandonadas.
Especificamente na área do Parque além do uso que é feito pela própria administração
levando visitantes, fazendo trilhas de educação ambiental acessada pela entrada
principal, o principal uso que existe é do pessoal que pega onda na praia D'Ulé, no
tropical clube e no Setibão.

3.4.7.5.5 Fatores de Retração da Visitação
Um dos fatores que retrai a visitação ao PEPCV segundo alguns atores locais é a
localização do ponto de retorno para acesso na Rodovia ES-060, tanto na direção Vila
Velha - Guarapari quanto na direção Guarapari - Vila Velha.
O valor do pedágio também é considerado elevado pelos atores locais e quando
considerado seu valor atual de R$ 5,90 por cada passagem de carro de passeio, verificase o incremento de aproximadamente R$ 12,00 ao valor da visita ao PEPCV.
Outro fator destacado pelos entrevistados, refere-se à infra-estrutura física pouco
atraente, caracterizada desde a entrada ao PEPCV, que segundo afirmam “deveria ser
mais bem posicionado com relação à rodovia e com um visual mais chamativo as
condições da sede e Centro de Visitantes”.
A sinalização externa ao Parque deveria, segundo os atores locais, determinar com
precisão os limites do Parque visando informar e coibir o ingresso não oficial de visitantes
por acessos alternativos.

3.4.8 ATIVIDADES OU SITUAÇÕES CONFLITANTES NO PEPCV
Através de entrevistas realizadas junto à Administração do Parque, à Prefeitura Municipal
e Guarapari e às comunidades residentes no entorno do Parque, constatou-se diversos
depoimentos referentes a questões de administração e fiscalização, uso do solo e
socioeconomia relacionadas às atuais condições de funcionamento do PEPCV.
As principais considerações apresentadas por estes respectivos públicos são a seguir
elencadas de forma sucinta, fornecendo um panorama geral das dificuldades e
reivindicações atualmente encontradas, algumas das quais remontam ainda à época da
criação do Parque.
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3.4.8.1 Desvio de Função dos Técnicos Ambientais que trabalham no PEPCV
São desenvolvidas sem observância da designação funcional, atividades de educação
ambiental, recuperação de áreas degradadas, combate a incêndios, mecânica dos
veículos automotores e mesmo jardinagem e manutenção da infra-estrutura de recepção
de visitantes e fiscalização da área do Parque.

3.4.8.2 Dificuldade na Divulgação das Normas Vigentes
Registra-se na Unidade, a resistência por parte de alguns visitantes que se recusam a
receber informações sobre as regras de visitação do parque, ingressando diretamente nas
trilhas sem ao menos assistir ao vídeo que é passado pela equipe do Parque com esta
finalidade.

3.4.8.3 Dificuldade para Tomadas de Decisões
Existência de burocracia no órgão competente na decisão ou na sanção perante a
denúncia de fatos irregulares.

3.4.8.4 Pouco Esclarecimento da População quanto às Funções do Parque
Freqüentemente, a população confunde a sede do PEPCV como uma representação do
IEMA ou um escritório regional do Instituto. De tal modo, muitos populares vão à sede do
parque solicitar licenças atribuídas ao órgão ambiental.

3.4.8.5 Trânsito de Veículos Automotivos nas Dunas e Outras Áreas do Parque
Dentre as questões mais relevantes, este é um problema que ocorre com freqüência há
bastante tempo. Refere-se, sobretudo, ao acesso de surfistas à praia e de donos de terras
ainda não desapropriadas localizadas no interior do Parque.
Além da comodidade de acesso à praia, esta prática relaciona-se também a ocorrências
de assaltos, roubo de carros e até seqüestros quando do retorno aos veículos. Observase que por medida de segurança, na tentativa de diminuir esses riscos, um
estacionamento acessado pela denominada Trilha Tropical foi criado no interior do
Parque, mesmo que em discordância com a legislação.
Todavia, registra-se que ainda assim ocorrem casos de circulação pelas áreas de dunas e
restinga, havendo inclusive retirada de dormentes de proteção instalados nas áreas de
desova de tartarugas marinhas. Esta situação tem sido refreada pela ação conjunta da
administração do Parque com polícia ambiental. Estima-se que atualmente cerca de 5 a 6
carros adentrem espaços de preservação, quando outrora este quantitativo alcançava a
ordem de 60 veículos.
Tem se percebido também a entrada de motoqueiros de trilhas (trilheiros) que ingressam
para andar nas dunas.
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3.4.8.6 Extração Ilegal de Areia no PEPCV e Entorno
De extrema gravidade, a extração ilegal de areia no entorno do Parque acontece
fundamentalmente à noite, com utilização de caminhões com grandes caçambas, até
carroças puxadas por cavalos ou, inclusive, com carrinhos-de-mão. Já foi registrado pelos
guarda-parques tentativa de ingresso de veículo automotivo (caminhão) na área do
parque com a intenção de carregar areia.

3.4.8.7 Extração Ilegal de Argila no Entorno do PEPCV
A extração de argila e o beneficiamento da argila ocorrem em propriedade localizada na
área da APA de Setiba.

3.4.8.8 Extração Ilegal de Vegetação Nativa
Um dos fatores impactantes que influenciam a conservação da biodiversidade da flora
local é a retirada da vegetação nativa para finalidades econômicas. Um dos atrativos é o
valor da aroeira no mercado de exportação, considerando as demandas das indústrias de
cosmética, farmacologia, além do valor culinário dessa planta, vulgarmente conhecida
como “pimenta rosa”.
Além de aroeira, são inúmeros os relatos de casos de retiradas de bromélias, orquídeas,
apoajarú (maçã-da-praia) utilizado para o combate à diabetes assim como outras plantas
medicinais, frutas silvestres.

3.4.8.9 Retirada Ilegal de Madeira
Tem sido feito um levantamento também sobre a retirada de madeira da APA para a
produção de lenha e de carvão, até por quem fabrica panelas de barro e se utiliza da
madeira para a finalização dos seus produtos. Especificamente sobre este aspecto, o
guarda-parque relatou que foi destruída uma carvoeira que estava construída dentro
mesmo da área da APA, e se utilizando da madeira obtida na mesma.

3.4.8.10 Práticas de Caça e Pesca no Interior do PEPCV
Ocorre na área da Unidade e da APA a prática da caça, existindo registros com espécies
cinegéticas como o “teiú” e o “tatu”. Estas situações ocorrem normalmente em horários
noturnos, em função da dificuldade de alocação de pessoal para a fiscalização da
Unidade nesse período, visto que os funcionários da empresa contratada pela segurança
patrimonial são os únicos que pernoitam no Parque.
Outra ocorrência consiste na prática de pesca na lagoa de Caraís, utilizando-se, inclusive,
instrumentos como a tarrafa ou da rede de arrasto. Relatam-se também casos de captura
de siri por indivíduos que ingressam por caminhos alternativos à entrada oficial ao
Parque, como as Dunas D’ Ulé.
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3.4.8.11 Invasões de Áreas do PEPCV para Fixação de Moradia
Existem relatos de episódios de tentativa de invasão do parque, com pessoas que
entraram e começaram a construção de barracos para se instalar em forma definitiva nas
terras do PEPCV.

3.4.8.12 Disposição de Lixo e Resíduos Sólidos
Observa-se a deposição de resíduos sólidos na área do PEPCV, tanto no extremo norte
quanto no extremo sul, com maior incidência neste último. É justamente em proximidades
do extremo sul do Parque que existe um abatedouro de aves e é nesta região que se
encontram sacolas de plumas despejadas na área.
Encontram-se também numerosos artigos configurados por estátuas, velas e bebidas
alcoólicas, principalmente na parte Sul da APA.

3.4.8.13 Riscos e Ocorrências de Incêndios no Entorno da Unidade
Dentre situações graves que tem acontecido na APA, os entrevistados salientaram o
início de vários focos de incêndio com a intenção de dar continuidade, pela perda de
áreas preservadas, ao processo de loteamento já iniciado tempo atrás.
Em caso de incêndios, muitas vezes de origem criminosa, a equipe do PEPCV que atua
na APA dispõe apenas de três abafadores, não possuindo equipamentos de proteção
individual (EPIs). A equipe do Parque destacou que o ano de 2005 foi um dos piores
enquanto à ocorrência de incêndios.

3.4.8.14 Degradação da Lagoa Vermelha
Outrora muito freqüentada em função da crença de que a elevada concentração de
lanolina possuía propriedades na recuperação do cabelo, a lagoa Vermelha encontra-se
atualmente alterada em relação à sua conformação natural.

3.4.8.15 Prática de Nudismo nas Praias
Também foi comprovada a utilização da área do Parque e da APA, pela tranqüilidade do
local, e a aparente privacidade que oferece às pessoas, a prática do nudismo tanto na
praia quanto na lagoa de Caraís.

3.4.8.16 Residentes no Interior do Parque
No interior do Parque existe um morador, é o funcionário que toma conta da propriedade
do “Sr. Joaquim”. Na propriedade se criam porcos, patos e galinhas. Tem produção de
cana-de-açúcar, goiaba e coco, além de um pomar.
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Existem relatos de que tempos atrás funcionava, dentro da propriedade, uma casa de
meretrício freqüentada pelos visitantes, hoje desativada, dela restando apenas as paredes
e a lagoa criada junto à propriedade onde as mulheres costumavam tomar banho sem
roupas.

3.4.8.17 Dinâmica de Ocupação da APA de Setiba
Um motivo de preocupação para a administração do Parque é a permanente aparição de
novos empreendimentos industriais na APA de Setiba, localizado em loteamentos como o
denominado “Ouro Branco”, que possui casos de empresas vinculadas ao setor de
mármore e granito se instalando e trabalhando, produzindo resíduos dos quais não se
conhece seu destino final.
Recentemente tem se iniciado o trabalho, em área próxima a estes empreendimentos, de
instalação de um lava-jato que, segundo os membros da administração do parque, não
possui licenciamento para o exercício de suas atividades.
Outro fator de relevância neste contexto é a necessidade de compatibilização do Plano
Diretor Municipal (PDM) (em fase de elaboração) com os objetivos de manejo do PEPCV
e da APA de Setiba.

3.4.9 ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ORGANIZACIONAIS DO PEPCV
O corpo técnico que atua no PEPCV (mesmo disponibilizado para a gestão da APA de
Setiba) é composto por profissionais de nível superior e médio (Tabela 3.4-52) vinculados
à Gerência de Recursos Naturais do IEMA.
QUANTITATIVO

FORMAÇÃO

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Gerente

CARGO

01

Biólogo

Superior

Técnico de Nível Superior

01

Geógrafo

Superior

Agente Técnico Ambiental

03

Técnico em Meio Ambiente

Ensino Médio

01

Biólogo

Superior

Guarda-Parque

01

-

Ensino Médio

Agente Administrativo

01

-

Ensino Médio

Auxiliar de Limpeza

01

-

Ensino Fundamental

Estagiário

02

-

Ensino Médio

Fonte: Dados disponibilizados pelo IEMA (2007).
Tabela 3.4-52: Equipe Técnica do PEPCV.

Além da equipe formalmente designada, integram a equipe que atua no PEPCV 04
guardas patrimoniais contratados por empresa terceirizada para a referida função. Ambos
têm nível médio e trabalham em turnos de 12 em 12 horas.
Não se registrou a existência de organograma formal com especificações de cargos e
função vinculados ao exercício das atividades especificamente na Unidade.
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3.4.10 INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
A APA de Setiba não dispõe de infra-estrutura própria. O IEMA utiliza a sede
administrativa do PEPCV para a gestão da referida Unidade (Figuras 3.4-52 A e B). A
sede do Parque conta com: sala de apoio, sala dos técnicos, mini-auditório (antigo
laboratório), banheiros, garagem (Figura 3.4-53), estacionamento/garagem e guarita, além
de um viveiro.
Existe um alojamento (Figura 3.4-54) que é composto por: quarto, banheiros (feminino e
masculino), almoxarifado, oficina, copa/cozinha com refeitório, dispensa e área externa.
Além destas edificações existe ainda um centro de vivências com auditório.

Figura 3.4-52 (A): Vista da sede administrativa do
PEPCV.

Figura 3.4-52 (B): Vista do interior da sede
administrativa do PEPCV.

Figura 3.4-53: Vista da garagem do PEPCV.

Figura 3.4-54: Vista do alojamento do PEPCV.

O PEPCV também conta com um centro de vivências com auditório, embora suas
instalações não sejam adequadas. Neste sentido, destaca-se que por intermédio de
compensação ambiental será implantado um novo Centro de Visitantes (Figura 3.4-55)
cujo projeto técnico encontra-se em fase de elaboração pelo Laboratório de Arquitetura da
UFES.
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Fonte: UFES.
Figura 3.4-55: Planejamento do novo Centro de Visitantes do PEPCV.

O PEPCV conta com abastecimento de água pela CESAN, e energia elétrica fornecida
pela empresa ESCELSA - Energias do Brasil. Destaca-se a inexistência de linhas de
telefonia fixa e Internet, dispondo-se apenas de um telefone público e de reduzida verba
para aquisição de cartões.
O sistema de esgotamento sanitário foi construído com recursos do Programa de
Execução Descentralizada (PED), com recursos do Ministério do Meio Ambiente,
possuindo fossa-filtro e sumidouro. Os resíduos sólidos produzidos no Parque são
recolhidos três vezes por semana pela Prefeitura Municipal de Guarapari.
O Parque conta ainda com uma caminhonete Toyota Bandeirantes, um automóvel
Volkswagen Gol, um quadriciclo, e duas motocicletas, sendo que destes, apenas a
caminhonete, o quadriciclo e uma das motocicletas encontram-se em estado de utilização.
3.4.11 RECURSOS FINANCEIROS
O aporte e fluxo de recursos para a APA de Setiba, tal como o verificado para o PEPCV é
intermitente e não se registrou a existência de um Plano Operativo Anual com definições
de receitas e rubricas de aplicação. O fluxo financeiro advém de recursos do Governo do
Estado designados ao IEMA/Gerência de Recursos Naturais formalizados no Plano Pluri
Anual (PPA). Não existe um planejamento para a captação de recursos de fontes
financiadoras externas. Registra-se a aplicação recente de recursos oriundos da
aplicação da compensação ambiental prevista na Lei Federal N° 9.985/00 no PEPCV e
para a elaboração dos Planos de Manejo do PEPCV e APA de Setiba.
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3.5 DIAGNÓSTICO INTEGRADO DOS AMBIENTES DO PEPCV E APA DE SETIBA
O diagnóstico integrado visa à realização de uma análise sistêmica integrada do conjunto
de informações temáticas obtidas nos estudos e análises realizados nos meios abiótico,
biótico e antrópico que configuram subsídios para a estratificação de ambientes em
porções homogêneas e posterior formulação do zoneamento ambiental.

3.5.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente os dados setoriais foram analisados e após procedeu-se à integração dos
dados com o emprego de modelos matriciais, visando obter uma avaliação qualitativa e
quantitativa. Desta forma, o recurso de sobreposição de imagens de cartas temáticas,
produzidas pelo mapeamento realizado nos itens anteriores foi somado à análise de
homogenia de ambientes para definição das unidades espaciais homogêneas, tanto em
termos ecossistêmicos quanto em termos geográficos com identificação de áreas de
transição, ou seja, aquelas que abrangem simultaneamente características de dois ou
mais ambientes. Isto foi realizado com o apoio de programas de geoprocessamento, que
permitiram estabelecer um sistema de medição dos principais componentes (abióticos,
bióticos e antrópicos) da área específica das UCs e dos relacionamentos existentes entre
eles.
Ressalta-se que, em virtude da dificuldade de realização de pesquisas extensivas junto à
comunidade, à impossibilidade de visitação da totalidade de moradores e da intenção de
redução da subjetividade no processo, a análise da paisagem da APA de Setiba e
PEPCV, baseou-se nos métodos propostos por (GODREN, 1986) e (TURNER, 1989 e
2001).
Assim, para efeito deste estudo, adotou-se o seguinte conceito de ecologia da paisagem:
ramo emergente dentro da ecologia aplicada e com uma estreita interface com o
planejamento ambiental462, que procura analisar como a estrutura das paisagens e as
mudanças impostas pelos antropismos afetam os padrões de comportamentos das
populações naturais e das funções ambientais realizadas pelos ecossistemas. Nesse
sentido, ela tem seu foco no estudo, nas interações e trocas entre paisagens
heterogêneas, na influência da heterogeneidade espacial sobre os processos bióticos e
abióticos e nas conseqüências do seu manejo463.
Ainda considerou-se o seguinte conceito da paisagem464: “o resultado da combinação
dinâmica, logo instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que interagem entre
si e tornam a Paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução”. A
importância dessa conceituação recai na relevância dos estudos integrados, que
considerem ao mesmo tempo a estrutura física dos ambientes com a sua estrutura
biótica, como eles se limitam e se potencializam, e ainda, sobre a ação humana que tende
a alterar os rumos naturais de geomorfogênese e de pedogênese, cujo balanço
determinará qual será o trajeto evolutivo daquele ecossistema: tornar-se mais complexo e
estável ou regredir aos níveis inferiores de complexidade do início da sucessão vegetal.

462
463
464

(TROLL, 1966; HABER, 1990).
(TURNER, 1989).
(BERTRAND, 1971).
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Portanto, no presente trabalho a “Análise da Paisagem” foi realizada com base nas
abordagens sugeridas por (Mc HARG, 1969; FORMAN & GODRON, 1986), (EASTMAN,
1998) e por (TURNER, 1989 e 2001), adaptadas para a situação de ecossistemas
tropicais por (LIMA, 2002): a identificação das Unidades Funcionais de Paisagem (UFP)
465
.
Nesse contexto, o PEPCV e a APA de Setiba têm de ser analisados como uma
continuidade da ótica do seu funcionamento socioambiental e conseqüentemente, das
pressões humanas que podem comprometer os objetivos das respectivas UCs e dos seus
programas de manejo, alcançando ainda as sugestões a serem incluídas nesses
programas, com vistas a mitigar os vetores antrópicos que tendam a degradar a dinâmica
natural dessa região.

3.5.2 ANÁLISE DA PAISAGEM DA APA DE SETIBA E PEPCV
O amadurecimento da Ecologia trouxe um grande aporte de novas idéias e de
metodologias voltadas para a resolução dos aspectos relativos à conservação da natureza,
principalmente aquelas relacionadas à correção de impactos466.
A abordagem sistêmica procura analisar o ambiente como um ente multifacetado e no qual
o elemento humano é entendido como principal agente transformador da sua dinâmica
natural. Nesse contexto é que se desenvolveu a Ecologia da Paisagem467. Essa ciência é
uma vertente da ecologia que busca compreender a dinâmica responsável pelo
estabelecimento da heterogeneidade geográfica e a sua repercussão nos diferentes
ecossistemas existentes.
Nesse aspecto, questionamentos a respeito das interações ocorrentes entre paisagens, a
influência da heterogeneidade espacial em processos bióticos e abióticos e a interferência
humana nesses processos, são alguns dos aspectos norteadores das pesquisas
realizadas nesse campo da Ecologia468.
Historicamente o termo paisagem tem sido cunhado com diferentes conotações. Nesse
sentido, alguns autores469 oferecem uma boa revisão sobre esse tema. Uma definição

465

O processo de identificação das UFPs consiste de uma reflexão sobre as múltiplas faces que a compõem, buscando a
compreensão dinâmica da sua interação, dentro de uma ótica espacial e temporal multi-escalar, ou seja, visando à compreensão
evolutiva, em diferentes resoluções espaciais, dos processos que governam e direcionam a construção do mosaico de paisagem, pois
é apenas com base nessa visão é que se pode dissecar a essência de uma paisagem, possibilitando realizar inferências sobre as
possíveis mudanças no seu direcionamento evolutivo que a interferência humana pode causar. Essa abordagem apresenta um grande
potencial para utilização em fins de planejamento ambiental uma vez que revelam a natureza da sensibilidade da paisagem, haja
vista considerarem as suas restrições geomorfológicas e pedológicas, bem como o controle que a fisionomia vegetal exerce sobre esse
“balanço”. Por outro lado, com relação à conservação das populações, são incorporadas as noções de como as alterações nos
aspectos estruturais da paisagem, imputadas principalmente pela fragmentação das áreas naturais em função dos usos antrópicos,
interferem no funcionamento das suas comunidades. Dessa maneira, a identificação das UFPs apresenta-se como uma abordagem
voltada ao manejo conservacionista, levando-se em conta que a preservação da fauna nativa interfere no vigor da vegetação, a qual
atua no controle da morfogênese da paisagem. A metodologia de identificação de UFPs consistiu em realizar a sobreposição, em
sistema de informações geográficas (SIG), dos diversos planos de informação cartográfica, com ênfase na geomorfologia, clinografia e
vegetação - Uso do Solo. Dessa abordagem, emergiram as diferentes configurações existentes na paisagem em termos da
combinação evolutiva dos seus elementos (geologia, solo, hidrografia, declividade e vegetação) inclusive a presença humana.
Naturalmente, dessa abordagem são obtidas inferências sobre as diferentes unidades de paisagem no que tange à sua dinâmica de
funcionamento, às suas fragilidades de uso e às suas potencialidades, principalmente frente às pressões de uso humano.
466
(DAJOZ, 2006).
467
(TROLL, 1966).
468
(TURNER et al, 2001).
469
(LIMA & NETO (1997); DIAS, 1998).
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bastante aceita de paisagem é aquela470 segundo a qual, uma paisagem seria o resultado
da dialética dos seus elementos físicos e biológicos (inclusive aqueles de origem
antrópica), que dessa forma constituem um conjunto único e indissociável, em perpétua
evolução.
Recentemente, o termo Paisagem Ecológica tem sido aplicado para referir-se ao agregado
de formas de uma região espacialmente heterogênea, a qual resultou da interação
evolutiva do relevo com as suas biocenoses e culminou no estabelecimento de um
mosaico de manchas de habitats interconectadas por corredores e detentoras de habitats
diferenciados471.
Para alguns estudiosos472 os padrões de organização do espaço e conseqüentemente, a
diversidade da paisagem é resultante de dois padrões superpostos da vegetação, quais
sejam: a distribuição da vegetação ao longo de um gradiente de fatores limitantes e os
padrões de alteração e recuperação dentro da comunidade ao longo dos mesmos
gradientes.
Essa observação denota que as biocenoses estabeleceram-se no espaço geográfico de
forma a otimizar sua energia aproveitando seus aspectos positivos e evitando aqueles
negativos (limitantes). Dessa maneira, essas entidades espaciais constituem-se em
unidades funcionais da paisagem, as quais são antes fisiológicas que morfológicas, ou
seja, denotam o comportamento e a adaptação dos componentes das comunidades em
sincronismo com as potencialidades e fragilidades que cada região impõe à sua
colonização. As particularidades de cada paisagem, com relação ao seu funcionamento,
devem então ser conhecidas, respeitadas e aproveitadas no momento da exploração dos
recursos naturais473.
Nesse sentido, o processo de tomada de decisão para implementação de zoneamentos
ambientais não deve prescindir do reconhecimento das unidades funcionais da paisagem
em questão. Essa abordagem passa pela análise, identificação, e espacialização da sua
sensibilidade aos usos antrópicos.
Nesse trabalho partiu-se do pressuposto que a identificação das configurações existentes
em uma paisagem pode ser obtida por meio da sobreposição dos seus aspectos físicos
(pedologia, geologia, geomorfologia e declividade). Essas informações, quando
correlacionadas com a tipologia vegetacional predominante, prestam-se como Unidades
Funcionais de Paisagem (UFPs) para fins de reconhecimento da sua sensibilidade.
Os procedimentos analíticos voltados à obtenção das superfícies de sensibilidade tiveram
como referência conceitual a lógica matemática “fuzzy” 474. Cada tema foi analisado
individualmente quanto ao comportamento dos seus atributos visando à obtenção de
superfícies de sensibilidade a partir das informações contidas nas imagens temáticas.
Para a obtenção da superfície de sensibilidade relativa à declividade, aceitou-se a
existência de uma relação direta entre a declividade e a sensibilidade do solo à erosão e
470
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aos movimentos de massa475, o que possibilitou aplicar aos atributos da carta de
declividade uma função de “Fuzzy” linear crescente simples476.
Para obtenção das demais superfícies de sensibilidade (geologia, geomorfologia e
pedologia), consideraram-se as proposições de trabalhos recentes477 segundo as quais,
são mais sensíveis aos usos aquelas conformações em que ocorram falhas geológicas,
superficialidade e descontinuidades estruturais, tendência à desagregação de materiais,
predominância dos processos geomorfológicos sobre os pedológicos, etc.
Todas as superfícies de sensibilidade receberam pesos de importância para que os seus
atributos estivessem contidos no intervalo de byte (0 a 255), processo conhecido como
“normalização” 478. Nesse sentido, considerou-se que os fatores apresentam importância
similar para a determinação da sensibilidade física final da paisagem. Dessa forma,
adotou-se peso idêntico para todos na elaboração da matriz de ponderação, o que
possibilitou combinar as superfícies de sensibilidade produzidas, por meio de Avaliação
Multi-Critérios (Multi Criteria Evaluation) do tipo “Combinação Linear Ponderada”.
A imagem resultante (superfície de sensibilidade física final com valores variando de 0 a
255) foi então, subdividida em 5 classes de sensibilidade, com todos os valores existentes
entre 0 e 50 incluídos na classe “sensibilidade muito baixa”, tendo a seguir os valores entre
51 e 100 considerados na classe “sensibilidade baixa” e assim sucessivamente até atingir
a classe “sensibilidade muito alta” com valores entre 201 e 255.
A seguir, realizou-se uma classificação final das unidades existentes na paisagem, com
vistas à identificação da sua predisposição de funcionamento frente aos impactos
antrópicos atuais e potenciais. Para tal sobrepôs-se, por Overlay, a superfície de
sensibilidade física final, com a superfície de uso do solo, a qual representa a proteção
conferida ao substrato pela cobertura vegetal existente, obtendo-se assim, uma
espacialização da paisagem em termos das suas “Unidades Funcionais”.
Em termos da estrutura geológica da APA de Setiba não há restrições significativas que
desaconselhem a sua ocupação, visto que a maior parte da região encontra-se sobre
embasamento Cristalino, sendo possível observar seus afloramentos nas unidades
geomorfológicas denominadas “Elevações residuais”. Esse substrato constitui-se em uma
estrutura bastante estável e conseqüentemente, há poucas conformações geológicas que
possam ser consideradas como situações de alta sensibilidade479.
Por outro lado, ao longo do processo evolutivo por que passou a paisagem, a sua
dissecação pelos agentes intemperizadores esculpiu conformações que compõem um
relevo de formas variadas. Nesse contexto, a predominância dos solos areno-quartzosos
observada na APA denuncia a fragilidade do seu substrato pedológico ao manejo
humano480. De acordo com alguns autores481 esses solos apresentam pequena vocação
para uso direto, devido à baixa capacidade de coesão das suas partículas, o que
demonstra que são extremamente suscetíveis à desestruturação. Dessa forma, qualquer
475
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forma de uso direto, principalmente aqueles que impliquem a retirada da cobertura vegetal
nativa, a qual apresenta adaptações para a fixação do substrato, devem ser evitados.
Apesar da predominância do substrato de natureza arenosa, a região pode ser
caracterizada pela existência de um mosaico bastante heterogêneo de conformações
geomorfológicas, as quais representam um retrato sintético da evolução da paisagem482.
De modo geral, as unidades geomorfológicas existentes puderam ser agrupadas em:
feições aplainadas, predominantes na maior parte da região, especialmente nas
proximidades do litoral, sobre substrato arenoso e nas quais, instalaram-se as
comunidades típicas de restingas e de brejos. Feições elevadas, mais distantes do litoral
marinho, situadas em substrato areno-argiloso e sobre as quais instalaram-se as
comunidades de Tabuleiros Costeiros, assim como os ecótones entre essa fitofisionomia e
aquelas de Restinga e de áreas alagadas.
Sinteticamente, as configurações que se apresentaram mais sensíveis são aquelas nas
quais observou-se a coincidência de declividades acentuadas e solos considerados frágeis
e a existência de solos frágeis associados às situações de variação hidrodinâmica devido
ao padrão sazonal de cheias. Com relação a esses aspectos, a paisagem da APA de
Setiba foi subdividida em 5 classes, tomando por base a sua sensibilidade física total
(Figura 3.5-1):


Sensibilidade muito baixa: abrangem as situações nas quais predominam litologias
bem estruturadas, relevos planos e solos considerados resistentes à erosão, em
situações onde a dinâmica hídrica não exerce papel morfodinâmico. Essas situações
são raras, podendo ser observadas geralmente na região sul da APA de Setiba, onde
concorrem situações de solos argilosos e bem consolidados, sobre relevo
extremamente plano.



Sensibilidade baixa: compreende aquelas situações em que ocorrem litologias bem
estruturadas, relevos predominantemente planos e solos considerados resistentes à
erosão, em situações onde a dinâmica hídrica possui um pequeno efeito
morfodinâmico. Essas conformações concentram-se nos ecótones entre Tabuleiros
Costeiros e Restingas, na faixa de relevo plano existente nas proximidades da planície
de inundação.



Sensibilidade média: são conformações existentes em relevos suavemente
ondulados, nas quais os solos já se mostram susceptíveis à erosão.



Sensibilidade alta: a principal característica desse compartimento é a conjunção de
solos pouco consolidados, com declividades mais acentuadas, em situações de
hidrodinâmica pouco e medianamente agressivas.



Sensibilidade muito alta: compõem essa classe de UFiP, aquelas conformações
espaciais nas quais observa-se a coincidência de solos muito pouco consolidados
(areno-quartzosos típicos), com declividades bastante acentuadas (mais de 30 graus) e
presença ou proximidade de situações hidrodinâmicas e eólicas mais agressivas. As
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(MONTEIRO, 2000).
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três últimas classes são predominantes na APA de Setiba, o que revela a sua
sensibilidade natural.
Entretanto, a sensibilidade de uma paisagem é resultado do equilíbrio entre os processos
morfogenéticos que agem sobre o substrato físico e a pedogênese promovida pela
dinâmica vegetacional483. Dessa forma, para avaliar a tendência evolutiva de uma
paisagem, bem como os direcionamentos que podem ser observados após as
intervenções humanas, é necessário considerar o papel da vegetação no controle do
substrato484.
Nesse aspecto, pôde ser verificado que com relação ao padrão de vegetação e de uso do
solo na APA, as áreas degradadas destinadas principalmente aos usos agropecuários e
que oferecem pouca proteção ao substrato quase equivalem aos espaços das áreas
naturais. As áreas constituídas por vegetação nativa conservada constituem 58% da
região, sendo que destas somente 17% são de porte arbustivo/arbóreo.
A partir da correlação entre o uso do solo e a sensibilidade física da paisagem, foram
identificadas as unidades funcionais da paisagem, as quais representam o seu
funcionamento. Dentro desse contexto, um autor485 trabalhando com aspectos da fisiologia
evolutiva das paisagens propôs o termo “Unidades Ecodinâmicas” para referir-se aos
modelos de comportamentos observados nos seus compartimentos.
Em uma linha semelhante de pensamento, porém mais voltada à classificação da
paisagem segundo sua tendência evolutiva natural em comparação com áreas sob
pressão antrópica, outro autor486 sugeriu a aplicação da terminologia “Unidades de
Instabilidade” aos seus componentes, partindo do pressuposto que existe de um balanço
contínuo entre geomorfogênese e pedogênese que controla a sua evolução. Nesse
processo sempre existirá, de forma potencial ou emergente, a possibilidade de uma área
sofrer modificações na sua tendência evolutiva e regredir para um sistema ambiental de
menor complexidade.
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Nesse sentido, as conformações encontradas em uma paisagem podem ser consideradas
como “Unidades Funcionais de Paisagem (UFPs) por refletirem a sua fisiologia487, tanto em
situações em que os ecossistemas encontram-se em sua dinâmica natural, quanto
naquelas em que se encontram estressados pelas atividades antrópicas.
Com vistas ao diagnóstico da paisagem da APA de Setiba e PEPCV segundo a sua
sensibilidade, considerando o grau de proteção que a cobertura vegetal oferece às UFiPs,
identificou-se as seguintes classes de Unidades Funcionais de Paisagem (Figura 3.5-2):













487

Sensibilidade física muito baixa a baixa/cobertura vegetal arbórea nativa;
Sensibilidade física muito baixa a baixa/cobertura vegetal herbáceo-arbustiva nativa;
Sensibilidade física muito baixa a baixa/cobertura vegetal arbórea não-natural;
Sensibilidade física muito baixa a baixa/cobertura vegetal herbáceo-arbustiva nãonatural;
Sensibilidade física média/cobertura vegetal arbórea nativa;
Sensibilidade física média /cobertura vegetal herbáceo-arbustiva nativa;
Sensibilidade física média /cobertura vegetal arbórea não-natural;
Sensibilidade física média /cobertura vegetal herbáceo-arbustiva não-natural;
Sensibilidade física muito alta a alta/cobertura vegetal arbórea nativa;
Sensibilidade física muito alta a alta /cobertura vegetal herbáceo-arbustiva nativa;
Sensibilidade física muito alta a alta /cobertura vegetal arbórea não-natural;
Sensibilidade física muito alta a alta/cobertura vegetal herbáceo-arbustiva não-natural.

(BOUDET, 1982).
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Conforme foi comentado, a região possui uma grande heterogeneidade na sua
paisagem, na qual se encontram configurações geomorfológicas e biológicas bastante
diversas do ponto de vista da sua sensibilidade natural e frente ao uso humano. Um dos
aspectos mais relevantes a serem considerados é a predominância do uso do solo
antrópico em sítios nos quais a sensibilidade física é elevada, fazendo com que uma
parte considerável da região deva ser classificada como de elevada sensibilidade ou de
instabilidade emergente488.
Dessa forma, a ocorrência de situações de degradação em áreas de alta sensibilidade
natural, indica a necessidade de controlar os impactos e fomentar a sua recuperação. Da
mesma maneira, nos sítios em que a vegetação de porte arbóreo encontra-se bem
conservada, principalmente em situações de sensibilidade física elevada, deve ser
observada a sua vocação para comportar atividades, nas quais se mantenha pequena
pressão antrópica. As demais áreas, com sensibilidade menor, podem abrigar usos mais
permissivos.
Entretanto, devem ser consideradas as possibilidades de destinar as áreas com maior
restrição de uso, principalmente aquelas situadas em sítios estratégicos, para a formação
de microcorredores ecológicos ou incorporação ao PEPCV, como forma de estimular a
conectividade local e amenizar o efeito de borda desta UC. Outro aspecto a ser
considerado nessa paisagem é o fato de que a configuração da APA de Setiba não
abrange totalmente a bacia hidrográfica do rio Una, excluindo parte da área de suas
cabeceiras, deixando áreas de nascentes e de recarga de aqüíferos desprotegidas. Esse
fato compromete a oferta de recursos hídricos, podendo ter efeitos na dinâmica das
formações vegetais dessa região489.
Dessa forma, outro ponto a ser considerado no zoneamento ambiental, além da alocação
de áreas para formação de corredores e áreas tampão para efeito de borda, é a
redelimitação da zona de amortecimento do PEPCV (extrapolando-se os limites da APA
de Setiba) incluindo totalmente a referida bacia hidrográfica.
Tomando por base as análises realizadas pôde-se concluir que:


Na região da APA de Setiba predominam os solos areno-quartzosos, as planícies
flúvio-marinhas quaternárias, baixas declividades e litologias bem consolidadas.
Nesse aspecto, a fragilidade física da região repousa principalmente no fato de o seu
substrato pedológico ser de natureza pouco consolidada.



A conjunção dos usos predominantemente antrópicos às características do seu solo,
faz com que a maior parte da região deva ser considerada como uma região de
elevada sensibilidade (instabilidade emergente).



Entretanto, essa classificação pode conduzir a uma interpretação errônea ou
superficial da paisagem, uma vez que ela é bastante heterogênea em suas
conformações físicas e biológicas, possuindo sítios com diferentes sensibilidades
naturais e que podem ser explorados para usos indiretos que exerçam baixa pressão
sobre seus ecossistemas.

488
489

(ROSS, 2000).
(PRIMACK & RODRIGUES, 2001).
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Essa análise poderá subsidiar o zoneamento ambiental da região na decisão das
áreas nas quais as atividades humanas poderão ser desenvolvidas e em que nível
elas poderão ser exercidas, e especialmente, na seleção de áreas para implantação
de estratégias de incremento de conectividade de paisagem, mitigação do efeito de
borda sobre o PEPCV, bem como na necessidade de redelimitação da zona de
amortecimento do Parque para incluir totalmente a bacia hidrográfica do rio Una.
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3.6 FATORES CONDICIONANTES E SUPOSIÇÕES
Neste item, são indicadas as dificuldades, condições e suposições para o manejo do
PEPCV considerando a sua categoria de manejo, apontando necessidades de ampliação
da área para proteção de valores paisagísticos significantes, sítios de importância
ecológica ou outros recursos naturais relevantes, além de otimizar o acesso dos
visitantes, hoje realizado através de uma única via (trilha) oficialmente reconhecida pelo
IEMA. Assim, ao considerar o diagnóstico socioambiental realizado para o PEPCV e APA
de Setiba, analisa-se também a região de inserção das referidas unidades considerandose o grau de interação com a RMGV e, conseqüentemente a elevada pressão advinda do
processo de uso e ocupação do solo, caracterizado pela expansão urbana, que tem
ocasionado alterações nos padrões de distribuição dos remanescentes florestais (bioma
Mata Atlântica e ecossistemas associados), tornando-as mais sucetíveis aos efeitos da
antropização.
Um dos eixos indutores do crescimento urbano de relevância no contexto das UCs é a
Rodovia do Sol (ES – 060) que incorre em uma exposição permanente dos exemplares de
fauna ao risco de atropelamento, além do fato de sua implantação ter ocasionado
modificações no regime hídrico de alguns corpos d’água como o caso do rio Chury e a
região hidrográfica da lagoa Caraís. Outro fator registrado decorrente do fluxo de veículos
é o uso inadequado dos cordões arenosos por carros tracionados nas Dunas D’ Ulé que
vem resultando em sérios prejuízos aos habitats existentes na porção litorânea do
PEPCV.
Um quesito que deve ser observado é a dinâmica de uso e ocupação do solo oriundo dos
recorrentes parcelamentos do solo que iniciaram-se nas décadas de 70, 80 e aceleraram
na década de 90, quando a extração irregular de areia, principalmente na APA de Setiba,
iniciaram uma grave alteração paisagística e ambiental nessa região, o que ocasionou um
grande movimento contrário que resultou na criação do PEPCV e da APA como sua zona
tampão.
Ao evidenciar-se a exploração mineral na região, verifica-se processo de degradação dos
atibutos físicos e bióticos pela ação antrópica afeto não somente à exploração de areia,
mas também de argila. Não obstante a esta constatação, rememora-se o aspecto jurídico
desta atividade, quando se considera a Constituição do Estado do Espírito Santo que
prevê o seguinte:
Art. 188. A autorização para a utilização dos recursos naturais não-renováveis será
concedida por prazo determinado, prorrogável mediante decisão fundamentada, ouvido o
órgão técnico responsável e condicionada a novo relatório de impacto ambiental. § l°
Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei. § 2° É vedada a atividade mineradora nos espaços territoriais previstos
no art. 186, parágrafo único, II. (grifo nosso).
Esta previsão legal reveste-se de importância neste contexto por configurar instrumento
relevante para a contenção de um dos processos que mais ameaçam a integridade dos
ecossitemas litorâneos que instalam-se sobre os cordões arenosos, sobretudo, quando se
observa que este problema ainda persiste nas Unidades, embora em menor escala.
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Registra-se também neste contexto os termos do relatório técnico emitido pela SEAMA
(atual IEMA) em 1995 que destacava as transformações dos espaços físicos e territoriais
no Brasil e no Espírito Santo, sobretudo na zona costeira, decorrente do processo de
industrialização que resultava na integração do Litoral Sul com a Grande Vitória,
intensificando-se a partir de 1972 com a Rodovia do Sol, que alterou a condição de
preservação da faixa litorânea, a partir da já referenciada expansão urbana/imobiliária,
dissociada dos preceitos de sustentabilidade econômica, social e ambiental.
Por conseguinte, percebe-se que a especulação imobiliária somou-se neste cenário e
hoje torna-se fator relevante para a análise e gestão da APA de Setiba e PEPCV.
Observa-se neste sentido a necessidade premente de promulgação de Plano Diretor
Municipal (PDM) que considere a importância desta região que figura em nível nacional
como prioritária para a conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha.
De igual importância são as ações para o alcance de saneamento básico nas
comunidades inseridas na APA de Setiba e adjacências (Bacia do rio Una) pela influência
que exercem nos corpos hídricos que contribuem para a conformação das áreas
hidromórficas situadas no PEPCV.
Contudo, mesmo diante de tantas pressões antrópicas verifica-se a riqueza e
singularidade da região que justificam o planejamento e a implementaçãso de ações
prioritárias em prol da conservação dos recursos naturais em função de apresentar
diversidade de ambientes que encerra.
Além de todos os fatores condicionantes citados rememoram-se outras pressões tais
como a caça e coleta de espécimes silvestres, a introdução de espécies exóticas e a
ausência de controle e fiscalização eficaz na região, dentre outros aspectos já tratados no
diagnóstico socioambiental.
Ressalta-se no caso da APA de Setiba a forma com que as ações antrópicas incidem
também no ambiente marinho adjacente ao PEPCV, que apresenta grande riqueza
faunística que vem sendo ameaçada pelo manejo inadequado dos recursos naturais em
região de suma importância para a conservação de rotas de aves migratórias e para
espécies marinhas.
Com interface com o PEPCV e APA de Setiba, configura-se a gestão das referidas
Unidades que são sobrepostas e que vêm sendo palco de divergências administrativas
desde o advento da Lei 5.651/98490 que atribui ao Conselho o papel de gestão previsto
posteriormente na Lei Federal N° 9.985/00 para o Estado conforme segue:
490

Art. 5º - A administração e fiscalização da APA de Setiba ficam a cargo de um Conselho de Gestão, integrado por
representantes do Governo Estadual, da Prefeitura Municipal de Guarapari, da Prefeitura Municipal de Vila Velha e das Organizações
Não Governamentais sem fins lucrativos, cujos objetivos e atividades tenham afinidade com os objetivos e atividades a serem
desenvolvidas para a implantação e funcionamento da APA de Setiba, cabendo ainda a esse mesmo Conselho: I - Elaborar e aprovar
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua instalação, o seu regimento interno; II - Promover a elaboração, no prazo de 150 (cento e
cinqüenta) dias, a contar da sua instalação, do Plano de Manejo da APA de Setiba; III - Promover a elaboração e aprovar "instruções
normativas" necessárias ao cumprimento desta Lei; IV - Aprovar a regularização e/ou adequação das atividades ou empreendimentos
que, eventualmente, estiverem em desacordo com o zoneamento ecológico-econômico a ser estabelecido para a APA de Setiba. (grifo
nosso). Art. 6º - O Conselho de Gestão terá caráter consultivo e deliberativo, tendo, entre outras as seguintes atribuições: I Promover, aprovar e acompanhar a implantação do Plano de Manejo, solicitando aos órgãos públicos a adoção das medidas cabíveis
ao fiel cumprimento dos termos desta Lei; II - Propor as atualizações do Plano de Manejo, bem como analisar suas eventuais
alterações; III - Administrar e fiscalizar o Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, prioritariamente, promovendo e acompanhando a sua
implantação; IV - Recomendar, na forma da Lei, a apresentação do EIA/RIMA para o licenciamento ambiental das atividades
consideradas impactantes aos ecossistemas existentes na APA; V - Promover a implantação de equipamentos e de serviços
necessários à consecução dos objetivos específicos constantes desta Lei; VI - Emitir licença especial para qualquer atividade
potencialmente poluidora ou degradadora, na forma do art. 7º da Resolução CONAMA 10/88; VII - Outras atividades correlatas
essenciais que julgarem necessárias. (grifo nosso).
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Art. 6°: O SNUC será gerido pelos seguintes órgãos, com as respectivas
atribuições: I - Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio
Ambiente - Conama, com as atribuições de acompanhar a implementação do Sistema;
II - Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o
Sistema; e III - Órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama, os órgãos estaduais e municipais, com a
função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar
as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas
esferas de atuação. (grifo nosso).



Art. 15.: ... § 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido
pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes
dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente,
conforme se dispuser no regulamento desta Lei. (grifo nosso).



Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas
protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto
deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus
distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da
biodiversidade, a valorização da sóciodiversidade e o desenvolvimento sustentável no
contexto regional. Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de
gestão integrada do conjunto das unidades. (grifo nosso).



Art. 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de
um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações
da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida Silvestre
ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no § 2o do art. 42,
das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no
ato de criação da unidade.



Regulamentando a Lei Federal N° 9.985/00 o Decreto N° 4.340/02 prevê:



Art. 17. As categorias de unidade de conservação poderão ter, conforme a Lei nº
9.985, de 2000, conselho consultivo ou deliberativo, que serão presididos pelo
chefe da unidade de conservação, o qual designará os demais conselheiros
indicados pelos setores a serem representados. (grifo nosso).



Art. 19. Compete ao órgão executor: I - convocar o conselho com antecedência
mínima de sete dias; II - prestar apoio à participação dos conselheiros nas
reuniões, sempre que solicitado e devidamente justificado. Parágrafo único. O
apoio do órgão executor indicado no inciso II não restringe aquele que possa ser
prestado por outras organizações. (grifo nosso).



Art. 20. Compete ao conselho de unidade de conservação: I - elaborar o seu
regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instalação; II acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade
de conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo; III - buscar a
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integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais
especialmente protegidos e com o seu entorno; IV - esforçar-se para compatibilizar os
interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade; V - avaliar o
orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor em
relação aos objetivos da Unidade de Conservação; VI - opinar, no caso de conselho
consultivo, ou ratificar, no caso de conselho deliberativo, a contratação e os
dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada da
unidade; VII - acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de
parceria, quando constatada irregularidade; VIII - manifestar-se sobre obra ou
atividade potencialmente causadora de impacto na Unidade de Conservação, em sua
zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos; e IX - propor diretrizes e
ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno ou
do interior da unidade, conforme o caso. (grifo nosso).
Isto posto, ressalta-se a necessidade de revisão da Lei Estadual N° 5.651/98 no que se
refere às atribuições do Conselho de Gestão da APA de Setiba e no tocante à
delimitação da APA de Setiba no ambiente marinho referenciado no texto jurídico como
a cota batimétrica de 200 metros em vez de 20 metros, conforme se verifica em carta
náutica nas imediações do Arquipélago de Três Ilhas e pela necessidade de adequar os
limites terrestres considerando-se marcos físicos e cursos hídricos.
Ainda no que tange ao PEPCV, ressalta-se a necessidade de torná-lo uma Unidade de
Conservação justaposta à APA de Setiba e de realizar a indenização dos proprietários
dos terrenos, para que a titularidade e posse da terra passem ao Governo do Estado do
Espírito Santo e para que se proceda à efetiva gestão do Parque Estadual.
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3.7 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA
A diversidade de ambientes existentes no Espírito Santo conforma espaços geográficos
de elevada importância biológica para a conservação da diversidade de espécies.
Segundo os estudos resultantes do Workshop Nacional de Avaliação e Ações Prioritárias
para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha491, são as áreas
configuradas pela combinação dos cenários compreendidos pela Baía de Vitória até o
Manguezal de Guarapari e Anchieta. Essa região abriga remanescentes do ecossistema
de Mata Atlântica e ecossistemas associados que são protegidos pela criação de
Unidades de Conservação, que configuram áreas núcleo da Reserva da Biosfera do
Espírito Santo e representam um potencial para a formação de corredores ecológicos nos
ambientes terrestres e marinhos de relevância no cenário estadual e nacional.
Neste cenário inserido no Corredor Central da Mata Atlântica, o PEPCV e a APA de
Setiba representam amostras significativas de ecossistemas intrinsecamente ligados à
bacia do rio Una e Chury e à região costeira do Espírito Santo, onde estão representados
ambientes terrestres, como: mata atlântica de tabuleiro, cordões arenosos formadores de
restingas e dunas, ambientes estuarinos e de mangues e uma extensão expressiva de
ambientes alagados e, ou, sujeitos a inundação.
O mosaico constituído pelo PEPCV e APA de Setiba, situa-se em área prioritária para a
conservação da biodiversidade da zona costeira e marinha (MMA, 2002) apresentando
atributos ambientais de grande valor, constituindo-se em áreas relevantes para a
conservação da natureza no Estado do Espírito Santo. Neste contexto destaca-se que o
PEPCV é identificado como uma área prioritária para a conservação da restinga em
âmbito nacional, por conter diversidade de ecossistemas e abrigar espécies raras, novas
e ameaçadas, enquanto destaca-se também a relevância das Ilhas Itatiaia, Escalvada e
Branca no entorno, somadas à riqueza de espécies detectadas no Arquipélago de Três
Ilhas localizadas da APA de Setiba pela sua importância relativa ao sítio de nidificação de
aves marinhas (Sterna sp. e Puffinus herminus), bem como pela sua rica fauna de bentos
e peixes.
Na porção terrestre da APA de Setiba, as movimentações de relevo despontam pela
presença do Complexo Paraíba do Sul (colinas e maciços costeiros), localizadas na bacia
hidrográfica do rio Una e entremeiam-se com os depósitos aluvionares holocênicos
(planícies fluviais dos rios Una e Chury), até o contato com a formação barreiras
(tabuleiros costeiros) e depósitos fluvio-marinhos holocênicos (terraços marinhos). O
arquipélago das Três Ilhas, (Quitongo, Leste-Oeste, Guanchumbas, Cambaião e
Guararema) é formado por rochas que atingem aproximadamente até 15 m acima da
maré mais alta, coberta por uma camada de solos (litossolos). Este conjunto de Ilhas
encontra-se em frente ao PEPCV no Oceano Atlântico (APA de Setiba).
No ambiente contido nos limites do PEPCV à planície litorânea é representada pelo
contínuo formado pelas áreas onde ocorrem os terraços marinhos (contato com o limite
entre a APA e PEPCV), seguidos pelas planícies flúvio-marinhas até atingirem a planície
marinha, onde se verifica o contato com o Oceano Atlântico na APA de Setiba. Ainda com
relação à linha de costa destaca-se a presença de elevações residuais junto à porção sul
do parque e às dunas D’Ulé, na porção norte do Parque.
491

(MMA, 2000).
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Os recursos hídricos são abundantes nessa região, destacando-se no PEPCV os
ambientes lagunares representados pelas lagoas Caraís (que possui ligação intermitente
com o mar), Vermelha e Feia, que são circundadas por solos com predomínio de areia
quartzosa marinha, que faz a interligação dos corpos hídricos pelo lençol freático. Na APA
registra-se que as bacias do Rio Una, e secundariamente, na porção norte, a bacia do rio
Chury que se intercomunicam.
Com relação à flora existe no PEPCV uma diversidade de formações vegetais
representada por: áreas de aberta de clusia, aberta de ericaceae, vegetação dos
afloramentos rochosos, brejo arbustivo, brejo herbáceo, floresta periodicamente inundada,
floresta permanentemente inundada, halófila-psamófila; mata seca de restinga, palmae e
formação pós-praia. Foram detectadas 15 espécies vegetais vasculares ameaçadas de
extinção no PEPCV492, destas, uma encontra-se classificada como em perigo
(Dracontioides desciscens (Schott) Engl.), uma como criticamente em perigo (Ditassa
arianeae Fontella e E. A. Schwarz) e 13 como vulneráveis (Cryptanthus maritimus L. B.
Sm.; Neoregelia pascoaliana L. B. Sm.; Vriesea neoglutinosa Mez; Melocactus violaceus
Pfeiff. subsp. Violaceus; Scaevola plumieri (L.) Vahl; Rhodostemonodaphne capixabensis
Baitello e Coe-Teixeira; Utricularia foliosa L.; Pavonia alnifolia A. St.-Hil.; Cattleya guttata
Lindl.; Cattleya harrisoniana Bateman ex Lindl.; Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay e H. R.
Sweet; Cyrtopodium gigas(Vell.) Hoehne; Jacquinia armillaris Jacq.).
Na APA de Setiba, verifica-se a presença das formações: aberta de clusia, aberta de
ericaceae, vegetação dos afloramentos rochosos; brejo arbustivo, brejo herbáceo, estágio
avançado, médio e inicial de regeneração da floresta dos tabuleiros, floresta de várzea,
floresta periodicamente inundada; halófila-psamófila, manguezal, mata seca de restinga;
pós-praia. Foram identificadas seis espécies vegetais vasculares ameaçadas de extinção,
destas, cinco se encontram classificadas como vulneráveis e uma como criticamente em
perigo (Ditassa arianeae Fontella e E. A. Schwarz). A Ditassa arianeae, Melocactus
violeceus, Eltroplectris calcarata e Vriesea neoglutinosa, foram detectadas nas restingas
em moitas (Aberta de Clusia e Aberta de Ericaceae). Já a Jacquinia armillaris na PósPraia e Pavonia alnifolia na Mata Seca na APA próximo ao limite sul do Parque.
Um total de 90 táxons de fitobentos foi identificado sendo o Filo Rhodophyta o mais
numeroso (55 táxons), seguido do Filo Phaeophyta (18 táxons) e Chlorophyta (17 táxons).
Dos 90 táxons identificados, 18 táxons só ocorreram nos costões nas proximidades da
Lagoa de Caraís, são eles: Jania crassa, Hypnea musciformis, Pterocladia barbletii,
Spyridia hypnoides, Ptilothamnion speluncarum, Hecatonema terminale, Bryocladia
thyrsigera, Ceramium comptum, C. dawsonii, Crouania attenuata, Cryptonemia
seminervis, Gelidium pusillum, Gracilaria lemaneiformis, Grateloupia filicina,
Gymnogongrus griffithsiae, Caulerpa cupressoides, Chaeotomorpha aerea e
Enteromorpha linza.
O Arquipélago das Três Ilhas possui uma alta riqueza específica (zoobentos), contando
inclusive com a presença de espécies características tanto de regiões tropicais quanto de
subtropicais. Foram observadas, no total, 116 espécies pertencentes aos Filos Porifera,
Cnidaria, Mollusca, Arthropoda, Annelida e Echinodermata. No Arquipélago das Três Ilhas
estiveram presentes organismos dos Filos Cnidaria, Mollusca, Arthropoda e
492

Através de observações de campo e/ou constantes na literatura, foram listadas as espécies raras e ameaçadas de extinção, em
conformidade com a legislação vigente (Portaria nº 37-N – IBAMA, abril/1992 e Decreto Estadual 1499-R de 14/06/05).
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Echinodermata (114 espécies). Nas ilhas foi observado a ocorrência de Fissurella rosea,
Crepidula protea e Modulus modulus (Filo Mollusca) e Clybanarius sp. e Balanus sp. (Filo
Arthropoda), cuja presença não havia sido registrada na área anteriormente. Também
foram observadas densidades expressivas de Chthamalus bisinuatus associados a
bancos de Perna perna.
Com relação à entomofauna cabe mencionar que apesar deste grupo apresentar uma
enorme diversidade de espécies nos trópicos e de possuírem relevante papel nos estudos
aplicados em biologia tropical, diversidade de comunidades e conservação de habitats493 e
funcionamento de ecossistemas tropicais494, seu uso na determinação de áreas prioritárias
para conservação não é freqüente, principalmente no Brasil, devido à ausência de
informações sistematizadas. Contudo, as informações levantadas para o PEPCV e APA
de Setiba demonstram que: existem pelo menos 24 famílias de himenópteras
parasitóides; 32 espécies de Lepidóptera, dentre as quais figura a espécie ameaçada
Parides ascanius (fauna brasileira ameaçada e extinção) e; 35 espécies de Odonata,
dentre as quais estão Telagrion mourei, Telagrion cornicauda, Idioneura ancilla e
Leptagrion perlongum, que são espécies consideradas indicadoras de qualidade
ambiental devido à sua sensibilidade a alterações ambientais. Telagrion mourei é uma
espécie relativamente rara495 e a população encontrada em uma área de Mata Seca,
próxima às lagoas Feia e Vermelha, demonstra a importância da preservação dessa área
e a necessidade de uma melhor fiscalização nessa área do PEPCV que atualmente é de
livre acesso.
A ictiofauna encontrada nesse trecho do litoral do Espírito Santo é a mais rica já
registrada na costa brasileira496, sendo utilizada para comparação em recente estudo
sobre a zoogeografia de peixes de recifes do Atlântico sul ocidental497. No ambiente
marinho (APA de Setiba) encontram-se 241 espécies. De acordo com a lista nacional do
IBAMA, foram registradas somente quatro espécies ameaçadas na área avaliada:
Ginglymostoma cirratum, Elacatinus figaro, Lutjanus analis e Gramma brasiliensis, todas
incluídas na categoria vulnerável498. Registram-se 22 espécies de peixes na porção
continental (PEPCV e APA de Setiba). A expressiva riqueza da ictiofauna na lagoa de
Caraís (21 espécies distribuídas por 14 famílias) relaciona-se à sua maior área e pela
mesma se ligar periodicamente ao mar, perceptível pelo predomínio de espécies
marinhas eurialinas, entre as quais representantes das famílias Centropomidae,
Carangidae, Achiridae, Eleotridae, Gobiidae e Gerreidae. Ressalta-se que na Lagoa de
Caraís ocorrem exemplares de uma espécie de peixe-cachimbo (Família Syngnathidae),
trata-se de uma espécie nova do gênero Microphis, que é endêmica de lagoas e estuários
costeiros do Brasil, e encontra-se em processo de descrição499.
A diversidade de ambientes presentes na Restinga de Setiba, principalmente nas
formações de mata de restinga e nas planícies de inundação, proporcionam grande
variedades de micro-habitats e de recursos alimentares, que muito provavelmente estão
intimamente relacionados à alta diversidade de espécies de anfíbios encontrada. A
comunidade de anfíbios anuros da área estudada mostra uma riqueza de espécies
493

(EDWARD et al., 1993).
(CHAPIN III et al., 1997; de MARCO & COELHO, 2004; ROUBIK, 2002; WILSEY & POTVIN, 2000).
495
(LENCIONI, comunicação pessoal).
496
(GASPARINI, et al. 1997; GASPARINI & FLOETER, no prelo).
497
(FLOETER & GASPARINI, 2000).
498
(MMA, 2004; MACHADO et al. 2005).
499
(CARVALHO & GUIMARÃES, 2000).
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bastante significativa (36 espécies de anfíbios, pertencentes a 6 famílias, todas
pertencentes à ordem Anura), principalmente em relação ao pequeno tamanho territorial,
e se comparado com as poucas áreas no Espírito Santo que foram objeto de estudos
mais prolongados. Duas das espécies levantadas são novas para a ciência e estão em
processo de descrição: Dendropsophus sp. nov (do grupo berthalutzae), encontrada nas
matas de restinga da área estudada. No Arquipélago das Três Ilhas, mais precisamente
na ilha Guanchumbas, que possui cobertura vegetal mais heterogênea e presença de
bromélias ao longo do seu costão rochoso, ocorre uma espécie de anfíbio anuro:
Phyllodytes luteolus (espécie bromelícola).
Os levantamentos das espécies de répteis (porção continental e marinha) da área
estudada resultaram em 46 espécies, distribuídas em 18 famílias. Seis das espécies
levantadas figuram nas listas nacional e/ou estadual de espécies ameaçadas de
extinção500: uma serpente (Bothriopsis (Bothrops) bilineata), um lagarto (Cnemidophorus
nativo) e quatro quelônios (Dermochelys coriacea, Eretmochelys imbricata, Caretta caretta
e Chelonia mydas).
A avifauna da região é composta por 225 espécies de aves distribuídas em 20 ordens e
54 famílias. Dentre estas, treze são migrantes do neártico e nove são migrantes austrais,
o que denota a relevância da região para a conservação da biodiversidade. São
registradas onze espécies de aves ameaçadas de extinção contidas nas “listas
vermelhas” sendo oito em âmbito estadual501, duas em âmbito global502 e uma em ambos.
São registradas 14 espécies de aves endêmicas para a Mata Atlântica na região do
PEPCV e APA de Setiba (Brotogeris tirica, Ouit surdus, Pulsatrix koeniswaldiana,
Glaucidium minutissimum, Phaethornis idaliae, Aphantochroa cirrochloris, Thamnophilus
ambiguus, Phyllomyias virescens, Myiornis auricularis, Procnias nudicollis, Tachyphonus
coronatus, Ramphocelus bresilius, Tangara brasiliensis e Tangara peruviana). Ressaltase que algumas espécies consideradas provavelmente extintas503, sem informações há
pelo menos 20 anos, para o sul do estado, que abrange a região de Setiba foram
registradas: (Nomonyx dominica, Circus buffoni, Aratinga aurea, Glaucidium
minutissimum, Chordeiles acutipennis, Formicivora grisea, Sporophila angolensis e Icterus
cayanensis.
A diversidade de mastofauna é representada por aproximadamente 5.000 espécies de
mamíferos no mundo504 destas, cerca de 524 são listadas para o Brasil505. O PEPCV e
APA de Setiba registram juntas 70 espécies de mamíferos distribuídas em nove ordens e
25 famílias, sendo 13 espécies de mamíferos ameaçadas de extinção de acordo com as
“listas vermelhas” estadual506, nacional507 e global508. Quando a restinga é considerada
como um ecossistema associado à Mata Atlântica509 a existência de endemismos é
registrada por 10 espécies endêmicas de Mata Atlântica para a região do PEPCV e APA
de Setiba: Didelphis aurita, Gracilinanus microtarsus, Marmosops incanus, Chiroderma

500

(IBAMA, 2003; ES, 2005).
Segundo comparação com o Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (D.I.O, 2005).
Segundo comparação com a lista (IUCN, 2006).
503
(BAUER, 1999).
504
(OLMOS & SILVA, 2003).
505
(FONSECA et al., 1996).
506
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (2005).
507
Brasil (MMA 2003).
508
(IUCN, 2006).
509
(AB’ SABER, 1997 apud ALVES et al., 2004).
501
502
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doriae, Callithrix geoffroyi, Cebus nigritus, Sphiggurus villosus, Cavia fulgida, Chaetomys
subspinosus e Trinomys iheringi.
Assim, considerando-se o objetivo fortalecer o SNUC e identificando-se que ainda
existem deficiências de capacidades operacional, sistêmica e institucional para o manejo
das UCs, particularmente relacionadas à coordenação de ações de diferentes níveis
administrativos e envolvendo atores-chave necessários às estratégias de conservação de
áreas costeiras e marinhas, e considerando ainda que a região da bacia do rio Una e
Arquipélago de Três Ilhas insere-se no contexto das área de prioridade nacional para
conservação, verifica-se que o manejo do PEPCV e APA de Setiba oportunizam a
consolidação de uma estratégia de conservação da biodiversidade, que alia o
planejamento integrado do ambiente terrestre e marinho à compreensão da dinâmica
incidente sobre os ambientes costeiros.
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