II
Análise da Unidade de
Conservação

2

FATORES ABIÓTICOS

2.1

GEOLOGIA

2.1.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A região compreendida pela Área de Proteção Ambiental – APA de Praia Mole encontrase localizada no município de Serra, na porção litorânea sul do município. Na área
compreendida pela APA afloraram principalmente os sedimentos terciários do Grupo
Barreiras, além de sedimentos quaternários recentes, inconsolidados, que se distribuem
ao longo das baixadas e drenagens existentes na área de estudo, além daqueles
sedimentos ao longo da linha de costa.
Desta forma, a caracterização da geologia da APA de Praia Mole abrange apenas o topo
da coluna geológica da região, envolvendo os sedimentos terciários e quaternários
presentes na área de estudo. A oeste da região, porém fora da área de estudo, na área
compreendida pelo maciço rochoso denominado Mestre Álvaro e seu entorno, é possível
observar os afloramentos rochosos das litologias do Complexo Paraíba do Sul e da Suíte
Intrusiva Aimorés, compostos principalmente por rochas graníticas, gnáissicas,
charnockitos e diversas outras litologias.
Na caracterização da geologia da área de estudo, apresenta-se um mapa geológico
contendo as unidades estratigráficas presentes na Área de Proteção Ambiental de Praia
Mole acompanhado de uma descrição das litologias aflorantes no local.

2.1.2

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no presente levantamento constou basicamente de três atividades
principais:


Levantamento bibliográfico com consultas a vários documentos, podendo ser
destacados o Projeto RadamBrasil - Levantamento de Recursos Naturais, Volume 32 –
Folha Rio de Janeiro/Vitória (Ministério das Minas e Energia, 1983), o Projeto
Macrozoneamento Costeiro – Setor Vitória (SEAMA,1990), além de diversos trabalhos
de Kenitiro Suguio, com destaque para o trabalho Geologia do Quaternário Costeiro do
Litoral Norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (CPRM, 1997).



Campanha de campo onde se percorreu toda a Área de Proteção Ambiental de Praia
Mole, procurando reconhecer as litologias e unidades litoestratigráficas já definidas
nos trabalhos anteriores.



Finalmente, uma etapa onde se desenvolveram os trabalhos de escritório e de
mapeamento sobre as fotografias aéreas que cobrem a região de estudo, objetivando
a execução do mapa geológico e do relatório final da presente caracterização
geológica da área estudada.
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2.1.3

ESTRATIGRAFIA

Na descrição da estratigrafia da área de estudo apresenta-se, além da caracterização das
unidades estratigráficas da região, a Coluna Geológica na Tabela 2.1.3-1, a seguir,
abrangendo os sedimentos que afloram na área de estudo, que correspondem ao topo da
bacia sedimentar do Espírito Santo. Como as rochas do Complexo Paraíba do Sul, que
correspondem às rochas mais antigas existentes no entorno da região de estudo, não se
mostram presentes na APA, elas não são consideradas no Mapa Geológico e na Coluna
Geológica apresentadas para a APA.
Tabela 2.1.3-1: Coluna Geológica da APA de Praia Mole.
Coluna Geológica para a APA de Praia Mole
PERÍODO

UNIDADE ESTRATIGRÁFICA

LITOLOGIAS OU FÁCIES
Depósitos sedimentares fluviais inconsolidados,
compostos principalmente por argilas e areias
Depósitos sedimentares marinhos inconsolidados,
compostos por areias
Sedimentos arenoargilosos e arenitos grosseiros,
consolidados e mal selecionados

Sedimentos Quaternários Fluviais
Quaternário
Sedimentos Quaternários Marinhos
Terciário

Grupo Barreiras

Fonte: Ministério das Minas e Energia (1983).

Na Figura 2.1.3-1 apresenta-se o Mapa de Unidades Geológicas da APA de Praia Mole,
onde se pode observar a distribuição dos sedimentos fluviais e marinhos quaternários e
os sedimentos terciários do Grupo Barreiras.
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Figura 2.1.3-1: Mapa de Unidades Geológicas.
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2.1.3.1

Grupo Barreiras

Esta unidade litoestratigráfica encontra-se disposta ao longo de grande parte da região
costeira do sudeste e nordeste do Brasil, distribuindo-se em uma extensa faixa norte-sul,
onde apresenta suas melhores exposições. O Grupo Barreiras ocupa uma expressiva
área a partir da porção central do estado do Espírito Santo, estendendo-se para a região
norte do estado, onde se expande para o sul da Bahia e nordeste de Minas Gerais.
Na região onde se encontra a APA de Praia Mole, esta unidade litoestratigráfica
corresponde à principal ocorrência, distribuindo em grande parte do interior da APA,
cedendo espaço apenas para os Sedimentos Quaternários Aluvionares mais recentes,
como mostra o Mapa Geológico.
Litologicamente o Grupo Barreiras é constituído por arenitos esbranquiçados, amarelados
e avermelhados, argilosos, finos a grosseiros, mal selecionados, com intercalações de
argilitos vermelhos e variegados com espessuras decimétricas, podendo ainda ocorrer
localmente lentes de aproximadamente 2 metros de espessura de conglomerado
intraformacional, constituído de seixos arredondados de quartzo e quartzito de até 13
centímetros de diâmetro, envolvidos em matriz arenoargilosa vermelha (Ministério das
Minas e Energia, op.cit).
Comumente ocorre estratificação plano-paralela e, secundariamente, estratificação
cruzada. Nos locais onde estes sedimentos se encontram mais preservados é possível
observar estratificações cruzadas de pequeno porte (Ministério das Minas e Energia,
op.cit). No entanto, nos afloramentos existentes na área de estudo não foi possível a
identificação de estruturas primárias nesses sedimentos, a exemplo de estratificações
cruzadas, uma vez que os sedimentos se encontram bastante friáveis e alterados.
A parte inferior da unidade geralmente é constituída por arenito vermelho fino a grosseiro,
argiloso, mal selecionado, maciço e conglomerático na base. É comum encontrar-se na
parte média da sequência uma seção de argila variegada com infiltração de óxido de
ferro. A parte superior, constituída de arenitos argilosos, pode apresentar, por vezes,
zonas silicificadas (Ministério das Minas e Energia, op.cit).
No interior da APA de Praia Mole os sedimentos do Grupo Barreiras ocorrem
principalmente nas cores avermelhada ou amarelada, dependendo dos locais observados,
conforme ilustram as Figuras 2.1.3.1-1 e 2.1.3.1-2.
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Figuras 2.1.3.1-1 e 2.1.3.1-2: Detalhes dos sedimentos Barreiras na APA de Praia Mole,
onde se observam colorações amareladas e avermelhadas, respectivamente.

Na área de estudo, os sedimentos desta unidade se apresentam em bons afloramentos,
sobretudo nas vertentes entre o topo da área e as baixadas, onde foram realizados cortes
para implantação de estradas e ruas que cortam a unidade de conservação. Na região de
estudo não foi verificada a presença de conglomerados em meio ao pacote sedimentar,
predominando um material arenoargiloso.
É muito comum encontrar-se em meio à massa sedimentar do Grupo Barreiras porções
com infiltrações de óxido de ferro, muitas vezes formando bolsões limoníticos, como visto
em determinados afloramentos na área de estudo e apresentado na Figura 2.1.3.1-3.
Também foram observados níveis delgados de concreções limoníticas ferruginosas em
meio à sequência do pacote de sedimentos Barreiras, conforme se apresenta na Figura
2.1.3.1-4.

Figura 2.1.3.1-3: Nível de concreções ferruginosos na
forma de bolsões em meio ao pacote sedimentar do
Barreiras.
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Nos locais onde os sedimentos se apresentam menos alterados é possível observar uma
grande quantidade de caulinitas esbranquiçadas em meio à massa da rocha, conforme
ilustra a Figura 2.1.3.1-5, a seguir.

Figura 2.1.3.1-5: Presença de caulinita na formação
dos sedimentos do Grupo Barreiras.

Cabe observar que os sedimentos do Grupo Barreiras na região da APA de Praia Mole
encontram-se muito intemperizados, o que dificulta a interpretação e visualização de
estruturas primárias. Da mesma forma, o levantamento realizado considerou apenas
análises macroscópicas dos sedimentos em afloramentos, não se descrevendo nenhum
tipo de análise petrográfica mais detalhada.
Outra forma de ocorrência dos sedimentos do Grupo Barreiras refere-se aos sedimentos
silicificados e limoníticos que ocorrem junto à linha de costa, na porção leste da APA de
Praia Mole. Correspondem a concreções ferruginosas que ficam expostas nas condições
de maré baixa. Esta seção, quando exposta à ação das ondas marinhas, como verificado
em outros pontos de ocorrência no litoral do Espírito Santo, exibe formas bizarras, de
aspecto ruiniforme, representadas pelo arcabouço limonítico, resultante da remoção da
argila intersticial pela ação das ondas. A Figura 2.1.3.1-6 ilustra esta forma de ocorrência,
e a Figura 2.1.3.1-7 apresenta detalhe dela.

Figuras 2.1.3.1-6 e 2.1.3.1-7: Aspecto ruiniforme dos sedimentos Barreiras
junto à linha de costa e detalhe desses sedimentos, respectivamente.
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Os depósitos desta unidade estratigráfica se encontram bastante ferruginizados,
apresentando cores que variam do vermelho ao alaranjado. Quanto muito intenso este
processo de ferruginização, maior a presença de crostas ferruginosas ou concreções
lateríticas, também chamadas de cangas limoníticas, ao longo de diversos afloramentos
do Grupo Barreiras em toda a sua área de ocorrência.
Estas concreções formaram-se em ambiente fluvial nas zonas de ascensão das águas
subterrâneas de potencial redox reduzido, que atingem as regiões de bordos e leitos
fluviais e lagos. O Fe+2 dessas águas ao atingirem esses ambientes mais superficiais
precipita como Fe+3, formando as concreções. Esse é um processo muito comum e ocorre
no horizonte da barreira geoquímica óxica.
Tais concreções, ricas em ferro, alumínio e manganês, encontram-se mais associadas à
fácies arenosas do Grupo Barreiras, muito embora seja comum sua ocorrência junto às
fácies mais argilosas destes sedimentos. A formação dessas concreções ocorreu mais
provavelmente durante a formação destes sedimentos no período Oligoceno (MORAIS,
2007).
Com relação à espessura, o pacote sedimentar do Grupo Barreiras é bastante variado.
Em furos de sondagem realizados próximo a Nova Almeida, constatou-se uma espessura
de 80m para esses sedimentos, aumentando gradualmente em direção à plataforma
continental, podendo atingir 150m. Essa espessura de sedimentos da unidade na região
sul da Bahia não passa de duas dezenas de metros, podendo atingir até cerca de 250m
na sua espessura máxima na região de Conceição da Barra, conforme observado em
furos de sonda da Petrobras (Ministério das Minas e Energia, op.cit). Para a região de
estudo, a espessura destes sedimentos não é conhecida.
O Grupo Barreiras no interior da APA de Praia Mole se encontra em seu máximo limite de
ocorrência para leste, onde faz contato com os sedimentos arenosos quaternários
costeiros. Para sul se estende até a região de Ponta de Tubarão, enquanto para oeste
estende-se até a região do Mestre Álvaro. Para norte, conforme já dito anteriormente,
prolonga-se até o estado da Bahia.
Os vários autores que estudaram esta unidade são unânimes em afirmar que seu
ambiente de sedimentação é continental. Silva Filho et al. (1974) estabeleceram que os
sedimentos foram originados a partir de alternâncias climáticas. Durante os climas úmidos
atuava o intemperismo químico no embasamento, enquanto nos períodos de clima
semiárido havia a desagregação mecânica e transporte por correntes fluviais. Silva e
Ferrari (1976) advogaram a influência do clima tropical úmido na área fonte, admitindo
que a rocha foi totalmente intemperizada “in situ” para depois ser erodida e
posteriormente depositada em planícies de inundação, ressaltando ainda a importância do
ambiente lagunar na formação dos níveis argilosos.
Variações do nível do mar podem eventualmente suplantar a sedimentação continental e
fazer com que haja uma predominância de ambiente marinho. Entretanto, tal fato se
distribui no tempo e no espaço, ou seja, pode ser que em uma determinada área
predominou uma sedimentação marinha, enquanto em outras predomina a sedimentação
fluvial. De maneira geral, o Grupo Barreiras apresenta estruturas sedimentares de
ambiente fluvial, e tais considerações ainda são aceitas e referendadas pela comunidade
geológica (Ministério das Minas e Energia, op.cit).
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Ainda em relação à gênese e datação dos sedimentos do Grupo Barreiras, cabe salientar
a existência de pesquisas e estudos acadêmicos recentes voltados a tais questões, e até
mesmo, na identificação de uma unidade estratigráfica pós-Barreiras (ARAI; ROSSETTI et
al.; MORAIS et al., e SANTOS et al., 2006).
Durante muito tempo, o Grupo Barreiras é considerado de origem essencialmente
continental. Entretanto, mais recentemente, alguns trabalhos acadêmicos têm mostrado a
influência de oscilações eustáticas na sua origem e deposição até em ambientes
transicional e marinho raso. Os trabalhos de Arai e Rossetti et al. (2006) desenvolvidos no
norte e nordeste do Brasil tratam desta questão e apresentam elementos que possibilitam
correlações estratigráficas regionais.
Arai (2006) mostra a evolução desta unidade em associação com as variações eustáticas
do Mioceno. Para tanto, o autor usa datações palinológicas e correlações estratigráficas
realizadas principalmente no norte do país. Este trabalho sugere a existência de
discordância erosiva de grande importância para correlações estratigráficas. O autor
ainda sugere a classificação desta unidade como grupo, composto por uma subunidade
superior e outra inferior, separadas por esta discordância.
Rossetti et al. (2006) tratam do Grupo Barreiras nos estados do Pará e Maranhão,
identificando fácies sedimentares carbonáticas e siliciclásticas que foram interpretadas
como de ambientes marinhos rasos e litorâneos, limitadas por descontinuidades. Essas
superfícies seriam mapeáveis em escala regional e serviriam para correlação
estratigráfica. Aliada à influência eustática, estes autores ainda sugerem a existência de
controle tectônico associado à sedimentação desta unidade em vales estuarinos.
Normalmente, os sistemas deposicionais do Grupo Barreiras têm sido associados a
leques aluviais e fluviais entrelaçados, acompanhados de frequentes depósitos
gravitacionais. Morais et al. (2006) descrevem associações de fácies sedimentares no
litoral fluminense, onde ainda existem poucos trabalhos de pesquisa sobre o tema. Os
autores sugerem diferentes modelos fluviais entrelaçados, com participação importante de
fluxos gravitacionais. Assim, como Rossetti et al. (2006), os autores concluem que
mecanismos tectônicos sin-sedimentares também teriam controlado a sedimentação.
Santos et al. (2006) usam nova tecnologia na caracterização dos depósitos sedimentares
do Grupo Barreiras nos litorais norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Eles
apresentam o uso do georradar (em inglês Ground Penetrating Radar, GPR) na
determinação da arquitetura deposicional desta unidade, que é confrontada com
descrições de afloramentos.
Variações importantes nos ambientes de deposição são sugeridas por Araújo et al. (2006)
descrevem fácies siliciclásticas que teriam sido depositadas em um sistema fluvial
meandrante. Esta interpretação está baseada em descrição faciológica de excelentes
exposições no litoral do Rio Grande do Norte, e ilustra a diversidade de ambientes
deposicionais desta unidade.
Cabe salientar que existem linhas de pesquisas sobre o Grupo Barreiras que atestam sua
gênese como vulcânica, notadamente aquelas defendidas por Akihisa Motoki, Luís Carlos
Chaves Novais et al. (2007), que apresentam a primeira descrição de afloramentos de
rochas piroclásticas que ocorrem formando pequenos corpos extrusivos na Bacia
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Sedimentar do Espírito Santo. Esta é a primeira informação sobre magmatismo félsico do
Cenozoico na região emersa do Espírito Santo, e a primeira do depósito originado de
erupção subaquática de composição riolítica no Brasil continental.
Várias questões, relacionadas ao Grupo Barreiras ainda persistem. Muitos estudos têm
contribuído para entender a diversidade de processos e ambientes sedimentares, mas
muito ainda deve ser feito para identificar e caracterizar estas variações. A idade do
Grupo Barreiras tem sido atribuída ao intervalo de tempo que varia do Mioceno até o
Plioceno-Pleistoceno. Grande parte destas idades, entretanto, foram inferidas a partir de
interpretações geomorfológicas e paleoclimáticas. Apenas mais recentemente estudos
palinológicos e radiométricos apontam para uma idade miocênica. Mas, devido à sua
grande distribuição e variação espacial, outras idades devem ser obtidas.
Ressalta-se que para a área da APA de Praia Mole, inexistem estudos acadêmicos sobre
as idades e ambientes deposicionais das litologias do Grupo Barreiras.
Em relação à tectônica e à neotectônica, estudos têm demonstrado que esta unidade
sofreu considerável deformação tectônica (NOGUEIRA et al.; FURRIER et al, e LIMA et
al., 2006).
Nogueira et al. (2006) investigam a deformação dos depósitos descritos por Araújo e
outros no litoral do Rio Grande do Norte. Tais autores apresentam mapas de isópacas e
de contorno estrutural da base da unidade, que mostram significativas variações de
espessura e de altitude do pacote sedimentar. Essas variações são geralmente bruscas e
estão condicionadas por falhas. Os autores concluem que esta deformação foi induzida
por dois campos de tensões tectônicas sucessivos.
Os tabuleiros litorâneos, típicos do Grupo Barreiras, têm sido descritos como uma feição
geomorfológica não deformada. Nos dois trabalhos seguintes, é analisado o
comportamento dessas feições geomorfológicas. Parâmetros como altitude, orientação e
padrão de drenagem, além de nível de erosão, são usados para identificar blocos
tectônicos.
Furrier et al. (2006) trata das relações entre geomorfologia e tectônica, conforme
observações feitas na faixa sedimentar costeira do estado da Paraíba, onde tabuleiros
litorâneos apresentam variações de altitude e nível de erosão. As transições são bruscas
e estão delimitadas por falhas e basculamento de blocos.
Lima et al. (2006) identificam para o litoral sul do estado da Bahia superfícies de
tabuleiros com diferentes padrões e orientações de drenagem associados a falhas. Os
autores, através destes padrões, identificam três sentidos de basculamento de blocos. De
forma similar ao trabalho de Morais et al. no estado do Rio de Janeiro, estes autores
descrevem uma associação de fácies de sistema fluvial entrelaçado.
Em relação aos trabalhos acima citados, afirma-se que a diferenciação do Grupo
Barreiras por uma nova unidade (pós-Barreira), que se encontram ainda no âmbito de
teses e pesquisas recentes, não contribui para o manejo da área.
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2.1.3.2

Sedimentos Quaternários

De modo geral, os depósitos sedimentares holocênicos que se encontram distribuídos ao
longo da costa e dos rios brasileiros vêm recebendo nomes informais, como “aluviões
quaternários”, “sedimentos de praia e rios” ou simplesmente “quaternário”.
No entanto, algumas áreas específicas do quaternário brasileiro, ao serem estudadas
mais detalhadamente, vêm mostrando atributos indispensáveis ao caráter formacional do
conjunto de estratos observados, como distribuição horizontal e vertical e características
litológicas próprias e facilmente reconhecíveis, que são formalmente reconhecidas como
unidade estratigráfica. Dentre estes exemplos, pode-se citar a denominação de Formação
Linhares para caracterizar os depósitos sedimentares quaternários da bacia do Espírito
Santo na região da foz dos rios Doce e São Mateus (Piazza, Araújo e Bandeira Júnior,
1972).
No entanto, a definição desta Formação que possui sua seção tipo na região da foz do rio
Doce no litoral do Espírito Santo não se estende até os sedimentos aluvionares da área
de estudo no interior da APA de Praia Mole, que se caracterizam por serem de pequena
espessura e somente mapeáveis em função da escala de detalhe utilizada no presente
mapeamento. Desta forma, sua denominação no presente levantamento será apenas de
Sedimentos Quaternários, datados do Holoceno.
Esses sedimentos inconsolidados do Quaternário, presentes no interior da APA de Praia
Mole, possuem duas tipologias distintas. A porção depositada a leste da área, junto à
linha de costa, possui origem totalmente marinha, sendo tais sedimentos compostos
predominantemente por sedimentos arenosos que foram depositados pelo retrabalho das
ondas e marés.
A porção localizada mais a oeste, junto aos corpos de água no interior da APA, possui
origem predominantemente fluvial continental e distribui-se nas partes topograficamente
mais baixas da área de estudo, compondo as baixadas e pequenas planícies dos corpos
hídricos da APA, nos quais predominam materiais mais finos (argilas e siltes).
Os sedimentos quaternários aluvionares fluviais ocorrem preenchendo vales de fundos
chatos, em forma de “U”, encaixados na unidade mais antiga, representada pelo Grupo
Barreiras, como pode ser observado na Figura 2.1.3.2-1, onde se verificam os sedimentos
aluvionares depositados nas baixadas em meio às rochas sedimentares mais antigas do
Grupo Barreiras.
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Figura 2.1.3.2-1: Ao centro, sedimentos quaternários fluviais
preenchendo fundo de vales na área de estudo.

Os sedimentos aluvionares fluviais constituem-se, na área de estudo, em depósitos de
pequeno porte em termos de espessura de pacote sedimentar, bem como em termos de
distribuição areal, onde são bastante inexpressivos, conforme pode ser observado no
Mapa Geológico. A Figura 2.1.3.2-2 ilustra esses depósitos de sedimentos aluvionares
fluviais na borda da Lagoa de Carapebus.

Figura 2.1.3.2-2: Sedimentos quaternários fluviais formando
delgados depósitos às margens da Lagoa Carapebus.

Litologicamente esses depósitos são formados principalmente por siltes e argilas escuras,
limitando-se a sua ocorrência principalmente às baixadas e vales de cursos d’água. A
Figura 2.1.3.2-3 ilustra esses sedimentos argilosos de cor escura às margens da Lagoa
Carapebus.
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Figura 2.1.3.2-3: Sedimentos quaternários fluviais de coloração
escura aflorando nas bordas da Lagoa Carapebus.

Não foram observadas estruturas sedimentares mais proeminentes nesses sedimentos.
No entanto, de modo geral, este tipo de acumulação apresenta abundante matéria
orgânica e contém estratificações, em geral indistintas, como resultado da intensa
bioturbação por vegetais, uma vez que ocorre significativa cobertura vegetal dessas
áreas.
Em diversos pontos das baixadas é observada a presença de vegetação de área úmida
recobrindo os sedimentos desta unidade, assumindo um aspecto de depósito de brejos e
pântanos de água doce, conforme pode ser observado na Figura 2.1.3.2-4, apresentada a
seguir.

Figura 2.1.3.2-4: Vegetação típica de áreas de brejo
sobre os sedimentos quaternários fluviais no interior
da APA de Praia Mole.

O material argiloso desta unidade, quando se conserva abaixo do nível de água, assume
uma coloração esverdeada. Contudo, nos locais apenas periodicamente inundáveis, ela
toma uma coloração marrom amarelada, em virtude da oxidação sofrida durante o período
de exposição ao ar.
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Os sedimentos quaternários marinhos, que se encontram depositados junto à linha de
costa, caracterizam uma feição morfológica positiva, alongada e moldada junto à praia
atual. Esses sedimentos constituem-se em depósitos arenosos, resultantes do
retrabalhamento pelo mar da carga sedimentar carreada principalmente pelos rios e
córregos. A ação combinada das ondas e correntes litorâneas, que retrabalharam as
areias provenientes do continente, aliadas ao rebaixamento do nível do mar, possibilita a
construção desses depósitos arenosos litorâneos. As Figuras 2.1.3.2-5 e 2.1.3.2-6
ilustram esses sedimentos arenosos na porção litorânea da APA de Praia Mole.

Figura 2.1.3.2-5: Sedimentos quaternários arenosos
junto à linha de costa na porção sul da APA de Praia
Mole.

Figura 2.1.3.2-6: Faixa litorânea apresentando os
depósitos de sedimentos quaternários arenosos junto
à linha de costa na APA de Praia Mole.

Litologicamente, esses sedimentos são constituídos por areias quartzosas médias a
grosseiras, mal selecionadas a conglomeráticas, com presença de grânulos e seixos de
até 16mm de diâmetro maior, com abundantes minerais escuros (ilmenita, magnetita,
zircão e turmalina) concentrados em lâminas e leitos (Ministério das Minas e Energia,
op.cit.). Ocasionalmente, aparecem leitos de areias médias, com seleção regular e boa.
Essas areias contêm, por vezes, pequena percentagem de plaquetas de mica. Areias
finas de origem eólica não são observadas na região da APA de Praia Mole.
A estrutura sedimentar mais proeminente nos cordões litorâneos reside na estratificação
plano-paralela horizontal, com mergulho suave para o mar, conforme se apresenta na
Figura 2.1.3.2-7, a seguir, na foz do córrego Carapebus. Ocorrem também estratificações
cruzadas, embora elas não se façam notar muito frequentemente.
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Figura 2.1.3.2-7: Depósito de sedimentos arenosos na foz do córrego Carapebus
na APA de Praia Mole, onde se observam estratificações paralelas.

Estes depósitos sedimentares arenosos litorâneos distribuem-se formando uma faixa
praticamente contínua ao longo de toda a porção leste da APA de Praia Mole, assumindo
larguras que podem ultrapassar 200 metros, sendo em sua maioria ocupada por
residências. Esta continuidade somente é interrompida nos locais de desembocadura de
pequenos cursos de água.

2.1.3.3 Estruturas
Estruturalmente, a Bacia Sedimentar do Espírito Santo apresenta um arranjo semelhante
ao das demais bacias cretáceas costeiras e está ligada aos processos que deram origem
à deriva continental a partir da separação entre os continentes Africano e Sul-Americano
durante a fase de resfriamento térmico. Regionalmente, consiste em um extenso
monoclinal com mergulho suave, entre 5º e 15º para leste.
As falhas apresentam-se como componentes estruturais mais importantes e são de duas
gerações distintas. A primeira está ligada ao rifteamento (Cretáceo Inferior) e a segunda
ligada ao basculamento, devido à subsidência e flexurização crustal e consequente fluxo
salino (Cretáceo Superior). Embora existam essas duas gerações de falhas bem
marcantes, outros falhamentos surgiram a partir da reativação destas principais.

2.2

GEOMORFOLOGIA

2.2.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A região na qual se insere a Área de Proteção Ambiental – APA de Praia Mole encontrase localizada no município de Serra, na porção litorânea sul do município. A área desta
Unidade de Conservação compreende uma pequena porção próxima à linha de costa e,
segundo classificação adotada pelo Projeto Levantamento de Recursos Naturais
(Ministério das Minas e Energia, 1983), tem-se apenas um domínio morfoestrutural,
representado pelos Depósitos Sedimentares.
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Este domínio morfoestrutural se estende por uma ampla região no estado do Espírito
Santo, e, de modo geral, toda a parte costeira centro-norte do estado que se enquadra
neste domínio é dividida em duas unidades geomorfológicas distintas - os Tabuleiros
Costeiros e a Planície Costeira.
No interior da APA, a unidade da Planície Costeira se faz presente nas partes mais baixas
do terreno, através da Planície Fluvial, por onde drenam os pequenos cursos d’água da
área, e dos depósitos arenosos costeiros, enquanto os Tabuleiros Costeiros ocupam a
parte mais elevada da área de estudo.
Desta forma, a caracterização da geomorfologia da APA de Praia Mole se encontra
voltada para estes depósitos sedimentares, uma vez que a Unidade das Colinas e
Maciços Costeiros, representada principalmente pelo Maciço Mestre Álvaro, encontra-se
fora da APA.
Neste item referente à Geomorfologia apresenta-se o Mapa de Unidades
Geomorfológicas para a APA de Praia Mole que mostra a distribuição de cada unidade de
mapeamento, acompanhado de um texto explicativo onde são abordadas as principais
características de cada unidade geomorfológica.
Apresenta-se ainda, para a área de estudo, além da descrição da compartimentação do
relevo, mostrando a forma de ocorrência e as características das unidades
geomorfológicas identificadas na área, uma avaliação morfodinâmica desta, onde se
procurou evidenciar as suscetibilidades a processos erosivos, inundações e instabilidade
dos terrenos.

2.2.2

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no presente levantamento constou basicamente de três etapas
principais:


Levantamento bibliográfico com consultas a vários documentos, podendo ser
destacados o Projeto RadamBrasil - Levantamento de Recursos Naturais, Volume 32
(Ministério das Minas e Energia, 1983), o Projeto Macrozeamento Costeiro – Setor
Vitória (SEAMA,1990).



Campanhas de campo, onde se percorreu toda a APA de Praia Mole, procurando
reconhecer as feições geomorfológicas já definidas para a região de estudo e coletar
dados específicos acerca daquela área.



Finalmente, uma etapa onde se desenvolveram os trabalhos de escritório e de
mapeamento, objetivando a consolidação dos dados levantados e execução do Mapa
de Unidades Geomorfológicas e do relatório final da presente caracterização
geomorfológica da área estudada.
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2.2.3

COMPARTIMENTAÇÃO DO RELEVO E UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

O domínio morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares se estende por uma ampla região
no Espírito Santo, desde a Vila de Itaúnas, ao norte, até a região próxima a Guarapari, ao
sul. Todavia, é na porção norte do estado que esse domínio morfoestrutural se faz mais
bem representado, onde ocorrem em ampla distribuição as duas unidades
geomorfológicas que compõem esse domínio.
Na área de estudo, a unidade da Planície Costeira não se faz presente de modo tão
significativo como no delta do rio Doce, uma vez que não são observadas as feições
típicas da unidade representadas pelos amplos depósitos de cordões litorâneos, assim
como os depósitos de mangue.
A Tabela 2.2.3-1, a seguir, ilustra a compartimentação do relevo da área de estudo,
dividindo-a em domínios morfoestruturais e unidades geomorfológicas, com base no
Projeto Levantamento de Recursos Naturais (Ministério das Minas e Energia, 1983).
Tabela 2.2.3-1: Compartimentação do relevo da área de estudo.
Compartimentação Geomorfológica do Relevo
Domínios Morfoestruturais

Unidades Geomorfológicas
Tabuleiros Costeiros

Depósitos Sedimentares

Planícies Costeiras

Fonte: Projeto Levantamento de Recursos Naturais, 1983.

Estas unidades geomorfológicas encontram-se representadas no Mapa de Unidades
Geomorfológicas da APA de Praia Mole que se encontra na Figura 2.2.3-1.
Com relação à bacia hidrográfica, a área da APA de Praia Mole pertence às bacias
hidrográficas das lagoas costeiras de Carapebus e do Baú. Todavia, em função de sua
proximidade com o mar, uma parte das águas pluviais apresenta um escoamento
superficial que drena diretamente, de forma difusa, para o oceano Atlântico.
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Figura 2.2.3-1: Mapa de Unidades Geomorfológicas.
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2.2.3.1 Planície Costeira
Esta unidade compreende, junto com os Tabuleiros Costeiros, a parte do Domínio
Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares distribuídos ao longo da costa. Englobam os
modelados marinhos, fluviais, fluviomarinhos e eólicos que retratam as diversas fases da
evolução geomorfológica no decorrer do Quaternário e estão distribuídos de forma
irregular entre o oceano Atlântico e a região dos Tabuleiros, podendo ainda penetrar a
região dos Tabuleiros ao longo das baixadas e cursos de água. Estão representados
pelos complexos deltaicos, estuarinos e praiais existentes próximo à linha de costa.
A Planície Costeira na APA de Praia Mole não apresenta as dimensões com que esta se
apresenta na região da estrada do contorno de Vitória, em região localizada ao sul da
APA. No interior da área de estudo, a unidade geomorfológica da Planície Costeira se faz
presente através de pequenos depósitos fluviais junto às lagoas, constituídos de material
argiloarenoso de depósitos de brejo. Para leste, junto à linha de costa, a unidade
encontra-se representada pelos sedimentos arenosos de origem marinha. O Mapa de
Unidades Geomorfológicas ilustra a distribuição da Planície Costeira no interior da APA
de Praia Mole.
Esses depósitos arenosos, que predominam na Planície Costeira, são decorrentes de
uma sedimentação de areias marinhas junto a antigas linhas de costa, cujo ambiente, ao
receber o aporte de sedimentos continentais, retrabalhou-os e os depositou através da
ação das ondas e correntes (PIAZZA et al., 1972; FLEXOR, et al., 1978; MARTIN &
SUGUIO, 1978; MUEHE, 1994; MARTIN et al., 1997; SUGUIO et al., 1998).
Com o rebaixamento do nível do oceano Atlântico, rios que desaguavam diretamente no
mar passaram a escavar profundos vales decorrente do aumento da energia fluvial
provocada pela maior diferença altimétrica entre seu vale e o nível de base representado
pelo mar (MABESOONE, 1964; BIGARELLA & FREIRE, 1965; Piazza et al. 1972;
KOWSMANN & COSTA, 1974; FLEXOR, et al., 1978; MARTIN & SUGUIO, 1978; VIEIRA,
1981; MUEHE, 1994; MARTIN et al., 1997; SUGUIO et al., 1998). Com a posterior
elevação do nível do mar, sedimentos quaternários trazidos pelas correntes provocaram o
barramento destes cursos d’água, dando origem às várias lagoas existentes na região
costeira, dentre as quais as lagoas de Carapebus e do Baú.
Na região compreendida pela Planície Costeira na APA de Praia Mole predomina um
relevo bastante plano, sem nenhum tipo de proeminência, possuindo cotas altimétricas
em torno de 5 metros, que representam as mais baixas da área de estudo. Como pode
ser verificado no Mapa de Unidades Geomorfológicas, esta unidade se encontra
distribuída na faixa costeira e por dentre os Tabuleiros Costeiros da área de estudo.
A Figura 2.2.3.1-1, que mostra uma fotografia aérea na região de Manguinhos, cerca de 2
quilômetros ao norte da APA, também mostra esta distribuição da Planície Costeira em
meio aos Tabuleiros na faixa litorânea. Os Tabuleiros correspondem à feição mais
elevada da foto.
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Figura 2.2.3.1-1: Planície Costeira adentrando-se nos Tabuleiros
na região de Manguinhos, ao norte da APA de Praia Mole.

Esta unidade, no interior da APA de Praia Mole, apresenta como característica fisiográfica
mais marcante a presença da lagoa de Carapebus, que domina a paisagem no local em
que ocorre. Além da lagoa de Carapebus, de maior porte, a APA de Praia Mole conta
ainda com a lagoa do Baú. As Figuras 2.2.3.1-2 e 2.2.3.1-3 ilustram essas duas lagoas,
respectivamente.

Figuras 2.2.3.1-2 e 2.2.3.1-3: Vista das lagoas costeiras de Carapebus e Baú, respectivamente, ambas
pertencentes à unidade geomorfológica da Planície Costeira no interior da APA de Praia Mole.

Os vales onde se encontram essas lagoas possuem fundo chato, em forma de “U”, nos
quais se acumulam sedimentos fluviais, representados por argilas de áreas pantanosas.
Os vales presentes nesta planície, por serem bastante largos e possuírem cursos d’água,
sugerem uma moderada/fraca dissecação fluvial pelos cursos d’água locais.
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A unidade geomorfológica da Planície Costeira corresponde a um modelado de
acumulação sedimentar decorrente de processos atuais e subatuais, representados pela
sedimentação marinha junto à linha de costa e pela sedimentação fluvial ao longo de
cursos d’água de baixa energia próximos à linha de costa.
No caso da sedimentação marinha, tem-se a ação do mar que, ao receber o aporte de
sedimentos continentais carreados pelos rios, retrabalha-os e os deposita, enquanto no
caso da sedimentação fluvial, as áreas extremamente planas favorecem a deposição dos
sedimentos transportados pelos cursos d’água que chegam às lagoas costeiras. A Figura
2.2.3.1-4 apresenta esses sedimentos costeiros depositados junto à praia de Carapebus
na APA de Praia Mole.

Figura 2.2.3.1-4: Sedimentos arenosos da Planície Costeira
na praia de Carapebus, interior da APA de Praia Mole.

O contato desta unidade com os Tabuleiros Costeiros na área de estudo se faz com uma
nítida quebra de relevo, que ora ocorre de forma mais gradual, conforme se apresenta na
Figura 2.2.3.1-5, ou de forma bastante brusca, com feição típica de paleofalésias
próximas à linha de costa, conforme ilustra a Figura 2.2.3.1-6. Essas paleofalésias entre a
Planície Costeira e o Grupo Barreiras representam antigas posições da linha de costa.

Figuras 2.2.3.1-5 e 2.2.3.1-6: Contato entre a Planície Costeira e os Tabuleiros Costeiros que marcam
antigas falésias na porção norte da APA de Praia Mole, atualmente ocupadas pela intensa
urbanização da região de estudo.
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Atualmente a Planície Costeira no interior da APA de Praia Mole encontra-se amplamente
ocupada por residências que se constituem na localidade de Carapebus. As Figuras
2.2.3.1-7 e 2.2.3.1-8 apresentam imagens da Planície Costeira com inúmeras residências.

Figuras 2.2.3.1-7 e 2.2.3.1-8: Planície Costeira no interior da APA de Praia Mole
totalmente ocupada por residências na localidade de Carapebus.

2.2.3.2 Tabuleiros Costeiros
Os Tabuleiros Costeiros em sua área de ocorrência no estado do Espírito Santo
distribuem-se de oeste para leste, desde os sopés das elevações cristalinas PréCambrianas até as proximidades do litoral ou até a Planície Costeira, onde esta se
encontra presente. Estendem-se ainda, tanto para norte, atingindo o estado da Bahia,
como para sul, até a região de Anchieta, e representam uma das feições mais
significativas na geomorfologia do estado.
Os Tabuleiros Costeiros coincidem com os sedimentos terciários do Grupo Barreiras,
composto por arenitos e argilitos semiconsolidados, o que permitiu à geomorfogênese
imprimir a esses sedimentos uma feição tabular típica, resultando na denominação de
Tabuleiros Costeiros em função de sua ocorrência próximo à linha de costa. No interior da
área de estudo esses tabuleiros apresentam-se ocupando uma porção significativa da
área, como pode ser observado no Mapa de Unidades Geomorfológicas apresentado
anteriormente.
Para oeste, em direção ao interior do continente, esses tabuleiros continuam com uma
suave ascensão, chegando, na porção norte do estado, a atingir 100m de altitude na
altura de seu contato com as elevações serranas do cristalino, já bastante distante da
área de estudo. Em média, o gradiente do relevo dos Tabuleiros Costeiros é da ordem de
1,2 metro por quilômetro, com declividade para o mar.
Na área de estudo esta unidade apresenta um relevo que varia de plano a suave
ondulado, levemente inclinado em direção ao litoral, com cotas dos topos tabulares ou
semitabulares variando em torno de 40 metros, que correspondem às partes mais
elevadas da área. A partir deste topo as cotas altimétricas vão reduzindo-se ao longo das
encostas até atingir um mínimo, no sopé das encostas, que correspondem à base dos
Tabuleiros, junto ao contato com a Planície Costeira.
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O contato da unidade dos Tabuleiros Costeiros com a unidade da Planície Costeira na
área de estudo se faz tanto com uma nítida quebra de relevo, como de forma gradual ao
longo das vertentes, conforme se apresenta nas Figuras 2.2.3.2-1 e 2.2.3.2-2,
respectivamente.

Figura 2.2.3.2-1: Borda dos Tabuleiros Costeiros na
APA de Praia Mole definindo falésias com desnível
de aproximadamente 15 m para a Planície Costeira.

Figura 2.2.3.2-2: Tabuleiros Costeiros no interior
da APA de Praia Mole com caimento suave
em direção à Planície Costeira.

Na Figura 2.2.3.2-1, os Tabuleiros Costeiros, na porção sul da APA de Praia Mole,
apresentam-se formando falésias com desníveis médios entre 15 e 20 metros para a
Planície Costeira, mostrando os locais que no passado corresponderam às antigas linhas
de costa. De modo geral, este contato brusco na forma de falésias entre os Tabuleiros
Costeiros e a Planície Costeira marca o limite do continente em épocas geológicas
passadas. A presença destas paleofalésias indica com precisão esse limite.
As encostas laterais dos tabuleiros, que representam vertentes de acesso aos vales,
embora não sejam consideradas abruptas, possuem, de modo geral, elevadas
declividades, principalmente aquelas localizadas na porção central da área, como mostra
a Figura 2.2.3.2-3. As diferenças de cotas entre os fundos dos vales e os topos planos
dos interflúvios, que caracterizam o aprofundamento da drenagem, variam em torno de 20
metros.

Figura 2.2.3.2-3: Bordas dos Tabuleiros Costeiros com
elevadas declividades e cobertas por vegetação
no interior da APA de Praia Mole.
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No interior da APA de Praia Mole, a ocupação urbanística também ocorre de forma
intensa sobre esses Tabuleiros Costeiros, que correspondem às áreas mais favoráveis
para a urbanização.
Além das altitudes diferentes entre as unidades geomorfológicas dos Tabuleiros Costeiros
e da Planície Costeira na área de estudo, outra diferença marcante entre as unidades
refere-se aos modelados existentes nas duas unidades, prevalecendo nos Tabuleiros o
modelado de aplanamento, enquanto na Planície Costeira predomina o modelado de
acumulação.
Os Tabuleiros Costeiros representam um modelado de aplanamento com dissecação
homogênea, decorrente de processos atuais e subatuais, resultando em feições de topos
aplanados, levemente convexados e abaulados. Este modelado de aplanamento é
também resultante da fraca resistência das rochas sedimentares terciárias do Grupo
Barreiras, que se comportam com pouca resistência a uma morfogênese úmida,
resultando na feição de um conjunto de relevo tabulares rebaixados.
Este modelado indica que a área de ocorrência desta unidade geomorfológica encontrase sujeita a um contínuo processo de dissecação, equivalente a um processo de erosão
homogênea ao longo do tempo geológico, não representando nas atuais condições
geológicas e climáticas áreas sujeitas à sedimentação ou acumulação de sedimentos.
Várias questões relacionadas ao Grupo Barreiras ainda persistem. Muitos estudos têm
contribuído para entender a diversidade de processos e ambientes sedimentares, mas
muito ainda deve ser feito para identificar e caracterizar estas variações. A idade da
Formação Barreiras tem sido atribuída ao intervalo de tempo que varia do Mioceno até o
Plioceno-Pleistoceno. Grande parte destas idades, entretanto, foram inferidas a partir de
interpretações geomorfológicas e paleoclimáticas. Apenas mais recentemente estudos
palinológicos e radiométricos apontam para uma idade miocênica. Mas, devido à sua
grande distribuição e variação espacial, outras idades devem ser obtidas.
Ressalta-se que para a área da APA de Praia Mole, inexistem estudos acadêmicos sobre
as idades e ambientes deposicionais das litologias do Grupo Barreiras.
Estudos têm demonstrado que esta unidade sofreu considerável deformação tectônica
(NOGUEIRA et al.; FURRIER et al, e LIMA et al., 2006).
Nogueira et al. (2006) investigam a deformação dos depósitos descritos por Araújo e
outros no litoral do Rio Grande do Norte. Tais autores apresentam mapas de isópacas e
de contorno estrutural da base da unidade, que mostram significativas variações de
espessura e de altitude do pacote sedimentar. Essas variações são geralmente bruscas e
estão condicionadas por falhas. Os autores concluem que esta deformação foi induzida
por dois campos de tensões tectônicas sucessivos.
Os tabuleiros litorâneos, típicos da Formação Barreiras, têm sido descritos como uma
feição geomorfológica não deformada. Nos dois trabalhos seguintes, é analisado o
comportamento dessas feições geomorfológicas. Parâmetros como altitude, orientação e
padrão de drenagem, além de nível de erosão, são usados para identificar blocos
tectônicos.
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Furrier et al. (2006) tratam das relações entre geomorfologia e tectônica, conforme
observações feitas na faixa sedimentar costeira do estado da Paraíba, onde tabuleiros
litorâneos apresentam variações de altitude e nível de erosão. As transições são bruscas
e estão delimitadas por falhas e basculamento de blocos.
Lima et al. (2006) identificam para o litoral sul do estado da Bahia superfícies de
tabuleiros com diferentes padrões e orientações de drenagem associados a falhas. Os
autores, através destes padrões, identificam três sentidos de basculamento de blocos. De
forma similar ao trabalho de Morais et al. no estado do Rio de Janeiro, estes autores
descrevem uma associação de fácies de sistema fluvial entrelaçado.

2.2.4

AVALIAÇÃO MORFODINÂMICA

Embora a área de estudo possua uma pequena dimensão, o que, de modo geral, dificulta
a análise, apresenta-se neste item uma avaliação morfodinâmica que procurou identificar
os processos físicos atuais que se estão processando no interior da área de estudo ou em
seu entorno imediato. Outro fator que também prejudica a análise morfodinâmica da APA
de Praia Mole decorre do excesso de urbanização e antropização da área, que possui
drenagens canalizadas e artificiais, além de extensas áreas impermeabilizadas. Neste
sentido, os fenômenos morfodinâmicos atuais possuem forte contribuição antrópica.
Dentre os processos físicos passíveis de serem avaliados na área de estudo, podem ser
destacadas as áreas sujeitas a alagamentos ou encharcamentos, os processos erosivos e
as áreas com instabilidade de taludes. Descrevem-se a seguir, as formas como cada um
desses processos se manifesta na área de estudo.

2.2.4.1 Áreas Sujeitas a Alagamentos ou Encharcamentos
A área de estudo, dependendo da unidade geomorfológica considerada, apresenta
características e suscetibilidades diferentes frente às possibilidades de alagamentos ou
encharcamentos.
Os Tabuleiros Costeiros da área de estudo, embora possuam um relevo
predominantemente plano a suave ondulado, apresentam muito baixa suscetibilidade a
este fenômeno, não havendo sido observados nesta unidade locais sujeitos a
alagamentos e inundações. Contribui para a baixa possibilidade de alagamentos nesta
área o fato de o terreno não apresentar áreas rebaixadas internamente, mas apenas
declividades voltadas para as bordas, o que permite o escoamento das águas pluviais
para as vertentes em direção às lagoas. Nas vertentes, essa suscetibilidade a
alagamentos e encharcamentos é totalmente nula, uma vez que as águas escoam
livremente, sem acúmulo.
Por outro lado, a área baixa e plana da Planície Costeira apresenta, em alguns locais,
uma característica bem definida para empoçamento ou alagamento, notadamente no
entorno das lagoas de Carapebus e do Baú. Esse fato se deve tanto ao relevo plano e
próximo ao nível de base local, não permitindo o escoamento das águas para níveis mais
baixos, quanto à presença de um lençol freático muito próximo à superfície do terreno,
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dificultando a drenagem das águas pluviais após as precipitações mais fortes, que se
acumulam na subsuperfície e superfície da área.
Observou-se ainda que alguns destes vales já se encontram colmatados com material
carreado dos interflúvios, formando áreas de brejo que por vezes pode dificultar o
escoamento natural da drenagem.

2.2.4.2 Processos Erosivos
Quanto aos processos erosivos, a Planície Costeira apresenta baixa suscetibilidade à
ocorrência destes fenômenos morfológicos continentais, contribuindo para esta situação o
nível de base muito baixo da área da planície, girando em torno de 1 metro, o que impede
o aprofundamento da drenagem, além da quase total ausência de desníveis no interior
desta unidade.
A Planície Costeira com seu relevo extremamente plano e excessivamente baixo
representa um modelado de acumulação sedimentar, onde predominam os processos
acumulativos sobre os erosivos. Tal condição não exclui sobremaneira a ocorrência de
processos erosivos sobre as formas de relevo desta unidade, sobretudo aqueles
decorrentes de processos marinhos.
Quanto à unidade dos Tabuleiros Costeiros na área de estudo, verifica-se uma
suscetibilidade aos processos erosivos, que foi, neste estudo, avaliada como de baixa
suscetibilidade, fruto de um relevo plano a suave ondulado que domina a área.
Com relação às vertentes da unidade dos Tabuleiros Costeiros, que ocorrem a partir das
bordas dos topos, estas podem ser classificadas como de suscetibilidade média para
desenvolvimento de processos erosivos, sobretudo pelas elevadas declividades que
apresentam. No entanto, contribui para amenizar esta suscetibilidade a presença de
vegetação arbórea nas vertentes dos tabuleiros em direção às lagoas, conforme pode ser
observado em algumas figuras anteriormente apresentadas, o que protege o solo contra a
ação direta das águas pluviais.
Embora se verifique a existência de uma suscetibilidade a processos erosivos, mesmo
que baixa, a área de estudo não apresenta nenhum processo erosivo significativo já
implantado.
Outro aspecto positivo em relação aos processos erosivos na área de estudo é a
ausência de áreas de retirada de material de empréstimo, notadamente de argila, para
utilização em construção civil. Essas áreas, quando não recuperadas adequadamente, de
modo geral favorecem o desencadeamento de processos erosivos.

2.2.4.3 Áreas com Instabilidade de Taludes
Do ponto de vista geotécnico, inicialmente deve ser enfatizado que grande parte da APA
de Praia Mole se caracteriza pela presença de um relevo plano, não existindo depósitos
de tálus, vales encaixados ou vertentes excessivamente íngremes. Da mesma forma,
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como a área da APA de Praia Mole não possui sedimentação carbonática, não existem
cavernas calcárias.
De forma geral, as rochas locais, representadas pelos sedimentos do Grupo Barreiras,
embora alteradas, apresentam-se maciças, não suscetíveis a rebaixamentos, conferindo
ao local um suporte de fundação geotécnica suficientemente seguro e condizente com a
implantação da urbanização já existente na área.
Mesmo nas áreas com presença de falésias ou de cortes no terreno para implantação das
inúmeras vias de circulação, que resultaram em taludes de elevada declividade, a
exemplo do que se apresenta nas Figuras 2.2.4.3-1 e 2.2.4.3-2, respectivamente, não se
verifica a instabilidade ou desequilíbrio dos taludes ou o desencadeamento de processos
erosivos, mesmo considerando-se que não foram adotadas medidas para que fossem
evitados tais processos.

Figura 2.2.4.3-1: Falésias nas bordas dos Tabuleiros
Costeiros na APA de Praia Mole com boa
estabilidade de seus taludes.

Figura 2.2.4.3-2: Cortes verticais nos Tabuleiros
Costeiros para implantação de vias de circulação
no interior da APA com boa estabilidade.

As restrições ocorrem principalmente nos fundos dos vales da área, próximo às lagoas,
que, sob o aspecto geotécnico, apresentam limitações para urbanização, uma vez que
correspondem a regiões com elevada umidade e presença de material argiloarenoso
inconsolidado, encontrando-se quase que permanentemente encharcados.
Diante do exposto, a suscetibilidade à ruptibilidade, instabilidade ou rompimentos de
taludes foi considerada nula para a unidade da Planície Costeira, em virtude de suas
cotas topográficas se encontrarem próximas a 1 metro de altitude, representando o nível
de base de toda a área.
Para o topo e, sobretudo, para as bordas dos Tabuleiros Costeiros, onde se encontram as
vertentes com maiores declividades, como pode ser observado no Mapa de Declividade
na Figura 2.2.4.3-3, foi constatada média suscetibilidade para o risco de rompimento do
terreno em caso de intervenções no terreno que venham a expor uma grande extensão de
corte.
Observando-se o Mapa de Declividade, constata-se que as declividades de maior
expressão encontram-se nas vertentes localizadas nas bordas dos Tabuleiros Costeiros
que margeiam a lagoa de Carapebus.
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Figura 2.2.4.3-3: Mapa de Declividades.
CPM RT 002/10
Setembro/11

75

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

2.3

SOLOS

2.3.1

PEDOLOGIA

2.3.1.1 Introdução
O solo é o principal sustentáculo de ecossistemas terrestres e meio para diversas
espécies que passam todo ou parte de seu ciclo vital em seu interior. É também
sustentáculo de atividades do setor primário, e suas limitações condicionam o tipo de
manejo e culturas que poderão ser executadas sobre ele, assim como sua lucratividade.
Além disso, é neste elemento ambiental que se assenta boa parte das atividades
humanas, como as relacionadas com habitação, transporte, indústrias e outras.
A implantação de atividades antrópicas em uma área tem como resultado a modificação
do uso do seu solo e consequentes distúrbios que impactam: o próprio solo, através da
implantação de processos erosivos ou modificação no arranjo de seus horizontes; os
corpos hídricos adjacentes, através do aporte de sedimentos e elementos a eles
carreados; a paisagem, através da formação de áreas com ravinamento e exposição de
horizontes subsuperficiais; e a economia, através da perda da sua capacidade produtiva.
Por outro lado, o uso sustentável do solo permite o desenvolvimento regional sem os
impactos usualmente advindos de seu uso. Para planejar o uso do solo de forma
adequada, é necessário o conhecimento das suas características físicas e químicas,
assim como a espacialização destas, de modo a orientar a adequada intensidade de uso
para cada tipo de solo.
O objetivo deste trabalho é apresentar as principais características e restrições de uso
dos solos inseridos na APA de Praia Mole, assim como a espacialização destas na
paisagem.

2.3.1.2 Metodologia
Para a elaboração deste relatório, primeiramente foi feita revisão de um conjunto de
trabalhos correlatos já publicados sobre a área ou dos tipos de solo que a encobrem,
assim como dos mapas de solos existentes e de fotos aéreas que a cobrem.
A área em estudo foi abrangida por dois estudos pedológicos anteriores, Embrapa (1978)
e RADAMBRASIL (1983), que resultaram, respectivamente, no Mapa Exploratório de
Solos do ES, escala de 1:400.000 e no Mapa Exploratório de Solos Folha SF.23/24,
escala de 1:1.000.000. Este último foi tomado como base cartográfica para este estudo
por ter sido o mais recente e sido produzido originalmente em escala 1:250.000,
guardando, desta forma, melhor nível de detalhamento.
Informações cartográficas e da literatura consultada foram complementadas por visitas de
campo realizadas especificamente para este trabalho. Durante as visitas, os solos da área
foram estudados através de exame da superfície e observações de perfis em trincheiras
abertas e/ou cortes de estradas. Após a escolha das posições, os perfis dos solos foram
expostos, e foram feitas, entre outras, as seguintes observações:
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posição do perfil na topossequência,
sequência de horizontes,
tipo de horizonte A,
cor e estrutura dos horizontes subsuperficiais,
textura ao tato,
mineralogia e
condições hídricas do solo.

Foram colhidas amostras de horizontes superficiais e subsuperficiais em pontos
estratégicos no interior da área em estudo, as quais foram encaminhadas a laboratório
especializado para análises químicas e texturais.
A Figura 2.3.1.2-1 apresenta as trilhas percorridas durante as visitas de campo, assim
como os pontos de observação dos solos da área.

Figura 2.3.1.2-1: Desenho esquemático das trilhas percorridas e pontos de observação de solos.

As informações foram consolidadas em escritório e complementadas com informações de
foto aérea recente em ambiente computacional, possibilitando a elaboração do Mapa
Pedológico da área.
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2.3.1.3 Resultados
2.3.1.3.1 Características dos solos da APA Praia Mole
Os solos da APA Praia Mole encontram-se associados de acordo com a posição que
ocupam na paisagem. Foram identificadas 5 classes de solo na área: Argissolo Amarelo,
Gleissolo Háplico, Plintossolo e Neossolo Quartzarênico.
Embora não tenham sido identificados, pode-se inferir a presença de Cambissolos
ocupando áreas na interface entre o topo dos tabuleiros (onde predominam Argissolos) e o
fundo dos talvegues ou a área mais baixa a leste da área, onde predominam solos sem
horizonte B. Cambissolos são solos com horizonte B incipiente, que tendem a ocupar
posições neste tipo de interface.
As principais características dos solos da APA encontram-se discutidas a seguir.

 ARGISSOLO AMARELO DISTRÓFICO
Argissolos eram denominados Podzólicos pela classificação anteriormente utilizada no
Brasil. Segundo Embrapa (1999), são solos constituídos por material mineral,
apresentando horizonte B textural com argila de atividade baixa imediatamente abaixo de
um horizonte A ou E, não tendo horizonte Plíntico ou Glei acima nem coincidente com a
parte superior do horizonte B textural.
Horizonte B textural é um horizonte mineral subsuperficial com textura francoarenosa ou
mais fina (mais que 15% de argila) onde houve incremento de argila, orientada ou não,
desde que não exclusivamente por descontinuidade, resultante de acumulação ou
concentração absoluta ou relativa decorrentes de processos de iluviação e/ou formação in
situ e/ou herdada do material de origem e/ou infiltração de argila ou argila + silte com ou
sem matéria orgânica e/ou destruição de argila do horizonte A e/ou perda de argila do
horizonte A por erosão diferencial (EMBRAPA, 1999).
Pode apresentar cerosidade formada pela deposição de argila sobre as diferentes faces
dos agregados do horizonte textural, formando película de coloides minerais, que lhe
conferem, se bem desenvolvida, um aspecto lustroso e brilho graxo (EMBRAPA, 1999).
Para ser considerado horizonte textural, este deve ter espessura com as seguintes
características:


ter pelo menos 10% da soma das espessuras dos horizontes sobrejacentes e no
mínimo 7,7 cm; ou



ter 15 cm ou mais, se os horizontes A e B somarem mais que 150 cm; ou



ter 15 cm ou mais se a textura do horizonte E ou A for areia franca ou areia; ou



se o horizonte B for inteiramente constituído por lamelas, estas devem ter, em
conjunto, espessura superior a 15 cm; ou



se a textura for média ou argilosa, o horizonte B textural deve ter espessura de pelo
menos 7,5 cm.

CPM RT 002/10
Setembro/11

78

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Em adição às características de espessura acima citadas, o horizonte b textural deve
atender a um ou a mais de uma lista de requisitos que podem ser observados em
Embrapa (1999). Dentre eles, destaca-se o incremento de argila total do horizonte A para
B, o suficiente para que a relação textural B/A satisfaça a uma das seguintes condições:


nos solos com mais de 40% de argila no horizonte A, relação maior que 1,5; ou



nos solos com 15% a 40% de argila no horizonte A, relação maior que 1,7; ou



nos solos com menos de 15% de argila no horizonte A, relação maior que 1,8.

Argissolos Amarelos apresentam matiz mais amarelo que 5YR na maior parte dos
primeiros 100 cm do horizonte B, inclusive BA. Este é o solo que predomina nas partes
mais altas da APA, estando associado com Plintossolo. A Figura 2.3.1.3.1-1 apresenta o
perfil do Argissolo Amarelo no interior da APA. Nesta posição, o solo apresenta as
seguintes características:
Horizonte A0
Horizonte AB
Horizonte BA
Horizonte B
Horizonte C

0-20 cm
20-38 cm
38-63 cm
63-130 cm
>130 cm

cor 10YR 4/1
cor 10YR 5/2
cor 10YR 5/4
cor 10YR 5/8
Mosqueado

Figura 2.3.1.3.1-1: Perfil do Argissolo Amarelo no
interior da área em estudo. Coordenadas 372676/7762242 (UTM WGS 84).

A Tabela 2.3.1.3.1-1 apresenta resultado de análises químicas e texturais de amostras
retiradas de horizontes A0, AB, BA e B no ponto 329.
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Tabela 2.3.1.3.1-1: Características químicas e texturais de amostras dos horizontes A0,
AB, BA e B de um Argissolo Amarelo distrófico, colhidas no ponto 329.
PARÂMETRO

UNIDADE

pH (H2O)
Fósforo (P)

mg/dm3

Potássio (K)

mg/dm3
3

HORIZONTE
A0

AB

BA

B

7,26

5,72

5,03

4,90

19,88

< 2,00

2,17

2,02

48,00

61,00

< 10,00

11,00

Cálcio (Ca)

cmolc/dm

4,00

0,96

0,67

0,40

Magnésio (Mg)

cmolc/dm3

< 0,10

1,16

0,12

1,06

cmolc/dm

3

< 0,10

0,15

0,44

0,54

Acidez Potencial (H + Al)

cmolc/dm

3

1,46

2,76

3,25

2,76

Soma de Bases (S)
Capacidade Troca de
Cátions (CTC)
Saturação de Bases (V)

cmolc/dm3

4,22

2,28

0,82

1,49

cmolc/dm3

5,68

5,04

4,07

4,25

%

74,31

45,19

20,06

35,03

1,75

<1,00

1,48

<1,00

Alumínio (Al)

Matéria Orgânica

dag / dm

3

Areia

%

60,30

72,30

-

45,16

Silte

%

15,39

9,15

-

4,54

Argila

%

15,31

18,55

-

50,30

Pode-se verificar que o solo apresenta atividade da fração argila baixa (<27 cmolc/dm3) e
saturação de bases baixa (<50%), o que o caracteriza como um solo distrófico e com
argila de atividade baixa.
Como este solo ocupa o topo dos tabuleiros e como se trata de uma área urbana, nele se
concentrou a maioria das atividades humanas que se instalaram na área. Desta forma, o
solo se encontra modificado pela construção de estradas, pavimentadas ou não,
edificações, terraplenagem, lançamento de resíduos de construções, resíduos orgânicos
ou aterro. A Figura 2.3.1.3.1-2 apresenta a principal forma em que o Argissolo Amarelo
distrófico é utilizado na área, enquanto as Figuras 2.3.1.3.1-3, 2.3.1.3.1-4 e 2.3.1.3.1-5
apresentam alguns impactos impressos pelas atividades humanas a este solo.

Figura 2.3.1.3.1-3: Retirada da vegetação com
consequente exposição de horizonte A no ponto 324.
Coordenadas 372929/7763902 (UTM WGS 84).

Figura 2.3.1.3.1-2: Principal uso do Argissolo Amarelo
distrófico no interior da APA. Foto do ponto 325,
Coordenadas 373404/7763574 (UTM WGS 84).
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Figura 2.3.1.3.1-4: Lançamento de resíduos na
superfície do Argissolo Amarelo no ponto 322.
Coordenadas 370967/7764485 (UTM WGS 84).

Figura 2.3.1.3.1-5: Solo degradado com o decapeamento
do horizonte A e lançamento de resíduos em sua
superfície no ponto 328. Coordenadas 371269/7763596
(UTM WGS 84).

As maiores restrições de uso deste solo são seu baixo pH, baixa fertilidade, baixa CTC e
alta erodibilidade. O baixo pH e baixa fertilidade exigem maciça aplicação de calcário e
fertilizantes para garantir boa produtividade nas lavouras nele plantadas, enquanto a
baixa CTC faz com que o solo não retenha com facilidade os nutrientes nele aplicados,
exigindo aplicações frequentes de fertilizantes.
As altas concentrações de areia no horizonte A destes solos possibilitam a rápida
infiltração de águas precipitadas; entretanto, como o horizonte B apresenta maior teor de
argila que os horizontes superficiais e, por consequência, menor volume de macroporos,
possui menor capacidade de percolação de águas infiltradas que os horizontes
superiores. Em casos de chuvas de baixas intensidades, toda a água pode ser infiltrada,
sem a ocorrência de erosão, mas, em casos de altas precipitações, pode ocorrer o
encharcamento do horizonte A com as águas não percoladas para o horizonte B e a
ocorrência de significativo escoamento superficial. Em áreas de alto declive, essa água
pode tomar velocidades a ponto de carrear o material arenoso dos horizontes superficiais.
Isto faz com que os Argissolos Amarelos sejam caracterizados por possuírem alta
erodibilidade, exigindo cuidados especiais no seu trato, especialmente nas áreas de
declividades mais elevadas.
No interior da APA, as áreas ocupadas por Argissolo Amarelo são predominantemente
planas, localizadas no topo dos tabuleiros; entretanto, nos declives localizados entre os
topos dos tabuleiros e os vales aluviais que cortam a área e entre os tabuleiros e a área
da planície próxima à praia, as declividades são significativas, possibilitando a ocorrência
de processos erosivos com a retirada da vegetação. As Figuras 2.3.1.3.1-6 e 2.3.1.3.1-7
apresentam, respectivamente, áreas de alto declive com vegetação preservada e em
processo de decapeamento.
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Figura 2.3.1.3.1-6: Área de alta declividade encoberta
por Argissolo Amarelo distrófico protegida com
vegetação no ponto 326, Coordenadas 373190/7763438
(UTM WGS 84).

Figura 2.3.1.3.1-7: Área de alta declividade encoberta
por Argissolo Amarelo distrófico com vegetação em
processo de retirada próximo ao ponto 324,
Coordenadas 372953/7763894 (UTM WGS 84).

É relevante observar que as áreas de altas declividades encobertas por Argissolos
Amarelos Distróficos se configuram como as mais sensíveis no que tange aos solos, e
que a vegetação que as recobre deve ser preservada a fim de evitar a instalação de
processos erosivos.

 PLINTOSSOLOS PÉTRICOS
Plintossolos são solos constituídos por material mineral, com horizonte plíntico ou
litoplíntico começando dentro de 40 cm ou dentro de 200 cm quando imediatamente
abaixo do horizonte A ou E, ou subjacente a horizontes que apresentam coloração pálida
ou variegada, ou com mosqueado em quantidade abundante. Plintossolos Pétricos
apresentam horizonte litoplíntico, contínuo ou praticamente contínuo, com 10 cm ou mais
de espessura ou 50% ou mais de petroplintita formando uma camada com espessura
mínima de 15 cm dentro de 40 cm da superfície do solo ou imediatamente abaixo do
horizonte A ou E (EMBRAPA, 1999).
Petroplintita, também denominada ironstone, concreções lateríticas, canga ou
tapanhoacanga, é um corpo distinto constituído de uma mistura de argila, pobre em
carbono orgânico e rico em óxido de ferro ou ferro e alumínio, com quartzo e outros
materiais, normalmente de coloração avermelhada, amarelada e violácea. É formada pela
segregação do ferro em vários ciclos de umedecimento e secagem, originando nódulos
angulosos a subarredondados com até mais de 5 cm de comprimento, extremamente
firmes ou extremamente duros.
No interior da APA, foi identificada uma pequena mancha de Plintossolo Pétrico no aclive
entre a planície arenosa e o topo de um tabuleiro, próximo ao ponto 329, cujo perfil está
apresentado na Figura 2.3.1.3.1-8.
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Figura 2.3.1.3.1-8: Perfil do Plintossolo Pétrico nas
proximidades do ponto 329. Coordenadas
372627/7762278 (UTM WGS 84).

Trata-se de uma mancha de solo repleta de material pedregoso desde o horizonte A até a
profundidade de 90 cm. Embora só tenha sido observado neste local, é muito grande a
probabilidade de ocorrência em outros locais, já que se trata de um solo comum em áreas
originadas da litologia do grupo Barreiras, podendo, entretanto, a camada de plintita estar
localizada a profundidades que as fazem imperceptíveis.
A principal limitação de uso do Plintossolo Pétrico é a dificuldade de penetração de
implementos agrícolas quando a camada laterítica se encontra mais rasa que a 20 cm de
profundidade. Outras limitações são a baixa fertilidade e capacidade de retenção de água,
além da baixa CTC. Por compor-se de material muito grosseiro, este solo apresenta baixa
erodibilidade, mesmo quando se localiza em áreas de declividades elevadas. Não
apresenta restrições para construções sobre ele pelo fato de ser um solo muito estável.

 NEOSSOLO QUARTZARÊNICO
Este solo era chamado de Areia Quartzosa Marinha distrófica de acordo com a
nomenclatura anteriormente utilizada no Brasil. Trata-se de solo pouco evoluído, sem
horizonte B diagnóstico, com sequência de horizonte A-C, sem contato lítico dentro de 50
cm de profundidade, apresentando textura areia ou areia franca nos horizontes até, no
mínimo, a profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até um contato lítico. É
essencialmente quartzoso, tendo nas frações areia grossa e areia fina 95% ou mais de
quartzo, calcedônia e opala e, praticamente, ausência de minerais primários alteráveis
(EMBRAPA, 1999).
Ocupa a área mais baixa do relevo da área em estudo, ocupando a linha de praia e a faixa
de terra entre esta e os tabuleiros costeiros. Encoberta originalmente por vegetação de
restinga, a área de Neossolo Quartzarênico encontra-se hoje impactada pela implantação
de estradas, pavimentadas ou não, construções diversas e lançamento de resíduos de
construções, resíduos orgânicos e material terroso proveniente de outros solos. A Figura
2.3.1.3.1-9 apresenta o perfil do Neossolo Quartzarênico no ponto 333, enquanto a Tabela
2.3.1.3.1-2 apresenta suas principais características químicas.
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Figura 2.3.1.3.1-9: Perfil do Neossolo Quartzarênico no ponto 333.
Coordenadas 372822/7762021 (UTM WGS 84).

Tabela 2.3.1.3.1-2: Principais características químicas de amostras dos horizontes A e C
de um Neossolo Quartzarênico colhidas no ponto 333.
PARÂMETRO
Profundidade

UNIDADE
cm

pH (H2O)
Fósforo (P)

mg/dm3
3

HORIZONTE
A

C

0-48

>48

8,58

8,93

20,21

93,50

Potássio (K)

mg/dm

< 10

< 10

Cálcio (Ca)

cmolc/dm3

4,56

1,84

cmolc/dm

3

1,36

1,12

Alumínio (Al)

cmolc/dm

3

< 0,10

< 0,10

Acidez Potencial (H + Al)

cmolc/dm3

< 0,10

< 0,10

5,95

2,99

Magnésio (Mg)

Soma de Bases (S)
Capacidade Troca de Cátions (CTC)
Saturação de Bases (V)
Matéria Orgânica

cmolc/dm

3

cmolc/dm

3

6,05

3,09

%

98,35

96,76

dag / dm3

1,26

1,00

Trata-se de um solo composto por areia quartzosa em todo o seu perfil, com a quase
totalidade de nutrientes ligados à matéria orgânica. Embora com alto pH e alta saturação
de bases, é relevante observar a baixa CTC, resultado das altas concentrações de areia
no seu perfil.
As Figuras 2.3.1.3.1-10 a 2.3.1.3.1-13 apresentam aspectos da paisagem ligada a este
solo, assim como seu uso e ações impactantes sobre ele.
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Figura 2.3.1.3.1-10: Lançamento de resíduos sobre o
Neossolo Quartzarênico no ponto 332. Coordenadas
373224/7762516 (UTM WGS 84).

Figura 2.3.1.3.1-11: Aspecto da superfície do Neossolo
Quartzarênico em área urbanizada, próximo ao ponto
332. Coordenadas 373224/7762516 (UTM WGS 84).

Figura 2.3.1.3.1-12: Aspecto da linha de praia na região
de Carapebus no ponto 331. Coordenadas
372967/7761992 (UTM WGS 84).

Figura 2.3.1.3.1-13: Uso do Neossolo Quartzarênico no
ponto 330. Coordenadas 372792/7762201 (UTM WGS
84).

Trata-se de um solo de baixa erodibilidade devido à sua alta permeabilidade e textura
grosseira aliadas às baixas declividades da faixa onde este se encontra. Processos
erosivos dificilmente se desenvolvem em Neossolos Quartzarênicos. Os maiores
problemas encontrados neste solo no interior da APA são o lançamento de resíduos sobre
a sua superfície e a intensa utilização urbana que vieram a modificar suas características
naturais em praticamente toda a área dentro da APA encoberta por este solo.

 GLEISSOLO HÁPLICO
Este solo era classificado como Glei Húmico e Glei Pouco Húmico pela classificação de
solos utilizada anteriormente no Brasil. Trata-se de solo constituído por material mineral,
com horizonte glei imediatamente abaixo do horizonte A ou de horizonte hístico com
menos de 40 cm de espessura, ou horizonte glei começando dentro de 50 cm da
superfície do solo. Horizonte Glei é um horizonte mineral subsuperficial ou eventualmente
superficial, com espessura de 15 cm ou mais, caracterizado por redução de ferro e
prevalência do estado reduzido em todo ou em parte, devido principalmente à água
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estagnada, como evidenciado por cores neutras ou próximas de neutras na matriz do
horizonte, com ou sem mosqueado de cores mais vivas. É um solo fortemente influenciado
pelo lençol freático e regime de umidade redutor, virtualmente livre de oxigênio dissolvido
em razão da saturação por água durante todo o ano ou pelo menos por um longo período,
associada à demanda de oxigênio pela atividade biológica (EMBRAPA, 1999).
Na área em estudo, Gleissolo Háplico ocorre nos talvegues que ocorrem no terreno, em
meio aos Tabuleiros Costeiros e ao longo dos cursos d’água que cortam a APA. A Figura
2.3.1.3.1-14 apresenta a superfície de uma área encoberta por Gleissolo Háplico nas
proximidades do ponto 334, enquanto a Figura 2.3.1.3.1-15 mostra o perfil típico de um
Gleissolo Háplico.

Figura 2.3.1.3.1-14: Superfície da área encoberta por Gleissolo
Háplico. Foto do ponto 334, Coordenadas 372065/7762982
(UTM WGS 84).

Figura 2.3.1.3.1-15: Perfil típico de um Gleissolo
Háplico. Próximo ao ponto 334, Coordenadas
72065/7762982 (UTM WGS 84).

A quase totalidade da área encoberta por Gleissolo se encontra com vegetação bem
preservada, configurando-se, desta forma, como o solo menos impactado da APA. As
principais limitações do Gleissolo Háplico são sua baixa resistência geotécnica, constante
encharcamento e possibilidade de inundações, já que se encontra ao longo dos cursos
d’água que cortam a área. Quanto à erodibilidade, trata-se de um solo pouco susceptível à
instalação de processos erosivos por se encontrar em áreas planas e pela vegetação
natural que o protege.
Deve-se ressaltar que estes solos se configuram como ambiente de alta sensibilidade por
estarem localizados em áreas consideradas como de preservação permanente pela
legislação ambiental brasileira, possuindo forte vocação preservacionista tanto pela sua
posição próxima a corpos d’água quanto pela fauna e flora a ele associadas.
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2.3.1.3.2 Espacialização dos solos da APA Praia Mole
A espacialização dos solos da APA se encontra apresentada na Figura 2.3.1.3.2-1 - Mapa
Pedológico da APA Praia Mole. Conforme pode ser observado, a maior parte da APA é
ocupada pelo Argissolo Amarelo Distrófico, o qual ocupa as partes mais altas da
paisagem, no topo dos tabuleiros costeiros.
As manchas de Gleissolo Háplico ocupam os vales aluviais, no entorno dos cursos d’água,
em área dominada pelo Argissolo Amarelo Distrófico, enquanto os Neossolos
Quartzarênicos ocupam as áreas entre os tabuleiros costeiros e o oceano.
É digno de nota o fato de, ao sul da área, o Argissolo Amarelo chegar muito próximo à
linha de praia, em área em que a planície quaternária se estreita, fazendo com que aí a
faixa de Neossolo Quartzarênico seja muito pequena.
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Figura 2.3.1.3.2-1: Mapa Pedológico da APA Praia Mole.
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2.3.1.4 Conclusões
Pode-se concluir que a área estudada possui limitada diversidade de solos, sendo a maior
parte dela encoberta por Argissolo Amarelo Distrófico no topo dos tabuleiros, Neossolos
Quartzarênicos na planície quaternária arenosa e Gleissolo Háplico ao longo dos cursos
d’água. Destes, apenas o Gleissolo Háplico se encontra bem preservado, tendo sido os
dois primeiros fortemente impactados pelas atividades humanas que se instalaram na
área, já que esta se encontra significativamente urbanizada.
Embora a maior parte da área apresente baixas declividades, o que faz com que
apresente baixa susceptibilidade à instalação e desenvolvimento de processos erosivos, é
relevante observar que a maior parte dela é encoberta por Argissolo Amarelo, que é um
solo de alta erodibilidade.
Cuidados especiais devem ser tomados principalmente nas rupturas do terreno, entre o
topo dos tabuleiros e os talvegues e entre os tabuleiros e a faixa de Neossolo
Quartzarênico. Estas áreas se configuram como de relevante sensibilidade ambiental
devido à possibilidade de instalação de processos erosivos.
Outra área de grande sensibilidade são as áreas encobertas por Gleissolos Háplicos dos
fundos dos talvegues devido à proximidade dos corpos d’água e à fauna e flora a eles
associados.

2.4

CARACTERIZAÇÃO CLIMATOLÓGICA

 INTRODUÇÃO

Os principais centros de pressão que atuam sobre a região litorânea do Espírito Santo,
onde se localizam o município da Serra e a APA Praia Mole, 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 leste) que ocorrem na Costa
Leste do Brasil.
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 até mesmo 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, dirigindo-se 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 pelas maiores
precipitações pluviométricas neste período.
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A estação meteorológica apresentando registros de longo período de tempo confiáveis
mais próxima da APA localiza-se na Ilha de Santa Maria, em Vitória, latitude 20o19’ e
longitude 40o20’. Essa estação, operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, situa-se
a menos de 10 quilômetros da APA de Praia Mole. O INCAPER opera posto
meteorológico na Fazenda Fonte Limpa, no município da Serra, nas proximidades da APA
Praia Mole. Esse posto, apresentando latitude 20o12’, longitude 40o18’, apresenta
registros a partir de 1947.
A Tabela 2.4-1 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.
Tabela 2.4-1: Normais Climatológicas Anuais.













Pressão Atmosférica Anual
Temperatura Média Anual
Temperatura Máxima Anual
Temperatura Mínima Anual
Temperatura Máxima Absoluta
Temperatura Mínima Absoluta
Precipitação Média Anual
Precipitação Máxima 24 horas
Umidade Relativa
Insolação Anual
Nebulosidade

2.4.1

PERÍODO
1961- 1990
1011,8 mb
24,2 ºC
28,5 ºC
21,3 ºC
39,0 ºC
14,2 ºC
1275,7 mm
196,9 mm
77%
2380 h
5,0

1931- 1960
1012,1 mb
23,5 ºC
27,6 ºC
20,6 ºC
36,8 ºC
13,2 ºC
1280,5 mm
148 mm
79%
2380 h
6,0

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1931-1990
1011,9 mb
23,9 ºC
28,5 ºC
20,6 ºC
39,0 ºC
13,2 ºC
1278,1 mm
196,9 mm
78%
2380 h
5,5

VENTOS

A Tabela 2.4.1-1 mostra o regime de ventos na região onde se localiza a APA, através da
frequência mensal e anual de longo prazo das direções de vento na Estação
Meteorológica da Ilha de Santa Maria.
Tabela 2.4.1-1: Frequência das direções de ventos na Estação Meteorológica da Ilha de
Santa Maria.
DIREÇÃO
MÊS

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

24

14

16

2

4

6

5

6

Variável
ou não obs.
5

Calmas

Total

18

100



Janeiro



Fevereiro

21

11

16

2

2

4

4

6

16

18

100



Março

16

9

14

3

4

10

6

6

8

24

100



Abril

10

5

12

4

6

12

11

5

12

25

100



Maio

10

5

11

4

7

15

11

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

21

16

13

3

6

7

8

4

7

15

100



Média Anual

16,3

9,5

13,3

3,3

5,7

10,3

7,9

5,3

8,7

19,7

100,0
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A Tabela 2.4.1-1 mostra que ventos do quadrante nordeste (norte a este) apresentam-se
com maior frequência de ocorrência (39,1%), seguidos por ventos de direção sudoeste
(23,9%).
A Tabela 2.4.1-1 mostra a predominância dos ventos no quadrante Nordeste, seguido do
quadrante Sudoeste, constatando o fato de que durante a maior parte do ano os ventos
predominantes são nordeste, provenientes do oceano Atlântico devido às massas
aquecidas Tropical Atlântica e Equatorial Atlântica, enquanto no inverno ocorre com
frequência o vento sudoeste devido à Massa Polar Antártica.

2.4.2

TEMPERATURA

A região litorânea do município da Serra possui clima tropical quente (temperaturas
médias para todos os meses do ano superiores a 18o C) e superúmido com subseca no
mês de agosto.
A Tabela 2.4.2-1 e a Figura 2.4.2-2 mostram a variação das temperaturas médias,
máximas e mínimas mensais relativas ao período de 1931/1990, registradas no posto da
Ilha de Santa Maria.
Tabela 2.4.2-1: Temperaturas Médias, Máximas e Mínimas Mensais.
TEMPERATURA MÉDIA (ºC)
Período

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

1931/1960

25,7

26,0

25,7

24,3

22,9

21,9

21,0

21,4

22,2

23,0

23,7

24,7

23,5

1961/1990

26,3

26,9

26,5

25,2

23,7

22,5

21,7

22,2

22,6

23,5

24,4

25,4

24,2

1931/1990

26,0

26,5

26,1

24,8

23,3

22,2

21,4

21,8

22,4

23,3

24,1

25,1

23,9

TEMPERATURA MÁXIMA (ºC)
Período

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

1931/1960

29,9

30,5

30,0

28,4

27,1

26,2

25,2

25,7

26,2

26,6

27,3

28,6

27,6

1961/1990

30,9

31,6

31,1

29,4

27,9

26,7

25,9

26,6

26,5

27,3

28,2

29,6

28,5

1931/1990

30,9

31,6

31,1

29,4

27,9

26,7

25,9

26,6

26,5

27,3

28,2

29,6

28,5

Período

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

1931/1960

22,7

23,0

22,6

21,4

19,9

18,9

18,1

18,4

19,4

20,3

21,0

21,9

20,6

1961/1990

23,1

23,7

23,4

22,3

20,8

19,5

18,8

19,2

19,8

20,8

21,6

22,4

21,3

1931/1990

22,7

23,0

22,6

21,4

19,9

18,9

18,1

18,4

19,4

20,3

21,0

21,9

20,6

TEMPERATURA MÍNIMA (ºC)
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Figura 2.4.2-1: Temperaturas Médias, Máximas e Mínimas Mensais.

A temperatura média de longo período é 23,9o C, sendo os meses de março e janeiro os
que apresentam maiores médias mensais (26,1 e 26,0oC respectivamente), enquanto o
mês de julho apresenta a menor média mensal, 21,4o C. A menor temperatura média
mensal para o período 1931/1990 ocorreu no mês de julho, 18,1oC, enquanto a maior
ocorreu no mês de fevereiro, 31,6oC.
A temperatura média mensal varia entre 20,6 e 28,5 oC, correspondendo a uma amplitude
de aproximadamente 8oC.
A Tabela 2.4.2-2 e a Figura 2.4.2-2 mostram as temperaturas máximas e mínimas
absolutas para o período de 1931/1990.
Tabela 2.4.2-2: Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas.
TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA (ºC)
Período

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

1931/1960

35,7

35,7

36,4

35,6

34,0

34,0

31,3

32,4

33,0

33,3

34,8

36,8

36,8

1961/1990

39,0

37,9

36,8

36,2

36,0

33,3

33,2

34,9

34,6

37,4

36,8

37,2

39,0

1931/1990

39,0

37,9

36,8

36,2

36,0

34,0

33,2

34,9

34,6

37,4

36,8

37,2

39,0

TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA (ºC)
Período

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

1931/1960

18,4

19,1

18,2

16,5

15,3

14,2

13,2

13,5

13,9

15,4

14,2

17,2

13,2

1961/1990

17,4

19,9

18,1

18,2

16,0

14,9

14,3

14,5

14,2

15,8

16,0

17,2

14,2

1931/1990

17,4

19,1

18,1

16,5

15,3

14,2

13,2

13,5

13,9

15,4

14,2

17,2

13,2
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Figura 2.4.2-2: Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas - Período 1931/1990.

A temperatura máxima absoluta registrada para o período foi 39oC, em um mês de
janeiro, enquanto a mínima ocorreu em um mês de julho, 13,2oC.
Pelo fato de as máximas temperaturas se situarem em janeiro (entre janeiro e junho), o
regime de temperatura, de acordo com a classificação de Koppen, pode ser considerado
como Ag’.

2.4.3

UMIDADE RELATIVA DO AR

A Tabela 2.4.3-1 e a Figura 2.4.3-1 mostram que a umidade relativa do ar média para a
região é 78,9 %, sendo que as máximas médias mensais correspondem aos meses de
novembro e dezembro (79,7 e 79,6 %, respectivamente), enquanto as mínimas
correspondem ao mês de fevereiro e setembro (77,0 %).
Tabela 2.4.3-1: Umidade Relativa do Ar - Médias Mensais.
Umidade Relativa (%)
Período

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

1931/1960

79,7

79,1

80,2

80,2

79,6

79,8

79,4

78,0

78,5

80,3

81,4

81,2

79,8

1961/1990

76,0

75,0

76,0

76,0

76,0

77,0

77,0

76,0

77,0

78,0

78,0

78,0

77,0

1931/1990

77,8

77,0

78,1

78,1

77,8

78,4

78,2

77,0

77,7

79,1

79,7

79,6

78,9
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Figura 2.4.3-1: Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas - Período 1931/1990.

2.4.4

PLUVIOMETRIA

A Tabela 2.4.4-1 e a Figura 2.4.4-1 mostram que a precipitação anual média de longo
termo (período de 1931/1990) é 1278,1 mm, ocorrendo a maior média mensal no mês de
dezembro (200,5 mm) e a menor média mensal no mês de agosto (50,4 mm).
Tabela 2.4.4-1: Precipitações Pluviométricas Mensais - Período 1931/1990.
PRECIPITAÇÃO TOTAL (mm)
Período

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

1931/1960

115,2

80,5

134,0

118,1

83,9

61,6

55,4

45,7

78,3

123,9

178,2

205,7

1280,5

1961/1990

143,0

82,4

111,1

89,3

80,7

65,1

78,4

55,0

78,3

126,6

170,5

195,2

1275,7

1931/1990

129,1

81,4

122,6

103,4

82,3

63,4

66,9

50,4

78,3

125,3

174,4

200,5

1278,1

250
200
150
100
50
0
MÊS
PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA TOTAL ( mm )
JAN
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ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET
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NOV

DEZ

Figura 2.4.4-1: Precipitações Pluviométricas Mensais - Período 1931/1990.
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A Tabela 2.4.4-2 mostra as precipitações pluviométricas médias mensais para o posto
Fazenda Fonte Limpa, próximo da APA Praia Mole, para um período de 40 anos.
Tabela 2.4.4-2: Precipitações Médias Mensais - Fazenda Fonte Limpa.
Precipitações Médias Mensais
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

138

78

113

80

80

56

72

45

73

102

145

170

1152

A Figura 2.4.4-2 mostra as precipitações médias mensais para o posto Fazenda Fonte
Limpa para o período de registros:
JAN

FEV

MAR ABR

MAI

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

JUN

JUL

AGO SET

OUT

NOV

DEZ

MÊS
PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS
( mm)

Figura 2.4.4-2: Precipitações Médias Mensais - Fazenda Fonte Limpa.

A precipitação média registrada pelo Posto Meteorológico de Fazenda Fonte Limpa foi
1152 mm, inferior aos 1278,1 mm registrados na Ilha de Santa Maria para um período de
60 anos, entre 1931 e 1990.
Tabela 2.4.4-3: Precipitações Máximas de 24 horas - Período 1931/1990.
PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS DE 24 HORAS (mm)
Período

Jan

Fev

Mar

Abr

1931/1960

136,2

100.6

147,7

138,7

86,0

70,8

1961/1990

101,1

103,6

112,0

111,1

135,5

196,9

1931/1990

136,2

103,6

147,7

138,7

135,5

196,9

84,7
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Set

Out
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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

141,6

73,9

115,2

114,4

152,4

196,9
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Figura 2.4.4-3: Precipitações Máximas de 24 horas - Período 1931/1990.

Pode ser observado, na Tabela 2.4.4-3 e na Figura 2.4.4-3, que a máxima precipitação de
24 horas foi 196,9mm, tendo ocorrido em um mês de junho.
A Tabela 2.4.4-4 e a Figura 2.4.4-4 mostram as precipitações máximas de 24 horas
registradas no Posto Fazenda Fonte Limpa para um período de 40 anos.
Tabela 2.4.4-4: Precipitações Máximas 24 horas - Fazenda Fonte Limpa – Período de 40
anos.
Precipitações Máximas 24 Horas
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Anual

150

87

120

94

117

62

99

76

118

70

153

121

153

OUT

NOV DEZ

JAN

FEV
160
140
120
100
80
60
40
20
0

MAR ABR MAI

JUN

JUL

AGO SET

MÊS
PRECIPITAÇÕESPLUVIOMÉTRICASMÁXIMAS-24horas (mm)

Figura 2.4.4-4: Precipitações Máximas 24 horas - Fazenda Fonte Limpa - 1947/1988.
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O ano hidrológico na região onde está inserida a APA de Praia Mole começa no mês de
outubro, ocorrendo o semestre úmido geralmente entre esse mês e abril, enquanto o
semestre seco ocorre entre abril e setembro.
Quanto ao regime de chuvas, é classificado como a Am na escala de Koppen. Desta
forma, a classificação climática pelo método de Koppen, combinando os regimes de
chuvas e térmico, é Amg’.

2.4.5

NEBULOSIDADE

A Tabela 2.4.5-1 e a Figura 2.4.5-1 mostram que a maior média de nebulosidade ocorreu
no mês de novembro (7,5), enquanto os meses de maio, junho e agosto apresentaram as
menores médias (4,5).
Tabela 2.4.5-1: Nebulosidade - Período 1931/1990
NEBULOSIDADE (0-10)
Período

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

JAN

FEV
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MAR ABR MAI

JUN

JUL

AGO SET

OUT

NOV DEZ

MÊS
NEBULOSIDADE( 0-10)

Figura 2.4.5-1: Nebulosidade - Período 1931/1990.

2.4.6

EVAPORAÇÃO

A Tabela 2.4.6-1 e a Figura 2.4.6-1 mostram que a evaporação média de longo termo
corresponde a 983,3 mm, sendo que o mês com maior média é janeiro, enquanto aquele
com menor é junho.
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Tabela 2.4.6-1: Evaporação Mensal - Período 1931/1990.
Período
1931/1960
1961/1990
1931/1990

Jan
98,0
88,3
93,1

Fev
93,4
83,3
88,3

Mar
92,6
85,4
89,0

EVAPORAÇÃO TOTAL (mm)
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
82,7 80,2 74,7 78,6 91,6
80,4 74,7 68,8 70,6 78,7
81,6 77,5 71,7 74,6 85,1

Set
91,2
75,4
83,3

Out
88,1
72,2
80,1

Nov
79,6
74,0
76,3

Dez
84,3
79,8
82,0

Anual
1035,0
931,6
983,3

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

MÊS
EVAPORAÇÃO TOTAL ( mm )

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Figura 2.4.6-1: Evaporação Mensal - Período 1931/1990.

2.4.7

EVAPOTRANSPIRAÇÃO

A Figura 2.4.7-1 mostra a variação das médias mensais de precipitação e de
evapotranspiração potencial, estimadas pela INCAPER para o posto Fazenda Fonte
Limpa, em mm.

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
JA

FE

MA

AB

MA

JU

JU

AG

SE

OU

NO

DE

MESES

P

EVP

Figura 2.4.7-1: Precipitação Pluviométrica e Evapotranspiração Potencial.

A Figura acima mostra precipitações superiores à evapotranspiração potencial apenas
nos meses de novembro e dezembro, os quais, se fosse considerado o armazenamento
de água no solo, seriam os meses em que o balanço hídrico poderia resultar positivo.
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A precipitação total corresponde a 1.152 mm, enquanto a evapotranspiração potencial
estimada corresponde a 1.378mm, resultando um déficit hídrico de 226 mm. Os maiores
déficits hídricos ocorrem em fevereiro e agosto, correspondentes a 62 e 47 mm.
2.4.8

CHUVAS INTENSAS

A Tabela 2.4.8-1 mostra valores de intensidade de chuva, mm/min, obtidos a partir da
curva intensidade-duração-frequência correspondente à Fazenda Fonte Limpa, para
diversas durações e períodos de retorno, obtida a partir das precipitações máximas de 24
horas registradas para este posto, utilizando-se as relações médias entre intensidades de
precipitações para diferentes durações obtidas pelo antigo Departamento Nacional de
Obras de Saneamento (D.N.O.S.).
Tabela 2.4.8-1: Curva intensidade-duração-frequência para Fazenda Fonte Limpa
(mm/min).
PERÍODO DE RETORNO (ANOS)

DURAÇÃO

5

10

20

50

100

05 min

2,220

2,680

3,140

3,700

4,060

10 min

1,740

2,140

2,500

2,930

3,240

20 min

1,310

1,604

1,870

2,195

2,425

30 min

1,080

1,322

1,540

1,807

1,967

01 hora

0,730

0,893

1,040

1,220

1,348

06 horas

0,209

0,255

0,297

0,348

0,385

12 horas

0,123

0,150

0,175

0,206

0,227

24 horas

0,072

0,089

0,103

0,120

0,133

5 ANOS

10 ANOS

20 ANOS

50 ANOS

100 ANOS

01 hora

06 horas

4,5
4
3,5
3
2,5
i (mm/min)
2
1,5
1
0,5
0

5 minutos

10 minutos 20 minutos 30 minutos

12 horas

24 horas

INTENSIDADE - DURAÇÃO - FREQUÊNCIA

Figura 2.4.8-1 -Intensidades de precipitação pluviométrica para diversas
durações e períodos de retorno - Fazenda Fonte Limpa.

Curvas intensidade-duração-frequência servem como indicativas das chuvas intensas que
podem ocorrer em determinada região.
Comparando-se com outros postos pluviométricos brasileiros, os dados mostrados na
Tabela 2.4.8-1 e Figura 2.4.8-1 são intermediários, não se situando entre os maiores
registrados.
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2.5

CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA E HIDROLÓGICA

 INTRODUÇÃO
A APA de Praia Mole e seus principais curso de água, lagoas costeiras Carapebus e do
Baú, estão localizadas em regiões urbanas do litoral do município de Serra.
As bacias hidrográficas das lagoas Carapebus e Baú (Figura 2.5-1) se situam entre as
coordenadas 370.000 e 374.000 Leste e 7.761.000 e 7.765.000 Norte – Datum Córrego
Alegre, conforme apresentado na Carta do Brasil do IBGE Nº SF-24-V-B-I-2 (Nova
Almeida) escala 1/50.000, resultante de levantamentos datados de 1974.
Inexistem cartas planialtimétricas necessárias para traçado dos limites exatos das bacias
hidrográficas localizadas na APA, pois a referida Carta do Brasil apresenta curvas de
níveis espaçadas de 20 em 20 metros.
Considerando a cota máxima de 38 metros, apenas uma curva de nível (20 metros) é
apresentada na área da APA, não permitindo obtenção fidedigna de elementos
cartográficos que pudessem fornecer maior precisão à delimitação esquemática mostrada
nas Figuras 2.5-1 e 2.5-2.
Cabe observar ainda que as bacias localizadas na APA de Praia Mole apresentam
pequenas áreas, cujos mapas esquemáticos podem ser compreendidos por observação
adicional em foto aérea, como a apresentada na Figura 2.5.2.2-1. Além disto, a referida
foto aérea, datada de 2007, é muito mais recente do que o levantamento
aerofotogramétrico que gerou a Carta do Brasil que abrange a APA, único documento
cartográfico disponível, datado de 1974.
Em suma, as figuras citadas visam apenas a uma noção aproximada a respeito dos
limites das bacias hidrográficas, considerando a inexistência de base cartográfica com
curvas de níveis com intervalos submétricos, adequadas às condições de relevo das
bacias (cota máxima inferior a 40 metros). Cabe ressaltar que mesmo que existissem
cartas topográficas mais precisas, não seria possível a delimitação exata de bacias
hidrográficas existentes na área da APA de Praia Mole, pelo fato de grande parte dos
divisores de água serem freáticos, variáveis em função dos níveis de águas subterrâneas.
A área onde hoje se encontra a lagoa Carapebus era ocupada pelo córrego Carapebus,
cuja nascente se localizava na cota de 36 m, nas proximidades do bairro São Sebastião,
hoje denominado Novo Horizonte.
A região onde está a lagoa Baú recebia um pequeno córrego que não é identificado na
referida carta do IBGE.
Com a expansão urbana da área e a construção de estradas, os cursos d’água da APA
foram obstruídos em alguns pontos, formando represamentos.
Em síntese, a hidrografia das bacias situadas na APA de Praia Mole não é natural, tendo
sofrido grandes alterações advindas de ocupação urbana desordenada. Dentre as
intervenções antrópicas responsáveis por alteração de hidrografia estão as construções
de estradas, estruturas de drenagem, barragens e reservatórios de piscicultura.
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Figura 2.5-1: Mapa de Delimitação das Bacias Hidrográficas das Lagoas Carapebus e Baú.
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As bacias hidrográficas das lagoas costeiras de Carapebus e do Baú são de pequeno
porte, apresentando áreas de drenagem de aproximadamente 4,9 km² e 1,6 km²,
respectivamente.
Não existem dados hidrológicos dos cursos de água que compõem a rede de drenagem
da APA. O posto fluviométrico apresentando dados de longo prazo localizado mais
próximo da APA se situa no rio Timbuí, na localidade de Valsugana Velha, na bacia do rio
Reis Magos, que deságua no mar em Nova Almeida. Cabe observar que as
características da bacia do referido posto fluviométrico são representativas de região
montanhosa, muito diferentes das apresentadas pelas bacias da APA.
Estimativas de vazões na APA por meio de regionalização hidrológica não seriam
adequadas, devido ao fato de as correspondentes áreas de bacias serem muito inferiores
às das bacias de postos que poderiam servir de base de regionalização. O posto base
apresentando menor área de drenagem, utilizado por Mendonça e Coser (2004), na
regionalização de vazões mínimas de rios do estado do Espírito Santo apresenta área de
contribuição de 226 km2, muito superior à correspondente à maior bacia da APA, ou seja,
da lagoa Carapebus, aproximadamente 5 km2.
As bacias hidrográficas localizadas na APA não foram sujeitas a estudo hidrológico
específico e inexistem registros quanto a vazões que permitam a classificação de regimes
hídricos de seus cursos de água ou conhecimento da dinâmica de escoamentos fluviais.
Pode ser inferido da variação pluviométrica na região Sudeste do Brasil e no estado do
Espírito Santo, onde a APA se insere, que os anos hidrológicos se iniciem nos meses de
outubro, ocorrendo os semestres mais úmidos entre outubro e março, e os semestre mais
secos entre abril e setembro, conforme apresenta Coser(2011) em Tese de Doutorado em
Engenharia Ambiental elaborada na UFES.
A altimetria nas bacias costeiras é relativamente suave. A Lagoa Carapebus apresenta
cota máxima de 36 m, sendo que 27% da sua área se situa abaixo da cota de 20 m. A
Lagoa Baú apresenta cota máxima de 31 m, sendo que 16% se situa abaixo da cota de
20 m.
A Figura 2.5-2 apresenta um desenho esquemático a altimetria das Bacias Hidrográficas
das lagoas de Carapebus e Baú.

CPM RT 002/10
Setembro/11

102

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

36
34

36
26

32

N

32

34

31

27
26
MENOR OU IGUAL A 20 m.

27

Figura 2.5-2: Desenho esquemático da altimetria das Bacias Hidrográficas das Lagoas Carapebus e Baú.

2.5.1

BATIMETRIA DAS LAGOAS CARAPEBUS E BAÚ

Foram desenvolvidos pelo GEARH/UFES, para a antiga Companhia Siderúrgica de
Tubarão, atual Arcelor Mittal Tubarão, em 2003 e 2004, levantamentos batimétricos das
lagoas e instalação de réguas limnimétricas para acompanhamento das variações de
seus níveis, caracterizando as profundidades nos dias das campanhas. A partir da
batimetria foram estimados os volumes de água das lagoas nas ocasiões das campanhas.
Foram instaladas réguas limnimétricas (Figura 2.5.1-1) nas lagoas para possibilitar o
acompanhamento da variação do nível da água. Foram instalados ainda dois Referenciais
de Níveis (RNs) no entorno de cada lagoa. Nivelamentos geométricos (Figura 2.5.1-2)
referenciaram as réguas das lagoas aos seus respectivos RNs.
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Figura 2.5.1-1: Régua limnimétrica instalada
na Lagoa Carapebus.

Figura 2.5.1-2 : Régua limnimétrica instalada
na Lagoa Baú.

Foram feitos levantamentos das Lagoas Carapebus e Baú com a finalidade de estimativas
de volumes.
As varreduras batimétricas foram feitas com a utilização de um ecobatímetro digital da
marca RAYTHEON, modelo DE719D, com calibragens e aferições realizadas no início
das sondagens, com precisão de 0,10 m. Os dados do ecobatímetro foram associados a
um aparelho DGPS da marca Trimble, modelo Pro-XR, sendo suas coordenadas
corrigidas através da Base Trimble localizada no Rio de Janeiro. Os dados de
posicionamento foram processados através do programa Pathfinder Office 2.11, Copyright
1996-1998, Trimble Navigation Ltda.
Os levantamentos batimétricos foram feitos com auxílio de uma embarcação de alumínio
com motor de popa de 15 HP. A Figura 2.5.1-3 mostra equipamentos utilizados nos
levantamentos nas Lagoas Carapebus e Baú.

Figura 2.5.1-3: Início dos serviços batimétricos
na Lagoa Carapebus.
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Cabe observar que por duas vezes, dias 21/11/03 (Figura 2.5.1-4) e 09/01/04 (Figura
2.5.1-5), não foi possível realizar a batimetria na Lagoa Carapebus, pelo fato de ela estar
apresentando níveis d’água muito baixos. Segundo moradores da região, sempre que a
lagoa apresenta nível alto, eles próprios abrem um canal de comunicação entre a lagoa e
o mar, conforme ocorrido nas referidas datas.

Figura 2.5.1-4: Canal de comunicação aberto na Lagoa
Carapebus para escoamento da água para o mar
(21/11/2003).

Figura 2.5.1-5: Canal de comunicação aberto na Lagoa
Carapebus para escoamento da água para o mar
(09/01/2004).

A Lagoa Baú é dividida em duas partes que se comunicam por meio de manilhas, sobre
as quais passa uma estrada. Devido à sua pequena área molhada, foi necessário
adensamento das linhas batimétricas (distância entre linhas de no máximo 3,5 m) para
que os resultados fossem consistentes.
Em parte da Lagoa Baú, entre a estrada e o mar, em função do pequeno tamanho da área
levantada, não foi possível a utilização do ecobatímetro. Por isso, o levantamento foi feito
por medição direta com marcação de linhas de 4 em 4 metros, perpendiculares a um eixo
no centro da maior largura da lagoa. Ao longo destas, as profundidades foram levantadas
a cada meio metro.
No cálculo dos volumes, foram usadas como referências de níveis d’água as leituras de
régua nos momentos dos levantamentos batimétricos, a saber: 0,67 m para a Lagoa
Carapebus e 0,2 m para a Lagoa Baú.
A partir dos resultados dos levantamentos batimétricos, também com o auxílio do software
Surfer 8.02, Copyrigth 1993-2002, Golden Software Inc, foram calculados os volumes bem
como as áreas de superfície d’água das lagoas. De posse dos valores, foram calculadas
as profundidades médias das lagoas. A Lagoa Baú apresentou um volume total estimado
de 5.016 m³, área do espelho d’água de 4.269,6 m², profundidade média de 1,175 m e,
profundidade mínima e máxima de 0,050 m e 1,50 m, respectivamente. Para a Lagoa
Carapebus os valores correspondentes foram: volume estimado de 145.811 m³, área do
espelho d’água de 130.566,0 m², profundidade média de 1,12 m e, profundidade mínima é
máxima de 0,20 m e 2,10 m, respectivamente. A Tabela 2.5.1-1 apresenta o resumo dos
valores obtidos.
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Tabela 2.5.1-1: Volume, Área e Profundidade Média das Lagoas Carapebus e Baú.
Parâmetro

Lagoa Baú

Lagoa Carapebus

Volume (m³)

5016,0

145.811,0

Área (m²)

4269,6

130.566,0

Profundidade Média (m)

1,175

1,120

Profundidade Mínima (m)

0,050

0,200

Profundidade Máxima (m)

1,500

2,100

As batimetrias foram realizadas com o intuito apenas de obter alguma noção a respeito
dos volumes e profundidades na ocasião dos levantamentos de campo. Estas
informações e linhas isótacas e respectivas representações cartográficas são altamente
variáveis ao longo do tempo, sendo influenciadas pelas aberturas da lagoa Carapebus
para o mar, naturais ou causadas pelo homem, precipitações pluviométricas e níveis de
marés.
Pela inexistência de estudos de longo prazo, não existe base de conhecimento científico
que permitam diagnóstico mais preciso a respeito de aspectos quantitativos de recursos
hídricos, relacionados com vazões e volumes de lagoas.
Na área de recursos hídricos, obtenção de base científica de informações requereria
décadas de monitoramentos de vazões, pelo fato destas serem influenciadas por
inúmeros fatores, incluindo, dentre outros, precipitações pluviométricas, tipos de solo,
usos do solo e relevo.
Para obtenção de normais de precipitações pluviométricas, que compõem o mais básico
fator na formação de vazões e de regimes hidrológicos, a Organização Meteorológica
Mundial indica um período de observações mínimo de 30 anos.
Períodos menores de registros de precipitações pluviométricas podem causar grandes
distorções a respeito de médias e de outros parâmetros estatísticos, conduzindo a
conclusões errôneas a respeito de condições climáticas locais.
Para exemplificação de erros quanto a vazões e regimes hidrológicos quando da
consideração de períodos curtos de informações, o enchimento da lagoa Carapebus que
causou abertura de sua saída para o mar em 2003, retratada na campanha
FEST/GEARH, muito provavelmente foi causado pelas precipitações pluviométricas acima
das médias históricas ocorridas no início da década correspondente. Em outro sentido, no
período 1996 a 2001, ocorreram na bacia da lagoa Carapebus, como em toda a região
Sudeste do Brasil, precipitações muito inferiores às mesmas médias. Este período de
baixas precipitações resultou no "apagão" de energia elétrica ocorrido no Brasil em 2001.
No caso da APA de Praia Mole não existe nenhum registro de medições de vazões e nem
mesmo de precipitações pluviométricas, que poderiam fornecer precisão científica ao
diagnóstico, no que concerne à Hidrografia e à Hidrologia. Desta forma, não é possível,
por exemplo, mapear rede de drenagem intermitente, pois esse mapeamento dependeria
de acompanhamento de condições prevalentes nas calhas dos cursos de água por longos
prazos que incluíssem períodos críticos de secas.
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2.5.2

QUALIDADE DE ÁGUA

2.5.2.1 Monitoramento realizado em 2003 e 2004
Com finalidade de avaliação das condições qualitativas das lagoas Carapebus e Baú,
foram feitas pelo GEARH/UFES, em 2003 e 2004, coletas mensais de amostras de água
nas duas lagoas durante três meses. As datas das coletas são apresentadas na Tabela
2.5.2.1-1.
Na Lagoa Carapebus foram monitorados três pontos (P3, P4 e P5) nos meses de
novembro e dezembro e cinco pontos no mês de janeiro (P3, P4, P5, P7 e P8). Na Lagoa
Baú foi monitorado um ponto, P6. Além dessas lagoas, foram coletadas amostras nas
duas lagoas internas ao muro da CST, pontos P1 e P2.
Tabela 2.5.2.1-1: Datas das campanhas para coleta de água.
Ponto

Data

P1 e P2

25/11/03, 23/12/03 e 21/01/04

P3, P4, P5, P6, P7 e P8

26/11/03, 22/12/03 e 22/01/04

A Tabela 2.5.2.1-2 apresenta as coordenadas dos pontos de monitoramento.
Tabela 2.5.2.1-2: Coordenadas dos pontos de monitoramento (Datum SAD69).
Ponto

Leste

Norte

P1

372.036

7.763.008

P2

372.305

7.762.027

P3

373.076

7.762.879

P4

373.318

7.763.031

P5

373.648

7.762.735

P6

372.915

7.762.028

P7

372.597

7.763.988

P8

372.265

7.764.257

Os parâmetros monitorados em 2003/2004 foram os seguintes: pH*, Temperatura*,
Oxigênio Dissolvido, Condutividade*, Cloretos, Sólidos Totais, Sólidos Suspensos,
Turbidez, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio Kjeldahl, Amônia Total e Não
Ionizada (como NH3), Fosfato Total, DBO5, Coliformes Totais e Coliformes Fecais. Os
parâmetros identificados com asterisco (*) foram medidos in situ com o uso de sonda
multiparâmetros.
Todas as amostras foram coletadas nas proximidades das superfícies das lagoas. A
coleta e a preservação das amostras foram realizadas de acordo com o Manual de Coleta
e Preservação de Amostras de Água da CETESB.
As profundidades são mostradas na Tabela 2.5.2.1-3.
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Tabela 2.5.2.1-3: Profundidades medidas nos pontos de monitoramento.
Ponto

nov/03

dez/03

jan/04

P1

0,70

0,70

1,09

P2

0,31

0,35

0,34

P3

1,00

1,70

1,46

P4

1,10

1,81

1,55

P5

0,80

1,54

1,33

P6

1,45

1,43

1,37

P7

-

-

2,20

P8

-

-

1,84

Dos parâmetros monitorados nos pontos P3, P4 e P5, Oxigênio Dissolvido, DBO e
Coliformes Totais apresentaram valores em desacordo com a legislação CONAMA 20/86,
vigente na data do monitoramento. Nos pontos P3 e P4, mês de novembro, e P5, mês de
dezembro, o OD esteve abaixo de 5 mg/l.
No mês de dezembro, todos os pontos apresentaram DBO acima do limite preconizado
pela legislação. Tal fato pode estar relacionado com as fortes chuvas ocorridas nesse
mês, quando possivelmente ocorreu maior aporte de matéria orgânica para o curso
d’água. Para o ponto P3, o parâmetro Coliforme Total apresentou valor de 9000 NMP
CT/100ml no mês de dezembro.
Os pontos P7 e P8 foram monitorados somente no mês de janeiro para avaliação de uma
possível influência dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos do Bairro Cidade
Continental, localizada nas proximidades desses pontos. Conforme pode ser visto na
Figura 2.5.2.1-1, nesta parte da lagoa a água apresentava coloração esverdeada e
parcialmente coberta por macrófitas, condições típicas de processo de eutrofização. Este
fato é corroborado pelo valor de OD medido nos dois pontos no seu interior: 14,03 mg/l no
ponto P7 e 11,84 mg/l, no ponto P8, ambos acima do valor de OD de saturação ( em torno
de 8,5 mg/l). Esses pontos também apresentaram valores de Fosfato Total (P7 – 0,24
mg/l e P8 – 0,42 mg/l) e DBO5 (P7 – 12,93 mg/l e P8 – 11,34 mg/l) acima dos medidos
nas outras lagoas e muito acima dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA
20/86, vigente à época das campanhas, para corpos d’água Classe 2, que estabelece as
concentrações limites de Fosfato Total 0,025 mg/l e de DBO5 5 mg/l.
Os resultados obtidos para a Lagoa Baú mostraram que essa lagoa apresentou
características de água doce nos meses de novembro e dezembro, e de água salobra no
mês de janeiro. Analisando-se os parâmetros isoladamente, observou-se que os
principais problemas de qualidade de água dessa lagoa estavam relacionados com o
aporte de matéria orgânica para o seu interior. Teores de Oxigênio Dissolvido estiveram
abaixo do limite permitido no mês de novembro. Amônia, Fosfato Total e Coliformes
Fecais se situaram acima dos limites preconizados para corpo d’água Classe 2 nos
meses de novembro e dezembro.
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Figura 2.5.2.1-1: Visualização da Lagoa Carapebus a
montante da barragem.

2.5.2.2 Monitoramento realizado em 2009
Com finalidade de atualização de informações qualitativas a respeito das lagoas
Carapebus e Baú, foi realizada, em 27 de julho de 2009, nova campanha de
monitoramento, abrangendo 15 pontos.
A Tabela 2.5.2.2-1 mostra a identificação e as coordenadas dos pontos de
monitoramento.
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Tabela 2.5.2.2-1: Identificação e coordenadas dos pontos de monitoramento.
Pontos

Identificação do Ponto de Monitoramento

Coordenadas UTM (WGS 84)

Ponto 1

Córrego afluente da margem direita da Lagoa Carapebus, a jusante de rodovia

0370971/ 7764087

Ponto 2

Lagoa de Carapebus, corpo principal acima de barramento, no trecho navegável mais a montante, no centro do espelho d'água

0370971/ 7764087

Ponto 3
Ponto 4
Ponto 5

Lagoa de Carapebus, afluente corpo principal, centro do espelho d'água de braço da margem esquerda que recebe drenagem da
área da ETE da Cidade Continental
Parte central do espelho d'água da Lagoa de Carapebus, localizado a jusante dos pontos 2 e 3 e a montante do barramento
(amostra de superfície)
Parte central do espelho d'água da Lagoa de Carapebus localizado a jusante dos pontos 2 e 3 e a montante do barramento
(amostra de fundo)

0370971/ 7764087
0370971/ 7764087
0370971/ 7764087

Ponto 6

Interior do canal vertedouro do barramento da Lagoa de Carapebus, localizado na margem esquerda

0370971/ 7764087

Ponto 7

Parte central do espelho d'água da Lagoa de Carapebus, localizado a jusante do barramento

0370971/ 7764087

Ponto 8

Parte central do espelho d'água da Lagoa de Carapebus, localizado a jusante do ponto 7

0370971/ 7764087

Ponto 9

Córrego afluente da margem direita da Lagoa Carapebus, a jusante de rodovia

0370971/ 7764087

Ponto 10

Parte central do espelho d'água da Lagoa de Carapebus, localizado a jusante do ponto 9

0370971/ 7764087

Ponto 11

Parte central do espelho d'água da Lagoa de Carapebus, localizado nas proximidades de sua foz no mar (amostra de superfície)

0370971/ 7764087

Ponto 12

Parte central do espelho d'água da Lagoa de Carapebus, localizado nas proximidades de sua foz, no mar (amostra de fundo)

0370971/ 7764087

Ponto 13

Córrego afluente da Lagoa do Baú, imediatamente a jusante de tubulação de drenagem de área da ArcelorMittal

0370971/ 7764087

Ponto 14

Parte central do espelho d'água da Lagoa do Baú (amostra de superfície)

0370971/ 7764087

Ponto 15

Parte central do espelho d'água da Lagoa do Baú (amostra de fundo)

0292545 / 7732010
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Foram realizadas medições de vazões em pontos que apresentavam águas correntes na
ocasião da campanha, ou seja, pontos 1, 5, 8 e 13. Nesses pontos, as vazões registradas
foram 0,2; 56,2; 4,3 e 2,9 litros por segundo, respectivamente.
Na escolha de pontos de monitoramento foram contemplados córregos que apresentam
suas origens no interior da ArcelorMittal Tubarão, em locais próximos à travessia de muro
da empresa (Pontos P9 e P13). A localização desses pontos visou à observação da
qualidade da água desses córregos nas proximidades da saída da área da empresa.
A Figura 2.5.2.2-1 demonstra os pontos de coleta de água.
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Figura 2.5.2.2-1: Mapa dos pontos de Monitoramento de Água da APA de Praia Mole.
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As amostras foram coletadas de acordo com o Manual de Coleta e Preservação de
Amostras do CETESB. As análises laboratoriais foram feitas de acordo com a última
versão do “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, da APHA.
As Figuras 2.5.2.2-2 a 2.5.2.2-32 mostram aspectos relacionados com a campanha de
monitoramento.

Figura 2.5.2.2-2: Esgoto sanitário extravazado de caixa
de passagem, que contribui com o Ponto 1 e se dirige
para a lagoa de Carapebus.

Figura 2.5.2.2-3: Coleta de amostra para análises
laboratoriais no Ponto 1.

Figura 2.5.2.2-4: Coleta de amostra para análises
laboratoriais no Ponto 2.

Figura 2.5.2.2-5: Coleta de amostra para análises
laboratoriais no Ponto 3.

Figura 2.5.2.2-6: Coleta de amostra para análises
laboratoriais no Ponto 4.

Figura 2.5.2.2-7: Vertedouro de barragem, Ponto 6.
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Figura 2.5.2.2-8: Monitoramento “in situ”, com
equipamento portátil, Ponto 6.

Figura 2.5.2.2-9: Medição da seção transversal do
vertedouro, Ponto 6.

Figura 2.5.2.2-10: Coleta de amostra para análises
laboratoriais no Ponto 7.

Figura 2.5.2.2-11: Margem da lagoa de Carapebus nas
proximidades do Ponto 7.

Figura 2.5.2.2-12: Margem da lagoa de Carapebus nas
proximidades do Ponto 8.

Figura 2.5.2.2-13: Coleta de amostra para análises
laboratoriais, Ponto 8.
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Figura 2.5.2.2-14: Coleta de amostra para análises
laboratoriais no Ponto 9.

Figura 2.5.2.2-15: Monitoramento “in situ”
com equipamento portátil, Ponto 9.

Figura 2.5.2.2-16: Monitoramento “in situ” com
equipamento portátil, Ponto 10.

Figura 2.5.2.2-17: Coleta de amostra para análises
laboratoriais no Ponto 10.

Figura 2.5.2.2-18: Margem da lagoa de Carapebus nas
proximidades do Ponto 10.

Figura 2.5.2.2-19: Margem da lagoa de Carapebus nas
proximidades do Ponto 10.
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Figura 2.5.2.2-20: Coleta de amostra para análises
laboratoriais em ponto próximo ao fundo na lagoa
de Carapebus, Ponto 12.

Figura 2.5.2.2-21: Margem da lagoa de Carapebus nas
proximidades dos Pontos 11 e 12.

Figura 2.5.2.2-22: Margem da lagoa de Carapebus nas
proximidades dos Pontos 11 e 12.

Figura 2.5.2.2-23: Margem da lagoa de Carapebus nas
proximidades dos Pontos 11 e 12.

Figura 2.5.2.2-24: Vista de margem da lagoa de
Carapebus na ocasião da campanha.

Figura 2.5.2.2-25: Aspectos da lagoa de Carapebus, na
ocasião da campanha, nas proximidades de sua barra.
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Figura 2.5.2.2-26: Aspectos da lagoa de Carapebus, na
ocasião da campanha, nas proximidades de sua barra.

Figura 2.5.2.2-27: Aspectos da lagoa de Carapebus, na
ocasião da campanha, nas proximidades de sua barra.

Figura 2.5.2.2-28: Medição de vazão pelo método direto
em tubulação cujas águas se dirigem
para a lagoa Baú, ponto 13.

Figura 2.5.2.2-29: Coleta de amostra e monitoramento
“in situ” no Ponto 13.

Figura 2.5.2.2-30: Coleta de amostra no Ponto 13.

Figura 2.5.2.2-31: Margem da lagoa Baú nas
proximidades dos Pontos 14 e 15.
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Figura 2.5.2.2-32: Aspectos da margem da lagoa Baú.

Para ilustração dos pontos críticos, em termos de qualidade de água, das lagoas e de
seus afluentes, valores situados fora de limites CONAMA foram hachurados em amarelo.
Não foram realizadas comparações com limites preconizados pela resolução CONAMA
274 por motivo desta requerer diversos monitoramentos semanais para definição da
classificação em relação à balneabilidade. A classificação de balneabilidade conforme a
referida resolução é dinâmica e só serviria para o período no qual fosse feito o
monitoramento. Além disso, os resultados seriam pouco representativos das variações
das condições das águas para banho ao longo do tempo, considerando-se a grande
quantidade de fatores influentes.
A Tabela 2.5.2.2-2 mostra os resultados do monitoramento realizado.
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Tabela 2.5.2.2-2: Resultados do monitoramento de qualidade de água realizado em 2009.
Parâmetros

#2

#3

#4

#5

10:55

11:45

12:00

12:10

12:20

29,57

25,8

25,9

24,84

23,65

7,88

8,47

6,91

8,81

7,11

mg/L
‰
mS/cm
mg/L
g/L
g/L

6a9
>5
0,5
1,6

2,6

13,87

10,29

13,35

2,1

0,49

0,08

0,08

0,08

0,08

0,993

0,173

0,179

0,167

0,178

346

24

26

43

13

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

g/L
mg/L
mg/L
g/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mL/L.h
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

3
250
1,4
30
0,005
0,002
0,05
3,7
0,00014
0,7
0,5
0,001
0,01
0,05
0,0002
0,025
0,01
0,01
0,18
0,003
100
500
0,5
0,009
0,3
10
1
5

<1

<1

<1

<1

<1

NMP/100ml

1000

Horário Coleta
Temperatura
pH
Oxigênio Dissolvido
Salinidade
Condutividade
DQO
Clorofórmio
Tetracloreto de Carbono
Dicloroeteno
Cloreto
Fluoreto
Tricloroeteno
Cianeto
Sulfeto
Fósforo Total
Nitrogênio Amoniacal
Nitrogênio Kjeldahl
Arsênio
Bário
Boro
Cádmio
Chumbo
Cromo
Estanho
Mercúrio
Níquel
Prata
Selênio
Zinco
Índice de Fenóis
Óleos e Graxas
Turbidez
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos Suspensos Totais
Surfactantes
Materiais Sedimentáveis
Cobre Dissolvido
Ferro Dissolvido
Manganês Dissolvido
Nitrato
Nitrito
DBO
Coliformes
Termotolerantes

CPM RT 002/10
Setembro/11

CONAMA
Art. 15
-

#1

Unidades
0

C

66,4

19,7

22,1

19,3

22,5

<1

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<1

<1

<1

<1

<1

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

14

0,08

0,08

0,08

0,12

61

2,2

1,6

2

2,1

64

3,4

4,3

2,7

2,4

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,239

0,0082

0,0162

0,0105

0,0161

0,0628

0,035

0,0364

0,0366

0,0305

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,012

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

0,0139

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,004

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

0,3446

0,0176

0,0717

0,0164

0,0169

0,4

0,005

<0,001

0,006

0,004

14

2

1

2

1

338

12

13

13

13

465

96

100

194

103

333

13

22

31

16

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

2,7

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

0,013

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

1,4

0,103

0,063

0,057

<0,0001

0,221

<0,0001

0,048

0,004

<0,0001

<1

0,4

0,5

0,5

0,4

<0,2

0,07

0,06

0,09

0,1

533,09

11,34

8,71

10,25

39,78

>16000000

790

49

490

2400
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Tabela 2.5.2.2-2: Resultados do monitoramento de qualidade de água realizado em 2009.
(Continuação)
Parâmetros

Unidades

Horário Coleta
Temperatura
pH
Oxigênio Dissolvido
Salinidade
Condutividade
DQO
Clorofórmio
Tetracloreto de Carbono
Dicloroeteno
Cloreto
Fluoreto
Tricloroeteno
Cianeto
Sulfeto
Fósforo Total
Nitrogênio Amoniacal
Nitrogênio Kjeldahl
Arsênio
Bário
Boro
Cádmio
Chumbo
Cromo
Estanho
Mercúrio
Níquel
Prata
Selênio
Zinco
Índice de Fenóis
Óleos e Graxas
Turbidez
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos Suspensos Totais
Surfactantes
Materiais Sedimentáveis
Cobre Dissolvido
Ferro Dissolvido
Manganês Dissolvido
Nitrato
Nitrito
DBO
Coliformes
Termotolerantes

CPM RT 002/10
Setembro/11

0

CONAMA
Art. 15
-

mg/L
‰
mS/cm
mg/L
g/L
g/L
g/L
mg/L
mg/L
g/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mL/L.h
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

6a9
>5
0,5
1,6
3
250
1,4
30
0,005
0,002
0,05
3,7
0,00014
0,7
0,5
0,001
0,01
0,05
0,0002
0,025
0,01
0,01
0,18
0,003
100
500
0,5
0,009
0,3
10
1
5

NMP/100ml

1000

C

#6

#7

#8

#9

# 10

12:35

14:00

14:10

10:30

14:20

24,08

28,82

26,98

24,32

27,91

7,79

7,3

7,44

6,73

7,55

10,96

6,55

6,98

6,88

7,88

0,08

15,22

14,66

0,04

14,6

0,17

25,1

24,22

0,096

24,25

26

565

613

12

565

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

19,2

9102

8783

14,2

8822

<0,2

<20

<20

<0,2

<20

<1

<1

<1

<1

<1

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,1

0,05

0,04

0,02

0,03

1,6

0,42

0,37

<0,1

0,37

4,2

8,8

2,2

2,3

1,6

<0,0001

0,0231

0,0279

<0,0001

0,0202

0,0131

0,0141

0,0117

0,0039

0,0074

0,0398

1,27

1,14

0,0431

0,9836

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0021

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0005

<0,0005

0,077

<0,0005

0,0518

0,0163

0,0245

0,0146

0,0118

0,0084

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

1

<1

<1

<1

<1

10

12

6,3

4,5

6,1

92

16352

16480

26

15879

18

110

105

4

109

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,0001

0,086

0,039

<0,0001

0,031

<0,0001

0,539

0,321

0,711

0,306

<0,0001

0,064

0,052

0,034

0,048

0,5

<20

<20

<0,2

<20

0,1

<4

<4

<0,04

<4

10,7

4,81

4,53

1,36

5,44

240

490

1700

<1,8

5400
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Tabela 2.5.2.2-2: Resultados do monitoramento de qualidade de água realizado em 2009.
(Continuação)
Parâmetros

Unidades

Horário Coleta
Temperatura
pH
Oxigênio Dissolvido
Salinidade
Condutividade
DQO
Clorofórmio
Tetracloreto de Carbono
Dicloroeteno
Cloreto
Fluoreto
Tricloroeteno
Cianeto
Sulfeto
Fósforo Total
Nitrogênio Amoniacal
Nitrogênio Kjeldahl
Arsênio
Bário
Boro
Cádmio
Chumbo
Cromo
Estanho
Mercúrio
Níquel
Prata
Selênio
Zinco
Índice de Fenóis
Óleos e Graxas
Turbidez
Sólidos Dissolvidos Totais
Sólidos Suspensos Totais
Surfactantes
Materiais Sedimentáveis
Cobre Dissolvido
Ferro Dissolvido
Manganês Dissolvido
Nitrato
Nitrito
DBO
Coliformes
Termotolerantes

CPM RT 002/10
Setembro/11

0

CONAMA
Art. 15
-

mg/L
‰
mS/cm
mg/L
g/L
g/L
g/L
mg/L
mg/L
g/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mL/L.h
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

6a9
>5
0,5
1,6
3
250
1,4
30
0,005
0,002
0,05
3,7
0,00014
0,7
0,5
0,001
0,01
0,05
0,0002
0,025
0,01
0,01
0,18
0,003
100
500
0,5
0,009
0,3
10
1
5

NMP/100ml

1000

C

# 11

# 12

# 13

# 14

# 15

14:30

14:40

10:00

9:25

9:15

27,35

26,57

21,17

23,02

27,27

7,71

7,55

5,98

6,47

7,04
4,43

7,37

2,02

7,39

4,47

15,22

27,18

0,14

0,8

5,53

25,06

42,35

0,286

1,648

9,74

719

610

13

21

122

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

9218

15146

73,7

442

769

<20

<50

<0,2

<1

<5

<1

<1

<1

<1

<1

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,04

0,04

0,01

0,04

0,13

0,34

0,52

<0,1

0,15

<0,1

2,1

8,1

0,51

1,1

3,1

0,0291

0,0353

<0,0001

0,0018

0,0052

0,0143

0,0078

0,0047

0,0078

0,014

1,34

1,4

0,06

0,1213

0,3542

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0028

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0828

0,0945

<0,0005

0,0034

<0,0005

0,012

0,016

0,0114

0,0139

0,0278

0,006

0,007

0,005

0,004

0,01

<1

1

<1

<1

1

6,6

11

4,9

3,8

6,3

16664

17426

149

925

3025

119

112

<2

<2

37

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

0,077

0,065

<0,0001

0,007

0,003

0,203

0,21

0,637

0,609

0,335

0,024

0,086

0,049

0,039

0,074

<20

<50

<0,2

<1

<5

<4

<10

<0,04

<0,2

<1

4,17

4,72

<0,50

1,9

6,44

920

3500

9,3

490

490
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A Tabela 2.5.2.2-2 mostra, com hachuras em amarelo, que, de acordo com a Resolução
CONAMA 357/2005, os parâmetros que ficaram fora dos respectivos limites para águas
doces Classe 2 nos diversos pontos de monitoramento foram:
 Ponto 1: Oxigênio Dissolvido, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Chumbo, Zinco,
Índice de Fenóis, Turbidez, Cobre Dissolvido, Ferro Dissolvido e DBO.
 Ponto 2: Fósforo Total, Índice de Fenóis e DBO.
 Ponto 3: Fósforo Total e DBO.
 Ponto 4: Fósforo Total, Índice de Fenóis e DBO.
 Ponto 5: Oxigênio Dissolvido, Fósforo Total, Índice de Fenóis, DBO e Coliformes
Termotolerantes.
 Ponto 6: Fósforo Total, Índice de Fenóis e DBO.
 Ponto 7: Salinidade, Cloreto, Boro, Índice de Fenóis, Sólidos Dissolvidos Totais, Cobre
Dissolvido e Ferro Dissolvido.
 Ponto 8: Salinidade, Cloreto, Arsênio, Boro, Índice de Fenóis, Sólidos Dissolvidos
Totais, Cobre Dissolvido, Ferro Dissolvido e Coliformes Termotolerantes.
 Ponto 9: Índice de Fenóis e Ferro Dissolvido.
 Ponto 10: Salinidade, Cloreto, Arsênio, Boro, Índice de Fenóis, Sólidos Dissolvidos
Totais, Cobre Dissolvido, Ferro Dissolvido, DBO e Coliformes Termotolerantes.
 Ponto 11: Salinidade, Cloreto, Arsênio, Boro, Índice de Fenóis, Sólidos Dissolvidos
Totais e Cobre Dissolvido
 Ponto 12: Oxigênio Dissolvido, Salinidade, Cloreto, Arsênio, Boro, Índice de Fenóis,
Sólidos Dissolvidos Totais, Cobre Dissolvido, Coliformes Termotolerantes.
 Ponto 13: pH, Índice de Fenóis e Ferro Dissolvido.
 Ponto 14: Oxigênio Dissolvido, Salinidade, Cloreto, Arsênio, Índice de Fenóis Sólidos
Dissolvidos Totais e Ferro Dissolvido.
 Ponto15: Oxigênio Dissolvido, Salinidade, Cloreto, Fósforo Total, Arsênio, Índice de
Fenóis, Sólidos Dissolvidos Totais, Ferro Dissolvido e DBO.
O ponto 1 apresentou teor de Coliformes Termotolerantes próximo dos observados em
esgoto bruto, devido ao extravasamento de caixa coletora de rede de esgoto de bairro
próximo.
Os pontos 2, 3, 4, 5 e 6, localizados no interior e no vertedouro da barragem que forma
reservatório em um dos braços da lagoa de Carapebus, apresentaram índices de
salinidade inferiores a 0,5 o/oo, correspondentes a águas doces.

CPM RT 002/10
Setembro/11
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Os pontos 7, 8, 10, 11 e 12, no interior da lagoa de Carapebus, e 14 e 15, situados na
lagoa do Baú, apresentaram índices de salinidade superiores a 0,5 o/oo, indicando
condições de águas salobras. O valor de salinidade registrado no ponto 12 nas
proximidades do fundo da lagoa de Carapebus se apresentou muito próximo do limite
salobra/salina, que corresponde a 30 o/oo.
Tendo em vista os valores de salinidade correspondentes a águas salobras, os valores
observados para esses pontos foram comparados também com os respectivos limites
para águas salobras Classe 2, conforme a Resolução CONAMA 357/2005. A Tabela
2.5.2.2-3 apresenta os resultados das comparações, sendo que os valores fora dos limites
apresentam hachuras em amarelo.
Tabela 2.5.2.2-3: Resultados do monitoramento de qualidade de água realizado em 2009.
Parâmetros

Unidades

Horário Coleta
Temperatura

0

CONAMA
Art. 22
Classe 2
Salobra

#7

#8

# 10

# 11

# 12

# 14

# 15

-

14:00

14:10

14:20

14:30

14:40

9:25

9:15

C

28,82

26,98

27,91

27,35

26,57

23,02

27,27

6,5 a 8,5

7,3

7,44

7,55

7,71

7,55

6,47

7,04

pH
Oxigênio
Dissolvido

mg/L

>4

6,55

6,98

7,88

7,37

2,02

4,47

4,43

Salinidade
Condutividade
DQO
Clorofórmio

‰
mS/cm
mg/L
µg/L

0,5 a 30

15,22
25,1
565
<1

14,66
24,22
613
<1

14,6
24,25
565
<1

15,22
25,06
719
<1

27,18
42,35
610
<1

0,8
1,648
21
<1

5,53
9,74
122
<1

Tetracloreto de
Carbono

µg/L

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Dicloroeteno
Cloreto
Fluoreto
Tricloroeteno
Cianeto
Sulfeto
Fósforo Total

µg/L
mg/L
mg/L
µg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,001
0,002
0,186

<1
9102
<20
<1
<0,005
<0,05
0,05

<1
8783
<20
<1
<0,005
<0,05
0,04

<1
8822
<20
<1
<0,005
<0,05
0,03

<1
9218
<20
<1
<0,005
<0,05
0,04

<1
15146
<50
<1
<0,005
<0,05
0,04

<1
442
<1
<1
<0,005
<0,05
0,04

<1
769
<5
<1
<0,005
<0,05
0,13

mg/L

0,7

0,42

0,37

0,37

0,34

0,52

0,15

<0,1

8,8

2,2

1,6

2,1

8,1

1,1

3,1

0,0231
0,0141
1,27
<0,0001
<0,0005
<0,0001
<0,001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0005

0,0279
0,0117
1,14
<0,0001
<0,0005
<0,0001
<0,001
<0,0001
0,0021
<0,0001
0,077

0,0202
0,0074
0,9836
<0,0001
<0,0005
<0,0001
<0,001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0518

0,0291
0,0143
1,34
<0,0001
<0,0005
<0,0001
<0,001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0828

0,0353
0,0078
1,4
<0,0001
<0,0005
<0,0001
<0,001
<0,0001
0,0028
<0,0001
0,0945

0,0018
0,0078
0,1213
<0,0001
<0,0005
<0,0001
<0,001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0034

0,0052
0,014
0,3542
<0,0001
<0,0005
<0,0001
<0,001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0005

Nitrogênio
Amoniacal
Nitrogênio
Kjeldahl
Arsênio
Bário
Boro
Cádmio
Chumbo
Cromo
Estanho
Mercúrio
Níquel
Prata
Selênio

CPM RT 002/10
Setembro/11

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,069
0,5
0,04
0,21
1,1
0,0018
0,074
0,005
0,29

123

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Tabela 2.5.2.2-3: Resultados do monitoramento de qualidade de água realizado em 2009.
(Continuação)
Parâmetros

Unidades

Zinco
Índice de
Fenóis
Óleos e
Graxas
Turbidez
Sólidos
Dissolvidos
Totais
Sólidos
Suspensos
Totais
Surfactantes
Materiais
Sedimentáveis
Cobre
Dissolvido
Ferro
Dissolvido
Manganês
Dissolvido
Nitrato

mg/L

Nitrito

CONAMA
Art. 22
Classe 2
Salobra
0,12

#7

#8

# 10

# 11

# 12

# 14

# 15

0,0245

0,0146

0,0084

0,012

0,016

0,0139

0,0278

mg/L

0,006

0,006

0,006

0,006

0,007

0,004

0,01

mg/L

<1

<1

<1

<1

1

<1

1

NTU

12

6,3

6,1

6,6

11

3,8

6,3

mg/L

16352

16480

15879

16664

17426

925

3025

mg/L

110

105

109

119

112

<2

37

mg/L

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

mL/L.h

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

mg/L

0,0078

0,086

0,039

0,031

0,077

0,065

0,007

0,003

mg/L

0,3

0,539

0,321

0,306

0,203

0,21

0,609

0,335

0,064

0,052

0,048

0,024

0,086

0,039

0,074

mg/L
mg/L

0,7

<20

<20

<20

<20

<50

<1

<5

mg/L

0,2

<4

<4

<4

<4

<10

<0,2

<1

4,81

4,53

5,44

4,17

4,72

1,9

6,44

490

1700

5400

920

3500

490

490

DBO
mg/L
Coliformes
NMP/100ml
Termotolerantes

2500

A Tabela 2.5.2.2-3 mostra, com hachuras em amarelo, que os parâmetros que ficaram
fora dos respectivos limites, de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, para águas
salobras Classe 2, nos pontos de monitoramento, apresentando salinidade entre 0,5 o/oo
e 30 o/oo, foram:
 Ponto 7: Boro, Cobre Dissolvido e Ferro Dissolvido.
 Ponto 8: Boro, Cobre Dissolvido, Ferro Dissolvido e Coliformes Termotolerantes.
 Ponto 9: Índice de Fenóis e Ferro Dissolvido.
 Ponto 10: Boro, Cobre Dissolvido, Ferro Dissolvido e Coliformes Termotolerantes.
 Ponto 11: Boro e Cobre Dissolvido.
 Ponto 12: Oxigênio Dissolvido, Boro, Cobre Dissolvido e Coliformes Termotolerantes.
 Ponto 14: pH e Ferro Dissolvido.
 Ponto 15: Ferro Dissolvido.
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O maior valor obtido para Coliformes Termotolerantes ocorreu no Ponto 1. Cabe observar
que esse ponto recebia, na ocasião da campanha, forte contribuição de esgotos sanitários
provenientes de vazamento de poço de visita de rede coletora de bairro vizinho, através
da rede de águas pluviais. O ponto 1 apresentou ainda valor muito baixo de Oxigênio
Dissolvido (O.D.) e altos valores de D.B.O, Fósforo e Nitrogênio. Estas características se
apresentaram muito próximas das correspondentes a esgoto bruto. Esta condição pode
estar relacionada com transbordamento de caixa de passagem de esgotos sanitários
observado durante a campanha.
Foram observados na superfície da água sinais de eutrofização na lagoa de Carapebus, a
montante de barramento, nos pontos 2, 3 e 4, através de coloração esverdeada e
presença de algas e macrófitas. A eutrofização desta parte da lagoa foi comprovada pelos
resultados obtidos para o parâmetro Oxigênio Dissolvido, superiores a 10 mg/L e aos
valores correspondentes à saturação de O.D. para as condições locais, situados em torno
de 8,5 mg/L.
Os teores de O.D. registrados nos pontos 5 e 12, nas proximidades do fundo do
reservatório existente em um dos braços da lagoas de Carapebus e da própria lagoa,
respectivamente, foram muito baixos, próximos de 2 mg/L, indicando possibilidade de
condições anaeróbicas nas porções mais profundas destes corpos de água.
Os teores de O.D. nas proximidades da superfície e do fundo da lagoa Baú ficaram
próximos e pouco acima do limite mínimo preconizado pela Resolução CONAMA
357/2005 para águas salobras Classe 2.
Os pontos 5 (reservatório, água doce) e 8, 10 e 12 (lagoa de Carapebus, água salobra)
apresentaram índices de Coliformes Termotolerantes superiores aos respectivos limites
máximos indicados pela Resolução CONAMA 357/2005.
Todos os valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio e Fósforo Total observados nos
pontos relacionados com o barramento situado na lagoa de Carapebus, 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
se apresentaram acima dos respectivos limites, 5 mg/L e 0,05 mg/L, indicado para águas
doces Classe 2. Dentre esses pontos, excetuando-se o Ponto 3, os demais apresentaram
teores de fenóis superiores a 0,003 mg/L, limite correspondente a águas doces Classe 2.
Quanto aos metais monitorados, não foram observadas violações dos limites Classe 2
para os pontos localizados na parte da lagoa de Carapebus situada a montante do
barramento. No ponto 1, a montante do corpo de água, que recebia contribuição de
extravasamento de caixa de passagem de sistema de esgoto, observaram-se valores
superiores aos respectivos limites para os parâmetros Chumbo, Zinco, Cobre Dissolvido e
Ferro Dissolvido.
Na parte da lagoa de Carapebus situada a jusante da barragem, foram observados
valores superiores aos respectivos limites para águas salobras Classe 2 para os
parâmetros relativos a metais, Boro, Cobre Dissolvido e Ferro Dissolvido. Na lagoa do
Baú ocorreram valores superiores para o parâmetro Ferro Dissolvido.
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2.5.2.3 Considerações Finais a Respeito dos Resultados dos Monitoramentos
As condições de monitoramento da lagoa de Carapebus nos períodos 2003/2004 e 2009
foram significativamente diferentes, sendo que no período 2003/2004 ocorreu abertura da
sua barra, enquanto em 2009 permaneceu fechada.
A abertura da lagoa no período 2003/2004 foi realizada pela comunidade para reduzir
áreas inundadas vizinhas. Cabe observar que a permissão de abertura dependeria de
estudo aprofundado a respeito de consequências, no que concerne aos meios físico,
biológico e socioeconômico.
Os resultados do monitoramento realizado em 2009, assim como os daquele realizado em
2003/2004, mostram que as condições qualitativas das lagoas de Carapebus e do Baú,
bem como de cursos de águas contribuintes, não são satisfatórias, sendo altamente
influenciadas pelas ações antrópicas exercidas em suas bacias hidrográficas.
A eutrofização da parte da lagoa de Carapebus situada a montante de barragem
demonstra claramente que as cargas poluidoras lançadas no reservatório são superiores
à capacidade de autodepuração do corpo receptor.
Cabe observar que os resultados obtidos são representativos das condições dos cursos
de água nas ocasiões das campanhas. Essas condições são altamente influenciadas
pelos índices pluviométricos nas bacias das lagoas de Carapebus e Baú.
Melhoria das condições de saneamento básico, incluindo coleta e tratamento adequado
de esgotos sanitários gerados nas bacias hidrográficas, representa a principal intervenção
necessária para a recuperação qualitativa dos corpos de água.

2.5.2.4 Recomendações Relacionadas com a Obtenção de Informações Relativas a
Recursos Hídricos das Bacias da APA
Pela inexistência de estudos de longo prazo, não existe base de conhecimento científico
que permita atualmente diagnóstico mais preciso a respeito de aspectos qualiquantitativos
de recursos hídricos das bacias existentes na APA de Praia Mole.
Procurou-se, para o presente diagnóstico, em adição ao monitoramento realizado,
especificamente, em 2009, resgatar e analisar informações de monitoramento eventual,
desenvolvido pela FEST/GEARH para a Companhia Siderúrgica de Tubarão, em
2003/2004.
Para que no futuro sejam possíveis conclusões embasadas cientificamente a respeito
dos recurso hídricos da bacia, recomenda-se, no mínimo, o monitoramento de
precipitações pluviométricas e níveis de lagoas e córregos, com o uso de pluviógrafos,
réguas limnimétricas e limnígrafos. Recomenda-se ainda a realização de medições de
vazões em córregos, com o uso de vertedouros, calhas e molinetes fluviométricos.
No contexto científico, ainda, recomenda-se o ajuste de modelos hidrológicos
computacionais para previsão de vazões em função de precipitações fluviométricas.
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Quanto à qualidade de água, recomenda-se realização, no mínimo trimestral, de
campanhas de monitoramento que envolvam os mesmos parâmetros adotados no
presente diagnóstico.
Cabe ressaltar que as ações necessárias para recuperação dos recursos hídricos da área
da APA, conforme mostram claramente os resultados dos monitoramentos, se fazem
urgentes, e não se pode esperar que haja dados de monitoramento mais completos que
permitam embasamento técnico-científico mais sólido para diagnóstico.
Os resultados do monitoramento indicam a necessidade imediata de cadastro de fontes
poluidoras existentes na bacia, principalmente as relacionados com esgotos sanitários, e
intervenções físicas no sentido de melhoria de condições de saneamento básico na área
da APA.

2.6 OCEANOGRAFIA FÍSICA
A descrição das características oceanográficas apresentada neste relatório foi realizada
com base em dados secundários retirados de estudos anteriores.
Não dispondo de informações que abrangessem especificamente a região marinha à
frente da APA de Praia Mole, as informações utilizadas na caracterização das ondas,
correntes marinhas, maré e qualidade da água são oriundas de revisão bibliográfica e do
banco de dados da CEPEMAR, que abrangeram regiões adjacentes à APA, como baía do
Espírito Santo e Porto de Tubarão.
O limite Leste da APA está voltado para o Oceano Atlântico, sendo este o grande agente
marinho que influencia diretamente a região.
A Figura 2.6-1 exibe a região da APA de Praia Mole, onde pode ser encontrada, logo à
frente, a praia de Carapebus e, ao sul, a praia Mole, cujo trecho sul é recoberto com o
enrocamento do porto. Ao norte da praia de Carapebus seguem as praias de Bicanga e
Manguinhos, apresentando trechos arenosos intercalados por rochas.
As praias de Carapebus e de Bicanga são caracterizadas por possuir, em alguns trechos,
fundo rochoso e presença de recifes, que delimitam a faixa de praia e abrigam a região da
ação das ondas. Além disso, são pouco profundas na zona de arrebentação e possuem
baixa declividade.
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Figura 2.6-1: Área da APA de praia Mole.

2.6.1 HIDRODINÂMICA
Neste item do relatório serão abordadas as características hidrodinâmicas da região da
APA de Praia Mole. Dentro deste escopo se enquadra a caracterização dos parâmetros
de onda, das correntes marinhas e da maré. Parte dos resultados apresentados neste
item foi baseada em modelagem numérica, e uma segunda parte foi diretamente
adquirida através da coleta de dados realizada com um ADCP fundeado.
O local de fundeio do ADCP, responsável pelas coletas dos dados de onda e corrente,
corresponde ao ponto C30 (Figura 2.6.1-1), 371465.42N e 7750576.39 E (WGS84, 24k),
localizado na isóbata de 30 m à frente da desembocadura da baía do Espírito Santo. Os
dados de ondas e corrente coletados neste ponto foram extrapolados à região da APA de
Praia Mole por se tratar de regiões muito próximas e, por isso, estarem submetidas ao
mesmo tipo de influência das forçantes oceanográficas.
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Figura 2.6.1-1: Ponto C30 mostrando a localização do
fundeio do ADCP na desembocadura da baía do Espírito
Santo.

2.6.1.1 Ondas
A caracterização dos parâmetros de onda da região considerou três conjuntos de dados,
um oriundo de resultados de modelo numérico e outros dois baseados em medições in
situ.
O conjunto gerado através de modelagem numérica utilizou o modelo SWAN e dados de
modelo de hindcast (hindcast wave models). Os modelos de hindcast são modelos globais
de geração e propagação de ondas forçadas pelo campo de ventos à superfície do
oceano. O conjunto de dados de vento considerados foi adquirido a partir de uma
reanálise dos campos globais de vento entre os anos de 1970 a 2007 (inclusive),
constituindo 38 anos de dados.
Os outros dois conjuntos de dados resultantes de medições realizadas in situ foram
medidos por um ADCP fundeado pela CEPEMAR na desembocadura da baía do Espírito
e por um ondógrafo não direcional fundeado pelo Instituto de Pesquisas Hidroviárias
(INPH) à frente da APA. Os dados medidos pelo ADCP englobaram os dias 3 a 19 de
julho de 2008, e os medidos pelo ondógrafo compreenderam o período entre os anos de
1979 e 1994.

 DADOS MODELADOS
A caracterização do clima de ondas que será apresentada a seguir foi baseada em um
trabalho recente realizado pela CEPEMAR na região da baía do Espírito Santo e
adjacências (CEPEMAR, 2008).
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Entende-se como análise do clima de ondas o tratamento estatístico dos dados de
hindcast. Estes, por sua vez, consistem em valores de altura significativa, de período de
pico e de direção média relativa ao período de pico ou simplesmente direção de pico das
ondas.
Para este caso, inicialmente foram considerados os dados dos parâmetros de onda
gerados pelo modelo em um ponto (G20646) localizado a offshore da baía do Espírito
Santo (Figura 2.6.1.1-1). Esses dados consistem em valores tri-horários da altura
significativa (HS), do período de pico (TP) e da direção média relativa ao período de pico
(DP) das ondas. Os resultados gerados são baseados em um campo forçado pelo vento,
cujos dados utilizados compreenderam o período entre 01 de janeiro de 1970 a 31 de
dezembro de 2007.
Os resultados gerados pelo modelo no ponto offshore foram transferidos para o ponto
C30 (Figura 2.6-1) utilizando o modelo numérico de propagação, transformação e
dissipação de ondas – SWAN – (BOOIJ et al., 1999; RIS et al., 1999).

Figura 2.6.1.1-1: Localização do ponto offshore
G20646 em relação à linha de costa do Espírito Santo
(Ilustração do Google Earth).

A análise dos dados gerados pelo modelo SWAN no ponto C30 (Figura 2.6.1.1-2) indica
que as ondas provenientes do setor E são dominantes (23,4%), seguidas das ondas de
ENE (17,7%), ESE (17,3%) e SSE (12,2%), com uma ocorrência moderada de ondas do
setor NE (13,0%). Por outro lado, não ocorrem ondas provenientes dos setores SSW (0%)
e NNE (0%). As ondas de SE, embora tenham uma ocorrência menor (10,9%), são as que
possuem os maiores valores de altura significativa, ultrapassando os 3 m. As ondas mais
frequentes no ponto C30 estão entre 1 e 1,5 m (48,4%), enquanto as ondas abaixo de 2 m
somam 93,8% do total.
O histograma polar dos períodos de pico, apresentado na Figura 2.6.1.1-3, auxilia a
análise do comportamento dos períodos em relação à direção. Nessa figura, o setor NE
aparece com períodos de pico tipicamente de ondas de vento (sea waves).
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Figura 2.6.1.1-2: Histograma polar da altura significativa para
o pontoC30 contendo todos os dados válidos.

Figura 2.6.1.1-3: Histograma polar dos períodos de pico das
ondas na região costeira (ponto C30).

De forma resumida, conclui-se que as ondas mais frequentes possuem HS entre 0,5 e
2 m, TP de 6 e 8 s e são provenientes de ENE, E ou ESE.
Para avaliar o clima de ondas, os dados transferidos para o ponto C30 foram subdivididos
nas quatro estações do ano. Os resultados podem ser vistos nas Figuras 2.6.1.1-4 e
2.6.1.1-5, exibindo que as ondas provenientes do setor E são dominantes nesse local,
que não há ondas provenientes dos setores SSW e NNE e que a frequência das ondas
oriundas de NE é baixa. Além disso, é evidente a diferenciação dos histogramas de onda
CPM RT 002/10
Setembro/11

131

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

de primavera e verão em relação ao outono e inverno. Nos dois primeiros casos as ondas
são predominantes dos setores E a NE, enquanto durante o outono e o inverno a maior
frequência das ondas provém dos setores E e SSE.
Com relação às alturas e períodos é possível notar que as ondas do quadrante Norte
possuem alturas e períodos menores do que as oriundas do quadrante Sul.
Primavera

Verão

Outono

Inverno

Figura 2.6.1.1-4: Histogramas polares da altura significativa em cada estação do ano para o ponto C30.
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Primavera

Verão

Outono

Inverno

Figura 2.6.1.1-5: Histogramas polares do período de pico em cada estação do ano para o ponto C30.

As Figuras 2.6.1.1-6, 2.6.1.1-7 e 2.6.1.1-8 exibem os campos de ondas gerados pelo
modelo SWAN, considerando diferentes condições de mar offshore. No primeiro caso
(Figura 2.6.1.1-6), o cenário de ondas gerado considerou altura significativa de onda de 2
m, período de pico de 8 s e direção média de 135º (SE). Já no segundo caso (Figura
2.6.1.1-7) a altura significativa considerada foi de 1,5 m, o período de pico de 6 s e a
direção média de 45º (NE). E, finalmente para o terceiro caso (Figura 2.6.1.1-8) esses
mesmos parâmetros assumiram valores de 2 m, 11 s e 180º (S), respectivamente.
Uma análise conjunta dos três campos apresentados revela que as considerações de mar
offshore feitas para a geração das ondas de S e, principalmente, de SE, apresentaram as
maiores alturas significativas de onda.
O campo gerado considerando ondas de NE (Figura 2.6.1.1-7) foi o que apresentou as
menores alturas, da ordem de 0,5 m.
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Figura 2.6.1.1-6: Resultado da propagação das ondas gerado pelo modelo
SWAN, para o caso de ondas de SE.

Figura 2.6.1.1-7: Resultado da propagação das ondas gerado pelo modelo SWAN,
para o caso de ondas de NE.
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Figura 2.6.1.1-8: Resultado da propagação das ondas gerado pelo modelo SWAN,
para o caso de ondas de S.

 DADOS COLETADOS NA DESEMBOCADURA DA BAÍA DO ESPÍRITO SANTO
A seguir serão apresentados os parâmetros de onda coletados pela CEPEMAR
(CEPEMAR, 2008) através de um ADCP fundeado na desembocadura da baía do Espírito
Santo, localizado no ponto C30 apresentado na Figura 2.6-1. O tempo de aquisição
englobou o período de 3 a 19 de julho de 2008.
A análise dos registros revelou que, durante o período de aquisição, a altura significativa
das ondas variou entre um mínimo de 0,63 m e um máximo de 2,24 m (Figura 2.6.1.1-9),
com períodos entre 6,6 s e 10,2 s (Figura 2.6.1.1-10). O cálculo da média das alturas
significativas para todo o período de coleta revelou um valor de 1,2 m para este parâmetro
com um período significativo médio de 8,1 S e direção média de 147,64º.
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Figura 2.6.1.1-9: Variação das alturas significativas das ondas (em metros) para o
período de monitoramento de 03 a 19 de Julho de 2008.

Figura 2.6.1.1-10: Variação do período significativo médio (em segundos) para o
período de monitoramento de 03 a 19 de julho de 2008.
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Tabela 2.6.1.1-1: Valor mínimo, médio e máximo para altura significativa (HS), período
significativo médio (TS) e direção média de onda para os dados coletados entre os dias 3
e 19 de julho de 2008.
JULHO DE 2008
PARÂMETROS

VALORES

Altura significativa mínima (HS mín.)

0,63 m

Altura significativa média (HS)

1,20 m

Altura significativa máxima (HS máx.)

2,24 m

Período significativo mínimo (TS mín.)

6,6 s

Período significativo médio (TS)

8,1 s

Período significativo máximo (TS máx.)

10,2 s

Direção Média

147,640

Períodos significativos de onda maiores que 8 segundos (Ts > 8 segundos)
representaram aproximadamente 81% dos registros (Figuras 2.6.1.1-11 e 2.6.1.1-12,
painel da direita). O percentual de dados espúrios e/ou dados não amostrados foi de
aproximadamente 9%. O restante das observações apresentaram valores inferiores a 8
segundos.
Considerando eventos de alta energia de onda, aqueles cujos valores de altura
significativa HS > 1,5 m, aproximadamente 17% das ocorrências (e.g., 57 observações)
para o período de monitoramento se enquadraram acima deste valor (Figuras 2.6.1.1-11 e
2.6.1.1-12, painel da esquerda).
A Figura 2.6.1.1-11 mostra que os valores de altura significativa HS (painel da esquerda)
e de período significativo TS (painel da direita) estiveram associados às ondas de S-SE,
SE, S e E-SE, as quais responderam por aproximadamente 100% dos registros para o
período de monitoramento. A direção resultante do padrão de distribuição de ondas é
predominantemente de SE. Ondas com alturas significativas HS superiores a 1,9 m estão
associadas às direções S-SE e SE e correspondem a 7% das ocorrências (Figura 2.6.1.112).

Figura 2.6.1.1-11: Frequência de ocorrência das alturas significativas HS de onda (em centímetros, painel da
esquerda) e de período significativo TS de onda (em segundos, painel da direita) por direção para o período de
03 a 19 de julho de 2008.
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Figura 2.6.1.1-12: Histograma da ocorrência das alturas significativas de
onda (em centímetros, painel acima) e de período significativo (em
segundos, painel abaixo) para o período de 03 a 19 de julho de 2008. Os
valores são expressos em percentagem.

 DADOS COLETADOS PELO INPH
Os dados sobre o clima de ondas para o litoral brasileiro são escassos, sendo limitados
aos levantamentos executados antes e durante a construção de portos marítimos
(HOMSI, 1978). No entanto, a região próxima ao Porto de Tubarão é uma exceção à regra
devido à existência de medições de ondas entre 1979 e 1994, sintetizados pelo relatório
INPH (2003).
Estas medições de ondas foram realizadas a partir de um ondógrafo não direcional
(Figura 2.6.1.1-13) situado ao largo da região de estudo nas coordenadas 20° 16’ 06” S e
40° 10’ 42” W e profundidade de 21 m, aproximadamente. Durante o período de 1979 a
1994, houve uma interrupção nas medições entre abril de 1986 e março de 1988.
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Figura 2.6.1.1-13: Localização da instalação do ondógrafo não direcional do INPH.

As direções de incidência das ondas foram estimadas visualmente, a partir da costa, com
uma observação de direção por dia (INPH, 2003). Em virtude disto, as imprecisões na
estimativa visual das direções devem ser levadas em conta, pois torna-se difícil para o
observador identificar a direção exata de propagação das ondas considerando que o
ondógrafo estava a uma profundidade de 30m e pela distância do observador em relação
à região do fundeio. A precisão torna-se ainda mais difícil com a sobreposição de
diferentes tipos de ondas, como o swell e ondas vagas (sea).
Os resultados das medições das ondas entre 11/4/1982 e 06/11/1992 estão resumidos na
Tabela 2.6.1.1-2 e são apresentados de forma gráfica na Figura 2.6.1.1-14 (INPH, 2003).
Tabela 2.6.1.1-2: Estatística das alturas significativas das ondas ao largo da Praia Mole
medidas entre 1982 e 1992.
Hs (m)

Direção Visual (graus)

Total (%)

60

90

120

150

180

< 0,5

0,61

0,09

0,00

0,00

0,03

0,73

0,5 a 1,0

27,66

5,53

1,64

1,90

10,60

47,33

1,0 a 1,5

18,72

3,56

0,79

2,09

18,23

43,39

1,5 a 2,0

1,70

0,60

0,12

0,36

4,38

7,16

2,0 a 2,5

0,06

0,00

0,06

0,21

0,88

1,21

> 2,5

0,00

0,00

0,03

0,06

0,09

0,18

Total (%)

48,75

9,78

2,64

4,62

34,21

100,00
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Figura 2.6.1.1-14: Histograma direcional das alturas significativas de ondas.

Das medições e observações realizadas, verifica-se que as ondas mais frequentes são
provenientes de NE (60°) seguidas das provenientes de S (180°). As ondas de NE
apresentam alturas significativas mais frequentes entre 0,5 m e 1,5 m, enquanto as de S,
associadas às frentes frias, são predominantemente superiores a 0,5 m, atingindo valores
superiores a 2,5 m (Tabela 2.6.1.1-2).

2.6.1.2 Maré
O litoral do Espírito Santo encontra-se na porção do litoral brasileiro sob domínio do
regime de micromarés segundo a classificação de Davies (1964), no qual as amplitudes
são inferiores a 2,0 m.
Ao longo da costa sudeste brasileira, o sinal de maré é semidiurno, com predominância
dos harmônicos M2 e S2, e influenciado pelas componentes diurnas O1 e K1 (Salles et
al., 2000). Desta forma, existem duas preamares e duas baixa-mares por dia, com
desigualdades diurnas entre duas preamares e duas baixa-mares sucessivas.
Para a costa do Espírito Santo, a assimetria da maré é pequena, isto é, o período de
enchente é aproximadamente igual ao de vazante (Rigo, 2004). O intervalo de tempo
entre uma preamar e a baixa-mar consecutiva é aproximadamente 6 horas.
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A Tabela 2.6.1.2-1 apresenta dados da estação maregráfica do Porto de Tubarão e um
resumo da análise das marés, incluindo as componentes de maré obtidas do
processamento realizado pela FEMAR – Fundação de Estudos do Mar (Salles et al.,
2000). Os resultados da estação maregráfica de Tubarão foram escolhidos por ser a
estação mais próxima da APA da Praia Mole.
Tabela 2.6.1.2-1: Resumo da estação maregráfica de Tubarão (ES) e características da
maré astronômica.
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Nos meses de março e setembro, as marés apresentam tanto as maiores amplitudes,
alcançando 1,8 m na sizígia, como também as menores amplitudes, de 0,3 m em
quadratura. Um exemplo das marés astronômicas de fevereiro e março é apresentado na
Figura 2.6.1.2-1. Os dados se referem ao ano de 2009.

Figura 2.6.1.2-1: Maré astronômica do Porto de Tubarão em 2009.

2.6.1.3 Correntes
Neste item serão apresentados os resultados gerados pelos dados de corrente medidos
pelo ADCP fundeado no ponto C30 (Figura 2.6-1), cujas observações foram extrapoladas
para a APA de Praia Mole.
A análise das correntes marinhas é apresentada para três diferentes profundidades
representativas da coluna de água da região amostrada (Figura 2.6.1.3-1): superfície (~ 2
m), meia água (~ 10 m) e fundo (~ 20 m). Além destas, também será apresentada uma
média integrada de toda a profundidade.
As magnitudes médias e os desvios-padrão da velocidade da corrente observada nas
profundidades consideradas estão listados na Tabela 2.6.1.3-1 e apresentados
graficamente na Figura 2.6.1.3-1. Os resultados mostram que a corrente superficial (64,7
cm s-1) é cerca de 8 vezes mais intensa que as encontradas a meia-água (8,80 cm s-1) e
próximo ao fundo (8,81 cm s-1).
Tabela 2.6.1.3-1: Média e desvio-padrão da magnitude das correntes para o período
amostrado.
LOCAL DE MEDIÇÃO

MAGNITUDE MÉDIA (cm s-1)

DESVIO-PADRÃO (cm s-1)

Superfície

64,71

11,66

Meia-Água

8,80

5,18

Fundo

8,81

4,25

Média Integrada

15,52

3,66
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Figura 2.6.1.3-1: Série temporal da velocidade de corrente para a superfície (~2 metros), meia-água
(~ 10 metros), fundo (~20 metros) e média integrada para o período de monitoramento entre 03 e 21
de julho de 2008.

A estrutura vertical das componentes perpendicular (U) e paralela (V) à linha de costa
está apresentada na Figura 2.6.1.3-2. Valores negativos para U indicam que a
componente está orientada para a costa e, quando positivos, em direção ao oceano. Da
mesma forma, valores negativos para V indicam orientação para o quadrante Sul e
positivos para o quadrante Norte. De acordo com essas observações é possível ver na
Figura 2.6.1.3-2 que até aproximadamente os 16 m de profundidade as componentes
apresentam valores positivos, indicando que até este ponto as componentes U e V
estiveram orientadas para offshore e para NE, respectivamente. É possível notar também
que até aproximadamente 2 m de profundidade houve aumento na intensidade das
componentes e, a partir deste ponto até 3 m houve uma redução drástica de 20 para 5 cm
s-1 para U e de 30 para 10 cm s-1 para V. Somente a partir dos 16 m de profundidade as
componentes invertem o sentido, passando, ambas, a ser negativas até os 20 m. Nesta
faixa os valores de U e V ficaram próximos a 1 cm s-1, estando elas direcionadas para a
costa e para SW, respectivamente.
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Figura 2.6.1.3-2: Estrutura vertical das componentes perpendicular (U - em
vermelho) e paralela (V - em azul) à costa para o período de
monitoramento entre os dias 3 e 21 de julho de 2008.

Uma análise da importância relativa entre forçantes subinerciais (T>34,48 horas) e
suprainerciais (T<34,48 horas) será, a seguir, apresentada para as componentes U e V.
A Tabela 2.6.1.3-2 lista a média e o desvio-padrão, em cm s-1, para a parte suprainercial e
subinercial de U e V para a superfície, meia-água, fundo e para a média integrada ao
longo das profundidades. Além disso, também pode ser visto, entre parênteses, a
contribuição (em porcentagem) de cada banda (supra ou subinercial) na formação de
cada componente.
Tabela 2.6.1.3-2: Valores médios, desvios-padrão e porcentagem de contribuição de cada
banda (supra ou subinercial) na formação das componentes U e V, por profundidade.
COMPONENTE U

Superfície

Média
(cm s-1)
21,34

Desvio-Padrão
(cm s-1)
35,92

Suprainercial
(cm s-1)
30,87 (73,9%)

Subinercial
(cm s-1)
18,37 (26,1%)

Meia-Água

3,14

6,25

3,24 (26,9%)

5,34 (73,1%)

Fundo

-0,32

7,59

4,42 (33,9%)

6,17 (66,1%)

Integrada

4,54

7,12

4,28 (36,3%)

5,68 (63,7%)

Suprainercial

Subinercial

16,83 (17,3%)

36,78 (82,7%)

Local de Medição

COMPONENTE V
Local de Medição
Superfície

Média
(cm s-1)
30,75

Desvio-Padrão
(cm s-1)
40,45

Meia-Água

2,56

6,99

3,20 (20,9%)

6,22 (79,0%)

Fundo

-60,54

6,14

3,45 (31,6%)

5,08 (68,4%)

Integrada

4,58

8,97

3,28 (13,4%)

8,35 (86,6%)
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De acordo com a Tabela 2.6.1.3-2, em superfície (~2 metros), a explicação da variação da
componente perpendicular à costa foi devida às forçantes de alta frequência, que
explicaram 74% de sua variabilidade. Já nas demais profundidades (meia-água e fundo),
a explicação da variabilidade da componente perpendicular esteve associada às forçantes
subinerciais, que contribuíram com 60 a 74% em sua formação.
Para a componente paralela à costa, sua formação é essencialmente devida às forçantes
de baixa frequência, ou seja, de períodos subinerciais. Este comportamento pode ser
observado também em outros estudos de circulação costeira, onde as correntes
perpendiculares à costa estão associadas às forçantes de alta frequência, na banda
suprainercial, ao passo que as correntes paralelas à costa são geradas principalmente por
forçantes de baixa frequência, com períodos subinerciais (e.g. LEE et al., 1984, LENTZ &
WINANT, 1986; WONG, 1999).
As Figuras 2.6.1.3-3 e 2.6.1.3-4 complementam e corroboram os resultados discutidos
acima e apresentados na Tabela 2.6.1.3-2, caracterizando a variabilidade temporal das
componentes perpendicular e paralela à costa para a superfície, meia-água, fundo e
integrada. Além disso, as figuras também mostram as componentes filtradas nas bandas
subinercial (em vermelho) e suprainercial (em preto).
É possível notar que a variação temporal da componente perpendicular à linha de costa
em superfície (Figura 2.6.1.3-3 em azul) esteve mais correlacionada com a componente
suprainercial (em preto). E, como discutido anteriormente, a variação temporal da
componente paralela à costa (Figura 2.6.1.3-4 em azul) esteve mais correlacionada com a
variabilidade temporal da componente subinercial (em vermelho) em todas as
profundidades analisadas.
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Figura 2.6.1.3-3: Série temporal da componente perpendicular (U) à linha de costa para a superfície (~2 metros), meia-água (~10 metros), fundo (~20 metros) e média
integrada, para o período de monitoramento entre 03 e 21 de julho de 2008. A componente observada está em azul, a filtrada na banda subinercial em vermelho e a
filtrada na banda suprainercial em preto.
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Figura 2.6.1.3-4: Série temporal da componente paralela (V) à linha de costa para a superfície (~2 metros), meia-água (~10 metros), fundo (~20 metros) e média integrada,
para o período de monitoramento entre 03 e 21 de julho de 2008. A componente observada está em azul, a filtrada na banda subinercial em vermelho e a filtrada na banda
suprainercial em preto.
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2.6.2

QUALIDADE DA ÁGUA

O diagnóstico da qualidade das águas tomou como com base os dados secundários
obtidos nos monitoramentos realizados na região costeira de interesse, entre os anos de
1998 e 2009 (Anexo XIII).
Os parâmetros indicadores de qualidade das águas analisados foram os seguintes:
temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio, pH, sólidos em
suspensão, turbidez, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, fosfato, fósforo total, coliformes
termotolerantes, ferro total e ferro dissolvido, em superfície e fundo. A localização das
estações consideradas neste diagnóstico encontra-se na Tabela 2.6.2-1 e Figura 2.6.2-1
(mapa). Seguindo as datas dos monitoramentos realizados, os aspectos sazonais foram
considerados para cada parâmetro, a fim de obter padrões típicos dos períodos seco (16
campanhas) e chuvoso (18 campanhas). As campanhas realizadas entre os meses de
abril e setembro formaram o grupo de dados pertencentes ao período seco e aquelas
realizadas nos demais meses, do período chuvoso.
Os indicadores de qualidade das águas foram comparados com os critérios estabelecidos
na Legislação Ambiental, Resolução CONAMA 357/05.

Tabela 2.6.2-1: Localização das Estações de Monitoramento dos parâmetros físicoquímicos, químicos e toxicológicos.
ESTAÇÕES

COORDENADAS GEOGRÁFICAS – DATUM WGS 84
Sul

Oeste

E14

371787.6788

7757546.1967

E14R

373320.3441

7760360.9828

E15R

372363.0879

7757955.6499
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Figura 2.6.2-1: Mapa de Localização dos Pontos de Hidroquímica.
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Para apresentar um panorama geral da qualidade da água na região marinha costeira da
APA de Praia Mole, são apresentados nas Tabelas 2.6.2-2, 2.6.2-3 e 2.6.2-4, as variações
estatísticas obtidas para cada parâmetro estudado. Para efeitos de comparação, na
Tabela 2.6.2-5 são apresentadas as séries históricas de dados obtidos através do
monitoramento ambiental da baía do Espírito e adjacências, bem como os padrões de
qualidade das águas estabelecidos pelo CONAMA.
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Tabela 2.6.2-2: Estatística descritiva dos parâmetros contemplados neste diagnóstico de caracterização da qualidade das águas
costeiras da APA de Praia Mole, conforme estudos desenvolvidos entre os anos de 1998 e 2009.
PARÂMETROS

NÚMERO AMOSTRAL

MÉDIA

DESVIO-PADRÃO

MÍNIMO

MÁXIMO

Temperatura (º C)

276

23,19

1,76

19,20

29,67

pH

276

7,97

0,32

6,26

8,62

OD (mg/L)

264

6,40

0,86

4,09

9,56

OD (%)

258

90,35

8,94

70,90

123,50

Salinidade (ups)

257

36,52

1,02

33,24

37,94

Nitrito (mg/L)

276

0,02

0,02

0,002

0,10

Nitrato (mg/L)
Nitrog. Amoniacal
(mg/L)
Sólidos Suspensos (mg/L)
Col. Termotolerantes
(UFC/100 mL)
Fosfato (mg/L)

251

0,07

0,09

0,01

0,87

270

0,05

0,07

0,001

0,83

108

26,59

34,75

1,00

261,00

168

10

22

1

146

162

0,02

0,02

0,001

0,15

Fósforo Total (mg/L)

138

0,04

0,06

0,001

0,62

Ferro Total (mg/L)

159

0,33

0,40

0,01

2,58

Ferro dissolvido(mg/L)

160

0,09

0,08

0,01

0,41

Turbidez (NTU)

155

11,97

15,53

0,00

90,40

Dados referentes aos monitoramentos da Vale realizados trimestralmente entre 2003 e 2009 (CEPEMAR, 2003 a 2009), bem como dos monitoramentos ARCELOR realizados entre 1998 e 2002.
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Tabela 2.6.2-3: Estatística descritiva dos parâmetros contemplados neste diagnóstico (variação sazonal) de caracterização da qualidade
das águas costeiras da APA de Praia Mole, conforme estudos desenvolvidos entre os anos de 1998 e 2009.
PARÂMETROS

Temperatura (º C)

NÚMERO
AMOSTRAL
120

PERÍODO SECO
DESVIOMÉDIA
MÍNIMO
PADRÃO
23,51
1,47
20,45

NÚMERO
MÁXIMO
AMOSTRAL
28,83
156

PERÍODO CHUVOSO
DESVIOMÉDIA
MÍNIMO
PADRÃO
22,94
1,93
19,20

MÁXIMO
29,67

pH

120

8,02

0,24

7,07

8,32

156

7,94

0,37

6,26

8,62

OD (mg/L)

120

6,10

0,72

4,09

8,58

144

6,66

0,89

4,88

9,56

OD (%)

114

88,86

9,03

70,90

123,50

144

91,54

8,72

71,90

116,10

Salinidade (ups)

112

36,47

1,08

33,24

37,75

145

36,56

0,98

34,00

37,94

Nitrito (mg/L)

120

0,03

0,03

0,004

0,10

156

0,01

0,01

0,002

0,09

Nitrato (mg/L)
Nitrog. Amoniacal
(mg/L)
Sólidos Suspensos (mg/L)
Col. Termotolerantes
(UFC/100 mL)
Fosfato (mg/L)

102

0,06

0,06

0,01

0,35

149

0,08

0,11

0,01

0,87

114

0,06

0,06

0,001

0,46

156

0,04

0,08

0,001

0,83

36

36

50

6

261

72

22

23

1

128

84

7

22

1

146

84

12

23

1

130

78

0,02

0,02

0,001

0,10

84

0,02

0,02

0,001

0,15

Fósforo Total (mg/L)

72

0,04

0,07

0,001

0,62

66

0,04

0,04

0,001

0,30

Ferro Total (mg/L)

82

0,33

0,34

0,01

1,58

77

0,32

0,46

0,01

2,58

Ferro dissolvido (mg/L)

82

0,10

0,09

0,01

0,32

78

0,07

0,07

0,01

0,41

Turbidez (NTU)

77

16,55

19,36

1,20

90,40

78

7,46

8,41

0,0

34,0

Dados referentes aos monitoramentos da Vale realizados trimestralmente entre 2003 e 2009 (CEPEMAR, 2003 a 2009), bem como dos monitoramentos ARCELOR realizados entre 1998 e 2002.
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Tabela 2.6.2-4: Estatística descritiva dos parâmetros contemplados neste diagnóstico (coluna d’água) de caracterização da qualidade
das águas costeiras da APA de Praia Mole, conforme estudos desenvolvidos entre os anos de 1998 e 2009.
PARÂMETROS

Temperatura (º C)

NÚMERO
AMOSTRAL
138

SUPERFÍCIE
DESVIOMÉDIA
MÍNIMO
PADRÃO
23,72
1,70
19,94

NÚMERO
MÁXIMO
AMOSTRAL
29,67
138

MÉDIA
22,66

FUNDO
DESVIOPADRÃO
1,67

MÍNIMO

MÁXIMO

19,20

25,75

pH

138

7,98

0,31

6,52

8,62

138

7,96

0,33

6,26

8,32

OD (mg/L)

132

6,55

0,85

4,76

9,56

132

6,26

0,85

4,09

8,59

OD (%)

129

92,31

8,23

73,50

113,00

129

88,40

9,23

70,90

123,50

Salinidade (ups)

131

36,47

1,03

33,24

37,94

126

36,58

1,02

33,31

37,87

Nitrito (mg/L)

138

0,02

0,02

0,002

0,10

138

0,02

0,02

0,002

0,10

Nitrato (mg/L)
Nitrog. Amoniacal
(mg/L)
Sólidos Suspensos (mg/L)
Col. Termotolerantes
(UFC/100 mL)
Fosfato (mg/L)

126

0,08

0,11

0,01

0,87

125

0,06

0,07

0,01

0,50

135

0,05

0,08

0,001

0,83

135

0,05

0,06

0,001

0,46

54

20,30

26,61

1,00

183,00

54

32,88

40,62

1,00

261,00

84

10

25

1

146

84

9,07

19,61

1,00

120,00

81

0,02

0,02

0,001

0,10

81

0,02

0,02

0,001

0,15

Fósforo Total (mg/L)

69

0,04

0,07

0,001

0,62

69

0,04

0,04

0,001

0,30

Ferro Total (mg/L)

81

0,28

0,35

0,01

2,58

78

0,37

0,45

0,01

2,09

Ferro dissolvido (mg/L)

80

0,08

0,07

0,01

0,30

80

0,09

0,09

0,01

0,41

Turbidez (NTU)

78

9,67

12,27

0,00

57,40

77

14,31

18,03

0,10

90,40

Dados referentes aos monitoramentos da Vale realizados trimestralmente entre 2003 e 2009 (CEPEMAR, 2003 a 2009), bem como dos monitoramentos ARCELOR realizados entre 1998 e 2002.
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Tabela 2.6.2-5: Série histórica de dados e limites estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 para os parâmetros físico-químicos,
químicos e bacteriológicos monitorados na região da Baía do Espírito Santo e região marinha adjacente.
VALORES MÉDIOS (MÍNIMO E MÁXIMO)
PARÂMETROS
Oxigênio dissolvido
(mg/L)
Temperatura
(ºC)
Salinidade
(ups)
Condutividade
(mS/cm)
pH
Turbidez
(NTU)
Ferro Total
(mg/L)
Ferro Dissolvido
(mg/L)
Colif. Fecais
(NMP/100 mL)
Nitrog. Amoniacal
(mg/L)
Nitrito
(mg/L)
Nitrato
(mg/L)
Fosfato
(mg/L)
Fósforo Total
(mg/L)

CPM RT 002/10
Setembro/11

Resolução CONAMA 357/05
Águas Salinas - Classe 1

20021

20032

20043

20054

20065

6,22 ± 1,02
(3,26 – 8,72)
23,70 ± 1,51
(20,55 – 27,99)
36,24 ± 0,97
(33,64 – 37,77)
54,45 ± 1,37
(51,04 – 57,07)
7,93 ± 0,35
(7,2 – 8,7)
4,89 ± 7,33
(0,15 – 50)
0,75 ± 1,41
(0,01 – 10,9)

29,19 ± 160,71
(2,0 – 1600)
0,13 ± 0,11
(0,03 – 0,78)
0,01 ± 0,009
(0,01 – 0,1)
0,05 ± 0,04
(0,01 – 0,19)
0,02 ± 0,01
(0,01 – 0,1)

6,09 ± 0,59
(4,72 – 7,24)
23,88 ± 0,97
(22,14 -25,74)
34,81 ± 0,77
(33,0 – 35,98)
52,87 ± 1,13
(50,4 – 54,6)
7,96 ± 0,11
(7,7 – 8,2)
5 ± 5,6
(0 – 41,9)
0,43 ± 0,43
(0,06 – 2,58)
0,04 ± 0,07
(0,01 – 0,63)
33,45 ± 113,64
(2 – 900)
0,05 ± 0,02
(0,02 – 0,15)
0,01 ± 0,05
(0,01 – 0,04)
0,04 ± 0,02
(0,01 – 0,13)
0,02 ± 0,02
(0,01 – 0,1)

6,9 ± 0,97
(5,16 – 11,21)
23,5 ± 1,69
(21,13 – 28,83)
36,8 ± 1,29
(33,9 – 39,4)
55,4 ± 1,76
(51,7 – 58,8)
7,4 ± 0,76
(6,3 – 7,9)
7,4 ± 6,35
(0,5 – 33,3)
0,2 ± 0,28
(0,01 – 2,0)
0,04 ± 0,05
(0,01 – 0,29)
111,4 ± 445
(1 – 3.400)
0,05 ± 0,05
(0,01 – 0,36)

-

-

6,7 ± 0,78
(5,08 – 9,55)
23,7 ± 1,16
(21,26-27,28)
35,7 ± 1,54
(31,9 – 37,7)
54,3 ± 2
(48,74 – 56,57)
7,8 ± 0,35
(6,7 – 8,2)
3,9 ± 2,07
(0,5 – 9)
0,4 ± 0,26
(0,01 – 1,37)
0,13 ± 0,1
(0,01 – 0,49)
338,2 ± 2.838
(2 – 30.000)
0,04 ± 0,05
(0,01 – 0,41)
0,02 ± 0,02
(0,01 – 0,09)
0,14 ± 0,07
(0,01 – 0,4)
0,01 ± 0,02
(0,001 – 0,11)
0,04 ± 0,02
(0,001 – 0,11)

6,5 ± 0,7
(4,7 – 8,65)
23,3± 1,2
(21,03 – 26,27)
36,1 ± 2,1
(30,94 – 38,38)
54,7 ± 2,8
(47,4 – 57,5)
7,9 ± 0,3
(6,52 – 8,25)
7,3 ± 7,7
(0 – 45)
0,2 ± 0,2
(0,02 – 1,2)
0,1 ± 0,1
(0,02 – 0,3)
36,7 ± 129
(1 – 1.200)
0,1 ± 0,2
(0,001 – 1,36)
0,005 ± 0,002
(0,002 – 0,1)
0,5 ± 0,5
(0,005 – 1,7)
0,03 ± 0,04
(0,005 – 0,43)
0,1 ± 0,1
(0,016 – 0,75)

0,01 ± 0,0
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0,01
0,06 ± 0,05
(0,01 – 0,29)
0,02 ± 0,02
(0,001 – 0,08)
0,035 ± 0,03
(0,001 – 0,16)

6,0
> 30 ups
6,5 – 8,5
0,3
1.000 (CONAMA 274/2000)
0,4
0,07
0,4
0,062
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A região costeira da APA de Praia Mole, assim como grande parte da costa leste
brasileira, é dominada pelas águas quentes tropicais (AT) da Corrente do Brasil. A AT
caracteriza-se como uma massa de água quente (T > 20 °C) de salinidade > 36 (Metzler
et al., 1997; Silveira et al., 2000; Pereira et al., 2005). Entretanto, Gaeta et al. (1999)
consideram que a AT possui salinidade e temperatura superiores a 36,4 psu e 20°C,
respectivamente. A dinâmica local dos parâmetros físicos é influenciada pelos ventos,
principalmente do quadrante N-NE e as passagens de frentes, pelo regime pluvial e por
fenômenos de mesoescala como as ressurgências costeiras (CEPEMAR, 2004). O
fenômeno da ressurgência pode ocorrer nas diferentes estações do ano, sendo mais
frequentes na primavera e no verão.
Nas proximidades do município de Vitória os
eventos de ressurgência contribuem para a complexidade hidroquímica da região
estudada, onde também devem ser considerados os fluxos continentais regulados pelos
períodos de precipitação e pelo regime das marés.
Através das análises estatísticas, com base num significativo banco de dados (N=276) foi
possível estabelecer a temperatura média local de 22,9 ºC para o período chuvoso e de
23,5 ºC no período seco (Tabelas 2.6.2-2 e 2.6.2-3). A camada superficial detém as
maiores temperaturas. A diferença com relação ao fundo não é tão expressiva (1,0 ºC
aproximadamente), conforme demonstrado na Tabela 2.6.2-4. Na Figura 2.6.2 abaixo é
possível perceber que a faixa de temperatura com maior frequência na área de interesse
encontra-se entre 22 ºC e 24 ºC. Interessante atentar para o fato de que durante os
meses do período seco a temperatura média local tende a ser ligeiramente superior
daquela registrada no período chuvoso, época na qual os eventos de ressurgência são
mais frequentes, acarretando redução da temperatura dessas águas costeiras.
Com relação ao parâmetro salinidade (Figura 2.6.2-3), os valores médios estiveram entre
36,6 psu no período chuvoso e 36,5 psu no período seco e foram ao encontro do padrão
esperado para águas costeiras tropicas, sujeitas a oscilações decorrentes da entrada de
águas continentais nas épocas de maior pluviosidade. Deste modo é possível perceber
que não houve uma diferença expressiva com relação à sazonalidade, e o fator primordial
para isto foi a queda de salinidade ocorrida no mês de maio de 2006 nas águas locais,
quando surgiu a maior variação deste parâmetro na série histórica utilizada. Os dados
indicam que praticamente inexistem variações na coluna d’água. A média para a
superfície encontra-se em 36,47 psu, e em 36,6 psu para a camada profunda (Tabela
2.6.2-4). Os menores níveis de salinidade registrados num total de 34 campanhas
realizadas estiveram próximos de 33 psu. Toda variação descrita encontra-se de acordo
com a faixa de salinidade observada também em outras águas costeiras próximas,
conforme demonstrado na Tabela 2.6.2-5.
Em termos de pH, foi possível perceber um ligeiro declínio dos valores no período
chuvoso. As concentrações médias estiveram entre 7,94 (chuvoso) e 8,02 (seco) (Tabela
2.6.2-3). Se considerada a variação entre camadas, a diferença mais uma vez inexiste
(Tabela 2.6.2-4). De maneira geral, o pH permaneceu sempre de acordo com a
Legislação (Resolução CONAMA 357/05), a qual determina uma variação de pH entre 6,5
e 8,5, em águas salinas e salobras, classe 1. Apenas uma irregularidade foi encontrada
no banco de dados (N= 276), no período chuvoso do ano de 2005, estação E14, fundo,
cujo valor de pH foi de 6,26 (Figura 2.6.2-4). O pH da água do mar está situado, em
média, entre os valores de 7,6 e 8,4. Na camada superficial, ou próximo a ela, registramse os valores mais elevados, associados à atividade biológica (ESKINAZI-LEÇA, et al.,
2004).
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REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
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Figura 2.6.2-2: Variação da Temperatura (°C) na região costeira da APA de Praia Mole.
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REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
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Figura 2.6.2-3: Variação da Salinidade (psu) na região costeira da APA de Praia Mole.
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Figura 2.6.2-4: Variação do pH na região costeira da APA de Praia Mole.

Entre os anos considerados, a variação dos teores de oxigênio dissolvido foi alta, indo de
4,09 mg/L a 9,56 mg/L. Porém, em termos médios é possível perceber que a maior
frequência é de valores entre 6,0 e 7,0 mg/L (Figura 2.6.2-5). Como era esperado, na
superfície o teor de oxigenação esteve ligeiramente superior (6,55 mg/L), fato associado
aos incrementos naturais da produtividade biológica nesta camada. É lógico que durante
todos os anos monitorados as variações nem sempre foram tidas como naturais. Em 1999
e 2001 surgiram níveis de oxigênio dissolvido superiores a 9,0 mg/L, o que, somado aos
dados de nitrato e amônia, indicou alterações no sistema, típicas de excesso de matéria
orgânica (eutrofização). Em quase todos os anos a média geral de oxigenação esteve
acima de 6,0 mg/L, como determinado pelo CONAMA 357/2005 para águas salinas,
classe 1, porém, entre todos os dados considerados, 20% dos valores estiveram entre
4,09 mg/L e 5,98 mg/L. A variação sazonal demonstrou que no período chuvoso ocorre
um ligeiro aumento da oxigenação local, apesar dos incrementos nos aportes
continentais. Tal fato pode estar relacionado à chegada na região de águas mais frias, de
origem oceânica, as quais são ricas em oxigênio e nutrientes (ressurgência costeira). Vale
lembrar que os dados demonstraram que no período chuvoso surgem os valores mínimos
de temperatura, turbidez e sólidos suspensos no local. Mais um indício da entrada de
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massas d’água de origem externa na região costeira da APA de Praia Mole.
A saturação de oxigênio acompanhou o padrão da oxigenação comentada acima,
chegando a níveis de hipersaturação em estações isoladas. A maior frequência para a
região abrange valores entre 85% e 100% de saturação (Figura 2.6.2-6).
REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mg/L)
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REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
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Figura 2.6.2-5: Variação dos níveis de Oxigênio Dissolvido (mg/L) na região costeira da APA de Praia Mole.
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REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
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Figura 2.6.2-6: Variação dos níveis de Oxigênio Dissolvido (%) na região costeira da APA de Praia Mole.

Para as concentrações de sólidos suspensos, foi possível constatar um acréscimo dos
valores nas camadas mais profundas. As concentrações médias foram de 20 mg/L na
superfície e de 33 mg/L no fundo. Se for considerado o fator sazonalidade, será possível
observar que durante a época de maior pluviosidade a média de sólidos suspensos
encontra-se em 22 mg/L, enquanto no período seco sobe para 36 mg/L (Tabelas 42.6.2-3
e 2.6.2-4). Porém, essas afirmativas devem ser consideradas com cautela, uma vez que
para este parâmetro somente em 6 campanhas haviam dados disponíveis (Figura 4.3-7).
A tendência aqui demonstrada indicou a ausência de alterações provocadas por uma
eventual redução na luminosidade, o que poderia acarretar reduções fotossintéticas e
desequilíbrios ecológicos mais severos. Para efeitos de comparação, Andrade et al.
(1999), num estudo realizado na costa dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e
Bahia, dentro do Score Central do programa REVIZEE, encontraram valores de sólidos
em suspensão entre próximo a zero e máximo de 35 mg/L em águas costeiras, cuja faixa
de maiores concentrações (15-35 mg/L) foi observada nas estações próximas a
desembocaduras de rios. Alguns dos valores encontrado no banco de dados foram
considerados “outliers”, como por exemplo, concentrações de 128 mg/L e 261 mg/L (vide
anexo).
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REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
SÓLIDOS SUSPENSOS (mg/L)
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Figura 2.6.2-7: Variação de sólidos suspensos (mg/L) na região costeira da APA de Praia Mole.

Infelizmente os dados disponíveis de turbidez englobam anos diferentes daqueles
comentados na distribuição dos sólidos suspensos, o que impossibilitou uma análise
integrada destes dois parâmetros. De qualquer forma, em relação a comportamento, a
variação da turbidez em termos de sazonalidade e variação em diferentes profundidades
foi similar à de sólidos suspensos (Figura 4.3-8). As concentrações médias locais
estiveram entre 16,5 NTU e 7,5 NTU nos períodos seco e chuvoso, respectivamente. No
fundo a turbidez foi sempre superior à amostra equivalente de superfície (Tabelas 2.6.2-3
e 2.6.2-4). De maneira geral, em termos médios, os níveis de turbidez locais estiveram
superiores aos valores descritos para a baía do Espírito Santo e adjacências, conforme
descrito na Tabela 2.6.2-5.
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REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
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Figura 2.6.2-8: Variação da Turbidez (NTU) na região costeira da APA de Praia Mole.

Na Figura 2.6.2-9 e 2.6.2-10 podem ser observadas as concentrações de ferro total e
dissolvido nas águas da área estudada. De maneira geral, a faixa de ocorrência
preferencial da fração total encontra-se entre 0,01 mg/L e 0,5 mg/L, enquanto na
dissolvida geralmente inferior a 0,2 mg/L. A distribuição do ferro, tanto na fração total
quanto na dissolvida, não se mostrou atrelada às variações sazonais (Tabela 2.6.2-3).
Essa tendência pode ser explicada pelas características geológicas da região, onde o
ferro apresenta elevadas concentrações naturais na Formação Barreiras, principalmente
nas cangas ferruginosas presentes próximo ao litoral. Embora toda região possa estar
sujeita a alguns picos de concentração, as concentrações médias locais estiveram
satisfatórias (Tabelas 2.6.2-2, 2.6.2-3 e 2.6.2-4), principalmente para a fração dissolvida,
cujo limite máximo recomendado pela Resolução CONAMA Nº357/05 é de até 0,3 mg/L.
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REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
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Figura 2.6.2-9: Variação da concentração de Ferro Total (mg/L) na região costeira da APA de Praia Mole.
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REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
0,5

FERRO DISSOLVIDO
(mg/L)

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

SECO
Mean
Mean±0,95 Conf. Interval

CHUVOSO
Min-Max

REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
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Figura 2.6.2-10: Variação de Ferro Dissolvido (mg/L) na região costeira da APA de Praia Mole.

As concentrações de ortofosfato em águas oceânicas são usualmente muito baixas
(menores que 0,015 mg/L) e aumentam com a profundidade e em direção às regiões
costeiras (NIENCHESKI et al. 1999). Em estudos anteriores realizados no litoral norte do
Espírito Santo (CEPEMAR, 2006a), em águas afastadas da costa, foram observadas
concentrações de fosfatos de até 0,03 mg/L. Nas águas deste diagnóstico, a média de
fosfato permaneceu em 0,02 mg/L tanto nos meses de maior pluviosidade quanto nos de
estiagem, embora no período chuvoso tenham sido encontrados os valores máximos
deste nutriente. A média de fosfato na baía do Espírito Santo, Porto de Tubarão e
adjacências também se encontra em 0,02 mg/L (Figura 2.6.2-11). Não houve variação
alguma associada à profundidade da coluna d’água.
O fósforo total representa o somatório de todas as formas de fósforo, incluindo as frações
dissolvidas e particuladas presentes na água, como também o material de origem
orgânica. Em termos médios as concentrações estiveram em 0,04 m/L na região, ou seja,
a concentração de fósforo total dobra com relação à fração inorgânica (Figura 2.6.2-12).
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De acordo com a Resolução CONAMA Nº357/05, na qual o valor máximo de fósforo total
em águas salinas é de 0,062 mg/L, foram registradas algumas irregularidades nos
levantamentos que fazem parte deste estudo, equivalente a 9% das amostras (vide
anexo).
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Figura 2.6.2-11: Variação da concentração de Fosfato (mg/L) e Fósforo Total (mg/L).
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REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
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Figura 2.6.2-12: Variação de Fósforo total (mg/L) na região costeira da APA de Praia Mole.

As concentrações de nitrito na região são naturalmente baixas, como demonstrado pela
concentração média de 0,011 mg/L no período seco e de 0,026 mg/L no período
chuvoso. De acordo com a Resolução CONAMA Nº357/05, todos os valores considerados
neste diagnóstico estiveram adequados (inferiores a 1,0 mg/L). Vale ressaltar que o nitrito
é uma forma intermediária no ciclo do nitrogênio, de rápida oxidação em ambientes com
boa oxigenação, daí sua conversão a nitrato, e sem efeitos mais nocivos para a biota
(Figura 2.6.2-13).
Para o nitrato e nitrogênio amoniacal, o que se observou é que nos meses chuvosos
ocorrem os incrementos destes parâmetros. Os aumentos de nutrientes nas áreas
costeiras geralmente ocorrem em função do maior aporte de efluentes orgânicos. Estes
aportes ocorrem por via fluvial ou por descartes irregulares de esgotos domésticos e
industriais diretamente no corpo receptor. No ambiente em questão também é necessário
frisar a importância dos eventos de ressurgência costeira no “input” de nutrientes. Tantos
fatores em conjunto tornam a compreensão da dinâmica costeira de nutrientes muito
complexa. Por hora, de posse dos níveis de nitrato e nitrogênio amoniacal registrados em
mais de 250 amostras analisadas, é possível identificar as variações ocorridas e indicar
concentrações típicas locais da região da APA de Praia Mole. São elas: para o nitrato, de
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0,08 mg/L na superfície e de 0,06 mg/L no fundo. Para o nitrogênio amoniacal, nenhuma
diferença entre camadas: 0,05 mg/L em ambos os compartimentos. Em todo o banco de
dados utilizado num total de 251 amostras, somente 3 apresentaram-se inadequadas
segundo a Resolução CONAMA Nº 357/05, de até 0,4 mg/L de nitrato em águas salinas,
classe 1 (Figura 2.6.2-14).
Para o nitrogênio amoniacal nos 11 anos de monitoramento, somente 2 concentrações
estiveram superiores ao limite proposto pela legislação em vigor, de até 0,4 mg/L
(CONAMA 357/2005). As concentrações médias para a região da APA de Praia Mole
encontram-se entre 0,04 mg/L e 0,06 mg/L (Figura 2.6.2-15 e Tabelas 2.6.2-2, 2.6.2-3).
REGIÃO COSTEIRA - APA DE PRAIA MOLE
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Figura 2.6.2-13: Variação da concentração de nitrito (mg/L) na região costeira da APA de Praia Mole.
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Figura 2.6.2-14: Variação de nitrato (mg/L) na região costeira da APA de Praia Mole.
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Figura 2.6.2-15: Variação de nitrogênio amoniacal (mg/L) na região costeira da APA de Praia Mole.

O índice de contaminação fecal medido pela quantificação dos micro-organismos
representantes do grupo dos coliformes termotolerantes demonstrou que a contaminação
fecal local é baixa, com valores médios em torno de 10 NMP/100 mL, podendo chegar a
12 UFC/100 mL nos meses chuvosos (Figura 2.6.2-16). Desta forma, durante os anos
considerados neste estudo e de posse de 168 amostras foi possível afirmar que toda área
de interesse encontra-se de acordo com as normas vigentes de balneabilidade, segundo
a Resolução CONAMA 274/2000.
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Figura 2.6.2-16: Variação da concentração de Coliformes Termotolerantes
(NMP/100 mL) na região costeira da APA de Praia Mole.

2.6.3

MORFODINÂMICA PRAIAL

Segundo Martin e outros autores (1996), o município de Vitória encontra-se situado em
um trecho da costa capixaba onde os afloramentos cristalinos alcançam a linha de costa,
sendo responsáveis por um litoral recortado, onde são identificados trechos expostos e
protegidos das ações diretas das ondas (OLIVEIRA, 1995).
Segundo Albino e outros autores (2001b), a região de Vitória se divide em duas: a baía de
Vitória, que é composta por uma porção insular granítica circundada pelo estuário da baía
de Vitória; e a baía do Espírito Santo, correspondendo à enseada e à zona submersa
adjacente da praia de Camburi, localizada na porção continental de planície
marinha/fluvial quaternária (ALBINO et al., 2001b).
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Albino e outros (2001b), a partir dos dados de composição textural, determinaram a
distribuição faciológica da plataforma continental interna e da baía do Espírito Santo,
sendo identificados três grupos de diferente composição: material litoclástico (tons de
azul), material misto (tons de verde) e material bioclástico (tons de vermelho), como
mostrado na Figura 2.6.3-1.

Figura 2.6.3-1: Caracterização faciológica da baía do Espírito Santo. Fonte: Albino et al., 2001b.

Segundo Albino e outros (2001b), a faciologia dos sedimentos superficiais da plataforma
da baía do Espírito Santo mostra-se limitada na contribuição de material terrígeno. A
região marinha é caracterizada por sedimentos biolitoclásticos grossos a finos. Os altos
teores de bioclastos grossos indicam proximidade da área fonte.
Na região de estudo, segundo apresentado por Albino (1999), encontra-se disposição
caótica dos terraços de abrasão e convergência preferencial das ortogonais das ondas
por ocasião de incremento nas frequências e intensidades das frentes frias. A linha de
costa é recortada, caracterizada por planícies costeiras estreitas, e existem praias
dissipativas e intermediárias, com presença de terraços de abrasão laterítico da
Formação Barreiras na antepraia, dunas frontais e areias de composição mista. Encontrase em retrogradação devido ao pequeno aporte fluvial e à vulnerabilidade abrasiva das
areias carbonáticas
Neste setor destaca-se, portanto, além da tendência natural à erosão da costa, a
ocupação indevida sobre áreas dinamizadas da praia e destruição das dunas frontais, que
estão associadas a praias dissipativas e intermediárias, típicas deste setor costeiro.
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Figura 2.6.3-2: Caracterização da baía do Espírito Santo. Fonte: Albino et al., 2006.

Estudos recentes sobre a morfodinâmica dos perfis de praia da região (CEPEMAR, 2007)
realizaram monitoramentos através de cinco levantamentos de campo efetuados nos dias
27 de fevereiro e 10 de agosto de 2005, 13 de fevereiro e 09 de agosto de 2006 e 07 de
fevereiro de 2007. Na Figura 2.6.3-3 é apresentada a localização dos perfis de
monitoramento, e na Tabela 2.6.3-1 são apresentadas as coordenadas.
Tabela 2.6.3-1: Coordenadas dos perfis de praia monitorados.
ESTAÇÕES

COORDENADAS

LOCALIZAÇÃO

RUMO

P3

0373035; 7761167

Praia Mole

o
152 SE

P4

0373141; 7761373

Praia Mole

o
152 SE

P5

0373220; 7761492

Praia Mole

o
134 SE

P6

0372949; 7762021

Praia de Carapebus

o
122 SE

P7

0373109; 7762372

Praia de Carapebus

o
156 SE
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Figura 2.6.3-3: Mapa de Localização dos perfis de monitoramento.

CPM RT 002/10
Setembro/11

173

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Ao longo do monitoramento, o perfil topográfico P3 (Figuras 2.6.3-4 e 2.6.3-5) apresentouse recuado na campanha de fevereiro de 2007, com a erosão do berma verificado na
campanha de agosto de 2006. Observa-se que nas campanhas realizadas em fevereiro
(2005, 2006 e 2007) houve erosão, e nas campanhas de agosto (2005 e 2006) houve
acresção. Esse perfil foi o que apresentou a maior variação topográfica. O terraço de
abrasão marinha que precede o perfil emerso propicia o desenvolvimento de antepraia
com baixa declividade, e o empilhamento das ondas junto à costa desenvolve uma crista
de berma com alta declividade. Provavelmente por ocasião de subida relativa do nível do
mar, seja pelos ventos mais fortes empinhando ondas junto à costa, seja por ocasião das
marés altas e/ou entrada de frentes frias, há o processo erosivo e o escarpamento da
crista do berma ou mesmo sua completa destruição, como obsevado na campanha de
fevereiro de 2007. Salienta-se ainda que o empilhamento de ondas junto à costa nesta
Estação é favorecido pela forma arqueada nesse trecho praial.
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Figura 2.6.3-4: Perfil topográfico P3, Praia Mole – ES, em Fevereiro de 2005, Agosto
de 2005, Fevereiro de 2006, Agosto de 2006 e Fevereiro de 2007. O perfil
apresentou alta variação, com recuo nas campanhas de Fevereiro de 2005,
2006 e 2007 e acresção nas campanhas de Agosto de 2005 e 2006.
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

(e)

a. Fevereiro 2005 b. Agosto 2005 c. Fevereiro 2006 d. Agosto 2006 e. Fevereiro 2007.

Figura 2.6.3-5: Perfil topográfico P3, Praia Mole – ES, em Fevereiro de 2005 (a), Agosto de 2005 (b), Fevereiro de
2006 (c), Agosto de 2006 (d) e Fevereiro 2007 (e). Fotos com detalhe da escarpa arenosa e do terraço de
abrasão marinha na antepraia. Construção do berma em Fevereiro de 2007.

Nos sedimentos da face do perfil P3 registrou-se pequena incorporção de sedimentos
mais finos, refletida na distribuição assimétrica para o lado dos finos (Figura 2.6.3-6).
Sedimentos da face da praia tendem a assimetria para o lado dos grossos devido ao
transporte da fração fina pelo fluxo e refluxo das ondas e deposição residual dos grossos,
por ocasião de perfil construtivo. Contudo, com recente transporte praia–antepraia
gerado pela erosão ou antepraia–praia com a posterior recuperação, sedimentos mais
finos são encontrados. A Tabela 2.6.3-2 apresenta as características sedimetológicas do
Perfil P3 ao longo do monitoramento. Em relação à composição, os sedimentos se
apresentaram siliciclásticos, mas apresentam boa contribuição de carbonato (entre 27,25
e 44.53%).
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Figura 2.6.3-6: Distribuição dos sedimentos ao longo do perfil P3.

Tabela 2.6.3-2: Composição sedimentológica dos sedimentos no perfil P3.
Levantamento

Estação
Berma

1
Face

Berma
2
Face

Berma
3
Face

Berma
4
Face

Berma
5
Face

Diâmetro
médio
0,413
Areia
grossa

Grau de
Seleção
0,239
Seleção
muito boa

0,467
Areia
grossa

0,231
Seleção
muito boa

0,58
Areia
grossa
0,51
Areia
grossa
0,29
Areia
grossa
0,50
Areia
grossa
0,21
Areia
grossa
0,05
Areia
grossa
0,42
Areia
grossa
0,23
Areia
grossa

0,29
Seleção
muito boa
0,27
Seleção
muito boa
0,34
Seleção
muito boa
0,32
Seleção
muito boa
0,31
Muito bom
0,32
Muito bom
0,30
Muito bom
0,26
Muito bom

Assimetria

Bioclastos
(%)

Siliciclastos (%)

0,092
Simétrica

31.54

68.46

35.08

64.92

44.53

55.47

42.21

57.79

30.48

69.52

-0,01
Simétrica

37.3

62.7

-0.06
Simétrica

28.12

71,88

29.83

70.17

31,39

68,61

27,25

72,75

0,132
Assimetria
para o lado
dos finos
0,14
Para o lado
dos finos
0,10
Para o lado
dos finos
0,11
Para o lado
dos finos

-0,17
Para o lado
dos grossos
0,19
Para o lado
dos finos
-0,07
Simétrica

A variação morfológica do perfil P4 ao longo do monitoramento pode ser observada nas
Figuras 2.6.3-7 e 2.6.3-8. Diferentemente do perfil topográfico P3, o P4 acresceu na
campanha de fevereiro de 2007, com desenvolvimento do berma aos 12m de extensão.
A superposição da topografia ao longo do monitoramento indicou que nas campanhas de
fevereiro de 2006 e 2007 os perfis foram os mais progradados, enquanto em agosto de
2006 observa-se escarpamento junto ao cordão litorâneo vegetado.
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Pequenas variações foram verificadas nas demais campanhas, e esta baixa mobilização
deve-se à normalização e/ou manutenção das condições de ondas na arrebentação
devido à alta dissipação destas ao longo dos terraços de abrasão marinha na antepraia
sob condições moderadas de ondas.
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Figura.2.6.3-7: Perfil topográfico P4, Praia Mole – ES, em Fevereiro de 2005,
Agosto de 2005, Fevereiro de 2006, Agosto de 2006 e Fevereiro de 2007.
Registra-se acresção na região da berma e erosão na antepraia,
em Fevereiro de 2007.

(b)

(a)

(c)

(d)

a. Agosto 2005 b. Fevereiro 2006

c. Agosto 2006 d. Fevereiro 2007.

Figura 2.6.3-8: Perfil topográfico P4, Praia Mole – ES, em Agosto de 2005 (a), Fevereiro de 2006 (b), Agosto de
2006 (c) e Fevereiro 2007 (d). Perfil precedido por extenso terraço de abrasão marinha na antepraia. Em
Fevereiro de 2007, registra-se desenvolvimento do berma (d).
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Os sedimentos do perfil P4 seguiram a tendência descrita para o perfil P3 onde são
observadas áreas grossas em todos os levantamentos e incorporação de sedimentos
mais finos refletida na distribuição assimétrica para o lado dos finos (Figura 2.6.3-9 e
Tabela 2.6.3-3). Em relação à composição, observa-se a grande contribuição da porção
carbonática nesse perfil e consequentemente nessa porção da linha de costa, que sempre
esteve acima da concentração dos siliciclastos.

Figura 2.6.3-9: Distribuição dos sedimentos ao longo do perfil P4.

Tabela 2.6.3-3: Composição sedimentológica dos sedimentos no perfil P4.
Levantamento

Estação
berma

1
face

berma
2
face

berma
3
face

berma
4
face

berma
5
face

CPM RT 002/10
Setembro/11

Diâmetro
médio
0,870
areia
grossa
0,700
areia
grossa
0,85
areia
grossa
0,70
areia
grossa
0,88
areia
grossa
0,75
areia
grossa
0,82
areia
grossa
0,64
areia
grossa
0,85
areia
grossa
0,72
areia
grossa

Grau de
Seleção
0,314
seleção
muito boa
0,251
seleção
muito boa
0,29
seleção
muito boa
0,30
seleção
muito boa
0,34
seleção
muito boa
0,30
seleção
muito boa
0,36
bom
0,46
bom
0,29
muito bom
0,27
muito bom
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Assimetria

Bioclastos

Siliciclastos

-0,000
simétrica

67.32

32.68

0,006
simétrica

54.79

45.21

-0,03
simétrica

64.27

35.73

0,02
simétrica

55.46

44.54

0,16
para o lado
dos finos

67.73

32.27

-0,00
simétrica

57.74

42.26

0,07
simétrica

58.13

41,87

54.56

45,44

69,02

30,98

63,03

36,70

-0,16
para o lado
dos grossos
0,18
para o lado
dos finos
-0,05
simétrica

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

No perfil P5, as maiores variações foram verificadas no ano de 2006, com recuo na
campanha de fevereiro e progradação na campanha de agosto (Figuras 2.6.3-10 e 2.6.311). A erosão verificada em fevereiro de 2006 ocorreu na parte emersa e também retirou
areias da zona submersa, sobre os terraços de abrasão, indicando transporte transversal
para além da antepraia próxima. Este comportamento sugere a possibilidade de troca de
sedimentos entre os perfis da praia Mole, o que contribuiria para os comportamentos
distintos observados.
Nas demais campanhas registram-se poucas variações na topografia emersa e
alternâncias na deposição das areias na zona submersa. Na campanha de fevereiro de
2007, assim como na de agosto de 2005, verifica-se a deposição das areias sobre os
terraços de abrasão (Figura 2.6.3-11).
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Figura 2.6.3-10: Perfil topográfico P5, Praia Mole – ES, em Fevereiro de 2005,
Agosto de 2005, Fevereiro de 2006, Agosto de 2006 e Fevereiro de 2007. O
maior recuo e progradação foram observados em Fevereiro e Agosto de 2006,
respectivamente.

(a)

(b)

Figura 2.6.3-11: Perfil topográfico P5, Praia Mole – ES, em Fevereiro de 2005 (a), Agosto de 2005 (b), Fevereiro
de 2006 (c), Agosto de 2006 (d) e Fevereiro de 2007 (e). No levantamento de Fevereiro de 2007 registrou-se
deposição de areias sobre o terraço de abrasão marinha na antepraia superior.
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(c)

(d)

(e)

a. Fevereiro 2005
b. Agosto 2005
c. Fevereiro 2006
d. Agosto 2006
e. Fevereiro 2007

Figura 2.6.3-11: Perfil topográfico P5, Praia Mole – ES, em Fevereiro de 2005 (a), Agosto de 2005 (b), Fevereiro
de 2006 (c), Agosto de 2006 (d) e Fevereiro de 2007 (e). No levantamento de Fevereiro de 2007 registrou-se
deposição de areias sobre o terraço de abrasão marinha na antepraia superior. (Continuação).

Assim como os perfis P3 e P4, o perfil P5 também apresenta granulometria grossa, mas
não apresenta assimetria para os finos (Figura 2.6.3-12) . Em relação à composição, o P5
apresenta maiores concentrações de carbonato que de siliciclastos, mas as duas
concentrações estão bem próximas (Tabela 2.6.3-4).

Figura 2.6.3-12: Distribuição dos sedimentos ao longo do perfil P5.
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Tabela 2.6.3-4: Composição sedimentológica dos sedimentos no perfil P5.
Levantamento

Estação
berma

1
face

berma
2
face

berma
3
face

berma
4
face

berma
5
face

Diâmetro
médio
0,737
areia
grossa
0,603
areia
grossa
0,80
areia
grossa
0,62
areia
grossa
0,77
areia
grossa
0,81
areia
grossa
0,85
areia
grossa
0,64
areia
grossa
0,70
areia
grossa
0,69
areia
grossa

Grau de
Seleção
0,258
seleção
muito boa
0,274
seleção
muito boa
0,29
seleção
muito boa
0,44
seleção
boa
0,28
seleção
muito boa
0,30
seleção
muito boa

Assimetria

Bioclastos

Siliciclastos

0,061
simétrica

56.02

43.98

0,015
simétrica

50.78

49.22

-0,02
simétrica

45.08

54.92

-0,06
simétrica

49.52

50.48

0,10
para o lado
dos finos

65.29

34.71

0,06
simétrica

64.43

35.57

0,34
muito bom

0.09
simétrica

67.92

32,08

0.46
bom

-0.15
para o lado
dos grossos

55.70

44,30

0,30
muito bom

-0,06
simétrica

57,58

42,42

0,31
muito bom

-0,08
simétrica

54,11

45,89

As Figuras 2.6.3-13 a 2.6.3-17 apresentam os perfis P6 e P7 da praia de Carapebus, que
apresentam-se mais extensos e mais altos que os de praia Mole devido à inflexão do arco
praial e maior grau de exposição, respectivamente (Figura 2.6.3-3). A exposição é uma
das responsáveis pela grande mobilidade dos perfis observada durante o monitoramento.
PRAIA DE CARAPEBUS P6
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Figura 2.6.3-13: Perfis topográficos P6 e P7, Praia de Carapebus - ES, em
Fevereiro de 2005, Agosto de 2005, Fevereiro de 2006, Agosto de 2006 e
Fevereiro de 2007. O maior recuo foi observado em Agosto de 2005, quando
por ocasião da campanha já se observava recuperação do perfil com
deposição de barra próxima e berma nos perfis P6 e P7, respectivamente.
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PRAIA DE CARAPEBUS P7
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Figura 2.6.3-13: Perfis topográficos P6 e P7, Praia de Carapebus - ES, em
Fevereiro de 2005, Agosto de 2005, Fevereiro de 2006, Agosto de 2006 e
Fevereiro de 2007. O maior recuo foi observado em Agosto de 2005, quando
por ocasião da campanha já se observava recuperação do perfil com
deposição de barra próxima e berma nos perfis P6 e P7, respectivamente.
Continuação.

Na campanha inicial de fevereiro de 2005, os perfis apresentavam-se progradados em
relação à campanha seguinte, de agosto de 2005, quando foi verificado recuo em ambos
os perfis. Contudo, nesta mesma campanha observa-se a presença de uma barra próxima
à linha da praia no perfil P6, indicando, possivelmente, a migração das areias da zona
submersa para a emersa, com uma tipologia de terraço de baixa-mar, que precede o tipo
refletivo, mais construtivo segundo a classificação de Wright et al. (1977), (Figura 2.6.313).
No perfil P7 verifica-se a construção do berma e sua migração para a zona emersa,
indicando a recuperação do perfil por migração de areias transversalmente, confirmada na
campanha de fevereiro de 2006. A partir dessa campanha observa-se o comportamento
inverso entre os perfis com leve recuo do P6 e progradação do P7 em agosto de 2006 e
progradação do P6 e leve erosão do P7 em fevereiro de 2007. Esta situação indica a
existência de transporte longitudinal ao longo do arco praial da praia de Carapebus, além
do transporte transversal mais eficaz durante o monitoramento.
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a. Fevereiro 2005
b. Agosto 2005
c. Fevereiro 2006
d. Agosto 2006
e. Fevereiro 2007

Figura 2.6.3-14: Perfil topográfico P6, Praia de Carapebus – ES, em Fevereiro de 2005(a), Agosto de 2005 (b),
Fevereiro de 2006 (c), Agosto de 2006 (d) e Fevereiro de 2007 (e). Observa-se o desenvolvimento do berma em
Fevereiro de 2006 e 2007.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

a. Fevereiro 2005
b. Agosto 2005
c. Fevereiro 2006
d. Agosto 2006
e. Fevereiro 2007

Figura 2.6.3-15: Perfil topográfico P7, Praia de Carapebus – ES, em Fevereiro de 2005(a), Agosto de 2005 (b),
Fevereiro de 2006 (c), Agosto de 2006 (d) e Fevereiro de 2007 (e). Observa-se desenvolvimento de saliente
berma em Agosto de 2006 e migração deste rumo ao continente em Fevereiro de 2007.

Na praia de Carapebus, as areias apresentam-se com diâmetro médio classificado em
areias médias, moderado a bom grau de seleção e distribuição simétrica. Observa-se na
campanha de fevereiro de 2007 o leve empobrecimento no grau de seleção das
distribuições granulométricas da estação P6, refletido no achatamento das curvas de
frequência (Figura 2.6.3-16 e Tabelas 2.6.3-5 e 2.6.3-6). Já nas areias do perfil P7
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observa-se afinamento no berma e engrossamento na face, indicando transporte de
areias para o berma e período construtivo do perfil praial.

Figura 2.6.3-16: Distribuição dos sedimentos ao longo dos perfis P6 e P7.

Tabela 2.6.3-5: Composição sedimentológica dos sedimentos no perfil P6.
Levantamento

Estação

Diâmetro
médio

Grau de
Seleção

Assimetria

Bioclastos

Siliciclastos

P6 berma

0,670
areia
grossa

0,468
seleção boa

-0,718
assimetria
para o lado
dos grossos

44.39

55.61

0,468
seleção boa

0,081
simétrica

47.4

52.60

0,59
seleção
moderada

-0,18
para o lado
dos grossos

39.08

60.92

0,43
seleção boa

-0,07
simétrica

44.23

55.77

0,39
seleção boa
0,48
seleção boa
0,56
moderado

-0,08
simétrica
0,02
simétrica
-0,07
simétrica
-0.19
para o lado
dos grossos

44.59

55.41

45.16

54.84

46.91

53,09

48.25

51,76

1
P6 face

P6 berma
2
P6 face
P6 berma
3
P6 face
P6 berma
4
P6 face

P6 berma
5
P6 face
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0,843
areia
grossa
0,91
areia
grossa
0,98
areia
grossa
1,14
areia média
1,33
areia média
1,24
areia média
1,51
areia média
0,79
areia
grossa
1,19
areia média

0.56
moderado
0,69
moderado

-0,07
simétrica

43,88

56,12

0,53
moderado

-0,01
simétrica

46,83

53,17
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Tabela 2.6.3-6: Composição sedimentológica dos sedimentos no perfil P7.
Levantamento

Estação

Diâmetro
médio

Grau de
Seleção

Assimetria

Bioclastos

Siliciclastos

P7 berma

0,967
areia
grossa

0,472
seleção boa

-0,104
assimetria
para o lado
dos grossos

45.83

54.17

P7 face

1,487
areia média

0,794
seleção
moderada

-0,041
simétrica

40.87

59.13

36.43

63.57

40.27

59.73

-0,04
simétrica

49.55

50.45

0,06
simétrica

42.85

57.15

50.24

49,76

47.49

52,51

48,61

51,39

45,42

54,58

1

P7 berma
2
P7 face

P7 berma
3
P7 face

P7 berma
4
P7 face
P7 berma
5
P7 face

0,82
areia
grossa
1,80
areia média
1,00
areia
grossa a
media
1,70
areia média
1,15
areia média
1,34
areia média
1,22
areia média
1,12
areia média

0,48
seleção boa
0,49
seleção boa
0,53
seleção
moderada a
boa
0,50
seleção
moderada a
boa
0,50
moderado
0,51
moderado
0,48
bom
0,57
moderado

-0,14
para o lado
dos grossos
0,02
simétrica

-0,07
simétrica
-0,01
simétrica
-0,03
simétrica
0,00
simétrica

Deve-se considerar na mobilidade da praia, especialmente nas proximidades do P6, a
contribuição terrígena do canal próximo ao perfil (Figura 2.6.3-17), que ocasionalmente
encontra-se aberto, mesmo que artificialmente. Essa contribuição possivelmente influiu na
construção da barra de antepraia observada em agosto de 2006.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

a. Fevereiro 2005
b. Agosto 2005
c. Fevereiro 2006
d. Agosto 2006
e. Fevereiro 2007

Figura 2.6.3-17: Quatro momentos das proximidades do canal, localizado ao norte do P6: (a) canal aberto pela
população local em 24 de junho de 2005; (b) canal fechado pelo depósito arenoso em 10 de agosto de 2005: (c),
(d) e (e) canal fechado pelo berma praial bem desenvolvido impedindo o aporte terrígeno às praias adjacentes.

As Praias Mole e Carapebus estão localizadas no trecho do litoral capixaba onde os
sedimentos quaternários costeiros são delimitados pelos platôs terciários da Formação
Barreiras, sendo as morfologias associadas a estes depósitos determinantes nos
processos costeiros e na morfodinâmica das praias.
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No modelo de evolução paleogeográfica e paleoclimática proposto por Martin et al. (1997)
para o litoral dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a sedimentação Barreiras
ocorreu provavelmente durante o Plioceno, quando o clima era semiárido, sujeito a
chuvas esporádicas torrenciais. Dessa forma, ter-se-iam formado amplas faixas de leques
aluviais no sopé das encostas constituídas pelas rochas do embasamento. Nessa época o
nível do mar era mais baixo que o atual, e os sedimentos da Formação Barreiras
recobriram a plataforma continental (BIGARELLA & ANDRADE, 1964). A sedimentação
Barreiras foi interrompida quando o clima passou a ser mais úmido (VILAS-BOAS et al.,
1979), e, no Pleistoceno, a transgressão ocorrida 120 mil anos AP (antes do presente)
iniciou o solapamento dos sedimentos da porção mais externa do Barreiras, formando as
falésias.
A subida do nível do mar erodiu também os sedimentos inconsolidados, expondo o
material da Formação Barreiras laterizado internamente pelo lençol freático - os terraços
ferruginosos de abrasão marinha, que se encontram sobre a antepraia e plataforma
continental interna, como verificado na região litorânea das praias Mole e Carapebus.
Os terraços de abrasão são responsáveis pela baixa declividade da antepraia, o que atua
sobre a dissipação da energia das ondas incidentes. Essas ondas alcançam as praias
com baixa altura e pequeno ângulo de incidência da crista da onda em relação à praia,
principalmente na praia Mole, precedida por terraços contínuos. Durante o
monitoramento, as alturas de arrebentação das ondas na praia Mole variaram entre 0,30 e
0,60m e apresentaram baixo ângulo de incidência, o que limitou o transporte de
sedimentos longitudinalmente à praia, sendo o transporte transversal mais atuante
(transporte praia emersa para a praia submersa).
Contudo, não se desconsidera a atuação do transporte de sedimentos longitudinalmente
quando são observados comportamentos distintos, ora progradantes ora erosivos em
perfis vizinhos em mesma campanha, mas destaca-se a rugosidade da linha de costa e
os diferentes graus de exposição da linha de costa.
O transporte transversal é também limitado pelas barreiras que representam os terraços
de abrasão. A dissipação das ondas e as armadilhas para reter sedimentos refletem na
pequena variação morfológica dos perfis em resposta às variações meteoceanográficas,
nem sempre amenas, e na manutenção das características sedimentológicas das areias.
Os recuos sofridos por ocasição da elevação relativa do nível do mar devido às
passagens de frentes frias são seguidos pela rápida recuperação.
Na praia de Carapebus, a distribuição dos terraços de abrasão marinha da Formação
Barreiras é responsável pelo arqueamento da praia, sendo a praia delimitada por
promontórios e com bom grau de exposição. A praia apresenta maior refletividade, com
desenvolvimento de cúspides e efetiva troca transversal de sedimentos, confirmada pela
diversidade da composição carbonática das areias da praia e alta mobilidade.
Na praia de Carapebus os terraços de abrasão na antepraia apresentam-se mais
esparsos. As alturas das ondas variam entre 0,70m e 1,50m e, dependendo das
condições meteoceanográficas, chegam com ângulos de incidência que permitem o
desenvolvimento do transporte longitudinal. O transporte ao longo da praia é refletido no
recuo do P6 e progradação do P7 ou vice-versa, e trocas transversais, desenvolvendo o
processo de rotação da praia, conforme apresentado por Verhagen (2000).
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Desta forma a praia apresenta maior mobilidade topográfica, mas mantém sua morfologia
e volume de sedimentos equilibrados.
Esta afirmativa é ainda respaldada pela comparação deste monitoramento
realizado entre 2000 e 2001 (Figura 2.6.3-18), principalmente no perfil P7,
observa a manutenção e pequena variação morfológica nos últimos 7 anos. No
se considerar que as frequentes aberturas induzidas no canal intensificam
terrígeno e mantêm o perfil mais progradado e estável.

com um
onde se
P6 deveo aporte

De maneira geral conclui-se, a partir do monitoramento recente e validado pelo realizado
entre 2000 e 2001, que as praias Mole e Carapebus, apesar de estreitas, limitadas pelas
falésias da Formação Barreiras, apresentam tendência a estabilidade.
Este comportamento deve-se às características geológicas e à presença dos terraços de
abrasão que dissipam e normalizam as alturas de onda na arrebentação e retêm os
sedimentos próximos à praia permitindo seu retorno frequente, mesmo sob condições
mais energéticas de ondas e marés.
Os terraços também contribuem para o estreitamento da praia, pois eles funcionam como
uma rampa na chegada das ondas, e desta forma o alcance destas se estendem mais
horizontalmente rumo ao continente. Este comportamento se reflete na tipologia praial,
como discutido a seguir.
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Figura 2.6.3-18: Variação topográfica dos perfis P6 e P7 em dois momentos:
entre Julho de 2000 e Julho de 2001 (Albino et al., 2001) e do atual
monitoramento entre Fevereiro 2005 e Fevereiro de 2007.
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Figura 2.6.3-18: Variação topográfica dos perfis P6 e P7 em dois momentos:
entre Julho de 2000 e Julho de 2001 (Albino et al., 2001) e do atual
monitoramento entre Fevereiro 2005 e Fevereiro de 2007. Continuação.

Na descrição morfológica dos perfis das praias Mole e Carapebus observa-se a antepraia
com baixa declividade devido aos terraços de abrasão marinha. Estes, como já descrito,
além de dissiparem a energia das ondas, sob condição de maré alta e/ou ondas mais
altas alcançam a porção da crista do berma. Os perfis apresentam alta declividade do
berma e face da praia, areias grossas e médias e mobilidade ao longo do tempo
favorecida pelas alterações de maré, condições de ondas e ventos e empilhamento das
ondas junto à costa. Esta morfologia, regime de espraiamento de ondas e textura das
areias aproximam-se da tipologia intermediária de terraço de baixa-mar, segundo a
classificação de Wright et al. (1979).
Nas praias de tipologia intermediária de terraço de baixa-mar, por ocasião de maré alta, a
praia apresenta características refletivas e, por ocasião da maré baixa, características
dissipativas, respaldando o comportamento morfodinâmico concluído por Albino e Oliveira
(1995) para as praias capixabas como Bicanga e Manguinhos, na Serra-ES.
No caso das praias do litoral da Serra no Espírito Santo, mesmo com a amplitude de maré
máxima de 1,7m, isto é, regime de micromaré, a variação deste elemento atua sobre a
morfodinâmica já que existe a sobreposição destas sobre os terraços.
Anthony e Orford (2002) e Jackson et al. (2005) destacam o “controle geológico” na
definição da tipologia da praia e a dificuldade de concordar a tipologia do modelo obtida
pelo uso de equação com a tipologia observada.
A tipologia estimada é obtida pela aplicação do parâmetro ômega () de Dean. Segundo
os valores de Ômega = Hb/Ws T, onde Hb é a altura da onda na arrebentação, T é o
período de onda e Ws a velocidade de decantação associada ao diâmetro do grão da face
da praia, uma praia pode apresentar-se refletiva ( < 1,5), intermediária ( entre 1,5 e
5,5) ou dissipativa ( >5,5).
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Aplicando o parâmetro ômega às praias Mole e Carapebus, tem-se a classificação
refletiva para a praia Mole e refletiva a intermediária para a praia de Carabepus (Tabela
2.6.3-7). Sendo a tipologia da praia Mole observada de terraço de baixa-mar, a aplicação
do parâmetro ômega indicou seu estado por ocasião da preamar, corroborando as
afirmativas de Anthony e Orford (2002) e Jackson et al. (2005).
Já para a praia de Carapebus, a aplicação de ômega mostrou-se satisfatória e condizente
com a tipologia observada.
Tabela 2.6.3-7: Classificação da tipologia das praias Mole e Carapebus a partir da
aplicação do parâmetro ômega de Dean. Os valores de onda e granulometria das areias
são os mínimos e máximos e o médio, respectivamente.
praia
Mole (P3, P4 e
P5)
Carapebus (P6
e P7)
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Hb min
(cm)

Hb max
(cm)

Diâmetro médio e
Ws
(fi e cm/s)

Período
(s)

30

60

0 fi – 9 cm/s

9

70

150

1 fi – 7 cm/s

9
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Figura 2.6.3-19: Estados morfodinâmicos segundo a escola australiana de
geomorfologia costeira. Fonte: adaptado de Wright & Short, 1984, apud Muehe, 1994.
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2.6.4 CONCLUSÕES
As informações meteorológicas, de ondas, correntes e maré estão sintetizadas a seguir
para facilitar a compreensão da região marinha adjacente à APA da Praia Mole.
De acordo com dados meteorológicos medidos pela estação meteorológica localizada na
Ilha de Santa Maria, em Vitória (20º19’ S e 40º20’ W), entre os anos de 1961 e 1990, as
temperaturas máxima, mínima e média anual registradas foram de, respectivamente,
28,5ºC, 21,3ºC e 24,2ºC. A umidade relativa média foi de 78,9% e a precipitação anual
média de 1278,1 mm, ocorrendo a maior média mensal no mês de dezembro (200,5 mm)
e a menor média mensal no mês de agosto (50,4 mm). Com relação aos ventos, a
frequência do quadrante nordeste (norte a leste) foi maior, sendo responsável por 39,1%
dos registros, seguido de sudoeste (23,9%).
A caracterização da maré no estado do Espírito Santo apresenta comportamento
semidiurno, com duas preamares e duas baixa-mares por dia. A maior e a menor
amplitude registradas durante o período de avaliação da oscilação da maré considerando
os dados da estação maregráfica do porto de Tubarão foram de 1,8 m e 0,3 m,
respectivamente.
Com relação às medições de correntes disponíveis, as magnitudes médias da velocidade
na superfície (2 m), meia-água (10 m), fundo (20 m) e integrada (média de todas as
profundidades) foram de 64,7 cm/s, 8,8 cm/s, 8,8 cm/s e 15,5 cm/s. A análise das
componentes paralela (V) e perpendicular (U) à costa mostrou que grande parte da
variação em magnitude ocorreu nos primeiros 3 m de profundidade, com valores entre 22
e 5 cm/s para V e 31 e 8 cm/s para U. Para a componente perpendicular (U), a variação
superficial é oriunda, principalmente, de forçantes de alta frequência (de escala
suprainercial), como a maré, e para as camadas mais profundas de U e para a
componente paralela (V), a formação está relacionada a eventos de baixa frequência (de
escala subinercial).
Os resultados do clima de ondas offshore transferidos para um ponto sobre os 30 m de
profundidade situado à frente da desembocadura da baía do Espírito Santo mostraram
que as ondas provenientes do setor E são dominantes (23,4%), seguidas das ondas de
ENE (17,7%), ESE (17,3%) e SSE (12,2%), com uma ocorrência moderada de ondas do
setor NE (13,0%). Durante a primavera e o verão predominaram ondas de E a NE,
enquanto no outono e inverno as mais frequentes procederam dos setores E e SSE. As
alturas mais frequentes estão entre 1,0 e 1,5 m, sendo que as ondas abaixo de 2 m
somam 93,8% do total. As ondas mais energéticas, procedentes de SE, chegaram a
atingir 3 m.
Considerando as medições realizadas num ponto próximo à APA da Praia Mole, a gama
das alturas significativas de onda ficou na faixa de 0,63 e 2,24 m, com períodos
significativos entre 6,6 e 10,2 s e direção média de SE (147º). As ondas maiores que 1,5
m somaram 17% das observações, e os períodos maiores que 8 s foram observados em
81% dos registros.
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3

FATORES BIÓTICOS

3.1

VEGETAÇÃO

3.1.1

INTRODUÇÃO

O estado do Espírito Santo apresenta sua vegetação sobre terrenos de diferentes
períodos geológicos, abrangendo desde os mais recentes, representados pelo
Quaternário (Holoceno e Pleistoceno), o intermediário pelo Terciário e o mais antigo pelo
Pré-Cambriano, com uma grande variedade de solos (LANI 2008).
A cobertura vegetal sobre variados terrenos tem sido analisada sob aspectos diversos,
contemplando a flora e vegetação, ao longo da costa capixaba e para a região interiorana,
abrangendo as paisagens mais elevadas deste estado. Para o Manguezal, TOGNELLADE-ROSA et al. (2007) apresentam uma abordagem ecológica relacionada a este
ecossistema, tanto para essa costa como para o Brasil. Estudos que incluem seus
representantes e sua distribuição quantitativa são discutidos principalmente para as
cercanias da cidade de Vitória (FERREIRA 1989; CARMO et al. 1995; CARMO et al.
1998a; CARMO et al. 2000). Entretanto, outros municípios foram contemplados, seguindo
linha de pesquisa idêntica, como para São Mateus (SILVA et al. 2000; SILVA et al. 2005),
Fundão (CARMO et al. 1998b) e Anchieta (PEREIRA et al. 2004).
A Restinga do Espírito Santo é apresentada por Pereira (2007 e 2008), que contempla
aspectos, como sua origem, flora, ameaças, entre outros. As formações vegetais da
Restinga, sua composição florística e estrutura foram avaliadas no Espírito Santo e,
apesar da concentração dos estudos nos municípios adjacentes a Vitória, alguns ao norte
do estado também foram avaliados. A flora de Restinga do Espírito Santo foi apresentada
pela primeira vez por Pereira & Araujo (2000), enquanto flórulas são descritas para
diferentes municípios (PEREIRA & GOMES 1994; FABRIS & PEREIRA 1998; PEREIRA &
ZAMBOM 1998; MARTINS et al. 1999; PEREIRA & ASSIS 2000; FRAGA & PEIXOTO
2004; ASSIS et al. 2004).
As formações vegetais de restinga no Rio de Janeiro vêm nomeadas desde Ule (1901),
mas somente a partir de Henriques et al. (1984 e 1986) é que são apresentadas novas
proposições para a diversidade de comunidades nesse ambiente. Para o Espírito Santo
as formações de Restinga foram descritas por Pereira (1990) para uma restinga em
Guarapari, porém em Pereira (2003) a terminologia empregada para descrever as
formações vegetais é reavaliada, mas mantendo a correspondência com os termos
usuais. Por sua vez, Magnago et al. (2007) utilizam os novos termos para descrever uma
Restinga no município de Vila Velha, no Espírito Santo.
A organização da vegetação em termos estruturais é discutida considerando
comunidades herbáceas, arbustivas e arbóreas (PEREIRA 1990; PEREIRA et al. 1992;
FABRIS 1995; PEREIRA & ARAUJO 1995; FABRIS & PEREIRA 1998; ASSIS et al. 2004;
PEREIRA & ASSIS 2004; LEITE et al. 2007; PEREIRA et al. 2004).
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Na região Norte do Espírito Santo onde a região costeira, passa a formar grandes
extensões no sentido leste-oeste, a vegetação se encontra conservada em reservas
governamentais e não governamentais (IPEMA 2005). Estudos nessas áreas
relacionados a flora e vegetação foram realizados por Peixoto & Gentry (1990); Jesus &
Garcia (1992); Peixoto et al. (1995); Quintela (1996); Rizzini et al. (1997); Rizzini (2000);
Gomes (2006); Jesus & Rolim (2005); Araujo et al. (2008); Peixoto et al. (2008).
No Pré-Cambriano, de maiores altitudes, são mais escassos os trabalhos relacionados a
flora e vegetação; dentre estes se encontra Thomas (1996), que descreve a floresta sob o
aspecto estrutural, e Kollmann (2007), que menciona uma nova espécie para este
domínio da Mata Atlântica.
Estudos em lagos no Espírito Santo estão relacionados principalmente a grupos de algas
microscópicas, comuns em ambientes lênticos (LAZARI-BARROSO 2000; COSTA et al.
2007; CAVATI & FERNANDES 2008; FERNANDES et al. 2009). Com relação a
macrófitas aquáticas, são feitas referências a este grupo de plantas por Machado et al.
(2007).
A utilização de plantas nativas ou exóticas pela população, objeto da etnobotânica, é
referida para o Espírito Santo por Simonelli & Pereira (1994), Jesus (1997), Medeiros
(2004) e Crepaldi (2007) em diferentes regiões do estado.
Neste trabalho são apresentadas a flora e a estrutura da vegetação nos limites da APA
Praia Mole, procedendo também a um estudo etnobotânico no seu entorno.
3.1.2

MATERIAL E MÉTODOS

3.1.2.1

Do material científico coletado

O material botânico foi coletado e processado para inclusão em coleções segundo
orientações de Mori et al. (1989). Os espécimes com flores, frutos ou ambos foram
depositados no Herbário VIES da Universidade Federal do Espírito Santo, que deverão
fazer parte daquela coleção e poderão ser recuperados, no Herbário VIES ou na Internet,
a partir do número do coletor, com as informações de Pereira, O. J. do número 7774 a
7839, nos sites:


http://splink.cria.org.br/



http://splink.cria.org.br/manager/detail?resource=VIES&setlang=pt

O material estéril não foi incluído por norma da Instituição e foi disponibilizado para o
IEMA.
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3.1.2.2 Enquadramento nacional e regional
3.1.2.2.1 Domínio fitogeográfico
A inclusão da Unidade de Conservação em um Domínio Fitogeográfico foi realizada
considerando o IBGE (1992), com adaptações de Rizzini (1997).
3.1.2.3 Formações vegetais da UC e sua distribuição
As formações vegetais em sedimentos do Quaternário relacionadas à Restinga foram
classificadas segundo proposta de Pereira (1990), e no Terciário na proposta do IBGE
(1992).
A classificação das espécies aquáticas em grupos ecológicos foi realizada através da
proposição de Pedralli (1990).
A distribuição dos ecossistemas foi contemplada em mapa de vegetação.
As espécies mais representativas de cada formação foram aquelas que na estrutura da
comunidade se destacam pelo maior valor de importância fitossociológica.
Espécies identificadas em nível específico foram comparadas à Lista Oficial de Flora
Ameaçada de Extinção do IBAMA e do Estado do Espírito Santo.
Foram consideradas espécies exóticas as mencionadas na literatura com ocorrência
natural apenas para ecossistemas além dos limites territoriais do Brasil.
3.1.2.4 Levantamento Florístico e Fitossociológico identificando espécies com
potencial para recuperação de áreas degradadas.
O levantamento florístico para estabelecer a flora da UC foi realizado por meio de
caminhadas em trilhas preexistentes e estabelecimento de outras, visando atingir as
diferentes fitocenoses. O material botânico fértil foi coletado e processado segundo Mori
et al. (1989) e incorporado ao Herbário VIES da Universidade Federal do Espírito Santo,
estando representados no número de coletor Pereira, O. J. de 7774 a 7839.
Foi utilizado o sistema APGII (2003) para organizar as espécies em suas respectivas
famílias.
A análise fitossociológica foi realizada por meio de Intercepto de Linha e Ponto
Quadrante, utilizando orientações, parâmetros fitossociológicos e fórmulas preconizadas
por Müller-Dombois & Ellenberg (1974).
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Nas formações “Herbácea não inundável” (Halófila-psamófila) e “Arbustiva fechada não
inundável” (Pós-praia) foram utilizados o Intercepto de Linha, sendo o comprimento da
linha variável em função da largura de cada estação amostral. Nas Estações de 1, 3 e 4,
na porção frontal, o comprimento foi de 20, e na Estação 2 de 6 metros, com intervalos no
intercepto de 1 metro. Na Estação 5 o comprimento foi de 50 metros e intervalo de 5
metros.
Como critério de inclusão foi adotado que todos os indivíduos interceptados,
independente de sua forma biológica, fizessem parte da amostra. Em função da
dificuldade de individualização de indivíduos, por serem alguns trepadeiras e outros, como
as lenhosas, apresentarem crescimento vegetativo intenso, foi somente considerada a
presença ou ausência no intercepto, que possibilita apenas o cálculo de frequência. A
localização das estações amostrais foi realizada de maneira sistematizada, de modo que
se mantivessem equidistantes e, sempre que possível, sejam analisadas as diferentes
fitofisionomias.
Na análise no ambiente aquático foi considerada informação quantitativa linear, sendo
obtida apenas a cobertura em função de não identificação física de indivíduos que
apresentam multiplicação assexuada, mantendo os descentes ligados, não sendo
possível observar a estrutura rizomatosa, por estar abaixo do substrato ou mesmo nas
flutuantes que também se mantêm ligadas, sendo difícil o reconhecimento do indivíduo
isolado. O comprimento do intercepto foi variável em função da largura do ponto amostral,
sendo considerado o intercepto da linha pelas espécies, de maneira a fornecer a
cobertura linear. Para espécies flutuantes isoladas ou em pequenos grupos, o movimento
do barco é suficiente para inclusão ou exclusão das populações, o que pode super ou
subestimar os dados.
Na formação florestal, o método adotado foi o Ponto Quadrante tendo como critério de
inclusão indivíduos com diâmetro ≥10 cm. Foram tomadas medidas de altura, por
comparação com podão de alto ramo, perímetro do tronco a 1,30 m do solo, distância da
árvore ao vértice do quadrante, que possibilitaram cálculos para os diversos parâmetros
fitossociológicos, segundo Müller-Dombois & Ellenberg (1974). Em cada Estação foram
lançados 10 pontos amostrais, com um intervalo entre estes no mínimo de 10 metros, e,
sempre que a densidade da área diminuía, essa distância era ampliada, de maneira a não
contemplar um indivíduo já analisado no ponto anterior, como preconiza o método aqui
adotado. As Estações foram sempre alocadas na porção mediana da encosta, sendo os
quadrantes lançados ao solo de maneira rotativa, para caracterizar a aleatoriedade,
possibilitando contemplar espécies das porções superiores e inferiores do Tabuleiro.
As espécies com potencial para recuperação de terrenos degradados foram aquelas que
já ocorrem na área, principalmente as de maior densidade, além daquelas indicadas na
literatura especializada, sendo discriminados os ambientes onde estas ocorrem.
Todas as figuras apresentadas oriundas do Google estão posicionadas
como a figura à direita.
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3.1.2.5 Levantamento Etnobotânico na UC e entorno
Foram entrevistados moradores na unidade de conservação assim como no seu entorno,
abrangendo desta maneira o Bairro de Cidade Continental, Bicanga e o balneário de
Carapebus.
O levantamento de dados foi obtido por meio de abordagem em residências localizadas
no entorno imediato da UC, sendo sorteado o primeiro morador encontrado na rua ou
residência com idade acima de 15 anos. A escolha da rua se deu utilizando imagens do
Google que foram sorteadas previamente, obedecendo a uma distribuição equidistante de
maneira a cobrir todo o entorno dessa APA. Todo material indicado pelos entrevistados foi
conferido no local, para relacionar seu nome vulgar à espécie, já que diferentes nomes
populares se referem algumas vezes a uma mesma identidade. A escolha dos métodos
para coleta e análise de dados foi embasada em Albuquerque & Lucena (2004). O
questionário aplicado é uma adaptação do apresentado em Jesus (1997), que ficou
organizado como abaixo.
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QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA ETNOBOTÂNICA E ETNOFARMACOLÓGICA
1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO N: ________________________ ESPECIALISTA ( ) Sim ( ) Não
1.1Nome................................................................................................................
1.2. Bairro: CIDADE CONTINENTAL
1.3. Idade: ....................anos 1.4. Profissão: ......................................................
1.5. Cidade e estado onde nasceu: .............................1.6. Onde foi criado (a), cidade e estado: .................................
1.7.Grau de escolaridade: [ ] analfabeto [ ] alfabetizado [ ] 1° grau completo [ ] 2° grau completo [ ] 3° grau completo
2. EM CASO DE DOENÇA PROCURA:
( ) Médico ( ) Benzedeira ( ) Farmácia ( ) Usa plantas medicinais
3 . QUANTO AOS CONHECIMENTOS
3.1. Como tratar doenças usando plantas? [ ]Com familiar que conhecia o assunto [ ] Em livros [ ] Por experiência
pessoal. Outros:....................................................................................... .................................................................
3.2. Sabe qual a origem do conhecimento da pessoa que lhe ensinou, caso tenha aprendido com alguém?.........................
3.3. Ensina para outras pessoas? [ ]Sim Como:................................................................................................ [ ] Não
4. QUANTO AOS TIPOS DE DOEÇAS:
Quais as doenças mais comuns que você conhece, nos grupos abaixo?
Em crianças? ......................................................................................... .......................................................
Em homens? .......................................................................................... .......................................................
Em mulheres? ........................................................................................ .......................................................
Em idosos? ............................................................................................ .......................................................
5.ORIGEM DAS PLANTAS MEDICINAIS
5.1.

Caso

você

colha

raízes

ou

casca

da

planta,

como

faz

para

não

matar

as

plantas?

.................................................................................................................................................................................
6. PROBLEMAS OBSERVADOS PELO USO DE PLANTAS MEDICINAIS
6.1. Notou algum sintoma indesejado utilizando plantas medicinais? [ ]Sim [ ] Não
6.2. Caso positivo, descreva os sintomas e as plantas que você acredita ter causado o problema.
...................................................................................................................................................................................
7. QUANTO AO SISTEMA DE SAÚDE
7.1. Você gostaria de receber apoio da Secretaria de Saúde em relação a planas medicinais? [ ]Sim [ ] Não Que tipo de
apoio? ........................................................................................................................................................................
8. UTILIZAÇÃO NÃO MEDICINAL Categorias: Madeira; Alimentícia; Mística; Corante; Outras
Nome vulgar/científico
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Para informações relacionadas às plantas com uso terapêutico, foi utilizada também a
planilha abaixo.
FICHA
Coordenador
Oberdan José Pereira
NOME
EM QUE ANO NASCEU
SEXO
PESSOAS NA FAMÍLIA
GRAU DE INSTRUÇÃO
TRABALHO
MORADOR DA VILA A
ANOS
ONDE MORAVA ANTES
QUANDO ALGUÉM FICA DOENTE
AUTOMEDICAÇÃO ALOPATA
REMÉDIO CASEIRO
MÉDICO
BENZEDEIRA
FARMÁCIA
REMÉDIO CASEIRO
OUTRAS PLANTAS UTILIZADAS
QUAL
ONDE OBTÉM PREPARAÇÃO
INDICAÇÃO QUEM ENSINOU
QUAL
PARA QUE

3.1.2.6 Extrativismo Vegetal na UC e na Zona de Transição, com Diagnóstico de
seus Respectivos Impactos sobre Comunidades Vegetais e Animais
A identificação de extrativismo vegetal foi realizada por meio de conversa informal com a
população. A detecção de extrativismo de espécies lenhosas foi realizada pelos indícios
de troncos e folhas cortadas, quando das caminhadas pela área, como também por
informações dos moradores.
3.1.2.7

Áreas de Degradação no Interior da APA, suas Causas e Potencialidades
de Recuperação

Nas análises da área foram identificados os principais problemas com relação a
alterações da vegetação nativa, sendo os procedimentos sugeridos baseados no tipo de
perturbação.
3.1.2.8

Espécies mais Significativas

As espécies mais significativas foram aquelas que apresentaram na amostragem
quantitativa maior valor de importância fitossociológica. Para as cinco primeiras espécies
das formações terrestres foi procedido um levantamento bibliográfico, contemplando
dados relacionados à sua ecologia, distribuição geográfica e ecossistemas onde ocorrem,
como base em Smith & Downs (1972), Smith et al. (1988), Lorenzi (1992), Lorenzi et al.
(1996), Lorenzi (1998), Araujo (2000), Sobral (2003); Queiroz (2009) e Silva Junior &
Pereira (2009).
3.1.2.9

Regeneração das Áreas Degradadas

O estádio de regeneração foi obtido a partir da análise fitossociológica aliada à
caracterização fitofisionômica de cada fragmento, atendendo à Resolução Nº 29, de 07 de
dezembro de 1994, do CONAMA, que define e apresenta as peculiaridades de uma
vegetação primária e secundária nos estádios inicial, médio e avançado de regeneração
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da Mata Atlântica. A identificação de possíveis impactos causados pelo fogo foi feita por
observação de indícios de queimadas ou carvão.
3.1.2.10 Lista de Espécies Vegetais: Localização e Habitat, Espécies raras ou
Ameaçadas de Extinção, Espécies-Chave, Endêmicas e Exóticas
O levantamento florístico foi obtido de caminhadas pela área, atingindo todas as
fitofisionomias de cada ecossistema. A lista de espécies está apresentada em tabela que
contempla a família botânica à qual pertence, com indicação de sua localização e habitat
obtidos das incursões na área.
Para inclusão de raras foi considerado o preconizado por Martins (1979), que utiliza
critérios quantitativos obtidos por meio de estudos fitossociológicos, e na listagem
apresentada por Giullieti et al. (2009), onde o critério é de distribuição das espécies até
150 km distantes entre si.
Na coluna de ameaçadas de extinção foram contempladas aquelas da listagem do
IBAMA e da lista do Espírito Santo.
Espécies-chave são aquelas indicadas pela literatura ou pelas características
apresentadas pelos indivíduos de uma espécie, que possam fornecer alguma indicação
no sentido de controle estrutural da comunidade.
As endêmicas são as que não ocorrem além dos limites territoriais do estado do Espírito
Santo, sendo as informações obtidas por consultas à bibliografia relacionada à sua
distribuição geográfica.
Exóticas são aquelas que têm sua origem além dos limites territoriais do Brasil, não
sendo encontradas naturalmente nos ecossistemas brasileiros.
3.1.2.11 Mapa de Vegetação em Escala 1:10 000 ou 1: 25 000
Com auxílio de imagens e caminhadas pela área foi possível indicar os limites de cada
ecossistema, considerando as formações florestais e não florestais.
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Figura 3.1.2.11-1: Mapa de Vegetação.
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3.1.2.12 Ambientes Florestais Amostrados e seus Índices Ecológicos (ShannonWeaver, Riqueza e Equitabilidade)
A análise fitossociológica por meio do método Ponto Quadrante forneceu os valores para
os Índices ecológicos de Shannon-Weaver e Equitabilidade, assim como para a riqueza.
3.1.2.13 Fauna e Flora - Diversidade Biológica da UC, Abundância das Espécies,
Origem das Ameaças às Espécies e Habitats Críticos, em Mapas na Escala
1:10.000 ou 1:25.000
A análise fitossociológica permitiu calcular o Índice de Shannon, que foi utilizado na
demarcação da diversidade em cada área analisada, tendo sido considerado o número de
espécies amostradas como valor para indicar sua riqueza.
A demarcação de áreas que sofreram ou estão sob interferências antrópicas foi resultado
das caminhadas por toda parte, cujas observações e entrevistas possibilitaram enquadrar
nas categorias:


Lançamento de esgoto, neste caso, dirigindo-se para o fundo do vale, aterros, que
podem ser facilmente identificados pelo acúmulo de sedimentos não oriundos daquele
ambiente.



Desmatamento, quando detectadas interferências com supressão total de grandes
trechos, já que este pode ser encontrado em toda a área.

O relacionamento das espécies que compõem a flora da APA com animais pode ser feito
apenas por inferências apoiadas na literatura, já que para tal seria necessário um grande
tempo de observações para determinar possíveis interações que não são possíveis em
levantamentos ecológicos rápidos.
3.1.3

RESULTADOS

3.1.3.1 Domínio Fitogeográfico
O trecho analisado está inserido em terrenos do Quaternário, onde a vegetação se
enquadra nas Formações Pioneiras sob influência marinha (Restinga) do IBGE (1992).
Considerando as comunidades vegetais, estas se enquadram na Formação herbácea não
inundável (PEREIRA 2003), justaposta à linha de praia, cujo conjunto de plantas, que em
sua maioria é reptante, tem como característica seu comportamento de crescimento,
como Ipomoea pes-capre, Canavalia rosea, Panicum racemosum, Stenotaphrum
secundatum e Sporobolus virginicus (Figura 3.1.3.1-1), com ocorrência ao longo da costa
capixaba (THOMAZ 1991).
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2

1

Figura 3.1.3.1-1: Detalhe de Stenotaphrum secundatum (1) e Sporobolus virginicus (2) na Formação herbácea
não inundável, na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Na sequência, para o interior do continente, a vegetação se torna arbustiva, logo,
enquadra-se na Formação arbustiva fechada não inundável (PEREIRA 2003), com
representantes de Schinus terebinthifolius, Sophora tomentosa e Allagoptera arenaria
(Figura 3.1.3.1-2). Essa comunidade foi descrita para uma restinga de Guarapari, no
Espírito Santo, por Fabris & Pereira (1998) com a terminologia de Formação pós-praia,
correspondente à nova classificação.

1

2

Figura 3.1.3.1-2: Trecho da Formação arbustiva fechada não inundável, tendo no primeiro plano a Formação
herbácea não inundável (1) e hábito de um de seus representantes, a Allagoptera arenaria (2),
na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

A Formação arbustiva fechada não inundável se estende da linha de praia até a falésia,
com larguras variadas nesse sentido, atingindo em média 70 metros da linha de praia.
Após os primeiros metros no sentido mar-continente se encontra uma trilha, algumas
vezes próxima ao mar, outras vezes mais afastada, sendo que a partir desta para o
interior, a vegetação está recompondo-se, se considerado o fato que houve uma
interferência no sentido de implantação de espécies nativas, manejo de espécies
arbóreas não características daquele ambiente, mas que se encontram mortas e ainda em
pé (Figura 3.1.3.1-3), podendo ser identificadas pela sua arquitetura como Casuarina
equisitifolia J. R. & G. Forst., uma espécie nativa na Austrália, Bornéo e Sumatra,
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cultivada em restingas e praias do litoral (LORENZI et al. 2003). Outra planta é Teminalia
catappa L. originária da Ásia e Madagascar, muito utilizada também à beira da praia em
função de sua copa proporcionar grande sombreamento (LORENZI et al., 2003).

1

2

Figura 3.1.3.1-3: Trilha atravessando a Formação arbustiva fechada não inundável (1) e, em sua porção
posterior, árvores exóticas mortas (2) na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

No terreno da Formação Barreiras, do Terciário, encontra-se a Floresta Ombrófila Densa
de Terras Baixas (IBGE 1992), restrita em sua maior parte na encosta, mas chegando até
o fundo do vale (Figura 3.1.3.1-4). A porção voltada para o platô está em contato com o
anel rodoviário, ciclístico e calçada que isolam o bairro circunvizinho da porção com
vegetação, enquanto junto ao fundo do vale esse pode ou não estar inundado formando a
Lagoa de Carapebus (Figura 3.1.3.1-5).
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Figura 3.1.3.1-4: Trecho da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas na encosta (1) e no fundo do vale (2) na
APA de Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.1-5: Trecho da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas junto ao anel viário por um lado (1) e do
outro o lago (2) na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

A composição florística dessa área é diversificada no sentido de existirem representantes
exóticos, principalmente nos bordos voltados para os bairros, como Leucaena
leucocephalla da América Tropical e Acacia mangium da Austrália e Malásia (LORENZI
et. al. 2003) (Figura 3.1.3.1-6). As espécies nativas são representadas por Xylopia
sericea, de ampla distribuição geográfica, ocorrendo da Colômbia ao estado do Paraná
(STEYERMARK 1995) e Dalbergia elegans, espécie endêmica ao Espírito Santo
(CARVALHO 1997) (Figura 3.1.3.1-7), entre outras.
No fundo do vale da Formação Barreira se encontram trechos periodicamente inundados
e outros onde a lâmina d’água é constante, com provável modificação na salinidade nos
trechos mais próximos à linha de praia, por ruptura da barragem natural formada pela
praia, em períodos de grandes precipitações pluviométricas ou por ação de grandes
marés. Isto provavelmente torna uma parte dessa água salobra, não tendo, entretanto,
seus bordos ocupados por espécies vegetais que suportam variações na salinidade.
Dalbergia ecastophyllum é uma das principais espécies (Figura 3.1.3.1-8), apresentando
grande distribuição geográfica (ARAUJO & HENRIQUES 1984; SANTOS & ROSÁRIO
1988), chegando a ocorrer nos bordos do Manguezal (LEWIS 1987).
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Figura 3.1.3.1-6: Espécies exóticas na floresta representadas por Leucaena leucocephalla (1) e Acacia
mangium (2) na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.1-7: Espécies nativas na floresta representadas por Xylopia sericea (1) e Dalbergia elegans (2) na
APA de Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.1-8: Trecho junto à praia em período de rompimento da barra (1), tendo nas proximidades margem
coberta por Dalbergia ecastophyllum (2), na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

O lago se apresenta de maneira distinta fitofisionomicamente nos vários pontos visitados,
havendo trechos que se encontram inteiramente recobertos por macrófitas fixas, como
Typha domingensis e outros por flutuantes como Pistia stratiotes (Figura 3.1.3.1-9), além
daqueles com ausência de plantas ou estas se encontram dispersas, como Eichhornea
crassipes (Figura 3.1.3.1-10).
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Figura 3.1.3.1-9: Lago interrompido pelo desenvolvimento de Typha domingensis (1) e com cobertura total por
Pistia stratiotes (2) na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.1-10: Trecho destituído de macrófitas (1) e outro com Eichhornea crassipes (2) distribuída apenas
no bordo, na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

3.1.3.2 Principais Formações Vegetais,
Representativas e as Ameaçadas

sua

Distribuição,

Espécies

mais

3.1.3.2.1 Bioma Mata Atlântica
O Bioma Mata Atlântica está representado na APA Praia Mole pela classificação do IBGE
(1992) como Formação Pioneira sob influência marinha (Restinga) e a Floresta Ombrófila
Densa de Terras Baixas, onde também ocorre o lago no fundo do vale.
3.1.3.2.2 Distribuição dos Ecossistemas na APA de Praia Mole
As diferentes fisionomias bem como suas variações no perímetro da UC estão
representadas na Figura 3.1.3.2.2-1.
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Figura 3.1.3.2.2-1: Aspecto da Vegetação na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Foram identificadas 12 fisionomias, considerando plantas herbáceas, arbustivas e
arbóreas, bem como ambientes descaracterizados. Neste sentido, foram denominados
Restinga os sedimentos do Quaternário de origem marinha. A vegetação sobre a
Formação Barreiras, do Terciário, também denominada Floresta do Tabuleiro,
pertencente ao domínio da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (IBGE 1992), foi
classificada como Floresta secundária, considerando como tal os estádios inicial e
médio, sendo o segundo dominante naquela área. A fusão dos estádios se deu pela
imprecisão de demarcar no mapa essas fitofisionomias por serem de maneira contínua
em todos os trechos. Algumas vezes o tipo inicial apresenta-se como uma mancha no
interior da floresta. Outro fator que contribuiu para tal decisão foi não ter ocorrido nas
amostragens fitossociológicas uma área que se enquadrasse nessa categoria e as
descrições e iconografias contemplarem as diferentes fisionomias.
No domínio dessa Formação florestal, em função do tipo de ocupação, foram ainda
identificadas, considerando macroáreas, as tipologias de Floresta exótica,
Capoeira/pastagem,
Capoeira/frutífera,
Cultivo/ornamental,
Cultivo/frutífera,
Macrófita, Lagoa de Carapebus, Lagoa do Baú, Tanque, Múltiplo uso e Área urbana.
Os tipos compostos foram assim eleitos por não ser possível nessa escala identificar
limites de maneira mais acurada, além de trechos estarem inacessíveis por ocupações.
Na Figura 3.1.3.2.2-2 foram incluídos trechos de maneira pontual, indicando diferentes
tipologias na APA de Praia Mole. Na MP1, toda a faixa pode ser enquadrada como
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Floresta secundária no trecho voltado para a Cidade Continental, até a MP2, inclusive,
mas onde se observa, junto a uma escola, grande número de indivíduos compondo os
bordos pertencentes a espécies exóticas como Artocarpus heterophyllus, Acacia
auriculiformis, Leucaena leucocephala e Mangifera indica. A porção florestal tem
continuação até a MP3, onde também ocorrem exóticas em seus bordos - além das já
mencionadas -, onde pode ser encontrado Musa paradisiaca, Mimosa caesalpiniifolia.
No trecho da MP4 a Floresta secundária está restrita aos bordos imediatos do lago, sendo
que a porção superior do terreno tem ocupações de residências, e com a supressão da
vegetação lenhosa se encontra Capoeira/pastagem, com domínio de Panicum maximum,
e indivíduos de maior porte representados por Cecropia sp.

Figura 3.1.3.2.2-2: Localização de tipologias vetacionais na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Da MP4 até a MP5 todo o bordo é ocupado por residências, numa configuração muito
semelhante ao ponto anterior, com degradação acentuada da vegetação remanescente,
que não pode ser avaliada com maior acuidade a partir do anel viário em virtude da
inacessibilidade, contrapondo com a imagem que se tem ao observar a vegetação a partir
do lago, onde fitofisionomicamente parece estar em bom estado de conservação.
Entretanto, pelos componentes da vegetação identificados se pode enquadrar a estreita
faixa em Floresta secundária.
A MP6 é enquadrada como Cultivo/frutífera, sendo que todo o trecho apresenta de
maneira ordenada uma única espécie de planta, a Mangifera indica, estendendo-se da
porção plana até as proximidades do campo de futebol. Uma parte dessa plantação fica
voltada para o lago, chegando até suas proximidades, mas onde também se encontra
uma macega, que em função de escala não aparece plotada.
Entre a MP6 e MP7, o bordo entre o anel viário e a floresta é ocupado com residências
com alguns trechos desocupados, mas sem a vegetação nativa, que, por sua vez, foi
substituída por frutíferas ou a cobertura por espécies ruderais. Na porção junto ao lago, a
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vegetação é da Floresta secundária com trechos de estádio médio e inicial. No ponto
demarcado ocorre aterro para o fundo do vale, onde a vegetação é de
Pastagem/Capoeira.
Entre a MP7 e MP8, praticamente todo o fundo do vale é constituído por
Pastagem/capoeira, sendo que, dando continuidade para a MP9, encontram-se as
exóticas Acacia auriculiformis, Leucaena leucocephalla, Mimosa caesalpiniifolia e
Terminalia catappa; entretanto, na porção posterior volta a ocorrer a Floresta secundária,
que prossegue para a MP9, onde as exóticas se encontram mais dispersas, com
representantes de Acacia auriculiformis, Musa paradisiaca, e Artocarpus heterophyllus,
mas, por outro lado, o bordo agora plano é ocupado por espécies graminoides,
principalmente Panicum maximum, mas também grandes extensões de Ricinus
communis.
Em continuidade para a MP10 não há diferença nessa fisionomia, exceto que em
determinado ponto se encontra uma escola, cujos muros estão em contato com a Floresta
secundária. Em continuidade para a MP11, o fato marcante é que a presença de
equipamento urbano no bordo, constituído por ciclovia, calçada e uma cerca que isola a
Floresta secundária, tem inibido o lançamento de lixo para o interior da mata. Em todo
esse trecho as exóticas estão presentes, principalmente Leucaena leucocephalla e Acacia
auriculiformis.
Seguindo em direção à MP12, a fisionomia nos bordos não apresenta diferenças, sendo
que ao fundo permanece a Floresta secundária, que segue para a MP13. Nesse trecho,
outra intervenção foi realizada no passado, com retirada da vegetação na porção plana
para construção de um campo de futebol de areia. Os bordos desse trecho são tomados
por exóticas, como Leucaena leucocephalla e Acacia auriculiformis. Na porção posterior,
a Floresta secundária.
No trecho que compreende a MP14 há um contraste entre a Floresta secundária, onde
podem ser encontradas árvores de grande porte, com o bordo tendo a maior
concentração de Leucaena leucocephalla, provavelmente de toda a APA, com nítido
avanço para as áreas desmatadas. Nesse ponto os equipamentos urbanos não estão
presentes, sendo que a população o utiliza também para lançamento de lixo.
Em continuidade para a MP15, permanece nos bordos Leucaena leucocephalla, mas
agora intercalando com espécies da Floresta secundária que chegam até a porção mais
alta, fisionomia esta que persiste até as proximidades da MP16, onde a vegetação nativa
foi erradicada dando lugar a Pastagem/capoeira, que assim foi enquadrada por estar
ocorrendo regeneração, sendo um amplo espaço para incremento com espécies arbóreas
ou ainda para promover a instalação de um horto medicinal, como solicitado pelos
residentes.
No trecho da MP17, o equipamento urbano volta a ocorrer. Aqui o bordo praticamente
está isento de espécies não nativas, com a Floresta secundária em bom estado de
conservação, seguindo até a MP18, onde a Floresta secundária ficou restrita às porções
inferiores da encosta, estando acima com cobertura vegetal do tipo Pastagem/capoeira;
entretanto, em sua maior porção existe apenas pastagem. No fundo, a Floresta
secundária está sob influência de água em função da proximidade do lago, onde
Symphonia globulifera se destaca, indicando essa condição edáfica.
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Em direção à MP19 e MP20 se encontra uma fazenda onde a cobertura vegetal foi
substituída por pastagem, frutíferas e ornamentais, com interpretação a partir do anel
viário. Seguindo para a MP21 ocorrem sítios ao lado da rodovia da qual se encontram
isolados por uma faixa de bambu por um longo trecho. Dela não se pode avistar a
vegetação nativa, que se encontra restrita a uma pequena faixa junto ao lago, constituída
por Floresta secundária. Entre o lago e a rodovia, a vegetação Capoeira/pastagem
domina na paisagem, e não é contínua em virtude das ocupações de residências que
ocorrem em grandes proporções.
No trecho da MP22, a Floresta secundária se encontra com maiores sinais de
antropização, tendo atualmente seu bordo ocupado por demarcações em alvenaria, com
grande concentração de exótica e ainda esgoto que é lançado para o interior da floresta.
Em continuidade para a MP23 a vegetação nativa está muito degradada, com residências
ocupando pequenos lotes até sítios, com Capoeira/frutíferas.
Entre a MP24 e MP25, a Floresta secundária está restrita a uma faixa estreita na encosta
íngreme do Tabuleiro, com ausência de exóticas arbóreas, sendo que na porção plana
inundável ocorre a macrófita Typha domingensis.
A MP26 é uma descontinuidade por ter sido plotada do lado oposto à MP25. A cobertura é
por Capoeira/pastagem que chega até as proximidades do lago, uma grande área
propícia para um programa de recuperação ambiental. Junto à rodovia, a MP27 é uma
continuação da anterior em direção ao balneário. A Floresta secundária está restrita a
uma faixa estreita na porção superior do Tabuleiro, enquanto em sua base é constituída
por um grande trecho dominado por árvores frutíferas, principalmente Mangifera indica,
Artocarpus heterophyllus, mas também as não frutíferas exóticas como Leucaena
leucocephalla e Acacia auriculiformis.

 FORMAÇÃO PIONEIRA SOB INFLUÊNCIA MARINHA (RESTINGA)
A Restinga se encontra em faixa estreita na extremidade da UC, a partir da divisa com a
empresa siderúrgica, sendo o terreno do Terciário o obstáculo à deposição marinha
(Figura 3.1.3.2.2-3), enquanto na porção onde o balneário se apresenta mais urbanizado,
a vegetação está limitada a Formação herbácea não inundável, constituindo
agrupamentos isolados ao longo da praia (Figura 3.1.3.2.2-4).
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Figura 3.1.3.2.2-3: Trecho da Restinga junto à siderúrgica (1) e ao longo do balneário (2),
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Os trechos analisados fitofisionomicamente na Restinga estão indicados na Figura
3.1.3.2.2-5 como E1, E2, E3 E4, E5 e E6, onde se encontra uma comunidade vegetal
enquadrada na Formação herbácea não inundável, apresentando espécies que avançam
sobre a praia até onde as ondas chegam e muitas vezes por elas erradicadas (Figura
3.1.3.2.2-6).
A composição florística é constituída por poucas espécies, quando comparada a outras
comunidades da Restinga, sendo representadas, dentre outras, por Ipomoea pes-capre,
Ipomoea imperatti, Canavalia rosea, Blutaparon portulacoides, Panicum racemosum,
Stenotaphrum secundatum, as quais, em sua totalidade, apresentam crescimento
rastejante. A organização dessa comunidade como tal ocorre ao longo da costa brasileira,
tendo suas espécies ampla distribuição geográfica (ARAUJO 2000).

Figura 3.1.3.2.2-5: Formação herbácea não inundável no Balneário Carapebus,
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-6: Formação herbácea não inundável no primeiro plano (1), com Blutaparon portulacoides, um
dos representantes da comunidade (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Nas proximidades da praia, em continuidade à comunidade herbácea, ocorre a Formação
arbustiva fechada não inundável, com seus representantes entrelaçados, quase
intransponíveis, principalmente por vários de seus representantes apresentarem
espinhos, como também detectado por Fabris & Pereira (1998) para uma Restinga de
Guarapari (Figura 3.1.3.2.2-7).

2

1

Figura 3.1.3.2.2-7: Formação arbustiva fechada não inundável em segundo plano (1), com Bromelia antiacantha
e Cereus pernambucensis, dois representantes espinhosos (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Dentre as espécies arbustivas se destaca Schinus terebinthifolius pela grande cobertura,
apresentando também distribuição ampla, em ambientes costeiros junto ao nível do mar,
até florestas de altitude (LORENZI 1992). Crescendo na mesma área, Jacquinia armillaris
aparece com seus indivíduos na maioria das vezes isolados, sendo mais facilmente
encontrada junto à linha da praia (Figura 3.1.3.2.2-8).
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Figura 3.1.3.2.2-8: Detalhe de Schinus terebinthifolius (1) e Jacquinia armillaris (2), na Formação arbustiva
fechada não inundável na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Espécies trepadeiras que ocupam a Formação arbustiva fechada não inundável são
também responsáveis pela cobertura na área, já que ocorrem em grande número de
indivíduos que crescem sobre os arbustos, algumas vezes formando uma cobertura
compacta, acarretando algum prejuízo à hospedeira. Destacam-se Oxypetalum banksii,
Cuscuta racemosa, Clitoria sp., Smilax rufescens e Stigmaphyllon ciliatum (Figura
CPM RT 002/10
Setembro/11

214

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

3.1.3.2.2-9), amostradas por Fabris & Pereira (1998) em formação similar no município de
Guarapari, no estado do Espírito Santo.
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Figura 3.1.3.2.2-9: Detalhe de Stigmaphyllon ciliatum (1) e Smilax rufescens em primeiro plano (2), na Formação
arbustiva fechada não inundável na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A Formação arbustiva em determinados trechos chega até a praia, não havendo algumas
vezes a Formação herbácea que a antecede, como em outros pontos. Neste caso, a
interrupção é feita pela couraça laterítica ferruginosa, que se encontra exposta em
algumas partes acima da zona de maré atual. A vegetação arbustiva é constituída por
Jacquinia armillaris, Sideroxylon obtusifolia, Schinus terebinthifolius, Maytenus obtusifolia,
Guapira pernambucensis e Senna pendula. Estas espécies são listadas por Pereira &
Araujo (2000) para as Restingas do Espírito Santo, exceto Senna pendula, que por sua
vez ocorre em outros ecossistemas, como na Floresta Estacional Semidecidual (RAMOS
et al. 2008). Porém, sua ocupação nessa área pode estar relacionada a seu caráter
ornamental (LORENZI 1995) e, com a proximidade do balneário, poderia ter proliferado
pela área, já que ali é constante. A ocorrência de Laguncularia racemosa nesse trecho de
Restinga, uma espécie obrigatória do Manguezal (SUGIYAMA 1995), provavelmente se
dá pela alta salinidade a que está sujeita, por ocorrer nessa área apenas na linha de
praia, onde não há uma faixa de areia entre o início da vegetação terrestre e o mar
(Figura 3.1.3.2.2-10). A presença de espécies do Manguezal na Restinga também foi
observada por Bastos (1996) na Ilha de Algodoal-Maiandeua, no Pará.
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Figura 3.1.3.2.2-10: Formação arbustiva fechada não inundável junto à couraça laterítica ferruginosa, com
representante de Laguncularia racemosa (1) e Senna pendula em estádio de floração (2), na APA Praia Mole,
município de Serra/ES.
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A proximidade da área com o balneário, onde há circulação intensa de pessoas pela trilha
que atravessa a Restinga longitudinalmente e perpendicularmente ao mar, favorece a
ocupação de espécies oportunistas, conhecidas como daninhas, ruderais ou invasoras
(LORENZI 1991), como Lantana camara e algumas espécies de gramíneas e ciperáceas.
A presença de Terminalia catappa jovem pode ser um indício de que foi plantada, já que
esta espécie é amplamente utilizada pela população para sombreamento, mas para a
vegetação que ali ocorre deverá haver problemas de sobrevivência, por serem em sua
maioria espécies heliófilas (Figura 3.1.3.2.2-11).
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Figura 3.1.3.2.2-11: Formação arbustiva fechada não inundável com a invasora Lantana camara (1) e a cultivada
Terminalia catappa (2) na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na porção mediana onde se encontra a trilha, as invasoras ocorrem com maior número de
espécies e em maior densidade. Além disto, algumas arbóreas, mas ainda de pequeno
porte, não mais que um metro, ao longo da trilha, parecem resultado de plantio no
programa de reflorestamento que ali ocorreu, como indicado pelas placas informativas
(Figura 3.1.3.2.2-12).
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Figura 3.1.3.2.2-12: Trilha percorrendo longitudinalmente a Restinga (1) com Cnidoscolus urens, uma invasora
(2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Na porção posterior dessa trilha a planície se estende por aproximadamente 50 metros
(Figura 3.1.3.2.2-13-1), sendo que além da trilha paralela ao mar, outras permitem acesso
à praia ou desta para o interior (Figura 3.1.3.2.2-13-2), estando ocupada por diferentes
espécies arbustivas, principalmente Schinus terebinthifolius que cresce por entre
inúmeros indivíduos de Allagoptera arenaria. Algumas árvores isoladas de Rapanea
parvifolia (Figura 3.1.3.2.2-13-3) e várias espécies mortas ainda em pé podem ser
encontradas, resultado de anelamento do seu tronco (Figura 3.1.3.2.2-13-4), objetivando
sua erradicação, provavelmente por serem espécies estranhas ao ambiente de Restinga.
Por entre os indivíduos que ali se desenvolvem naturalmente, são encontrados aqueles
que parecem resultado do reflorestamento ali ocorrido, onde foram identificadas espécies
características desse ecossistema.
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Figura 3.1.3.2.2-13: Vista geral da área após a trilha (1) com uma das trilhas que lhe dão acesso (2), onde
ocorrem árvores como Rapanea parvifolia (3) e espécies aneladas pelo manejo da área (4),
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na extremidade sul da UC, nas Estações 4 e 5, a Formação arbustiva fechada não
inundável se estende como nas demais partes, entretanto, aqui com predominância de
Allagoptera arenaria. Nesse trecho o terreno apresenta uma depressão possibilitando o
desenvolvimento de Hibiscus pernambucensis, planta encontrada no ecótono Manguezal
com ecossistemas adjacentes (OLIVEIRA-FILHO et al. 1993) (Figura 3.1.3.2.2-14). Esse
trecho continua para o sul, na divisa da UC, com uma plantação de Terminalia catappa,
sendo que, após a formação florestal, aparece novamente a Formação arbustiva fechada
não inundável em frente à área da siderúrgica (Figura 3.1.3.2.2-15).
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Figura 3.1.3.2.2-14: Formação arbustiva fechada não inundável no extremo sul da praia (1), onde ocorre
Hibiscus pernambucensis (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-15: Trecho com cultivo de Terminalia catappa (1) tendo continuidade a Formação arbustiva
fechada não inundável para o extremo sul da praia (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na Estação 1, no sentido norte, a trilha passa em determinado trecho sobre o Terciário,
onde vem ocorrendo degradação do terreno sob a ação do mar, fenômeno este
provavelmente antigo se considerada a falésia existente nessa área em alguns trechos a
oeste da trilha. Em outros esta se faz presente em ambas as margens, com alturas
variáveis, chegando ao máximo em torno de oito metros (Figura 3.1.3.2.2-16).
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Figura 3.1.3.2.2-16: Falésia com cobertura de vegetação, principalmente Allagoptera arenaria (1) e trecho que
vem sofrendo ação do mar (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A cobertura vegetal nas porções planas é mais desenvolvida que a da escarpa, onde
também ocorrem trechos desnudos, com espécies arbustivo-arbóreas representadas por
Capparis flexuosa, Dalbergia ecastophyllum, Sophora tomentosa, Inga laurina, Ziziphus
platyphyllus, Aureliana fasciculata, Tocoyena bullata, Coccoloba alnifolia, além da
palmeira Allagoptera arenaria (Figura 3.1.3.2.2-17).
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Figura 3.1.3.2.2-17: Escarpa da falésia com destaque para Mimusops coriacea (1) e Capparis flexuosa com
grande ocorrência na área (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Voltado para o Norte, as Estações 6 e 7 se encontram no entorno da Lagoa do Baú
(Figura 3.1.3.2.2-18), uma lâmina d’água de pequeno perímetro, em torno de 450 metros,
possuindo saída para o mar quando das marés mais altas ou grandes precipitações
pluviométricas.

CPM RT 002/10
Setembro/11

219

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Figura 3.1.3.2.2-18: Localização das Estações 6 e 7 no entorno da Lagoa do Baú, na APA
Praia Mole, município de Serra/ES.

Seu entorno é completamente urbanizado, não havendo vegetação terrestre arbórea
nativa, sendo os indivíduos desse porte plantas cultivadas (Figura 3.1.3.2.2-19). Apesar
dos aparentes esforços em melhoria da qualidade desse ambiente, o bordo do lago é
ocupado por diferentes espécies invasoras, como Salvinia biloba, Typha domingensis,
Alternanthera philoxeroides e algumas Poaceae, que poderão cobrir toda a sua superfície,
como mencionado por Lorenzi (1991) (Figura 3.1.3.2.2-20).
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Figura 3.1.3.2.2-19: Lagoa do Baú com vista para leste (1) e para oeste (2), na APA Praia Mole, município
de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-20: Entorno da Lagoa do Baú com informações de sua recuperação (1), e detalhe da
invasora Alternanthera philoxeroides (2) na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A entrada periódica da água do mar no lago, por abertura da barra, altera as condições de
salinidade, tendo propiciado a instalação e desenvolvimento de Hibiscus pernambucensis,
espécie que se desenvolve no ecótono de Manguezal ou mesmo em seu interior, assim
como Dalbergia ecastophyllum, que tem também preferencial por bordos do Manguezal
ou foz de rio onde esse ecossistema se encontra presente (BERLINI & REZENDE 2004).
Nos trechos em frente do balneário (Estação 8) (Figura 3.1.3.2.2-21), entre a praia e as
primeiras casas, ocorre uma planície mais desenvolvida; a vegetação constituída pela
Formação herbácea não inundável cobre todo o trecho não edificado, com trilhas em
direção à praia possibilitando acesso ao mar. Apesar da maior cobertura, ocorrem
interferências diversas que podem ser detectadas em curtos espaços (Figura 3.1.3.2.222).

Figura 3.1.3.2.2-21: Estação 8 no Balneário Carapebus, na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-22: Formação herbácea não inundável em frente ao balneário (E8), com acesso delimitado à
praia (1), enquanto em área contígua ocorrem várias ações antrópicas (2), na APA Praia Mole, município de
Serra/ES.

A Estação 9 se encontra na margem norte da Lagoa Carapebus, no trecho próximo onde
ocorre sua abertura para o mar (Figura 3.1.3.2.2-23). Nesse ponto a vegetação foi quase
totalmente suprimida ou vem sendo suprimida para instalação de bancos e árvores não
nativas que produzem sombra, como a Terminalia catappa. A vegetação natural está
restrita a alguns trechos do bordo, representada em sua maioria por Dalbergia
ecastophyllum (Figura 3.1.3.2.2-24), não caracterizando mais uma formação de Restinga
como descrito por Pereira (2003), mas, pela sua posição, pode-se enquadrar em
Formação arbustiva fechada não inundável.

Figura 3.1.3.2.2-23: Estação 9 no Balneário Carapebus, na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-24: Restinga junto à Lagoa Carapebus, nas proximidades do mar (1), onde a maioria dos
trechos se encontra antropizada (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

 DOMÍNIO DA FLORESTA OMBRÓFILA DENSA DE TERRAS BAIXAS
Na Figura 3.1.3.2.2-25 se encontra a área onde no passado ocorria a Floresta Ombrófila,
mas que hoje está restrita em parte às encostas e fundo de vale, tendo características
florística e estrutural provavelmente distintas da original, anterior à antropização, se
considerada a descrição de Saint-Hilaire (1974) que esteve no Brasil entre 1816-1822,
quando ao passar pelo Espírito Santo e tendo escalado o Mestre Álvaro diz, ao avistar a
planície:
“De um lado e de outro, colunas de fumaça subiam lentamente para o céu e mostravam onde
as matas iam ser substituídas por plantações úteis”.

Por outro lado, a literatura para a vegetação sobre o Terciário indica ocorrer uma grande
diversidade (PEIXOTO et al., 2008), não encontrada nesta análise.

Figura 3.1.3.2.2-25: Estações analisadas fitofisionomicamente na APA Praia Mole,
município de Serra/ES.
CPM RT 002/10
Setembro/11

223

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

A Estação 10 se encontra restrita a uma pequena faixa entre a Lagoa Carapebus e uma
rua que dá acesso à residência no entorno desse lago (Figura 3.1.3.2.2-26). A vegetação
nativa foi substituída por invasoras, em sua maior parte por espécies graminoides, que
chegam até o lago, sendo então substituídas por macrófitas, nesse caso, por Typha
domingensis (Figura 3.1.3.2.2-27), sendo exóticas as arbóreas que se encontram
enfileiradas, representadas por Acacia mangium.

Figura 3.1.3.2.2-26: Localização da Estação 10 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-27: Trecho da Estação 10 junto à Lagoa Carapebus, com espécies herbáceas e arbustivas
invasoras (1), tendo no bordo deste lago macrófitas (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Em continuidade para oeste da área, na Estação 11 (Figura 3.1.3.2.2-28), o bairro tem
suas construções avançando para o lago, estando as ruas chegando até o seu bordo. As
ruas não se encontram calçadas, há espécies nativas isoladas e entremeadas por
exóticas, principalmente frutíferas (Figura 3.1.3.2.2-29), o que foi constatado em várias
quadras no entorno dessa estação.
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Figura 3.1.3.2.2-28: Localização da Estação 11 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Prosseguindo para oeste, na Estação 12 (Figura 3.1.3.2.2-30), a situação é semelhante,
isto é, as ruas chegam até as proximidades do lago, com seu final ocupado por moradias,
que chegam a eliminar totalmente a vegetação nativa, que é substituída por arbustos
ornamentais e árvores frutíferas até a lâmina d’água (Figura 3.1.3.2.2-31).
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Figura 3.1.3.2.2-29: Trecho da Estação 11 com moradias (1), estando as espécies nativas isoladas entre as
cultivadas (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-30: Localização da Estação 12 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

1

2

Figura 3.1.3.2.2-31: Trecho da Estação 12 com moradias (1), que alcançam o bordo do lago (2), na APA
Praia Mole, município de Serra/ES.

O fundo do vale, na Estação 13 (Figura 3.1.3.2.2-32), não apresenta sinais de inundação
em virtude de sua ocupação, onde construções vêm sendo instaladas. A vegetação se
encontra erradicada, substituída em grande parte por pastagens nas encostas e mesmo
no fundo do vale (Figura 3.1.3.2.2-33).
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Figura 3.1.3.2.2-32: Localização da Estação 13 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

1

2

Figura 3.1.3.2.2-33: Trecho da Estação 13 com moradias no fundo do vale (1), circundadas por pastagens e
espécies exóticas (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Ao longo de certo trecho da rodovia que chega até Carapebus (Estação 14) (Figura
3.1.3.2.2-34), a vegetação marginal é constituída por uma mata de pequeno porte, em
torno de seis metros, restrita à porção mais alta com maioria de seus indivíduos formada
por Leucaena leucocephalla e Gochnatia polymorpha, que se encontram afastados e
entremeados por espécies invasoras de pequeno porte, originando uma Floresta
secundária (Figura 3.1.3.2.2-35). Em direção ao fundo do Tabuleiro as árvores pertencem
a espécies frutíferas cultivadas, fazendo parte da porção posterior das residências
opostas à rodovia.
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Figura 3.1.3.2.2-34: Localização da Estação 14 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-35: Trecho da Estação 14 ao lado da rodovia de acesso a Carapebus (1) com vegetação de
pequeno porte constituída por exóticas ao ecossistema (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Ainda na rodovia de acesso a Carapebus, um trecho às suas margens é destituído de
vegetação nativa (Estação 15) (Figura 3.1.3.2.2-36), constituindo uma pastagem
entremeada por espécies arbustivas, que se estende das porções mais altas até as
proximidades do lago, sendo que o trecho voltado para norte se apresenta coberto por
vegetação arbórea, assim como para oeste, mas em área da siderúrgica, fora da UC
(Figura 3.1.3.2.2-37). Em parte da região do pasto existe indício de cultivo, não
identificado, assim como via de acesso a partir da rodovia, embora em precário estado de
conservação, como se estivesse abandonado ou sendo utilizados animais de montaria
para deslocamento na área.
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As Estações 16 e 17 se encontram no Bairro Cidade Continental, onde a vegetação
arbórea chega até as proximidades do anel que o circunda (Figura 3.1.3.2.2-38). Na
Estação 16 a encosta chega até próximo à rua, mas ocorrem partes planas onde foram
introduzidas árvores exóticas ornamentais (Ficus elastica) e frutíferas (Mangifera indica);
entretanto, o lixo é uma constante em grande trecho. No bordo são comuns Coccoloba
alnifolia e Xylopia sericea, e entre estas as exóticas Leucaena leucocephalla e Acacia
auriculiformis (Figura 3.1.3.2.2-39).

Figura 3.1.3.2.2-36: Localização da Estação 15 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-37: Estação 15 marginal à rodovia de acesso a Carapebus com pastagem (1) terminando no
lago onde às suas margens ocorre uma mata (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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A Estação 17 está posicionada no sentido oposto à estação anterior, sendo o trecho entre
ambas muito semelhante fitofisionomicamente, onde também ocorre uma porção plana,
entre o anel e a encosta, com arbóreas exóticas, sendo algumas delas frutíferas,
enquanto as espécies da floresta, nesse bordo, são formadas principalmente por Protium
icicariba e Pera ferruginea. Nessa área, sobre as árvores pode ser encontrada Lundia
cordata, uma trepadeira que promove grande cobertura, algumas vezes não deixando à
mostra a porção superior da copa das árvores. A presença de lixo de origem diversa é
uma constante nesse bordo, ora depositado na porção plana junto ao anel rodoviário, ora
lançado na encosta para o interior da mata (Figura 3.1.3.2.2-40).

Figura 3.1.3.2.2-38: Localização das Estações 16 e 17 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-39: Trecho da Estação 16 circundando o Bairro Cidade Continental, com espécies exóticas
adjacente à mata (1) e interferências, principalmente lixo (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-40: Trecho da Estação 17 junto ao anel que circunda o Bairro Cidade Continental, com porção
florestal adjacente (1) mas com interferências, principalmente lixo (2),
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Permanecendo no bordo da floresta na Cidade Continental, a Estação 18 (Figura
3.1.3.2.2-41) se encontra parte em região plana, mas tendo continuidade por uma encosta
de pequeno declive até o fundo do Tabuleiro, onde nesse ponto o lago se faz presente. A
floresta na porção basal se apresenta mais desenvolvida; entretanto, em virtude da pouca
declividade do trecho vêm ocorrendo ocupações aparentemente irregulares, chegando
algumas vezes até a lâmina d’água, com construções ou simples demarcações de lotes
onde a vegetação foi completamente suprimida (Figura 3.1.3.2.2-42).

Figura 3.1.3.2.2-41: Localização da Estação 18 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-42: Trecho da Estação 18 com demarcação de lote no primeiro plano (1) e trecho com
construção (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A Estação 19 se encontra nas proximidades da Lagoa Carapebus (Figura 3.1.3.2.2-43),
na encosta do Tabuleiro que aqui se apresenta com pequeno declive do alto até a lâmina
d’água. Um grande trecho nessa área se encontra destituído de vegetação nativa, tendo
junto ao bordo do lago espécies graminoides com arbustos isolados. Algumas vezes o
terreno está limpo provavelmente em função de acesso ao lago por barco (Figura
3.1.3.2.2-44).

Figura 3.1.3.2.2-43: Localização da Estação 19 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-44: Porção da Estação 19 junto ao lago (1) onde o terreno se apresenta desnudo, com
vegetação herbácea ou arbustos isolados (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A vegetação graminoide que se encontra na área é formada principalmente por Panicum
maximum além de uma espécie de Brachiaria sp., que avança até certo ponto da
plantação de Mangifera indica que ali também ocorre. Esse cultivo ocupa uma área em
torno de 160 x 130 metros de área, não havendo no seu interior espécies nativas do
ecossistema considerado. Na porção sul dessa área, entre o cultivo e o lago, tem início
uma formação florestal na porção mais íngreme do bordo (Figura 3.1.3.2.2-45), onde
podem ser encontradas além das exóticas Acacia auriculiformis, Leucaena leucocephalla
e Syzygium jambolanum, as nativas que são representadas por Inga sp., Cybistax
antissyphilitica, Cupania sp., Tapirira guianensis, Protium icicariba, Byrsonima sericea,
Miconia albicans, Pera ferruginea, Maytenus obtusifolia, Tabernaemontana lactea,
Tocoyena bullata. Sobre as árvores, a trepadeira Lundia cordata; e nas proximidades do
lago, em terreno alagado, a samambaia Acrostichum danaefolium e a lenhosa Annona
glabra.
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Figura 3.1.3.2.2-45: Área graminoide junto ao cultivo de Mangifera indica (1) tendo na base uma formação
florestal nas proximidades do lago (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Em outro ponto, a área cultivada termina num campo de futebol (Figura 3.1.3.2.2-46) onde
o terreno em parte foi terraplenado e, junto deste, nas proximidades do lago, há uma
vegetação arbórea constituída em parte por espécies exóticas como Acacia auriculiformis
e Syzygium jambolanum. Nesse trecho várias espécies foram plantadas, sendo que de
maneira isolada podem ser encontradas Pera ferruginea, Schinus terebinthifolius e
Coccoloba alnifolia, provavelmente remanescentes da vegetação que ocupava aquela
área.
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Figura 3.1.3.2.2-46: Campo de futebol junto ao cultivo de Mangifera indica (1), tendo uma pequena área oposta
com formação florestal (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A Estação 20 se encontra em trecho onde a floresta remanescente continua sofrendo
intervenções (Figura 3.1.3.2.2-47), com ocupação por moradia e, aparentemente, sítios
pelas espécies cultivadas como Musa paradisiaca e Cocos nucifera, além de produtos
que são colocados à venda, estando atualmente a vegetação nativa restrita às porções
mais próximas do lago (Figura 3.1.3.2.2-48).
Continuando no bordo a partir da última estação, mais a oeste, a Estação 21 fica no final
de uma rua que chega até as proximidades do lago (Figura 3.1.3.2.2-49), e, apesar de o
asfalto terminar antes, esta tem prosseguimento sem cobertura asfáltica. O entorno
possui uma porção florestal que está restrita atualmente à metade da área, entre a rua e o
lago, por ocupação com construções ou demarcações de lotes.
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Figura 3.1.3.2.2-47: Localização da Estação 20 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-48: Sítio na Estação 20 (1) com áreas cultivadas (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A erradicação da vegetação e ocupação da área não é inibida, mesmo com a placa
indicativa do IBAMA indicando que se trata de área de conservação. A rua de acesso até
o lago, não pavimentada, tem cobertura vegetal predominantemente graminoide (Figura
3.1.3.2.2-50).
No entorno da rua sem cobertura asfáltica podem ser encontrados Pera ferruginea,
Byrsonima sericea, Xylopia sericea, Coccoloba alnifolia e Gochnatia polymorpha,
caracterizando esta última o estado secundário da área. As interferências detectadas na
visita estão limitadas a trilhas para o interior da mata, trechos queimados com aspecto de
fogueira e, mais para o bordo do lago, a vegetação arbórea é podada ou eliminada para
estabelecimento de trilhas junto à massa d’água, provavelmente para circulação em
direção aos “pesqueiros”. Nesse bordo foram identificadas Byrsonima sericea, Tapirira
guianensis e Coccoloba alnifolia (Figura 3.1.3.2.2-51) como espécies arbóreas, mas
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ocorrem aquelas herbáceas características de ambientes inundáveis, como as
pertencentes principalmente a Cyperaceae e algumas Poaceae.

Figura 3.1.3.2.2-49: Localização da Estação 21 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-50: Estação 21 com placa do IBAMA (1), com rua de acesso ao lago (2), na APA Praia Mole,
município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-51: Antropização na Estação 21 com queimada (1) e erradicação da vegetação nos bordos do
lago (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Uma das maiores interferências observadas se encontra na Estação 22 (Figura 3.1.3.2.252), por estar ocorrendo aterro para o fundo do vale, apesar de não contar com a
vegetação nativa nesse trecho, sendo esta constituída por espécies graminoides e
apenas no fundo do vale um conjunto de arbustos enfileirados. Para o aterro é utilizado
material de demolição, e mesmo grande quantidade de pneus é lançada na base, não
parecendo ser utilizados para escoramento ou algo semelhante, estando simplesmente
empilhados desordenadamente, como se estivessem sido jogados a partir do topo da
intervenção. Ao redor dessa área se pode notar que ocorrem intervenções no sentido de
ocupação residencial, chegando às delimitações do terreno e mesmo a algumas casas ao
fundo do vale (Figura 3.1.3.2.2-53).

Figura 3.1.3.2.2-52: Localização da Estação 22 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-53: Aterro do vale na Estação 22 (1) e ocupação da área para residências (2),
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Da área anteriormente analisada até a Estação 23 e 24 (Figura 3.1.3.2.2-54), o bordo
voltado após o anel rodoviário até a mata está sendo ocupado. As intervenções
continuam tendo o mesmo caráter, ou seja, são construções ou demarcações do terreno
com cercas ou mesmo muros.

Figura 3.1.3.2.2-54: Localização das Estações 23 e 24 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A partir do anel viário em direção à Estação 23, o bordo se encontra alterado, com cortes
e maiores intervenções na mata que podem ser detectadas, com erradicação da
vegetação formando uma área retangular, provavelmente para ocupação com moradia
(Figura 3.1.3.2.2-55). Nesse trecho a vegetação remanescente se apresenta em torno de
cinco metros de altura, com indivíduos esparsos principalmente de Gochnatia
polymorpha, indicando seu caráter secundário. Uma das espécies com maior número de
indivíduos é Pera ferruginea, mas também são encontradas Coccoloba alnifolia, Protium
icicariba e Inga sp., dentre outras.
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Figura 3.1.3.2.2-55: Trecho com vegetação erradicada 1), na trilha para o interior da mata (2),
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Continuando essa trilha em direção à Estação 24, em desnível topográfico para baixo, a
vegetação apresenta maior porte que aquela da parte alta, parecendo estar mais
conservada, havendo também maior diversidade, pelo menos fitofisionomicamente. Nesse
caminho foram identificadas Tapirira guianensis, Byrsonima sericea, Protium icicariba,
Andira legalis, Xylopia sericea, Dictyoloma vandellianum, Gochnatia polymorpha,
Eschweilera ovata. A trilha leva até uma área aberta na mata e se encontra cercada com
folha de palmeira, que pelas suas características é utilizada para práticas religiosas,
porém não foram encontrados objetos que pudessem confirmar tal suposição, a não ser
inscrições em um afloramento rochoso e uma placa pendurada no caminho, com dizeres
religiosos (Figura 3.1.3.2.2-56).
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Figura 3.1.3.2.2-56: Trilha na Estação 24 com Inscrições na rocha (1) com acesso no final a uma área aberta no
interior da mata (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Dando continuidade em direção oeste, a Estação 25 (Figura 3.1.3.2.2-57) foi estabelecida
em área muito degradada, com interferência no sedimento, onde existe um lixão. Uma
grande parte da área se encontra desnuda, estando a vegetação arbórea restrita às
proximidades da base da formação, assim mesmo com indivíduos esparsos, de baixa
estatura, em torno de seis metros, e sinais evidentes de erradicação de plantas no seu
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interior pelas clareiras observadas, chegando a mata até os tanques da CESAN, cujo
entorno também se encontra degradado.

Figura 3.1.3.2.2-57: Localização da Estação 25 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

As espécies voltadas para o anel viário são constituídas basicamente por exóticas, como
Leucaena leucocephalla e frutíferas cultivadas, representadas por Mangifera indica e
Anacardium occidentale, além de espécies subarbustivas e herbáceas invasoras (Figura
3.1.3.2.2-58).
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Figura 3.1.3.2.2-58: Área desprovida de vegetação na Estação 25 (1) com espécies invasoras e exóticas (2),
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A Estação 26 se encontra nas proximidades de um campo de futebol, estabelecido entre o
anel viário e a mata, já que nesse ponto o terreno é topograficamente plano, enquanto a
Estação 27 se encontra na margem oposta dessa mata (Figura 3.1.3.2.2-59).
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Figura 3.1.3.2.2-59: Localização das Estações 26 e 27 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

No entorno do campo de futebol, na Estação 26, ocorre uma mata com grande número de
indivíduos de Acacia auriculiformis e Leucaena leucocephalla, sendo que a trepadeira
Lundia cordata aparece também de maneira expressiva sobre a copa das árvores (Figura
3.1.3.2.2-60).
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Figura 3.1.3.2.2-60: Campo de futebol na Estação 26 (1) com vegetação arbórea adjacente constituída
principalmente por exóticas, coberta pela trepadeira Lundia cordata (2), na APA Praia Mole, município de
Serra/ES.

No lado oposto à área acima descrita se encontra a Estação 27, onde o bordo da mata é
constituído por espécies arbóreas (Figura 3.1.3.2.2-61), como Coccoloba alnifolia,
Cybistax antissyphilitica, Cupania sp., Tapirira guianensis, Himatanthus phagedaenicus,
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Eschweilera ovata, Protium icicariba e arbustivas como Byrsonima sericea e Miconia
albicans (Figura 3.1.3.2.2-62).
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Figura 3.1.3.2.2-61: Bordo com espécies arbóreas na Estação 27, representadas por Tapirira guianensis (1) e
Protium icicariba, (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-62: Bordo com espécies arbustivas na Estação 27, representadas por Byrsonima sericea (1) e
Miconia albicans, (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

As exóticas estão representadas por Leucaena leucocephalla, Musa paradisiaca, Acacia
auriculiformis e Acacia mangium (Figura 3.1.3.2.2-63). Entre as trepadeiras que cobrem
em grande proporção a copa das árvores, foram identificadas Lundia cordata, Cissus cf.
verticillata, Urvillea sp. e Sparattanthelium botocudorum (Figura 3.1.3.2.2-64). Nesse
bordo foram ainda encontrados por longos trechos Mimosa caesalpiniifolia, Leucaena
leucocephalla e Gochnatia polymorpha. De maneira isolada, um indivíduo de Ficus sp.
chama atenção pelo porte.
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Figura 3.1.3.2.2-63: Bordo com espécies exóticas na Estação 27, representadas por Musa paradisiaca (1) e
Acacia mangium, (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-64: Bordo com espécies trepadeiras na Estação 27, representadas por Cissus cf. verticillata (1)
e Lundia cordata, (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na trilha em direção ao fundo do vale foram identificadas Xylopia sericea, Pera ferruginea,
Eschweilera ovata, Byrsonima sericea, Allagoptera arenaria, Coccoloba alnifolia e Attalea
humilis com grande número de indivíduos (Figura 3.1.3.2.2-65). Nesse ponto o lago não
se encontra presente, mas se pode perceber a água que percorre o fundo, deixando a
área muito úmida, sendo que esta segue para as porções mais baixas, onde vai constituir
o lago.
Entre o bordo e a rua, em grandes trechos ocorrem inúmeras espécies invasoras, a
maioria Poaceae, mas se destacam na paisagem os arbustos de Ricinus communis.
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Figura 3.1.3.2.2-65: Fundo do vale na Estação 27 (1) com um dos representantes arbóreos, Xylopia sericea (2),
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A Estação 28 está posicionada em continuidade com a anterior, mas agora em sua base
já se encontra água aflorada, constituindo o Lago de Carapebus (Figura 3.1.3.2.2-66).

Figura 3.1.3.2.2-66: Localização da Estação 28 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

O bordo dessa formação florestal se apresenta com alto grau de antropização (Figura
3.1.3.2.2-67), onde são encontradas inúmeras invasoras herbáceas, mas principalmente
trepadeiras como Cissus af. verticillata que estão sobre as árvores em grande número e
espécies, tornando quase impenetrável a entrada na mata, a não ser com interferência.
Nesse trecho foram identificadas no bordo Jacaranda puberula, Myrcia fallax, Coccoloba
alnifolia, Xylopia sericea, esta, muito acima do dossel naquela área. Em virtude da alta
densidade e cobertura das trepadeiras, deverá ocorrer interferência no sentido de manejo
de espécies com esse hábito para manter a integridade da vegetação.
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Figura 3.1.3.2.2-67: Bordo da Estação 28 com espécies de baixo porte, mas com destaque para Xylopia sericea
em virtude de sua altura (1), além da proliferação de trepadeiras (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

As Estações 29 e 30 (Figura 3.1.3.2.2-68) se encontram em uma faixa com vegetação em
bom estado de conservação, se considerados os demais trechos percorridos, apesar das
interferências produzidas pela trilha ali existente, que favorece a entrada de espécies
invasoras bem como corte de árvores de pequeno porte.

Figura 3.1.3.2.2-68: Localização das Estações 29 e 30 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

O bordo na Estação 29 se apresenta com árvores de maior porte, apesar de existirem
representantes exóticos, como Acacia mangium. Entretanto, as nativas estão
representadas por Pera ferruginea, Byrsonima sericea, Inga sp., Eschweilera ovata,
Schinus terebinthifolius e Himatanthus phagedaenicus, ocorrendo com grande densidade,
característica de áreas em recuperação, se considerada a presença também da pioneira
Gochnatia polymorpha (Figura 3.1.3.2.2-69). Na trilha em direção ao lago foram
identificadas Ouratea cuspidata, Xylopia sericea, Protium icicariba, Coccoloba alnifolia,
Pera ferruginea, Himatanthus phagedaenicus, Rapanea guianensis, Myrcia fallax,
Dictyoloma vandellianum, Cupania sp., chegando a ocorrer também junto ao lago.
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Figura 3.1.3.2.2-69: Bordo da Estação 29 voltado para o anel viário com grande diversidade (1), mas com
Gochnatia polymorpha indicando seu caráter secundário (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na Estação 30 voltada para o lago (Figura 3.1.3.2.2-70), a floresta se apresenta mais bem
conservada; entretanto, trilhas podem ser vistas de pontos em pontos, que levam
provavelmente a população até os pontos de pescaria, não havendo indício de
extrativismo, a não ser interferências nos locais para essa atividade.
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Figura 3.1.3.2.2-70: Bordo da Estação 30 voltado para o lago (1), com Ouratea cuspidata, um representante
arbustivo (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

As Estações 31 e 32 se encontram em área com uma porção florestal bem desenvolvida;
entretanto, grandes interferências ali estão instaladas, pela presença de atividades da
CESAN (Figura 3.1.3.2.2-71).
Na Estação 31, em seu bordo e na trilha que avança para o interior da floresta (Figura
3.1.3.2.2-72), foram identificadas espécies arbóreas, representadas por Clusia spiritusanctensis, Pera ferruginea, Coccoloba alnifolia, Myrsine parvifolia, Posoqueria latifolia e
Miconia prasina, mas também espécies exóticas a esse ambiente como Leucaena
leucocephalla e Acacia auriculiformis (Figura 3.1.3.2.2-73).
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Figura 3.1.3.2.2-71: Localização das Estações 31 e 32 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-72: Vista geral da Estação 31 (1) e a trilha para o fundo do vale, (2), na APA Praia Mole,
município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-73: Clusia spiritu-sanctensis um representante arbóreo na Estação 31(1) e Miconia prasina um
arbustivo (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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A trilha que chega até o fundo do vale, na Estação 32, é formada em determinados
trechos por aterro, que foi necessário para suprir as atividades de engenharia que ali são
desenvolvidas, como uma calha e manilhamentos (Figura 3.1.3.2.2-74), já que essa área
sofre alagamentos e mesmo a condição permanente de água, que necessitou também da
construção de uma ponte no trecho alagado (Figura 3.1.3.2.2-75).
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Figura 3.1.3.2.2-74: Obras de engenharia na Estação 32 representada por uma calha (1) e tubulação de esgoto
(2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-75: Na Estação 32, sua porção mais baixa é alagada, onde ocorre uma ponte (1), tendo neste
trecho Calophyllum brasiliensis, uma espécie deste ambiente (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na porção mais baixa ocorrem espécies características de ambiente inundado, como
Calophyllum brasiliensis, Sapium glandulatum, Henriettia succosa, Sloanea garckeana e a
escandente Thoracocarpus bissectus (Figura 3.1.3.2.2-76).
O trecho também deve receber esgoto, já que este pode ser identificado na porção
inundada e mesmo nas inscrições de tampas metálicas de tubulações que por ali passam.
Espécies exóticas foram identificadas nessa área, como Acacia auriculiformis e
Artocarpus heterophyllus, sendo que, apesar da interferência, essas espécies apresentam
alta capacidade de reprodução, tornando-se invasoras de ambientes, além de que a
segunda apresenta alelopatia (PERDOMO & MAGALHÃES 2007; BLUM et al. 2008) .
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Figura 3.1.3.2.2-76: Sapium glandulatum uma espécie da porção alagada na Estação 32 (1), assim como
Thoracocarpus bissectus (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

As Estações 33 e 34 (Figura 3.1.3.2.2-77) se encontram em área onde não há
alagamento no fundo do vale, enquanto na porção alta se apresentam urbanizadas
(Estação 34) com ciclovia e calçada, isoladas da vegetação por uma cerca (Figura
3.1.3.2.2-78), onde a vegetação no bordo apresenta as exóticas Acacia auriculiformis,
Acacia mangium e Leucaena leucocephalla. Entre as nativas se destaca Pera ferruginea
pelo número de indivíduos.

Figura 3.1.3.2.2-77: Localização das Estações 33 e 34 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na Estação 35 (Figura 3.1.3.2.2-79) quando o terreno é plano entre a cerca e a mata,
tendo ainda ocorrido interferência na vegetação arbórea, há ocupação da área por
espécies invasoras como Ricinus communis, Luffa sp., Panicum maximum e diversos
representantes de Poaceae e Cyperaceae (Figura 3.1.3.2.2-80). Essas espécies
interferem no estabelecimento de plantas impedindo ou dificultando a regeneração natural
(LORENZI 1991), além do fato de uma trepadeira (Malpighiaceae) promover o
recobrimento das árvores, podendo acarretar a morte destas por falta de luminosidade.
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Figura 3.1.3.2.2-78: Vista geral do bordo da Estação 33 tendo ao fundo a Estação 34 (1) e o bordo urbanizado
na Estação 33 (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Figura 3.1.3.2.2-79: Localização da Estação 35 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Figura 3.1.3.2.2-80: Vista geral do bordo da Estação 35 (1), mas com trechos onde uma espécie de
Malpighiaceae cobre a vegetação arbórea (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Na Figura 3.1.3.2.2-81 estão distribuídas as Estações 36, 37 e 38, onde no fundo do
Tabuleiro não ocorre alagamento, sendo circundada por equipamentos urbanos em fase
de acabamento.
Na Estação 36, em sua porção plana, o terreno se encontra descaracterizado com relação
à vegetação nativa, tendo ali espécies frutíferas como Eugenia uniflora e Psidium guajava,
assim como exóticas representas por Leucaena leucocephalla e Acacia auriculiformis
(Figura 3.1.3.2.2-82). No trecho onde não há sombreamento, a cobertura é feita por
Poaceae invasoras. Espécies nativas observadas foram Andira legalis, Cecropia sp. e
Inga sp. Nesse trecho não foram encontradas trilhas para o interior da mata,
provavelmente por não ocorrer o lago no fundo do Tabuleiro.

Figura 3.1.3.2.2-81: Localização das Estações 36, 37 e 38 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-82: Vista geral do bordo da Estação 36 junto ao equipamento urbano em fase de construção
(1), com Leucaena leucocephalla (2) um dos representantes exóticos, na APA Praia Mole, município de
Serra/ES.
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O equipamento urbano tem seu término na Estação 37 (Figura 3.1.3.2.2-83), onde
também ocorre um depósito de lixo que se estende para o interior da mata.
A vegetação do bordo em grande extensão longitudinal é constituída quase que
exclusivamente por Leucaena leucocephalla (Figura 3.1.3.2.2-84), apesar de esta não
penetrar para o interior da mata, onde ocorre uma floresta de grande porte, em torno de
12 metros de altura, em encosta íngreme até o fundo do vale.
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Figura 3.1.3.2.2-83: Estação 37 onde termina o equipamento urbano (1) com depósito de lixo no seu entorno (2),
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-84: Concentração de Leucaena leucocephalla no bordo da Estação 37 (1) e a encosta
diversificada (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Após interrupção da calçada esta continua na Estação 38 (Figura 3.1.3.2.2-85), onde a
grande população de Leucaena leucocephalla continua presente; entretanto, no bordo as
espécies nativas estão presentes com Coccoloba alnifolia, Eschweilera ovata, Xylopia
sericea, Inga sp., Tapirira guianensis, Pera ferruginea, Cybistax antissyphilitica. Nesse
trecho também podem ser encontradas Acacia auriculiformis, Mangifera indica e Licania
tomentosa, todas provavelmente resultantes de plantio naquela área.
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As Estações 39, 40 e 41 estão representadas na Figura 3.1.3.2.2-86. Na Estação 39 a
floresta não se encontra nas proximidades da rua, sendo que toda a encosta é coberta
por Poaceae, formando uma pastaria, enquanto a floresta tem seu início a partir do fundo
do Tabuleiro em direção oposta a essa Estação (Figura 3.1.3.2.2-87).
A Estação 40 é uma continuação da Estação anterior, onde a encosta também se
encontra com cobertura graminoide (Figura 3.1.3.2.2-88) com evidente regeneração de
lenhosas.
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Figura 3.1.3.2.2-85: Bordo da Estação 38 com Leucaena leucocephalla (1) e trecho com maior diversidade (2),
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Figura 3.1.3.2.2-86: Localização das Estações 39, 40 e 41 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-87: Estação 39 formada por um bordo graminoide (1) estando a floresta restrita à encosta
oposta (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-88: Estação 40 com encosta graminoide até a floresta, no segundo plano (1), onde ocorre
regeneração de espécies lenhosas (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Em continuação à Estação anterior, o bordo destituído de vegetação deixa de existir na
Estação 41 (Figura 3.1.3.2.2-89), tendo início novamente a formação florestal, que nesse
ponto se apresenta mais diversificada, com representantes nativos de Tapirira guianensis,
Xylopia sericea, Zanthoxylum rhoifolium, Balizia pedicellaris, Dictyoloma vandellianum,
Eschweilera ovata, dentre outros.
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Figura 3.1.3.2.2-89: Estação 41 com sua diversidade representada por Dictyoloma vandellianum (1) e Balizia
pedicellaris (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

As Estações 42 e 43 estão indicadas na Figura 3.1.3.2.2-90, sendo que na Estação 42
pode ser constatado um grande trecho com ausência de vegetação nativa na encosta,
cuja cobertura por Poaceae constitui uma pastagem onde ocorrem árvores isoladas. A
porção graminoide se estende até o fundo do vale, onde se encontra a floresta, que pelas
espécies Symphonia globulifera e Calophyllum brasiliensis se pode inferir que se trata de
uma floresta periodicamente inundada. Esta tem início junto ao lago, que aqui é coberto
totalmente por Pistia stratiotes e Eichhornea crassipes (Figura 3.1.3.2.2-91).
A Estação 43 está inserida em uma fazenda, não ocorrendo vegetação nativa nas
porções mais próximas do anel viário (Figura 3.1.3.2.2-92). Esta se encontra junto ao
fundo do vale. Na pastagem são encontrados remanescentes arbustivos e arbóreos, mas
com distribuição esparsa.

Figura 3.1.3.2.2-90: Localização das Estações 42 e 43 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-91: Estação 42, tendo ao fundo a floresta periodicamente inundada e o lago (1), e na floresta,
Symphonia globulifera (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-92: Estação 43 na área de uma fazenda (1) com árvores dispersas na pastagem (2)
na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Entre a estação anterior e a Estação 44 (Figura 3.1.3.2.2-93) não há acesso a floresta,
por ocorrer habitações diversas ao longo da Rodovia que chega a Bicanga. A área se
encontra muito alterada em seu bordo, com lançamento de esgoto e ocupação com
depósito de material argiloso, utilizado provavelmente por uma empresa nas
proximidades, que se encontra delimitada por um muro isolando a rua desse material,
sendo que ao fundo se encontra a porção florestal. Na porção central a vegetação sofreu
intervenções, havendo trechos com árvores frutíferas desenvolvidas contornadas por
arbustos e herbáceas. Outros trechos são mais bem conservados, mas de maneira geral
a alteração se faz em toda porção oeste a partir dessa estação.
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Figura 3.1.3.2.2-93: Localização da Estação 44 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

No bordo da floresta, apenas espécies não nativas da área, como Acacia auriculiformis,
Mimosa caesalpiniifolia e Leucaena leucocephalla. As frutíferas são aqui representadas
por Artocarpus heterophyllus e Mangifera indica que se encontram nas proximidades do
trecho murado, onde também são lançados lixos de diferentes origens (Figura 3.1.3.2.294).
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Figura 3.1.3.2.2-94 – Trecho da Estação 44 altamente degradado por lixo e esgoto (1), estando em parte isolado
por muro (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Todo o entorno da Estação 45 (Figura 3.1.3.2.2-95) se encontra alterado, havendo trilhas,
depósito de lixo e áreas demarcadas com cercas, estando a vegetação aqui totalmente
comprometida.
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Figura 3.1.3.2.2-95: Localização da Estação 45 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

As espécies nas proximidades da rua (Figura 3.1.3.2.2-96), única possibilidade de
analisar a vegetação em função das cercas ali existentes, são constituídas de árvores
exóticas isoladas, principalmente Leucaena leucocephalla, estando grande parte da área
com cobertura por espécies ruderais, que se desenvolvem no entorno de trilhas e ao meio
do lixo ali depositado.
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Figura 3.1.3.2.2-96: Estação 45 com longo trecho alterado (1), tendo espécies ruderais e lixo ocupando a área
(2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na Estação 46 (Figura 3.1.3.2.2-97) a situação é semelhante à anterior com relação ao
acesso à área. A vegetação recebe esgoto proveniente das ruas, que corre a céu aberto,
sendo que em toda a orla da rua, Mimosa caesalpiniifolia é a espécie predominante, não
havendo no entorno registro de uma floresta, mas apenas espécies herbáceas e
arbustivas ruderais (Figura 3.1.3.2.2-98).
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Figura 3.1.3.2.2-97: Localização da Estação 46 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-98: Trecho da rua junto à Estação 46 com esgoto a céu aberto (1), tendo no bordo grande
população de Mimosa caesalpiniifolia (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

As Estações 47 e 48 estão indicadas na Figura 3.1.3.2.2-99, sendo que ambas se
encontram nas proximidades da praia, estando mais bem conservadas em sua porção
basal, junto à Lagoa de Carapebus. Na Estação 47 o bordo junto à rua está muito
degradado, alguns pontos cercados, não havendo acesso a partir da via, mas é possível
identificar grande quantidade de Leucaena leucocephalla, além de frutíferas diversas
(Figura 3.1.3.2.2-100).
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A estreita faixa de vegetação na Estação 48 tem sua porção superior constituída por
espécies exóticas em sua maioria. Grande parte da encosta também não apresenta
cobertura contínua, mas grandes clareiras por erradicação da vegetação nativa, que por
sua vez é substituída por ruderais ou lenhosas, como Leucaena leucocephalla e Acacia
mangium. No ponto amostral se destaca, pelo porte, dois exemplares de Ficus hirsuta
(Figura 3.1.3.2.2-101). Na base do Tabuleiro, nesse ponto, o terreno se apresenta plano,
com entrada de água proveniente da lagoa, favorecendo o desenvolvimento de Typha
domingensis.

Figura 3.1.3.2.2-99: Localização das Estações 47 e 48 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-100: Estação 47 cujo bordo está degradado (1) sendo parte de suas espécies frutíferas
cultivadas (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-101: Estação 48 com espécies exóticas, Acacia mangium (1) e grandes árvores de Ficus hirsuta
(2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

As Estações 49 e 50 (Figura 3.1.3.2.2-102) estão posicionadas na porção superior da
falésia, junto às residências.

Figura 3.1.3.2.2-102: Localização das Estações 49 e 50 na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na Estação 49 pode-se avistar a cobertura vegetal na encosta da falésia, constituída por
elementos herbáceos em sua maioria (Figura 3.1.3.2.2-103). Crescem entre as Poaceae
algumas vezes exóticas como Leucaena leucocephalla, Terminalia catappa e Cocos
nucifera, mas ocorrem também espécies encontradas na Restinga, como Ipomoea pescapre, Schinus terebinthifolius e Allagoptera arenaria.
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Figura 3.1.3.2.2-103: Cobertura vegetal na Estação 49 (1) com Allagoptera arenaria, Cocos nucifera, Terminalia
catappa (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A Estação 50 em outro ponto da falésia, de onde também se avista a planície litorânea
(Figura 3.1.3.2.2-104), apresenta nesse ponto cobertura vegetal maior, constituída por
espécies de maior porte como Ficus sp., mas com alto grau de degradação, como indica a
ocorrência de Cecropia sp.
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Figura 3.1.3.2.2-104: Vista geral da vegetação sobre a falésia na Estação 50, tendo ao fundo a planície litorânea
(1), com representantes arbóreos expressivos como Ficus sp. (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

 LAGOA DE CARAPEBUS E VEGETAÇÃO TERRESTRE MARGINAL
A Lagoa de Carapebus está encaixada em sua maior porção entre o terreno da Formação
Barreiras, sendo que apenas junto ao mar suas margens estão na planície quaternária
(Figura 3.1.3.2.2-105).
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Figura 3.1.3.2.2-105: Estações amostrais na Lagoa de Carapebus, na APA Praia Mole,
município de Serra/ES.

Na Figura 3.1.3.2.2-106 se encontram as Estações 51 a 54 correspondentes a um dos
braços da Lagoa de Carapebus. A coluna de água nas imediações da Estação 51 deve
sofrer influência de água salgada, quando da abertura da estreita barra que a isola do
mar, já que nesse trecho se desenvolve Dalbergia ecastophyllum, comum nesse
ambiente, principalmente em sedimento do Quaternário (Figura 3.1.3.2.2-107).

Figura 3.1.3.2.2-106: Estações 51 a 54 na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-107: Vegetação marginal na Estação 51 formada por Dalbergia ecastophyllum (1), tendo na
margem oposta a formação florestal sobre o Terciário (2) na Lagoa de Carapebus,
APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na Estação 52 a espécie dominante é Typha domingensis (Figura 3.1.3.2.2-108),
ocorrendo em alguns trechos restritos às margens. O grupo ecológico desta espécie se
enquadra em “emergente” (PEDRALLI 1990). Sua forma de crescimento imprime a área
onde ocorre grande cobertura. Typha domingensis possui ampla distribuição geográfica,
ocorrendo na América Central e do Sul, chegando até a América do Norte, com
comportamento semelhante, ou seja, sempre em ambiente inundado (REITZ 1984;
KISSMANN 1991). Essa espécie, segundo Silva (1998), passa a ocupar grandes
extensões do ambiente onde se desenvolve, com aumento na concentração de nutrientes.
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Figura 3.1.3.2.2-108: Margem da Lagoa de Carapebus na Estação 52 com cobertura por Typha domingensis (1)
e margem com trechos desnudos (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

As ocupações no bordo da lagoa por residências eliminaram a vegetação terrestre
marginal, que foi substituída por espécies cultivadas como Musa paradisiaca, Artocarpus
heterophyllus, Cocos nucifera, Mangifera indica e Syzygium jambolanum.
Na Estação 53, o lago é ocupado em grande parte por Typha domingensis (Figura
3.1.3.2.2-109), onde ocorre também Eichhornea crassipes, uma macrófita enquadrada
como “flutuante livre” (PEDRALLI 1990).
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Figura 3.1.3.2.2-109: Typha domingensis na Estação 53 (1) e outro trecho com esta e Eichhornea crassipes (2),
na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Em outros trechos dessa Estação, Typha domingensis e Eichhornea crassipes
apresentam maior cobertura, onde a floresta marginal apresenta menor porte (Figura
3.1.3.2.2-110), sendo que nas reentrâncias das margens, mas principalmente nos nichos
formados pelo crescimento de Typha domingensis, aparece Salvinia auriculata, uma
“flutuante livre”, que apesar de seu pequeno porte promove cobertura como as demais.
Segundo Lorenzi (1991), Eichhornea crassipes é uma das plantas mais comprometedoras
de ambientes aquáticos onde ocorre, aumentando a área de cobertura 15% ao dia,
inviabilizando análise quantitativa pontual, assim como para as demais espécies, a não
ser quando monitoradas. Como relação à Salvinia auriculata, este autor menciona
também sua grande capacidade de reprodução e infestação de mananciais que
apresentam água parada, neste caso, os lagos ou rios de baixa velocidade.
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Figura 3.1.3.2.2-110: Eichhornea crassipes em primeiro plano e Typha domingensis na Estação 53 (1) e nas
proximidades Salvinia auriculata (2), na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Avançando no lago para oeste em direção à Estação 54, a lâmina d’água livre se vai
estreitando, sendo que nesse ponto chega a tomar completamente o lago, não sendo
mais possível prosseguir pela proliferação de Typha domingensis (Figura 3.1.3.2.2-111).
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A floresta pode ser observada na margem voltada para o norte, enquanto na oposta está
a área final da Estação 15 onde ocorre grande antropização.
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Figura 3.1.3.2.2-111 – Typha domingensis na Estação 54 cobrindo 100% da lâmina d’água (1), onde apresenta
suas lâminas foliares muito desenvolvidas (2), na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na Figura 3.1.3.2.2-112, as Estações de 55 a 57 encaixadas no Terciário. Na Estação 55,
Typha domingensis avançou para o interior do lago, formando uma figura triangular, onde
são observadas trilhas para permitem acesso ao lago a partir das margens. Nos trechos
mais estreitos se pode perceber a floresta sobre o Tabuleiro, que na porção voltada para
o lago parece estar em melhor estado de conservação (Figura 3.1.3.2.2-113) em relação
ao bordo oposto, nas proximidades da Estação 45, apesar das interferências que aqui
podem ser detectadas.
A Estação 57 fica na entrada de um braço do lago, onde o terreno é ocupado por
residência, sendo que neste, inúmeras plantas de porte arbustivo e arbóreo com
características ornamentais e frutíferas podem ser vistas distribuídas ao longo da
margem, tais como Dracena sp. Araucaria sp., Cocos nucifera, (Figura 3.1.3.2.2-114). Na
entrada desse canal, as macrófitas estão restritas a Typha domingensis, porém ocupando
porção inexpressiva da lâmina d’água, mas à medida que se avança para o interior,
voltado para o norte, essa espécie prolifera de maneira expressiva, provavelmente
favorecida pela pouca profundidade do lago (Figura 3.1.3.2.2-115).
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Figura 3.1.3.2.2-112: Estações 55 a 57 na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole,
município de Serra/ES.

1

2

Figura 3.1.3.2.2-113 Typha domingensis no bordo voltado para a floresta na Estação 55 (1) com um detalhe
deste bordo (2), na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Na margem oposta à entrada do canal, na Estação 58 (Figura 3.1.3.2.2-116), em uma das
margens é expressiva a macrófita Typha domingensis. A floresta marginal tem seu dossel
em torno de nove metros, mas se encontra muito alterada por trilhas que chegam até uma
plataforma sobre uma das árvores, que é utilizada para saltar através de uma corda para
a água. Outras trilhas ali existentes, sempre muito largas, indicam grande uso pela
população vizinha, que também interferem na margem voltada para a vila, como
constatado na Estação 20, junto ao bairro.
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Figura 3.1.3.2.2-114: Estação 57 onde o lago apresenta Typha domingensis apenas no bordo (1), tendo na
margem terrestre espécies ornamentais (2), na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-115: Mais para o interior do canal, na Estação 57, Typha domingensis ocupa maior área (1),
ocorrendo também trilha de acesso ao corpo d’água (2), na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de
Serra/ES.
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Figura 3.1.3.2.2-116: Ausência de macrófitas em uma das margens antropizada do lago na Estação 58 (1),
causada em parte pelo uso de plataforma de salto (2), na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de
Serra/ES.
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Na Figura 3.1.3.2.2-117, a porção final da Lagoa de Carapebus voltada para o Norte,
correspondendo às Estações 59 a 63, onde se encontra interrompida por um dique, mas
provavelmente ocorre passagem de água.

Figura 3.1.3.2.2-117: Estações 59 a 62 na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole,
município de Serra/ES.

Na Estação 59, a macrófita Typha domingensis, que percorre a margem oeste por longo
trecho, deixa praticamente de ocorrer nessa área (Figura 3.1.3.2.2-118). Junto à margem,
em terreno úmido, Lagenocarpus cf. rigidus antecede a porção florestal marginal, que em
ambas as margens é bem desenvolvida, contrapondo com os trechos voltados para os
bairros.
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Figura 3.1.3.2.2-118: Estação 59 onde estão ausentes as macrófitas (1) com floresta marginal bem desenvolvida
(2),na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Outro braço do lago voltado para oeste, na Estação 60 (Figura 3.1.3.2.2-119), apresenta
maior cobertura vegetal, fechando à medida que se caminha em sentido contrário à sua
entrada. A cobertura vegetal é feita pela macrófita Lagenocapus cf. rigidus, enquadrada
como “emergente” segundo Pedralli (1990). Na porção terrestre marginal ocorre invasão
de Acacia auriculiformis em uma das margens, enquanto na outra, em melhor estado de
conservação, foram identificadas Protium icicariba, Gochnatia polymorpha, Zanthoxylum
rhoifolium e, fitofisionomicamente, alta densidade de Byrsonima sericea e Coccoloba
alnifolia.
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Figura 3.1.3.2.2-119: Estação 60 com macrófita tomando completamente o lago (1), com Zanthoxylum
rhoifolium em uma das margens (2) na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A Estação 61 se encontra no lago em trecho de maior profundidade, estando a lâmina
d’água em sua maior parte isenta de macrófita, estas, restritas a uma margem,
representadas por Typha domingensis (Figura 3.1.3.2.2-120). A margem oeste apresenta
uma porção florestal mais bem desenvolvida, apesar do caráter secundário, enquanto a
oposta é constituída por um pomar, onde pode ser identificado Artocarpus heterophyllus e
Mangifera indica.
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Figura 3.1.3.2.2-120: Estação 61 com lâmina d’água destituída de macrófitas (1) e margem com pomar (2), na
Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Nas proximidades da área que separa uma parte do lago, em frente à estação de
tratamento de esgoto da CESAN, encontra-se a Estação 62 (Figura 3.1.3.2.2-121). O
corpo d’água é estreitado pelo avanço de Typha domingensis para o interior, não sendo
possível chegar de barco até o seu final. No bordo, nas porções mais rasas,
Lagenocarpus cf. rigidus tem sua ocorrência por toda a área. Na porção terrestre
adjacente, um grande número de Casuarina equisetifolia, Acacia auriculiformis e um
bambuzal.
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Figura 3.1.3.2.2-121: Final do lago na Estação 62, com Thypha domingensis cobrindo esse extremo (1) e no
ambiente terrestre Casuarina equisetifolia (2), na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.

A Estação 63 se encontra encravada num trecho com aproximadamente 280 metros de
extensão, onde ambas as margens apresentam uma floresta bem desenvolvida (Figura
3.1.3.2.2-122), mas somente 200 metros são navegáveis a partir do canal principal. Nesse
trecho, Pistia stratiotes, enquadrada como “flutuante livre” (PEDRALLI 1990), é dominante
absoluta, e Eichhornea crassipes se faz presente em pequenos agrupamentos,
distribuídos aleatoriamente na área. Mesmo sendo a área isolada pela floresta, o lixo se
faz presente tanto nas margens como no seu interior.
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Figura 3.1.3.2.2-122: Estação 63 com cobertura de 100% por Pistia stratiotes (1), onde também foi encontrado
lixo (2), na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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A Estação 64 (Figura 3.1.3.2.2-123), no canal principal, tem cobertura por Pistia stratiotes,
que no caso está mais agrupada na margem, já que, por ser flutuante livre, é empurrada
pelo vento, ficando acumulada em reentrâncias da margem. Mesmo quando esta não
ocorre, o agrupamento é feito por serem presas por outras “armadilhas”. Na porção
central do lago se pode encontrar essa espécie deslocando-se, deixando sua superfície
completamente tomada, mas com baixa cobertura, diferente daquela que ocorre nos
bordos, quando na maioria das vezes esta é de 100%.

2

1

Figura 3.1.3.2.2-123: Estação 64 com Pistia stratiotes limitada às margens (1) e espalhadas no meio da área (2),
na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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 ESPÉCIES REPRESENTATIVAS
As espécies mais representativas da APA obtidas dos levantamentos fitossociológicos
são discriminadas na Tabela 3.1.3.2-1.
Tabela 3.1.3.2-1: Cinco espécies mais representativas por ambiente do Bioma Mata
Atlântica, na APA Praia Mole, município de Serra/ES (FODTB=Floresta Ombrófila Densa
de Terras Baixas).
FAMÍLIA

ESPÉCIE

AMBIENTE

Arecaceae

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze

Restinga

Amaranthaceae

Alternanthera maritima (Mart.) A. St. -Hil.

Restinga

Bromeliaceae

Bromelia antiacantha Betol.

Restinga

Anacardiaceae

Schinus terebinthifolius Raddi.

Restinga

Poaceae

Stenotaphrum secundatum (Water) Kuntze

Restinga

Malpighiaceae

Byrsonima sericea DC.

FODTB

Lecythidaceae

Eschweilera ovata (Cambess.) Miers

FODTB

Asteraceae

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera

FODTB

Euphorbiaceae

Pera ferruginea (Schott) Müll. Arg.

FODTB

Fabaceae

Stryphnodendron polyphyllum Mart.

FODTB

Pontederiaceae

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Lagoa

Cyperaceae

Lagenocarpus cf. rigidus (Kunt) Ness

Lagoa

Araceae

Pistia stratiotes L.

Lagoa

Salviniaceae

Salvinia biloba Raddi

Lagoa

Typhaceae

Typha domingensis Pers.

Lagoa

 ESPÉCIES AMEAÇADAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA APA PRAIA
MOLE
Considerando as informações oficiais relacionadas a listas de espécies ameaçadas, a
APA de Praia Mole conserva quatro espécies (Tabela 3.1.3.2- 2), sendo três arbóreas e
Jacquinia armillaris de porte arbustivo.
Tabela 3.1.3.2-2: Espécies ameaçadas na Lista Oficial de Flora Ameaçada de Extinção do
IBAMA e do Estado do Espírito Santo, na APA Praia Mole, município de Serra, Estado do
Espírito Santo (1 ES; 2 IBAMA; 3 Ambos).
FAMÍLIA

ESPÉCIE

STATUS

Elaeocarpaceae

Sloanea garckeana K. Schum.

Vulnerável1

Fabaceae

Dalbergia elegans A. M. de Carvalho

Em Perigo1

Sapotaceae

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn.

Vulnerável2

Theophrastaceae

Jacquinia armillaris Jacq.

Vulnerável3
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 ESPÉCIES EXÓTICAS NA APA PRAIA MOLE
Na Tabela 3.1.3.2-3 são apresentadas as espécies encontradas no interior da floresta ou
nos bordos, que não apresentavam características de cultivadas, mas com
estabelecimento espontâneo.
Tabela 3.1.3.2-3: Espécies exóticas na APA Praia Mole, município de Serra, Estado do
Espírito Santo.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME VULGAR

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia L.

Casuarina

Combretaceae

Terminalia catappa L.

Castanheira

Euphorbiaceae

Ricinus communis L.

Mamona

Fabaceae

Acacia mangium Willd.

Acácia

Fabaceae

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

Acácia

Fabaceae

Leucaena leucocephala (Lam) R. de Wit

Leucena

Lauraceae

Mangifera indica L.

Manga

Moraceae

Artocarpus heterophyllus Lam.

Jaca

Musaceae

Musa paradisiaca L.

Banana

Sapotaceae

Mimusops coriacea (A. DC.) Miq.

Abricó-da-praia

Poaceae

Panicum maximum Jack.

Colonião

3.1.4

LEVANTAMENTO FLORÍSTICO E FITOSSOCIOLÓGICO E ESPÉCIES COM
POTENCIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

3.1.4.1 Flora da APA Praia Mole
Na lista florística para a APA Praia Mole foram incluídas as espécies observadas e
registradas fotograficamente, coletadas férteis ou estéreis, exceto plantas indicadas com
alguma utilidade desde que não sejam coletadas em um dos ecossistemas na UC (Tabela
3.1.4.1-1). Neste levantamento foram obtidas 142 espécies que se encontram distribuídas
em 58 famílias.
As famílias com maior riqueza florística foram Fabaceae (23), Euphorbiaceae (7),
Sapindaceae (8) e Moraceae (5) congregando essas 30% do total de espécies
amostradas (Figura 3.1.4.1-1).
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Fabaceae
16%

Euphorbiaceae
5%
Sapindaceae
6%

Moraceae
3%
Outras 54
famílias
70%

Figura 3.1.4.1-1: Riqueza de espécies (%) das principais famílias na APA da
Praia Mole, município de Serra/ES.

Fabaceae, a família de maior riqueza florística na área, é tida como uma das maiores
entre angiospermas, com distribuição cosmopolita (SOUZA & LORENZI 2005). Na
Reserva Natural de Linhares - de propriedade da Vale -, no município de Linhares no
Espírito Santo, Jesus & Rolim (2005) listam esta e Euphorbiaceae entre as cinco mais
importantes, situação semelhante também observada por Agarez et al. (2004) para a
Floresta de Tabuleiro ao norte deste estado.
O caráter secundário da área pode ser percebido, dentre outras, pelas espécies arbóreas
com ocorrência na área e incluídas ou não nas amostragens, como Gochnatia
polymorpha, Tapirira guianensis, Rapanea guianensis, Pseudobombax grandiflorum,
Byrsonima sericea e Cecropia sp., que se destacam por serem mencionadas como
espécies constantes em ambientes antropizados (SANTANA et al. 2004), enquadradas no
Grupo Ecológico de Pioneiras (MARTINS 2001; SCHETTINO & GONÇALVES 2002;
SANTANA et al. 2004; MOCHIUTTI 2008).
Tabela 3.1.4.1-1: Composição florística da APA da Praia Mole, município de Serra/ES.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME VULGAR

Aizoaceae

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

bredo-da-praia
sempre-viva,
caaponga,
ervanço
onze-hora-mole

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze
Amaranthaceae

Alternanthera littoralis (Mart.) A. St. -Hil.
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
Blutaparon portulacoides (A.St. -Hil.) Mears
Mangifera indica L.

Anacardiaceae

Annonaceae

Apocynaceae
CPM RT 002/10
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mangueira

Schinus terebinthifolius Raddi

aroeira

Tapirira guianensis Aubl.

pau-pombo

Annona glabra L.

aracitum-do-brejo

Guatteria odontopela Mart.

pindaíba-

Xylopia sericea A.St.-Hil.

pindaíba

Himatanthus phagedaenicus (Mart.) Woodson

orelha-de-elefante

Oxypetalum banksii Schult.

leiteira

Tabernaemontana laeta Mart.

leiteira
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Tabela 3.1.4.1-1: Composição florística da APA da Praia Mole, município de Serra/ES.
(Continuação).
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME VULGAR

Araceae

Pistia stratiotes L.

alface-d’água

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze

guriri

Arecaceae
Asteraceae

Bignoniaceae

Boraginaceae

Attalea humilis Mart. ex Spreng.

pindoba

Cocos nucifera L.

coco-da-baía

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera

camará

Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K. Schum.

Lundia cordata (Vell.) A. D. DC.

cipó-rajado
caroba-de-florverde; ipê-jacaré
cipó-macambira

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau

bolsa-de-pastor

Cordia trichoclada DC.

louro-pardo

Cybistax antissyphilitica (Mart.) Mart.

Bromeliaceae

Bromelia antiacantha Betol.

bromélia

Burseraceae

Protium icicariba (DC.) Marchand

almescla

Cereus pernambucensis Lem.

cacto

Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & G. D. Rowley

cacto

Cactaceae
Cannabaceae

Trema micrantha (L.) Blume

Capparaceae

Capparis flexuosa (L.) L.

feijão-de-boi

Casuarinaceae

Casuarina equisitifolia

casuarina

Cecropiaceae

Cecropia sp.

Celastraceae

Maytenus obtusifolia Mart.

Clusiaceae

Combretaceae

Convolvulaceae

Calophyllum brasiliense Cambess.

coração-de-bugre;
carne-de-anta
guanandi

Clusia spiritu-sanctensis G.Mariz & Weinberg

abaneiro

Symphonia globulifera L. f.

guanandi

Vismia martiana Reichardt

pau-de-lacre

Laguncularia racemosa (L.) C. F. Gaertn.

mangue-branco
castanheira-dapraia

Terminalia catappa
Ipomoea imperatti (Vahl) Griseb.
Ipomoea pes-capre (L.) R. Br.

Cyclanthaceae

Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling

cipó-de-vassoura

Cyperaceae

Lagenocarpus cf. rigidus (Kunt) Ness

tiririca-do-nativo

Dioscoreaceae

Dioscorea sp.

Elaeocarpaceae

Sloanea garckeana K. Schum

cará
sapopema;
carrasco-branco;
tamanqueira;
coração-de-bugre;
sete-casca
tamanqueira;
coração-de-bugre;
cinta-larga, setecasca
tamanqueira;
coração-de-bugre;
sete-casca
cocão; faiarana

Pera ferruginea (Schott) Müll. Arg.

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Euphorbiaceae
Pera leandri Baill.
Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.
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Sapium glandulatum (Vell.) Pax
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Tabela 3.1.4.1-1: Composição florística da APA da Praia Mole, município de Serra/ES.
(Continuação).
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME VULGAR

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

acácia

Acacia mangium

acácia

Acosmium tenuifolium (Vogel) Yakovlev

itaubarana

Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico

jueirana-branca

Andira fraxinifolia Benth.

angelim-coco

Andira legalis (Vell.) Toledo

angelim-da –praia

Cajanus cajan (L.) Millsp.

feijão-guandu

Canavalia rosea (Sw.) DC.

feijão-da-praia

Chamaecrista bahiae (H. S. Irwin) H.S. Irwin & Barneby

jaúna-amarela

Clitoria sp.

Fabaceae

Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.

dinheiro-da-praia

Dalbergia elegans A.M.V.de Carvalho

mussutaíba

Inga laurina (Sw.) Willd.

ingá

Inga striata Benth.

ingá

Inga thibaudiana DC.

ingá

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

leucena

Mimosa caesalpiniifolia Benth.

Hernandiaceae

Sparattanthelium botocudorum Mart.

sabiá
olho-de-cabra;
tento
manjolo; angicorosa
canudo-de-pito;
flor-de-maio
rosário,
comandaíba;
ervilha-da-praia
barbatimão; cobi
 acova-demacaco; canzil
ninho-de-bem-te-vi

Humiriaceae

Humiriastrum mussunungense Cuatrec.

casca-dura

Lauraceae

Ocotea lancifolia (Shoot) Mez

canela

Lecythidaceae

Eschweilera ovata (Camb.) Miers

imbiriba; biriba

Byrsonima sericea DC.

murici-da-praia

Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A. Juss.

trepadeira-amarela

Eriotheca macrophylla (K. Schum.) A. Robyns

imbiriçu
guaxuma-domangue
imbiriçu

Ormosia arborea (Vell.) Arms
Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P.Lewis & M.P.M.de Lima
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby.
Sophora tomentosa L.
Stryphnodendron polyphyllum Mart.
Swartzia simplex (Sw.) Spreng.

Malpighiaceae

Malvaceae

Hibiscus pernambucensis Arruda
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

Maranthaceae

Stromanthe porteana Griseb.

Miconia hypoleuca (Benth.) Triana

caeté
cu-de-pinto; canelade-velho
carrasco

Miconia prasina (Sw.) DC.

carrasco

Miconia albicans (Sw.) Triana
Melastomataceae

Meliaceae
Moraceae
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catiguá; catuá

Artocarpus heterophyllus Lam.

jaca

Ficus hirsuta Schoot

mulembá
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Tabela 3.1.4.1-1: Composição florística da APA da Praia Mole, município de Serra/ES.
(Continuação).
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME VULGAR

Ficus sp1

mulembá

Ficus sp2

mulembá
folha-de-serramirim; pau-tiu
bananeira

Sorocea hilarii Gaudich.
Musaceae
Myrsinaceae

Musa paradisiaca L.
Rapanea guianensis Aubl.

capororoca

Calyptranthes brasiliensis Spreng.

batinga-mirim

Eugenia sp.
Myrtaceae

Eugenia uniflora L.

pitanga

Psidium guajava L.

goiaba

Myrcia fallax (Rich.) DC.

batinga-roxa

Nyctaginaceae

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

joão-moleza

Ochnaceae

Ouratea cuspidata Tiegh.

jabotapita

Olacaceae

Cathedra bahiensis Sleumer

peito-de-moça

Passifloraceae

Poaceae

Passiflora alliacea Barb. Rodr.

maracujá

Passiflora edulis Sims

maracujá doce

Passiflora mucronata Lam.

maracujá

Panicum maximum Jack.

campim-colonião

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.
Sporobolus virginicus (L.) Kunth
Stenotaphrum secundatum (Water) Kuntze

grama-inglesa

Polygonaceae

Coccoloba alnifolia Casar.

cocozinho

Pontederiaceae

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Pteridaceae

Acrostichum danaefolium Lang. & Fish.

Rhamnaceae

Ziziphus platyphylla Reissek

aguapé
samambaia-domangue
joazeiro

Psychotria carthagenensis Jacq.

gumana

Rubiaceae

Rutaceae

Psychotria mapouridoides DC.
Tocoyena bullata (Vell.) Mart.

araçarana

Dictyoloma vandellianum A. H. L. Juss.

tingui-preto; tingui

Esenbeckia grandiflora Mart.

mucambo

Zanthoxylum cf. juriperinum Poeppig

mamica-de-porca

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

mamica-de-porca

Salicaceae

Casearia sp.

Salviniaceae

Salvinia biloba Raddi

Sapindaceae

Cupania emarginata Cambess.

camboatã

Cupania rugosa Radlk.

camboatã

Cupania scrobiculata Rich.

camboatã

Pradosia lactescens (Vell.) Radlk.

buranhem; marmixa

Talisia cupularis Radlk.

pitomba

Thyrsodium schomburgkianum Benth.

caboatã-de-leite

Urvillea sp.
Sapotaceae
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Tabela 3.1.4.1-1: Composição florística da APA da Praia Mole, município de Serra/ES.
(Continuação).
FAMÍLIA

ESPÉCIE

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn.

NOME VULGAR
leiteiro-de-folhamiúda
quixabeira

Simaroubaceae

Simaba cuneata A.St.-Hil & Tul.

marupá; caixeta

Smilacaceae

Smilax rufescens Griseb.

japecanga

Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni

Solanalaceae

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtl.

maria-mole

Theophrastaceae

Jacquinia armillaris Jacq.

jaquinha

Typhaceae

Typha domingensis Pers.

taboa

Lantana camara L.

camará

Verbenaceae

Lantana pohliana Schauer

bem-me-quer

Stachytarpheta canescens H.B.K.

gervão

Cissus cf. verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis

insulina

Vitaceae

Do grupo ecológico Secundária inicial ocorrem Andira fraxinifolia, Sapium glandulatum e
Zanthoxylum rhoifolium e Secundária tardia Schinus terebinthifolius (SCHETTINO &
GONÇALVES 2002).
Espécies exóticas são também encontradas na área, provavelmente pelo seu intenso uso
em reflorestamento, como Acacia mangium e Acacia auriculiformis, ambas originárias da
Austrália e Malásia (LORENZI et al. 2003).
A ocorrência de Thoracocarpus bissectus, Symphonia globulifera, Sapium glandulatum,
Calophyllum brasiliensis, Acrostichum danaefolium e Annona glabra indica um ambiente
palustre (LORENZI 1992), sendo que estas espécies têm sua ocorrência
preferencialmente no fundo do vale, apesar de vários indivíduos de Calophyllum
brasiliensis serem amostrados em terra firme.
3.1.4.2 Fitossociologia das Formações Vegetais na APA de Praia Mole
3.1.4.2.1 Restinga
Na Restinga foram identificadas 36 espécies pertencentes a 23 famílias (Tabela 3.1.4.2.11), resultantes em quase sua totalidade dos levantamentos fitossociológicos realizados
nas diferentes formações vegetais. A família de maior riqueza é Fabaceae, que aparece
em outros trechos desse ecossistema no estado entre aquelas com maior número de
espécies (WEILLER JUNIOR 1998). Considerando indivíduos arbóreos, esta família se
encontra na maioria dos levantamentos em Restinga entre as de maior riqueza (MARTINS
et al. 2008).
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Tabela 3.1.4.2.1-1: Famílias e suas respectivas espécies sobre sedimentos do
Quaternário (Restinga) na APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.
FAMÍLIA
Anacardiaceae

ESPÉCIE
Schinus terebinthifolius Raddi.
Tapirira guianensis Aubl.
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

Amaranthaceae

Alternanthera maritima (Mart.) A. St. -Hil.
Blutaparon portulacoides (A.St. -Hil.) Mears

Apocynaceae

Oxypetalum banksii Schult.

Arecaceae

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze

Bromeliaceae

Bromelia antiacantha Betol.

Cactaceae
Cannabaceae

Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & G. D. Rowley
Cereus pernambucensis Lem.
Trema micrantha (L.) Blume

Celastraceae

Maytenus obtusifolia Mart.

Convolvulaceae

Ipomoea pes-capre (L.) R. Br.

Dioscoreaceae

Dioscorea sp.
Inga laurina sp.
Sophora tomentosa L.
Canavalia rosea (Sw.) DC.

Fabaceae

Clitoria sp.
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby.
Cajanus cajan (L.) Millsp.
Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

Maranthaceae

Stromanthe porteana Griseb.

Myrsinaceae

Rapanea guianensis Aubl.

Myrtaceae

Eugenia uniflora L.

Nyctaginaceae

Guapira pernambucensis (Casar.)Lundell
Passiflora edulis Sims

Passifloraceae

Passiflora mucronata Lam.
Passiflora alliacea Barb. Rodr.

Poaceae

Stenotaphrum secundatum (Water) Kuntze
Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.

Sapindaceae

Cupania emarginata Cambess.

Sapotaceae

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn.

Smilacaceae

Smilax rufescens Griseb.

Theophrastaceae

Jacquinia armillaris Jacq.

Verbenaceae

Lantanta pohliana Schauer

A alocação das cinco Estações amostrais na Restinga é apresentada na Figura 3.1.4.2.11, e, em função da intensa antropização que ali ocorre, foi considerada como uma única
formação, apenas dividida pela trilha em duas porções longitudinais à praia e, desta
maneira, as de número 1, 2, 3 e 4 estão posicionadas frontalmente, entre a praia e a
trilha, enquanto a 5 se refere ao trecho posterior à trilha.
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Figura 3.1.4.2.1-1: Distribuição das Estações amostrais na Restinga da APA Praia Mole,
no município de Serra/ES (A5i=Estação 5 no início da amostragem e A5f no final).

Na Restinga foram identificadas as formações Herbácea não inundável (Halófila-psamófila
reptante) e Arbustiva fechada não inundável (Pós-praia), segundo proposta de Pereira
(2003).
Foram amostradas 35 espécies nas fisionomias de Restinga (Tabela 3.1.4.2.1-2), sendo
Schinus terebinthifolius a espécie de maior ocorrência na área (Figura 3.1.4.2.1-2).
Mesmo não tendo calculado sua cobertura linear, fitofisionomicamente chega a ocupar
100% de trechos maiores que 10 metros. Esta espécie é característica das formações
arbustivas em frente à praia, como a Arbustiva fechada não inundada, conforme
detectado por Fabris & Pereira (1990) para esse tipo de formação em Guarapari, onde
ocorre como a mais importante. A ocorrência na floresta é restrita, se considerado que
também nesse município Assis et al. (2004) amostraram apenas um indivíduo.
Assumpção & Trindade (2000) encontraram em restinga no Rio de Janeiro como a
espécie mais importante na Formação Praial com Moitas; entretanto, na Formação de
Clusia e na Florestal, apesar de presente, não se faz presente como uma das mais
importantes na estrutura daquelas comunidades.
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Figura 3.1.4.2.1-2: Espécies com maiores frequências relativas sobre sedimentos do Quaternário
(Restinga) na APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.

Tabela 3.1.4.2.1-2: Frequência das espécies amostradas sobre sedimentos do
Quaternário (Restinga) na APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.
ESPÉCIES

FA

FR

Schinus terebinthifolius Raddi.

0,66

22,92

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze

0,43

14,71

Stenotaphrum secundatum (Water) Kuntze

0,29

9,95

Alternanthera maritima (Mart.) A. St. -Hil.

0,23

7,79

Bromelia antiacantha Betol.

0,11

3,89

Oxypetalum banksii Schult.

0,10

3,46

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

0,09

3,03

Ipomoea pes-capre (L.) R. Br.

0,08

2,60

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T. D. Penn.

0,08

2,60

Sophora tomentosa L.

0,08

2,60

Blutaparon portulacoides (A.St. -Hil.) Mears

0,06

2,16

Maytenus obtusifolia Mart.

0,05

1,73

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.

0,05

1,73

Stromanthe porteana Griseb.

0,05

1,73

Dioscorea sp.

0,04

1,30

Eugenia uniflora L.

0,04

1,30

Jacquinia armillaris Jacq.

0,04

1,30

Lantanta pohliana Schauer

0,04

1,30

Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & G. D. Rowley

0,04

1,30

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

0,04

1,30

Rapanea guianensis Aubl.

0,04

1,30

Smilax rufescens Griseb.

0,04

1,30

Canavalia rosea (Sw.) DC.

0,03

0,87

Cereus pernambucensis Lem.

0,03

0,87

Clitoria sp.

0,03

0,87
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Tabela 3.1.4.2.1-2: Frequência das espécies amostradas sobre sedimentos do
Quaternário (Restinga) na APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.
(Continuação)
ESPÉCIES

FA

FR

Cupania emarginata Cambess.

0,03

0,87

Passiflora edulis Sims

0,03

0,87

Passiflora mucronata Lam.

0,03

0,87

Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H. S. Irwin & Barneby.

0,03

0,87

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

0,01

0,43

Cajanus cajan (L.) Millsp.

0,01

0,43

Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.

0,01

0,43

Passiflora alliacea Barb. Rodr.

0,01

0,43

Tapirira guianensis Aubl.

0,01

0,43

Trema micrantha (L.) Blume

0,01

0,43

Allagoptera arenaria é uma palmeira de caule subterrâneo com ocorrência em
comunidades vegetais herbáceas e arbustivas de Restinga, chegando mesmo a cobrir
100% da área na comunidade arbustiva, que Pereira (1990) denomina de Palmae. Na
Formação Pós-praia, Fabris & Pereira (1990) também registraram essa espécie em
Guarapari, mas na oitava posição de VI. Segundo Araujo & Maciel (1998), ela tende a ter
maior concentração de indivíduos em áreas degradadas, o que pode em parte explicar o
alto valor dessa espécie na APA, quando comparada ao trecho analisado em Guarapari.
Com hábito rasteiro e rizomatoso, Stenotaphrum secundatum tem sua ocorrência
registrada apenas para a formação Halófila-psamófila (PEREIRA 1990; MAGNAGO et al.
2007), sendo amostrada por Thomaz (1991) na maioria das áreas analisadas, algumas
vezes chegando a ocupar a primeira posição na organização da comunidade.
Alternanthera maritima é um dos componentes dessa formação segundo Pereira (1990),
sendo registrada por Thomaz (1991) para diversos pontos da costa do Espírito Santo. Sua
ausência em determinadas amostragens pode estar relacionada à sua posição avançada
sobre a linha de praia, podendo com isso ser erradicada sob ação de marés mais altas,
como sugerido por Assis et al. (2000) para explicar a ausência de outra espécie comum
nessa faixa da Restinga. Outra hipótese é que essa espécie tem sua ocorrência com
baixa densidade, como também registrado por Assumpção & Trindade (2000), que apesar
de terem observado a espécie na área de estudo, não foi amostrada.
Bromelia antiacantha se encontra como a quinta espécie mais frequente, tem seu registro
na comunidade Pós-praia (FABRIS & PEREIRA 1990) na nona posição, entretanto não
faz parte das mais importantes nas dunas frontais (ASSIS et al. 2000), ambas em
Guarapari e, não foi registrada em amostragem no Rio de Janeiro por Assumpção &
Trindade (2000). Segundo Cogliatti-Carvalho (2001), esta é a quinta mais frequente entre
as 10 espécies ocorrentes em uma Restinga do Rio de Janeiro.
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Na sexta posição na APA Praia Mole, Oxypetalum banksii, somente em Fabris & Pereira
(1990) essa espécie aparece em estudos quantitativos, sendo citada por Menezes &
Araujo (2004) para uma Restinga no Rio de Janeiro, mas não ocorrendo entre as 10 mais
importantes nos sítios analisados após incêndios sucessivos.
Algumas espécies não foram listadas para a Restinga do Espírito Santo por Pereira &
Araujo (2000), como Stromanthe porteana, mas está representada nesse ecossistema por
uma coleta depositada do Herbário VIES e para a floresta de Tabuleiro no Herbário
CVRD. Neste sentido também se enquadra Cajanus cajan, uma Fabaceae originária da
Índia e cultivada em todo Brasil (LORENZI & MATOS 2002), sendo também encontrada
em terrenos antropizados (LEWIS 1987).
Nessa amostragem se destacam pelo enquadramento em algum tipo de ameaça
Sideroxylon obtusifolium e Jacquinia armillaris, mas com baixa contribuição para a
estrutura da comunidade.
Nas Tabelas 3.1.4.2.1-3 a 3.1.4.2.1-7 estão explicitadas as espécies amostradas nas
Estações 1 a 5, e nas Figuras 3.1.4.2.1-3 a 3.1.4.2.1-7 as principais espécies,
considerando sua frequência.
Dentre as Estações posicionadas na porção frontal, a 1 e 4 apresentaram maior número
de espécies, o que pode ser explicado em parte pelo maior comprimento do intercepto,
mas também pela chegada da formação arbustiva não inundada até próximo à linha de
praia, não deixando espaço para espécies estoloníferas se desenvolverem, já que formam
uma grade massa que cobre totalmente o solo, com baixa penetração de luz, não
possibilitando que espécies heliófilas ali se desenvolvam, como as que ocorrem naquela
formação herbácea.
Tabela 3.1.4.2.1-3: Espécies amostradas sobre sedimentos do Quaternário (Restinga) na
Estação 1 da APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.
ESPÉCIES

FA

FR

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze

0,65

22,03

Schinus terebinthifolius Raddi.

0,50

16,95

Bromelia antiacantha Betol.

0,45

15,25

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn.

0,30

10,17

Maytenus obtusifolia Mart.

0,20

6,78

Dioscorea sp.

0,15

5,08

Alternanthera maritima (Mart.) A. St. -Hil.

0,15

5,08

Stromanthe porteana Griseb.

0,10

3,39

Cereus pernambucensis Lem.

0,10

3,39

Stenotaphrum secundatum (Water) Kuntze

0,05

1,69

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

0,05

1,69

Passiflora alliacea Barb. Rodr.

0,05

1,69

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.

0,05

1,69

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

0,05

1,69

Blutaparon portulacoides (A.St. -Hil.) Mears

0,05

1,69

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

0,05

1,69
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Figura 3.1.4.2.1-3: Espécies com maior frequência relativa sobre sedimentos do
Quaternário (Restinga) na Estação Amostral 1 da APA de Praia Mole, município
de Serra, Espírito Santo.

Tabela 3.1.4.2.1-4: Espécies amostradas sobre sedimentos do Quaternário (Restinga) na
Estação 2 da APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.
ESPÉCIE

FA

FR

Schinus terebinthifolius Raddi.

0,50

35,71

Stenotaphrum secundatum (Water) Kuntze

0,30

21,43

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

0,30

21,43

Alternanthera maritima (Mart.) A. St. -Hil.

0,10

7,14

Canavalia rosea (Sw.) DC.

0,10

7,14

Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.

0,10

7,14

Canavalia rosea
8%

Outras
7%

Alternanthera
maritima
8%

Guapira
pernambucensis
23%

Schinus
terebinthifolius
38%

Stenotaphrum
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23%

Figura 3.1.4.2.1-4: Espécies com maior frequência relativa sobre sedimentos do
Quaternário (Restinga) na Estação 2, da APA de Praia Mole, município de Serra,
Espírito Santo.
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Tabela 3.1.4.2.1-5: Espécies amostradas sobre sedimentos do Quaternário (Restinga) na
Estação 3 da APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.
ESPÉCIE

FA

FR

Stenotaphrum secundatum (Water) Kuntze

0,95

25,68

Schinus terebinthifolius Raddi.

0,90

24,32

Alternanthera maritima (Mart.) A. St. -Hil.

0,40

10,81

Oxypetalum banksii Schult.

0,35

9,46

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze

0,25

6,76

Sophora tomentosa L.

0,20

5,41

Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & G. D. Rowley

0,15

4,05

Lantanta pohliana Schauer

0,15

4,05

Ipomoea pes-capre (L.) R. Br.

0,10

2,70

Passiflora mucronata Lam.

0,10

2,70

Clitoria sp.

0,10

2,70

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

0,05

1,35
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24%
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Figura 3.1.4.2.1-5: Espécies com maior frequência relativa sobre sedimentos do Quaternário
(Restinga) na Estação 3 da APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.

Tabela 3.1.4.2.1-6: Espécies amostradas sobre sedimentos do Quaternário (Restinga) na
Estação 4 da APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.
ESPÉCIES

FA

FR

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze

0,70

29,17

Schinus terebinthifolius Raddi.

0,65

27,08

Alternanthera maritima (Mart.) A. St. -Hil.

0,30

12,50

Blutaparon portulacoides (A.St. -Hil.) Mears

0,20

8,33

Ipomoea pes-capre (L.) R. Br.

0,20

8,33

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.

0,15

6,25

Jacquinia armillaris Jacq.

0,10

4,17

Canavalia rosea (Sw.) DC.

0,05

2,08

Stromanthe porteana Griseb.

0,05

2,08
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Figura 3.1.4.2.1-6: Espécies com maior frequência relativa sobre sedimentos do
Quaternário (Restinga) na Estação 4 da APA de Praia Mole, município de Serra,
Espírito Santo.

Tabela 3.1.4.2.1-7: Espécies amostradas sobre sedimentos do Quaternário (Restinga) na
Estação 5 da APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.
ESPÉCIES

FA

FR

Schinus terebinthifolius Raddi.

0,70

19,44

Smilax rufescens Griseb.

0,30

8,33

Eugenia uniflora L.

0,30

8,33

Rapanea guianensis Aubl.

0,30

8,33

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze

0,20

5,56

Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby.

0,20

5,56

Cupania emarginata Cambess.

0,20

5,56

Sophora tomentosa L.

0,20

5,56

Passiflora edulis Sims

0,20

5,56

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

0,20

5,56

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

0,20

5,56

Cajanus cajan (L.) Millsp.

0,10

2,78

Oxypetalum banksii Schult.

0,10

2,78

Jacquinia armillaris Jacq.

0,10

2,78

Tapirira guianensis Aubl.

0,10

2,78

Trema micrantha (L.) Blume

0,10

2,78

Stromanthe porteana Griseb.

0,10

2,78
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Figura 3.1.4.2.1-7: Espécies com maior frequência relativa sobre sedimentos do
Quaternário (Restinga) na Estação 5 da APA de Praia Mole, município de Serra,
Espírito Santo.

A Tabela 3.1.4.2.1-8 apresenta o total de espécies amostradas em cada estação com
seus valores, onde pode ser constatado que 21 espécies tiveram uma única ocorrência na
área amostral.
Tabela 3.1.4.2.1-8: Distribuição das cinco espécies mais importante em cada estação
amostral, na APA Praia Mole, município de Serra/ES. (C=formação vegetal; 1=Formação
herbácea não inundável; 2=Formação arbustiva fechada não inundável; 3=ambas as
formações).
ESTAÇÃO

ESPÉCIES

1

2

3

4

5

C

Schinus terebinthifolius Raddi.

16,95

35,71

24,32

27,08

19,44

3

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze

22,03

6,76

29,17

5,56

2

5,56

2

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

1,69

21,43

1,35

Alternanthera maritima (Mart.) A. St. -Hil.

5,08

7,14

10,81

1

Stenotaphrum secundatum (Water) Kuntze

1,69

21,43

25,68

1

Stromanthe porteana Griseb.

3,39

2,08

Blutaparon portulacoides (A.St. -Hil.) Mears

1,69

8,33

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

1,69

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.

1,69

Canavalia rosea (Sw.) DC.

2,78

1
5,56

7,14

2
2

6,25

1

2,08

1

8,33

1

Ipomoea pes-capre (L.) R. Br.

2,70

Oxypetalum banksii Schult.

9,46

2,78

3

Sophora tomentosa L.

5,41

5,56

2

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

1,69

2

Passiflora alliacea Barb. Rodr

1,69

2

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn.

10,17

2

Bromelia antiacantha Betol.

15,25

2

Maytenus obtusifolia Mart.

6,78

2

Dioscorea sp.

5,08

2
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Tabela 3.1.4.2.1-8: Distribuição das cinco espécies mais importante em cada estação
amostral, na APA Praia Mole, município de Serra/ES. (C=formação vegetal; 1=Formação
herbácea não inundável; 2=Formação arbustiva fechada não inundável; 3=ambas as
formações). (Continuação)
ESTAÇÃO

ESPÉCIES

1

Cereus pernambucensis Lem.

2

3

4

5

3,39

Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.

C
3

7,14

2

Clitoria sp.

2,70

2

Lantanta pohliana Schauer

4,05

2

Passiflora mucronata Lam.

2,70

2

Pilosocereus arrabidae (Lem.)Byles & G. D. Rowley

4,05

3

Jacquinia armillaris Jacq.

4,17

3

Tapirira guianensis Aubl.

2,78

2

Rapanea guianensis Aubl.
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H. S. Irwin &
Barneby.
Smilax rufescens Griseb.

8,33

2

5,56

2

8,33

2

Passiflora edulis Sims

5,56

2

Cajanus cajan (L.) Millsp.

2,78

2

Cupania emarginata Cambess.

5,56

2

Eugenia uniflora L.

8,33

2

Trema micrantha (L.) Blume

2,78

2

As cinco espécies mais importantes em cada uma das estações estão explicitadas na
Tabela 3.1.4.2.1-9. Allagoptera arenaria e Schinus terebinthifolius se destacam nesta
comparação por ocuparem todos os sítios amostrais em quase sua totalidade,
apresentando nesses ainda os maiores valores. Sete das espécies são mencionadas para
a Formação herbácea não inundável (Halófita-psamófita) (THOMAZ 1991) e nove para a
Formação arbustiva fechada não inundável (Pós-praia) (FABRIS & PEREIRA 1990).
Tabela 3.1.4.2.1-9: Distribuição das cinco espécies mais importante em cada estação
amostral, na APA Praia Mole, município de Serra/ES. (C=formação vegetal; 1=Formação
herbácea não inundável; 2=Formação arbustiva fechada não inundável).
ESTAÇÃO

ESPÉCIES

1

2

3

4

5

C

Schinus terebinthifolius Raddi.

16,95

35,71

24,32

27,08

19,44

2

Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze

22,03

6,76

29,17

5,56

2

12,50

Alternanthera maritima (Mart.) A. St. -Hil.

7,14

10,81

Stenotaphrum secundatum (Water) Kuntze

21,43

25,68

1
1

Bromelia antiacantha Betol.

15,25

2

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn.

10,17

2

Maytenus obtusifolia Mart.

6,78

2

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

21,43

2

Canavalia rosea (Sw.) DC.

7,14

1
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Tabela 3.1.4.2.1-9: Distribuição das cinco espécies mais importante em cada estação
amostral, na APA Praia Mole, município de Serra/ES. (C=formação vegetal; 1=Formação
herbácea não inundável; 2=Formação arbustiva fechada não inundável). Continuação.
ESTAÇÃO

ESPÉCIES

1

2

Oxypetalum banksii Schult.

3

4

5

9,46

C
2

Blutaparon portulacoides (A.St. -Hil.) Mears

8,33

Ipomoea pes-capre (L.) R. Br.

8,33

1
1

Smilax rufescens Griseb.

8,33

2

Eugenia uniflora L.

8,33

1

Rapanea guianensis Aubl.

8,33

2

3.1.4.2.2 Domínio da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas
A APA de Praia Mole tem sua maior porção estabelecida sobre terrenos do Terciário, do
Grupo Barreiras, também denominados Tabuleiro (RIZZINI 1997). A vegetação que ocorre
nessas áreas foi incluída pelo IBGE (1992) na Floresta Ombrófila Densa de Terras
Baixas; entretanto, diferentes denominações vêm sendo propostas, faltando estudos para
os diversos fragmentos que pudessem enquadrá-los mais precisamente. Assim sendo, ao
norte do Espírito Santo, considerando aspectos funcionais, Jesus (1988) e Peixoto &
Gentry (1990) os denominam de Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas ou
Floresta Ombrófila Semidecídua.
Neste trabalho será adotada a terminologia do IBGE (1992) como sendo a Floresta
Ombrófila Densa de Terras Baixas, alertando para estudos florestais em pequenas
escalas que possam enquadrar os remanescentes em cada região. Em Garay & Rizzini
(2003) são apresentados resultados obtidos para diferentes estudos relacionados a solo,
flora e vegetação na região que abrange a Formação Barreiras ao norte do Espírito Santo.
Na APA de Praia Mole, os trechos amostrais que resultaram dados quantitativos da
vegetação se encontram demarcados na Figura 3.1.4.2.2-1.
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Figura 3.1.4.2.2-1: Estações amostrais em terreno do Grupo Barreiras, na APA de Praia Mole,
município de Serra/ES (i=início da amostragem; f=final da amostragem).

Os trechos amostrais foram posicionados em áreas onde no fundo do vale o lençol
freático se encontra acima da superfície, constituindo a Lagoa de Carapebus, enquanto
em outros o fundo do vale se apresenta quase sempre muito úmido, recebendo águas das
encostas onde se encontra a floresta, mas também as pluviais oriundas das ruas que as
circundam e mesmo de esgotamento sanitário.
 ESTRUTURA TOTAL DAS ESTAÇÕES

Os doze trechos amostrais sobre o Tabuleiro apresentaram as informações estruturais
explicitadas na Tabela 3.1.4.2.2-1. Comparando a área basal com aquelas obtidas em
sete outras áreas de Tabuleiro no município de Sooretama (AGAREZ et al. 2003) (Tabela
3.1.4.2.2-2), verifica-se que 50% dos valores estão de acordo com o obtido na APA,
sendo os demais ou muito superiores ou inferiores. Dentre os mais elevados se encontra
a Reserva Biológica de Sooretama, assim como os demais valores, indicando que a
biodiversidade é mais bem conservada em área protegidas, como também pode ser
constatado em quatro áreas da Reserva Natural da Vale do Rio Doce (JESUS & ROLIM
2005), onde todos são maiores, neste caso em área de vários hectares, o que poderia
estar interferindo nesta comparação. Entretanto, López (1996) encontrou H’ de 5,1065
onde explicou que este alto valor pode ser influência da floresta ter sofrido corte seletivo,
de estrutura heterogênea e presença de clareira, enquanto Salomão (1998) em floresta
também com corte seletivo obteve H’ de 4,6594, e ainda, em outro trecho onde além de
corte ocorreu incêndio, o valor H’ de 2,9894, ambos nos Tabuleiros ao norte do Espírito
Santo, indicando que esse tipo florestal apresenta alta diversidade, mesmo quando
antropizado.
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A menor área basal que ocorre na Fazenda Santa Helena (AGAREZ et al. 2003), também
menor que na APA, foi justificada por aqueles autores por se tratar de vegetação ciliar.
Outro fator que indica a degradação da vegetação da APA de Praia Mole pode ser inferido
quando comparado com valores de diversidade (H’) onde em sua totalidade foram
maiores. Neste caso se deve considerar que um dos critérios para inclusão dos indivíduos
na amostragem foi diâmetro ≥ 5 centímetros e ainda as diferentes áreas de amostragens,
que tendem a ser maiores.
Tabela 3.1.4.2.2-1: Valores estruturais para o trecho florestal sobre terreno do Grupo
Barreiras, na APA de Praia Mole, município de Serra, Espírito Santo.
Área
Basal
Total
(m2/ha)
17,67

Número de
Indivíduos
(ha)

Número de
espécies
(0,85ha)

Shannon
(H’)

Equabilidade
(J)

564

51

2,84

0,72

Altura Média
(m)

DAP
(cm)

Mínima Média Máxima

Médio Máximo

4,00

9,52

16,00

17,67

85,70

Tabela 3.1.4.2.2-2: Características da cobertura arbórea em fragmentos florestais do
Município de Sooretama, ES (Fonte: Agarez et al. 2003).
REBIO
Sooretama
Nº ind (ha)
Nº espécies (ha)
Nº famílias
Área basal
Diversidade H

1.356
202
42
31,5
4,51

Fazenda
Pasto
Novo
1214
197
44
27,1
4,66

Bioparque
Bioparque
Bionativa (1) Bionativa (2)
1095
185
47
17,5
4,41

783
173
47
17,5
4,56

Sítio São
Pedro

Fazenda
Refúgio

1071
168
40
17,7
4,46

1149
196
46
28,5
4,48

Fazenda
Santa
Helena
809
125
32
13,5
3,12

A altura média da floresta na APA é abaixo daquela encontrada por Jesus & Rolim (2005),
em três trechos de uma floresta de Tabuleiro em Unidade de Conservação. Mas com
relação ao Diâmetro médio das árvores se constata que não estão muito acima, neste
caso deve ser considerado o critério de inclusão adotado por aqueles autores que foi DAP
≥ 5 cm, tendendo consequentemente para menores valores médios.
Os indivíduos analisados pertencem a 27 famílias (Tabela 3.1.4.2.2-3), das quais apenas
cinco congregam 66% dos amostrados (Figura 3.1.4.2.2-2), influenciando em parte nos
valores de cobertura, que as incluem também como as mais importantes considerando
este parâmetro.
Fabaceae com maior número de espécies, seguida de Euphorbiaceae são famílias que
também ocorrem entre as cinco mais importantes na Mata alta de Tabuleiro ao norte do
Espírito Santo (RIZZINI & GARAY 2003), onde a primeira apresenta também maior
densidade, mas no trecho que corresponde a Capoeira após extração, com destaque para
Euphorbiaceae que nessa formação tem a mais alta densidade. Com relação à cobertura,
Fabaceae está entre as de maior valor nos quatro fragmentos analisados por Rizzini &
Garay (2003). Em outra área ao norte desse estado, Jesus & Rolim (2005) também citam
Fabaceae (sensu lato) com maior valor de densidade e cobertura. Na Reserva Biológica
de Sooretama, segundo Paula (2006), os representantes de Fabaceae e principalmente
Myrtaceae estão entre os de maior valor de importância, enquanto em uma mata
secundária de Pedro Canário a mais importante, segundo Souza et al. (1998), também é
Fabaceae, seguida por Moraceae e Sapotaceae que não tem expressividade na APA
Praia Mole.
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Asteraceae ocorre na APA com o segundo maior valor de cobertura, que é fornecido por
uma única espécie (Gochnatia polymorpha), sendo esta uma Pioneira, indicando o caráter
secundário da floresta, apesar de que sua inclusão se deu em função de seu grande
desenvolvimento, já que o DAP considerado foi ≥10 centímetros. A ausência de
Asteraceae entre as primeiras famílias com maior densidade e cobertura nos trabalhos de
Rizzini & Garay (2003) e Jesus & Rolim (2005) nos Tabuleiros se deve ao fato de que as
áreas são bem conservadas, mesmo considerando alguns fragmentos com interferências
onde outras espécies tiveram este comportamento, principalmente Annonaceae e
Arecaceae.
Tabela 3.1.4.2.2-3: Famílias amostradas com maior número de indivíduos na APA Praia
Mole, município de Serra/ES. (NI=número de indivíduos; NEsp=número de espécies;
D=densidade; Do=dominância; R=relativo; VC=valor de cobertura).
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FAMÍLIA

NI

NEsp

DR

DoR

VC

Euphorbiaceae

121

4

25.21

24.75

49.96

Asteraceae

85

1

17.71

14.11

31.82

Fabaceae

39

8

8.13

22.46

30.59

Lecythidaceae

36

1

7.50

5.99

13.49

Malpighiaceae

36

1

7.50

5.06

12.56

Annonaceae

29

2

6.04

3.91

9.95

Rutaceae

21

3

4.38

4.87

9.25

Myrtaceae

20

3

4.17

2.58

6.74

Burseraceae

16

1

3.33

1.78

5.11

Anacardiaceae

13

1

2.71

2.59

5.29

Sapindaceae

9

3

1.88

0.90

2.78

Clusiaceae

8

2

1.67

1.23

2.90

Myrsinaceae

7

1

1.46

0.81

2.27

Polygonaceae

5

1

1.04

0.61

1.65

Simaroubaceae

4

1

0.83

2.36

3.19

Sapotaceae

4

3

0.83

0.64

1.47

Rubiaceae

4

2

0.83

0.52

1.35

Salicaceae

4

1

0.83

0.35

1.19

Malvaceae

3

1

0.63

1.55

2.17

Moraceae

3

3

0.63

0.68

1.30

Melastomataceae

3

2

0.63

0.29

0.92

Lauraceae

2

1

0.42

0.92

1.34

Apocynaceae

2

1

0.42

0.19

0.61

Celastraceae

2

1

0.42

0.14

0.56

Olacaceae

2

1

0.42

0.13

0.55

Humiriaceae

1

1

0.21

0.42

0.63

Urticaceae

1

1

0.21

0.16

0.36
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Figura 3.1.4.2.2-2: Famílias com maior número de indivíduos na APA Praia
Mole, município de Serra/ES.

Considerando as cinco famílias mais importantes em cada estação, foram amostradas
espécies que pertencem a 14 famílias (Tabela 3.1.4.2.2-4), representando 51,9% do total
amostrado. Apesar de o número de indivíduos influenciar no somatório do valor de
cobertura, que estaria indicando a importância das espécies que representam na estrutura
de cada trecho, também pode ser detectado que mesmo com menos uma área de
ocorrência, Fabaceae tem no somatório apenas um pouco mais da metade do valor obtido
por Euphorbiaceae, que só não se encontra presente em um dos trechos. As três famílias
com maior número de ocorrência estão representadas por poucas espécies, apesar de
Euphorbiaceae e Fabaceae serem indicadas como tendo grande riqueza em florestas
tropicais (SOUZA & LORENZI 2005).
Entre as três famílias com maior número de ocorrência nas estações, Euphorbiaceae
esteve na primeira posição em seis delas, enquanto Fabaceae em quatro e Asteraceae
em apenas uma. A diferença entre o número de ocorrência não interferiu nesta análise, já
que os valores são díspares. Em uma estação, nenhuma das três esteve na primeira
posição.
Tabela 3.1.4.2.2-4: Cinco famílias mais importantes pelo valor de importância em cada
estação amostral na APA Praia Mole, município de Serra/ES. (∑VC=somatório do valor de
cobertura; NEst= número de espécies).
FAMÍLIAS
Euphorbiaceae
Fabaceae
Asteraceae
Malpighiaceae
Lecythidaceae
Rutaceae
Annonaceae
Anacardiaceae
Burseraceae
Clusiaceae
Mytaceae
Simaroubaceae
Lauraceae
Humiriaceae
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6
35,94
23,68

7
21,25
42,55

8
32,65
35,31

26,96

38,33
24,07
11,64

29,87
28,03

9
58,37
30,5
29,6

10
42,67
72,12
24,21

ESTAÇÕES
11
12
52,89 78,4
35,37
43,63 22,11
12,86

14,44

13
46,45
10,83
21,78
21,88
34,26

14
39,82
25,08
68,15
8,55

15
63,65
70,7
18,58
8,2

16
96,99
16,96
76,25
5,5

21,43

11,26

17,17

14,25
15,75
17,14

27,49

22,05

17
79,22

4,3

11,15
30,8
7,28

12,4
17,22

14,23
14,19
7,77
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∑VC

NEst.

612,36
375,36
323,66
119,80
109,58
86,14
82,19
33,20
30,80
19,68
17,22
14,23
14,19
7,77

11
10
9
6
6
4
5
2
1
2
1
1
1
1
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Na Tabela 3.1.4.2.2-5 estão apresentados os valores para a estrutura vertical do total de
espécies amostradas, em ordem decrescente do valor médio do diâmetro. Albizia
polycephala é uma espécie com ocorrência na Caatinga e Floresta Estacional no nordeste
do Brasil, Minas Gerais e em restingas do Rio de Janeiro e sul da Bahia (QUEIROZ
2009), com maior valor médio, foi amostrada uma única vez, como demonstram os
demais valores. Jesus & Rolim (2005) listam esta espécie com menor valor médio para 13
indivíduos em floresta de Tabuleiro, sendo também baixa sua densidade se comparada
com o grande número de espécies que apresentam maior número, chegando ao máximo
com Rinorea bahiensis com 1474 indivíduos. Nesta situação se encontram 19 espécies,
que por sua vez apresentam também os maiores valores de diâmetro médio,
influenciados provavelmente pela situação da espécie ocorrer com um único indivíduo.
Pseudopiptadenia contorta, com o terceiro maior valor médio de diâmetro, também
apresenta alto valor em floresta de Tabuleiro, como indicado por Jesus & Rolim (2005),
devendo ser esta uma característica da espécie, que, segundo Lopes et al. (2002), apesar
de baixa densidade, tem sempre altos valores diamétricos, parâmetro este que a eleva
para as primeiras posições fitossociológicas.
Entre as cinco espécies com maior valor médio de diâmetro, apenas Eschweilera ovata é
listada por Rizzini & Garay (2003) como tendo maior área basal entre 16 espécies,
mesmo assim sua ocorrência se deu apenas na Floresta ciliar e Capoeira após queimada,
sobre os Tabuleiros. Entretanto, Jesus & Rolim (2005) a citam para a Reserva Natural da
Vale do Rio Doce com altos valores tanto para o diâmetro médio como também para
número de indivíduos, indicando que esta espécie é bem adaptada aos terrenos do
Terciário, com distribuição geográfica, segundo Lorenzi (1998), do Espírito Santo até
Pernambuco e na Amazônia ocidental.
Tabela 3.1.4.2.2-5: Estrutura vertical na floresta da APA Praia Mole, município de
Guarapari/ES (Max=máximo; Med=médio; Dp=desvio-padrão; Min=mínimo).
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)

ALTURA (m)

Max

Med

Dp.Dia

Min

Alt.Ma

Alt.Me

Dp.Alt

Alt.Mi

Albizia polycephala

85,7

85,7

0,0

85,7

13,0

13,0

0,0

13,0

Pseudopiptadenia contorta

71,6

33,2

23,2

10,6

15,0

11,9

2,5

7,0

Stryphnodendron polyphyllum

70,8

38,9

15,7

22,0

16,0

11,8

2,0

10,0

Eriotheca macrophylla

51,3

24,7

23,0

11,3

16,0

12,0

4,0

8,0

Eschweilera ovata

46,7

15,9

7,8

10,0

14,0

9,6

1,9

5,0

Pera ferruginea

44,0

18,3

7,3

10,2

15,0

9,9

2,0

5,0

Gochnatia polymorpha

42,3

16,7

5,6

10,0

12,0

7,4

2,4

4,0

Simaba cuneata

39,7

30,9

14,0

10,2

15,0

12,8

2,6

9,0

Inga laurina

39,4

16,4

8,5

10,4

12,0

8,9

3,4

5,0

Ocotea lancifolia

39,4

26,1

18,8

12,8

10,0

9,0

1,4

8,0

Zanthoxylum rhoifolium

32,0

22,3

6,1

11,2

15,0

12,6

1,9

10,0

Byrsonima sericea

31,1

15,4

5,2

10,0

13,0

9,1

2,1

4,0

Dalbergia elegans

31,0

18,4

6,7

12,5

13,0

11,0

2,5

7,0

Tapirira guianensis

28,1

18,6

5,3

11,3

13,0

11,2

1,7

8,0

Xylopia sericea

28,0

15,5

5,0

10,2

13,0

11,0

1,8

7,0

Humiriastrum mussunungense

28,0

28,0

0,0

28,0

7,5

7,5

0,0

7,5
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Tabela 3.1.4.2.2-5: Estrutura vertical na floresta da APA Praia Mole, município de
Guarapari/ES (Max=máximo; Med=médio; Dp=desvio-padrão; Min=mínimo).
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)
Med
Dp.Dia
14,9
5,2
18,5
4,7
25,6
0,0
17,0
5,6
22,8
0,0
14,4
4,2
21,9
0,0
14,4
5,1
20,3
0,0
14,5
3,0

Myrcia fallax
Dictyoloma vandellianum
Ficus hirsuta
Clusia spiritu-sanctensis
Pouteria gardneri
Guateria odontopela
Ficus sp. 2
Coccoloba alnifolia
Sideroxylon obtusifolium
Rapanea guianensis

Max
27,4
25,8
25,6
23,2
22,8
22,2
21,9
21,2
20,3
19,7

Min
10,1
12,6
25,6
10,3
22,8
10,5
21,9
10,2
20,3
11,3

Alt.Ma
12,0
14,0
9,0
12,0
12,0
12,0
13,0
12,0
7,0
13,0

Psychotria mapouridoides

19,3

19,3

0,0

19,3

10,0

Protium icicariba

18,9

14,1

3,2

10,1

Zanthoxylum cf. juriperinum

18,6

18,6

0,0

18,6

ALTURA (m)
Alt.Me
Dp.Alt
9,1
1,8
11,6
1,3
9,0
0,0
8,6
2,7
12,0
0,0
10,2
1,2
13,0
0,0
9,0
2,2
7,0
0,0
11,1
1,9

Alt.Mi
5,0
10,0
9,0
5,0
12,0
8,0
13,0
6,0
7,0
8,0

10,0

0,0

10,0

12,0

9,0

2,0

5,0

10,0

10,0

0,0

10,0

Calophyllum brasiliense

17,7

15,3

2,3

13,1

12,0

10,3

1,5

9,0

Cecropia sp.

17,0

17,0

0,0

17,0

11,0

11,0

0,0

11,0

Inga thibaudiana

16,5

16,5

0,0

16,5

10,0

10,0

0,0

10,0

Psychotria carthagenensis

16,1

13,8

3,1

10,3

10,0

8,7

1,2

8,0

Cupania scrobiculata

15,9

14,2

1,5

12,1

12,0

11,1

1,5

9,0

Calyptranthes brasiliensis

15,3

15,3

0,0

15,3

4,0

4,0

0,0

4,0

Himatanthus phagedaenicus

14,9

13,4

2,1

11,9

12,0

10,5

2,1

9,0

Pogonophora schomburgkiana
Miconia hypoleuca
Casearia sp.
Miconia prasina

13,9
13,9
13,8
13,7

13,9
13,9
12,8
13,3

0,0
0,0
1,2
0,6

13,9
13,9
11,6
12,9

10,0
10,0
12,0
9,0

10,0
10,0
10,0
6,5

0,0
0,0
2,2
3,5

10,0
10,0
7,0
4,0

Pera leandri

13,5

13,5

0,0

13,5

6,0

6,0

0,0

6,0

Maytenus obtusifolia

12,9

11,5

1,9

10,2

11,0

9,0

2,8

7,0

Pera glabrata

12,7

12,7

0,0

12,7

10,0

10,0

0,0

10,0

Ormosia arborea

12,6

12,5

0,1

12,4

8,0

8,0

0,0

8,0

Pradosia lactescens

12,3

11,4

1,3

10,5

8,0

7,0

1,4

6,0

Cathedra bahiensis

12,2

11,2

1,5

10,1

8,0

7,5

0,7

7,0

Cupania rugosa

11,6

11,6

0,0

11,6

12,0

12,0

0,0

12,0

Thyrsodium schomburgkianum

11,6

11,6

0,0

11,6

7,0

7,0

0,0

7,0

Acacia auriculiformis

11,5

11,0

0,7

10,5

7,0

6,8

0,4

6,5

Ficus sp.1

11,2

11,2

0,0

11,2

9,0

9,0

0,0

9,0

Eugenia sp.

10,1

10,1

0,0

10,1

7,0

7,0

0,0

7,0

Na Tabela 3.1.4.2.2-6 são discriminados os valores da estrutura horizontal para a floresta
da APA Praia Mole. As 51 espécies amostradas estão distribuídas em 480 indivíduos em
números absolutos, dos quais 61% estão concentrados em apenas cinco espécies (Figura
3.1.4.2.2-3), comportamento também mensurado por Jesus & Rolim (2005) para uma
floresta de Tabuleiro. Para propósito de recuperação de áreas degradadas naquela
região, um dos requisitos a ser considerado seria a utilização de espécies nativas que
apresentam grande número de indivíduos naquela área, levando em conta o grupo
ecológico ao qual pertence. Das cinco espécies com maior Valor de Importância, apenas
Stryphnodendron polyphyllum não se encontra entre as que apresentam maior número de
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indivíduos, sendo sua posição relacionada ao alto valor de Dominância. Essa espécie não
foi amostrada em terrenos do Terciário ao norte do Espírito Santo (SOUZA et al. 1998;
JESUS & ROLIM 2005; PAULA 2006).
Pera
ferruginea
25%

Outras 46
39%

Gochnatia
polymorpha
18%
Eschweilera

Xylopia sericea
4%
Byrsonima
sericea
7%

ovata
7%

Figura 3.1.4.2.2-3: Número de indivíduos amostrados por espécie na
Floresta de Tabuleiro da APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Tabela 3.1.4.2.2-6: Espécies amostradas no trecho florestal do Tabuleiro, na APA Praia
Mole, município de Serra/ES.
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Pera ferruginea

118

71,67

138,8

4,22

21,77

24,58

24,46

49,04

70,81

Gochnatia polymorpha

85

51,67

100,0

2,44

15,70

17,71

14,11

31,82

47,52

Eschweilera ovata

36

25,00

42,4

1,03

7,59

7,50

5,99

13,49

21,08

Byrsonima sericea

36

25,83

42,4

0,87

7,85

7,50

5,06

12,56

20,41

Stryphnodendron polyphyllum

9

7,50

10,6

1,44

2,28

1,88

8,35

10,22

12,50

Xylopia sericea

20

12,50

23,5

0,49

3,80

4,17

2,83

7,00

10,80

Myrcia fallax

18

14,17

21,2

0,41

4,30

3,75

2,40

6,15

10,45

Pseudopiptadenia contorta

8

5,83

9,4

1,16

1,77

1,67

6,74

8,41

10,18

Protium icicariba

16

12,50

18,8

0,31

3,80

3,33

1,78

5,11

8,91

Tapirira guianensis

13

9,17

15,3

0,45

2,78

2,71

2,59

5,29

8,08

Dictyoloma vandellianum

11

8,33

12,9

0,37

2,53

2,29

2,13

4,42

6,95

Zanthoxylum rhoifolium

9

6,67

10,6

0,44

2,03

1,88

2,56

4,44

6,46

Inga laurina

10

5,83

11,8

0,31

1,77

2,08

1,78

3,87

5,64

Guateria odontopela

9

7,50

10,6

0,19

2,28

1,88

1,08

2,95

5,23

Albizia polycephala

1

0,83

1,2

0,68

0,25

0,21

3,93

4,14

4,39

Simaba cuneata

4

3,33

4,7

0,41

1,01

0,83

2,36

3,19

4,20

Rapanea guianensis

7

5,83

8,2

0,14

1,77

1,46

0,81

2,27

4,05

Cupania scrobiculata

7

5,00

8,2

0,13

1,52

1,46

0,76

2,22

3,74

Dalbergia elegans

6

4,17

7,1

0,21

1,27

1,25

1,21

2,46

3,73

Clusia spiritu-sanctensis

5

4,17

5,9

0,15

1,27

1,04

0,85

1,89

3,15
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Tabela 3.1.4.2.2-6: Espécies amostradas no trecho florestal do Tabuleiro, na APA Praia
Mole, município de Serra/ES. Continuação.
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Eriotheca macrophylla

3

2,50

3,5

0,27

0,76

0,63

1,55

2,17

2,93

Coccoloba alnifolia

5

4,17

5,9

0,10

1,27

1,04

0,61

1,65

2,91

Casearia sp.

4

3,33

4,7

0,06

1,01

0,83

0,35

1,19

2,20

Ocotea lancifolia

2

1,67

2,4

0,16

0,51

0,42

0,92

1,34

1,84

Calophyllum brasiliense

3

2,50

3,5

0,07

0,76

0,63

0,38

1,01

1,77

Psychotria carthagenensis

3

2,50

3,5

0,05

0,76

0,63

0,32

0,94

1,70

Himatanthus phagedaenicus

2

1,67

2,4

0,03

0,51

0,42

0,19

0,61

1,12

Miconia prasina

2

1,67

2,4

0,03

0,51

0,42

0,19

0,61

1,11

Maytenus obtusifolia

2

1,67

2,4

0,02

0,51

0,42

0,14

0,56

1,07

Pradosia lactescens

2

1,67

2,4

0,02

0,51

0,42

0,14

0,56

1,06

Cathedra bahiensis

2

1,67

2,4

0,02

0,51

0,42

0,13

0,55

1,06

Humiriastrum mussunungense

1

0,83

1,2

0,07

0,25

0,21

0,42

0,63

0,88

Ormosia arborea

2

0,83

2,4

0,03

0,25

0,42

0,17

0,58

0,84

Ficus hirsuta

1

0,83

1,2

0,06

0,25

0,21

0,35

0,56

0,81

Acacia auriculiformis

2

0,83

2,4

0,02

0,25

0,42

0,13

0,55

0,80

Pouteria gardneri

1

0,83

1,2

0,05

0,25

0,21

0,28

0,49

0,74

Ficus sp2

1

0,83

1,2

0,04

0,25

0,21

0,26

0,46

0,72

Sideroxylon obtusifolium

1

0,83

1,2

0,04

0,25

0,21

0,22

0,43

0,68

Psychotria mapouridoides

1

0,83

1,2

0,03

0,25

0,21

0,20

0,41

0,66

Zanthoxylum cf. juriperinum

1

0,83

1,2

0,03

0,25

0,21

0,19

0,39

0,65

Cecropia sp.

1

0,83

1,2

0,03

0,25

0,21

0,16

0,36

0,62

Inga thibaudiana

1

0,83

1,2

0,03

0,25

0,21

0,15

0,35

0,61

A determinação de Pera em nível específico foi realizada por comparação com
exemplares depositados no Herbário CVRD, cujas determinações são assinadas por
Webster, G. L., especialista em Euphorbiaceae da Universidade da Califórnia, Estados
Unidos da América, mas que diferem do conceito para este gênero de especialista do
Museu Nacional do Rio de Janeiro. A determinação aqui adotada para suas espécies
segue o especialista norte americano, por ser considerado mais coerente com o material
coletado, salvo maior juízo.
As cinco espécies com maior Valor de Importância estão discriminadas na Figura
3.1.4.2.2-4. Pera ferruginea se encontra na primeira posição por ter todos os parâmetros
fitossociológicos maiores que as demais espécies. No levantamento de Jesus & Rolim
(2005) esta espécie não foi amostrada; entretanto, duas outras são encontradas, Pera
glabrata e Pera leandri, mas com valores fitossociológicos relativos baixos, como na APA
Praia Mole. Em Pernambuco, Feitosa (2004) encontrou essa espécie no Tabuleiro
costeiro, em área antropizada e que se encontra em regeneração natural, sendo, no
entanto, os valores fitossociológicos baixos. Pelo fato de a APA se encontrar antropizada,
essa espécie pode ser oportunista, tendo colonizado aquele trecho, se considerado o fato
desta não fazer parte da estrutura de florestas conservadas, utilizando critérios de
inclusão com DAP ≥ 5 centímetros.
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Pera ferruginea
24%

Outras 36 espécies
42%

Gochnatia
polymorpha
16%
Stryphnodendron
sp. 4%

Eschweilera ovata
7%
Byrsonima sericea
7%

Figura 3.1.4.2.2-4: Principais espécies com relação ao Valor de Importância,
na Floresta de Tabuleiro da APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

O caráter antropizado da área analisada pode ser inferido pela presença em larga escala
de Gochnatia polymorpha, por ser uma espécie pioneira (LORENZI 1992). Ivanauskas
(1999), analisando uma floresta estacional semidecidual, encontra esta e outras pioneiras
apenas nos seus bordos, indicando o bom estado de conservação da porção interna da
floresta, onde essas espécies não foram encontradas.
Com destaque na floresta sobre o Tabuleiro na APA, relacionado ao número de
indivíduos, estão Xylopia sericea, Myrcia fallax e Tapirira guianensis, que são também
citadas para os Tabuleiros costeiros por Jesus & Rolim (2005). Neste contexto é possível
também incluir Protium icicariba, que se apresenta em cada trecho com grande
dimorfismo foliar e foliolar, impedindo que em campo se possa ter certeza da identidade,
daí a opção por uma das espécies, mas que podem ser também duas.
Com ampla distribuição pelos terrenos do Grupo Barreiras, Eschweilera ovata (LORENZI
1998) é importante representante na estrutura de floresta de Tabuleiro, como também
evidenciado por Jesus & Rolim (2005), cujos valores dos diversos parâmetros
fitossociológicos a colocam na 18ª posição entre as 406 espécies amostradas, além de
Feitosa (2004) que a menciona na 3ª posição, e Silva Junior (2008) na 10ª posição,
ambos em Pernambuco.
Com ampla distribuição geográfica, Byrsonima sericea foi incluída por Colodete & Pereira
(2007) no padrão de Costa Atlântica Ampla, ocorrendo do Espírito Santo ao Ceará,
entretanto, Araujo et al. (2001) a indicam desde o Paraná até o Ceará, com ocorrência em
Florestal Pluvial Atlântica Montana e Restinga, mas Costa & Araújo (2006) a mencionam
para a Caatinga do Ceará. Nas áreas em que foi analisada, considerando aspectos
estruturais, como na Floresta de Tabuleiro no Espírito Santo, Jesus & Rolim (2005) a
listam na 385ª posição de Valor de Cobertura. Em outros estados, Feitosa (2004) a inclui
na 5ª posição no Valor de Importância, e em Silva Júnior (2008) nas últimas posições. A
Restinga do Espírito Santo, em floresta, não foi amostrada por Assis et al.(2004), apesar
de sua ocorrência em formações não florestais desse ecossistema (COLODETE &
PEREIRA 2007). Foi amostrada em Formação Aberta de Clusia em Linhares por Colodete
(2004) na 5ª posição pelo Valor de Importância.
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 ESTRUTURA POR ESTAÇÃO
Na Tabela 3.1.4.2.2-7 são apresentados parâmetros da estrutura vertical das estações
analisadas.
Tabela 3.1.4.2.2-7: Dados estruturais das Estações na APA Praia Mole, município de
Serra/ES. (I= Estádio inicial da regeneração; M=Estágio médio da regeneração;
A=Estádio avançado da regeneração; ẋ=Média; CV%=Coeficiente de Variação;
Dp=Desvio-padrão; NFam=Número de famílias; NEsp=Número de espécies; H’=Shannon;
J=Equitabilidade).

6

0,10

414

19,65 – M

ALTURA
MÉDIA
(m)
10,75 – M

7

0,05

743

17,08 – M

10,04 – M

21,70 – A

16

19

2,74

0,93

8

0,09

443

19,61 – M

9,83 – M

15,58 – M

11

14

2,41

0,91

9

0,08

515

18,37 – M

10,25 – M

18,13 – A

13

15

2,28

0,84

10

0,07

610

19,47 – M

9,95 – M

29,23 – A

10

13

2,17

0,85

11

0,08

496

18,48 – M

10,45 – M

15,35 – M

14

16

2,37

0,85

12

0,06

731

17,41 – M

9,80 – M

21,28 – A

7

8

1,81

0,87

13

0,06

686

18,08 – M

10,62 – M

21,98 – A

13

16

2,40

0,87

14

0,06

681

14,77 – M

9,20 – M

12,98 – M

11

12

2,11

0,85

15

0,09

428

14,04 – M

6,60 – M

7,00 – M

10

10

1,70

0,74

ESTAÇÕES

ÁREA DENSIDADE
(ha)
(ha)

DIÂMETRO MÉDIO
(cm)

ÁREA BASAL
NFam NEsp
(m2/ ha)
15,23 – M

16

16

H'

J

2,46

0,88

16

0,06

678

14,81 – M

14,81 – A

12,29 – M

5

7

1,24

0,64

17

0,07

562

20,24 – A

9,83 – M

20,90 – A

14

16

2,44

0,88

ẋ

0,07

582

17,66

10,17

17,63

11,67

13,5

2,18

0,84

CV%

22,07

20,73

11,58

18,17

34,53

28,5

25,04 17,70 9,16

Dp

0,02

121,4

2,11

1,82

5,82

3,37

3,63

0,41

0,08

Apesar de o Ponto Quadrante ser um dos métodos sem área, o programa computacional
utilizado estima uma área a partir das distâncias entre a árvore e o vértice de cada um
dos quadrantes. Assim sendo, as doze áreas totalizaram 0,87ha, tendo a menor (0,05)
quase o dobro da maior (0,10), apesar do baixo desvio-padrão encontrado e considerando
que a amostragem teve critérios idênticos em cada Estação. Esta diferença está
relacionada à maior ou menor densidade do trecho amostral, que leva para menos o valor
quanto maior for a densidade.
As alterações ocorridas em cada uma das 12 estações amostrais foram, na maior parte,
para os parâmetros analisados, dentro do limite de homogeneidade de 25%, exceto área
basal, número de família e espécie. O maior coeficiente de variação, indicando a maior
heterogeneidade, encontra-se na área basal para as 12 estações amostrais, influenciado
pelos valores extremos encontrados nas Estações 15 (7,00) e 10 (29,23). O segundo
maior valor é para o número de espécies cujos extremos foram observados nas Estações
16 (5) e 7 (16). O conjunto de dados mais homogêneo é a Equitabilidade, onde ocorreu o
menor coeficiente de variação, indicando com isto que a dispersão do número de
indivíduos pelas diferentes espécies é bastante proporcional, considerando os valores
obtidos.
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Segundo Resolução Conama Nº 29, de 07 de Dezembro de 1994, considerando a baixa
diversidade; existência de espécies do estádio ecológico Pioneiras com alta densidade,
assim como as lianas; interferências diversas como trilha, clareiras e cortes de árvores e a
existência de arbóreas exóticas, a floresta que circunda a Lagoa de Carapebus se
enquadra neste documento como sendo uma Floresta Secundária.
Com relação aos estádios de regeneração nos trechos amostrais, se considerado
diâmetro médio, altura média e área basal, todos se enquadram no Estádio médio da
regeneração da Mata Atlântica. Além destas características, apontam-se ainda a ausência
de lianas lenhosas de grande porte, sendo as deste hábito de diâmetro reduzido, com alta
densidade e baixa diversidade, na maioria das vezes concentradas nos bordos, mas
algumas vezes no interior da floresta, o que torna quase intransponível o deslocamento
pelo seu interior.
Seis estações tiveram valores de área basal que as incluem no Estádio de Regeneração
Avançado, se tomado este individualmente, mas, quando se adiciona a altura média,
nenhuma delas se enquadra nesta categoria. Com adição dos demais parâmetros
considerados pela legislação, como presença de liana e serapilheira, fica constatado seu
enquadramento no estádio médio.
Dezenove espécies, das 51 amostradas, tiveram ocorrência nas estações entre as cinco
mais importantes com relação ao diâmetro médio (Tabela 3.1.4.2.2-8); entretanto, apenas
nove ocorreram mais do que uma vez nesta posição (Figura 3.1.4.2.2-5). Considerando o
grande desenvolvimento do tronco, aliado à alta densidade de Gochnatia polymorpha,
Pera ferruginea, Byrsonima sericea e Xylopia sericea, pode-se inferir que estruturalmente
e fitofisionomicamente estas formam a base da floresta de Tabuleiro da APA.
Destaque entre as espécies com maior média de diâmetro se faz para Gochnatia
polymorpha, por ser considerada uma pioneira (LORENZI 1992).
Tabela 3.1.4.2.2-8: Distribuição pelas 12 estações amostrais das cinco espécies com
maior diâmetro médio, na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
ESPÉCIE
Gochnatia polymorpha
Pera ferruginea
Xylopia sericea
Byrsonima sericea
Eschweilera ovata
Pseudopiptadenia contorta
Stryphnodendron polyphyllum
Guatteria odontopela
Protium icicariba
Ocotea lancifolia
Simaba cuneata
Zanthoxylum rhoifolium
Clusia spiritu-sanctensis
Albizia pedicellaris
Eriotheca macrophylla
Dictyoloma vandellianum
Acacia auriculiformis
Inga laurina
Myrcia fallax
CPM RT 002/10
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6
28,9
23,8

7
19,6
21,0
14,0

8
19,0
22,1

9
16,4
21,4
13,7

18,7
18,9

10
15,0
15,4
12,1

36,5

ESTAÇÃO
11
12
16,8 16,7
22,4 19,0
21,1
13,7
15,9

13
21,6
16,2
15,4

13,1
19,1

71,6
40,4

70,8

14
17,9
13,4

15
13,4
14,9
12,1
16,9
21,8

16
15,0
15,1
16,6

20,2

16,0
34,9
14,0
13,8

15,5

17
20,5
27,0

16,2

26,1
39,7
25,1
22,7
85,7
31,3
16,6
11,0
15,6
17,9
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Stryphnodendron
sp 3

Guateria
odontopela 2

Protium icicariba
2

10 ESPÉCIES 1

Gochnatia
polymorpha 11

Pseudopiptadenia
contorta 3

Pera ferruginea ;
11
Eschweilera ovata
5
Xylopia sericea 6

Byrsonima
sericea 7

Figura 3.1.4.2.2-5: Espécies e o número de estações onde ocorrem, considerando
as cinco de maior diâmetro médio por estação amostral na APA da Praia Mole,
município de Serra/ES.

 FITOSSOCIOLOGIA NAS ESTAÇÕES AMOSTRAIS
- ESTAÇÃO 6
Na Figura 3.1.4.2.2-6, o trecho amostral denominado de Estação 6 abrange uma distância
de 150 metros entre seus extremos.
Foram amostradas 17 famílias (Tabela 3.1.4.2.2-9) que se apresentam em sua totalidade
com apenas uma única espécie, sendo que Rutaceae se encontra na primeira posição em
função de sua dominância; mas em Pedro Canário, no Espírito Santo, Souza et al. (1998)
encontram esta família com cinco espécies, mas não a colocaram entre as 11 primeiras
com relação à Densidade e Volume, fato este também constatado por estes autores para
Anacardiaceae.
Na primeira posição, considerando a densidade, encontra-se Fabaceae, sendo que
apesar desta ser relatada como de alta riqueza (CARIM et al. 2007; SOUZA et al. 2007),
aqui esteve representada por apenas Inga laurina, cujo gênero tem seus representantes
adaptados a ambientes paludosos (CARMO & MORELLATO 2000).
Lauraceae é uma das famílias de maior riqueza no trecho analisado por Souza et al.
(1998) e Paula (2006), mas o conjunto de espécies forneceram valores intermediários na
ordenação da famílias pelo valor de importância, assim como também observado por
Jesus & Rolim (2005).
Valores da estrutura vertical se encontram na Tabela 3.1.4.2.2-10. Das 16 espécies, nove
ocorreram com apenas um indivíduo, o que motivou o valor zero para o desvio-padrão,
como Simaba cuneata, uma espécie com distribuição geográfica, segundo Araujo (2000),
Brasil Leste-Sul e países vizinhos, ocorrendo no cerrado e nas restingas, onde Assis et al.
(2004) a registram na 17 posição do valor de cobertura, num total de 92 espécies.
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Na Tabela 3.1.4.2.2-11 estão registrados os parâmetros fitossociológicos, onde Inga
laurina apresenta os maiores valores que estiveram influenciados pelo maior número de
indivíduos. A proximidade com o corpo d’água favoreceu seu estabelecimento, já que as
espécies deste gênero são bem adaptadas às condições de encharcamento ou mesmo
alagamentos permanentes (MARTINS 2001), sendo comuns nas matas ciliares em vários
pontos do Brasil (CARMO & MORELLATO 2000).
A segunda posição no valor de importância pertence a Zanthoxylum rhoifolium, mas
ocupa a terceira posição pela densidade. Isto pode ser em parte explicado pelo seu
caráter de pioneira ou secundária inicial (MARTINS 2001), se considerado também que
nas florestas conservadas, como na Reserva da Vale do Rio Doce, Jesus & Rolim (2005)
relatam sua ocorrência após as 400 últimas espécies na ordenação por cobertura.

Figura 3.1.4.2.2-6: Estação 6 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Tabela 3.1.4.2.2-9: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 6 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal)
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Rutaceae

5

1

12,50

17,37

29,87

0,2552

Asteraceae

3

1

7,50

16,18

23,68

0,2378

Fabaceae

8

1

20,00

15,94

35,94

0,2342

Anacardiaceae

4

1

10,00

12,05

22,05

0,1770

Lauraceae

2

1

5,00

9,19

14,19

0,1351

Simaroubaceae

1

1

2,50

8,41

10,91

0,1235

Lecythidaceae

6

1

15,00

6,64

21,64

0,0975

Sapindaceae

3

1

7,50

3,18

10,68

0,0467
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Tabela 3.1.4.2.2-9: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 6 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal) (Continuação).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Annonaceae

1

1

2,50

3,02

5,52

0,0444

Euphorbiaceae

1

1

2,50

2,59

5,09

0,0380

Urticaceae

1

1

2,50

1,55

4,05

0,0228

Salicaceae

1

1

2,50

1,02

3,52

0,0150

Celastraceae

1

1

2,50

0,89

3,39

0,0130

Myrtaceae

1

1

2,50

0,71

3,21

0,0104

Moraceae

1

1

2,50

0,68

3,18

0,0099

Polygonaceae

1

1

2,50

0,61

3,11

0,0090

Tabela 3.1.4.2.2-10: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
6 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro)
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Med

Simaba cuneata

39.7

39.7

0.0

39.7

15.0

15.0

0.0

15.0

Gochnatia polymorpha

42.3

28.9

16.2

10.9

12.0

9.7

4.0

5.0

Xylopia sericea

23.8

23.8

0.0

23.8

12.0

12.0

0.0

12.0

Ocotea lancifolia

39.4

26.1

18.8

12.8

10.0

9.0

1.4

8.0

Zanthoxylum rhoifolium

32.0

25.1

4.9

19.3

15.0

13.8

1.1

13.0

Tapirira guianensis

28.1

23.3

4.9

18.6

13.0

12.5

0.6

12.0

Pera ferruginea

22.0

22.0

0.0

22.0

11.0

11.0

0.0

11.0

Casearia sp.

13.8

13.8

0.0

13.8

11.0

11.0

0.0

11.0

Maytenus obtusifolia

12.9

12.9

0.0

12.9

7.0

7.0

0.0

7.0

Inga laurina

39.4

17.2

9.3

10.9

12.0

9.9

3.1

5.0

Eschweilera ovata

16.7

14.3

2.1

10.8

12.0

10.0

1.8

8.0

Cecropia sp.

17.0

17.0

0.0

17.0

11.0

11.0

0.0

11.0

Coccoloba alnifolia

10.7

10.7

0.0

10.7

6.0

6.0

0.0

6.0

Myrcia fallax

11.5

11.5

0.0

11.5

10.0

10.0

0.0

10.0

Cupania scrobiculata

15.9

14.0

1.8

12.5

12.0

11.0

1.7

9.0

Ficus sp1.

11.2

11.2

0.0

11.2

9.0

9.0

0.0

9.0
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Tabela 3.1.4.2.2-11: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação 6
da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; F=Frequência;
D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de cobertura; VI=Valor de
importância)
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Inga laurina
Zanthoxylum rhoifolium
Eschweilera ovata
Gochnatia polymorpha
Tapirira guianensis
Ocotea lancifolia
Cupania scrobiculata
Simaba cuneata
Xylopia sericea
Pera ferruginea
Cecropia sp.
Casearia sp.
Maytenus obtusifolia
Myrcia fallax
Ficus sp1
Coccoloba alnifolia

8
5
6
3
4
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50,0
40,0
50,0
30,0
20,0
20,0
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

82,9
51,8
62,2
31,1
41,5
20,7
31,1
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4

2,43
2,65
1,01
2,47
1,84
1,40
0,48
1,28
0,46
0,39
0,24
0,16
0,14
0,11
0,10
0,09

20,00
12,50
15,00
7,50
10,00
5,00
7,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

15,94
17,37
6,64
16,18
12,05
9,19
3,18
8,41
3,02
2,59
1,55
1,02
0,89
0,71
0,68
0,61

15,63
12,50
15,63
9,38
6,25
6,25
6,25
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13
3,13

35,94
29,87
21,64
23,68
22,05
14,19
10,68
10,91
5,52
5,09
4,05
3,52
3,39
3,21
3,18
3,11

51,56
42,37
37,26
33,06
28,30
20,44
16,93
14,03
8,65
8,21
7,17
6,64
6,51
6,33
6,30
6,24

- ESTAÇÃO 7
Na Figura 3.1.4.2.2.-7, o trecho amostral denominado de Estação 7 abrange uma
distância de 130 metros entre seus extremos, sendo sua vegetação em parte influenciada
nas porções mais baixas pela Lagoa de Carapebus.

Figura 3.1.4.2.2-7: Estação 7 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.
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Na Tabela 3.1.4.2.2-12, a maioria das famílias amostradas apresenta uma única espécie,
sendo a dominância o parâmetro que inclui Fabaceae na primeira posição. A maior
densidade se deve em parte às duas espécies amostradas de Annonaceae. Esta família
tem distribuição predominantemente tropical, tendo representantes com preferencial por
ambientes paludosos (SOUZA & LORENZI 2005), o que pode ter influenciado sua
adaptação naquela área.
Na quinta posição aparece Humiriaceae com apenas uma espécie e um único indivíduo,
representada por Humiriastrum mussunungense, não sendo referida em estudos dos
Tabuleiros costeiros do Espírito Santo (JESUS & ROLIM 2005; PAULA 2006), mas é
espécie provavelmente endêmica desse estado, descrita em 1993 no Phytologia volume
75, a partir de material depositado no Herbário CVRD.
Tabela 3.1.4.2.2-12: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 7 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal)
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Fabaceae

3

1

7,50

35,05

42,55

0,4091

Annonaceae

6

2

15,00

13,03

28,03

0,1521

Euphorbiaceae

4

1

10,00

11,25

21,25

0,1313

Malpighiaceae

7

1

17,50

9,46

26,96

0,1104

Humiriaceae

1

1

2,50

5,27

7,77

0,0615

Rutaceae

2

2

5,00

4,94

9,94

0,0577

Asteraceae

2

1

5,00

4,09

9,09

0,0478

Lecythidaceae

2

1

5,00

2,54

7,54

0,0297

Sapindaceae

2

2

5,00

2,53

7,53

0,0296

Anacardiaceae

2

1

5,00

2,26

7,26

0,0264

Rubiaceae

2

1

5,00

2,25

7,25

0,0263

Myrsinaceae

2

1

5,00

1,92

6,92

0,0224

Myrtaceae

2

1

5,00

1,68

6,68

0,0197

Apocynaceae

1

1

2,50

1,49

3,99

0,0174

Melastomataceae

1

1

2,50

1,29

3,79

0,0151

Burseraceae

1

1

2,50

0,93

3,43

0,0109

Na Tabela 3.1.4.2.2-13 são apresentadas informações relacionadas à estrutura vertical,
tendo Pseudopiptadenia contorta o valor máximo, espécie esta que tem sua ocorrência na
floresta de Tabuleiro ao norte com altos valores de diâmetro (máximo de 101,9cm) e
altura (máximo de 28m) (Jesus & Rolim 2005), situação esta também observada por
Drumond & Meira Neto (1999) e Lopes et al. (2002), ambos em Minas Gerais. Esse trecho
da floresta é o que apresenta praticamente todos os valores maiores que os demais
analisados naquela UC, como a densidade, riqueza, diversidade, Equitabilidade e,
considerando a área basal, enquadra-se no estádio avançado da regeneração da Mata
Atlântica.
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Tabela 3.1.4.2.2-13: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
7 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro)
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Pseudopiptadenia contorta

36,5

22,1

24,6

15,0

15,0

13,7

1,5

12,0

Byrsonima sericea

14,0

10,4

2,3

11,0

11,0

9,0

1,4

7,0

Pera ferruginea

19,6

12,4

6,6

12,0

12,0

10,3

1,3

9,0

Guatteria odontopela

15,5

11,1

5,2

11,0

11,0

10,5

0,6

10,0

Xylopia sericea

21,0

19,3

2,5

12,0

12,0

12,0

0,0

12,0

Eschweilera ovata

13,4

10,3

4,4

12,0

12,0

11,0

1,4

10,0

Tapirira guianensis

12,9

11,3

2,2

12,0

12,0

10,0

2,8

8,0

Psychotria carthagenensis

12,7

10,3

3,4

8,0

8,0

8,0

0,0

8,0

Rapanea guianensis

11,9

11,3

0,9

12,0

12,0

11,0

1,4

10,0

Myrcia fallax

11,2

11,0

0,2

7,0

7,0

7,0

0,0

7,0

Gochnatia polymorpha

17,4

15,6

2,5

12,0

12,0

10,5

2,1

9,0

Humiriastrum mussunungense

28,0

28,0

0,0

7,5

7,5

7,5

0,0

7,5

Zanthoxylum rhoifolium

19,7

19,7

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

Zanthoxylum cf. juriperinum

18,6

18,6

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

Cupania scrobiculata

15,6

15,6

0,0

12,0

12,0

12,0

0,0

12,0

Himatanthus phagedaenicus

14,9

14,9

0,0

9,0

9,0

9,0

0,0

9,0

Miconia hypoleuca

13,9

13,9

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

Protium icicariba

11,8

11,8

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

Thyrsodium schomburgkianum

11,6

11,6

0,0

7,0

7,0

7,0

0,0

7,0

Os parâmetros fitossociológicos da organização horizontal da floresta estão explicitados
na Tabela 3.1.4.2.2-14. Foram amostradas 19 espécies que pertencem a 16 famílias.
Valores próximos entre estes táxons estão relacionados, em parte, à amostragem restrita
nos levantamentos ecológicos rápidos, mas também, como neste caso, à maior
diversidade do trecho analisado.
A primeira posição de Pseudopiptadenia contorta está relacionada à sua alta área basal,
que reflete nos valores de dominância que são os maiores, embora em área secundária
analisada por Drumond & Meira Neto (1999) sua posição esteja também relacionada à
alta densidade.
A ocorrência de Byrsonima sericea com a maior densidade provavelmente se dá em
função do caráter secundário da área, pois em ambientes conservados, como na floresta
analisada por Jesus & Rolim (2005) no Tabuleiro, aparece como uma das densidades
mais baixas, fato este também encontrado por Silva Junior et al. (2008) em Pernambuco
em terreno do Tabuleiro.
Pera ferruginea com a segunda dominância foi também amostrada nas primeiras posições
por Silva Junior et al. (2008) e Rocha et al. (2008), ambos em Pernambuco.
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A dominância foi o parâmetro que posicionou Guatteria odontopela na quarta e não
terceira posição, já que Pera ferruginea apresentou frequência e densidade semelhantes.
Garcia (2007) a inclui na amostragem com valores fitossociológicos altos, se considerado
o número de espécies amostradas. Lombardi & Gonçalves (2000) encontram esta espécie
em floresta de Minas Gerais, sendo oficialmente inscrita pelo COPAM (1997) como
ameaçada de extinção, na categoria “em perigo” para aquele estado.
Tabela 3.1.4.2.2-14: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação 7
da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número de
espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância).
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Pseudopiptadenia contorta

3

20,0

55,8

7,61

5,71

7,50

35,05

42,55

48,26

Byrsonima sericea

7

50,0

130,1

2,05

14,29

17,50

9,46

26,96

41,25

Pera ferruginea

4

40,0

74,4

2,44

11,43

10,00

11,25

21,25

32,68

Guatteria odontopela

4

40,0

74,4

1,53

11,43

10,00

7,04

17,04

28,47

Xylopia sericea

2

10,0

37,2

1,30

2,86

5,00

5,99

10,99

13,85

Eschweilera ovata

2

20,0

37,2

0,55

5,71

5,00

2,54

7,54

13,26

Tapirira guianensis

2

20,0

37,2

0,49

5,71

5,00

2,26

7,26

12,97

Psychotria carthagenensis

2

20,0

37,2

0,49

5,71

5,00

2,25

7,25

12,97

Rapanea guianensis

2

20,0

37,2

0,42

5,71

5,00

1,92

6,92

12,64

Myrcia fallax

2

20,0

37,2

0,37

5,71

5,00

1,68

6,68

12,40

Gochnatia polymorpha

2

10,0

37,2

0,89

2,86

5,00

4,09

9,09

11,95

Humiriastrum mussunungense

1

10,0

18,6

1,14

2,86

2,50

5,27

7,77

10,62

Zanthoxylum rhoifolium

1

10,0

18,6

0,56

2,86

2,50

2,60

5,10

7,96

Zanthoxylum cf. juriperinum

1

10,0

18,6

0,51

2,86

2,50

2,34

4,84

7,70

Cupania scrobiculata

1

10,0

18,6

0,36

2,86

2,50

1,64

4,14

6,99

Himatanthus phagedaenicus

1

10,0

18,6

0,32

2,86

2,50

1,49

3,99

6,84

Miconia hypoleuca

1

10,0

18,6

0,28

2,86

2,50

1,29

3,79

6,65

Protium icicariba

1

10,0

18,6

0,20

2,86

2,50

0,93

3,43

6,29

Thyrsodium schomburgkianum

1

10,0

18,6

0,19

2,86

2,50

0,90

3,40

6,25

- ESTAÇÃO 8
Na Figura 3.1.4.2.2-8, o trecho amostral com 115 metros entre o 1º e 10º ponto onde a
encosta analisada não tem em sua porção inferior a presença do lago; entretanto, esse é
úmido em função da proximidade com uma de suas extremidades.
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Figura 3.1.4.2.2-8: Estação 8 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Na Tabela 3.1.4.2.2-15 são listadas as famílias e parâmetros fitossociológicos, ordenadas
pela área basal. Fabaceae com quatro indivíduos apresenta uma dominância relativa mais
elevada que Malpighiaceae com seus nove indivíduos, que por sua vez está representada
por apenas Byrsonima sericea, que tende o ocupar ambientes degradados, apesar de ter
uma distribuição aleatória em áreas conservadas, como no trecho de cerrado analisado
por Costa & Araujo (2007), onde não apresenta alta densidade, mas se encontra na
primeira posição fitossociológica em função de sua alta dominância.
Como as demais, Euphorbiaceae com maior número de indivíduos tende a ocupar as
primeiras posições, sendo uma família importante nos Tabuleiros do Espírito Santo,
estando entre aquelas com maior número de espécies (JESUS & ROLIN 2005), ocorrendo
em diferentes comunidades arbóreas com riqueza específica não diferenciada (RIZZINI &
GARAY 2003) e, mesmo em floresta secundária, como demonstrado por Souza et al.
(1998), encontra-se entre as 10 mais importantes pelo valor de importância. Considerando
a flora das restingas, esta família também se encontra entre as 10 de maior riqueza no
Rio de Janeiro e Espírito Santo (PEREIRA & ARAUJO 2000).
Na quarta posição, Lecythidaceae é mencionada como tendo representantes de grande
porte na floresta tropical (PRANCE & MORI 1979), encontrada em Sooretama na quinta
posição considerando a taxa de cobertura (GARAY & RIZZINI 2003), sendo representada
na APA por Eschweilera ovata, com distribuição na Amazônica ocidental, na mata
Atlântica e restinga desde o Espírito Santo até Pernambuco (LORENZI 1998), fazendo
parte da estrutura da floresta em Linhares em terreno dos Tabuleiros com alto valor de
cobertura (JESUS & ROLIM 2005; PAULA 2006).
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Tabela 3.1.4.2.2-15: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 8 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Fabaceae

4

2

10,00

25,31

35,31

0,3560

Malpighiaceae

8

1

20,00

18,33

38,33

0,2578

Euphorbiaceae

6

1

15,00

17,65

32,65

0,2482

Lecythidaceae

5

1

12,50

11,57

24,07

0,1627

Rutaceae

2

1

5,00

6,64

11,64

0,0935

Asteraceae

3

1

7,50

6,11

13,61

0,0859

Myrsinaceae

3

1

7,50

3,92

11,42

0,0552

Rubiaceae

2

2

5,00

3,53

8,53

0,0496

Clusiaceae

3

2

7,50

3,35

10,85

0,0470

Myrtaceae

3

1

7,50

2,43

9,93

0,0341

Burseraceae

1

1

2,50

1,18

3,68

0,0165

Na Tabela 3.1.4.2.2-16, as espécies com valores para a estrutura vertical. Ordenando
pelo diâmetro médio, Stryphnodendron polyphyllum é a espécie de maior valor,
contribuindo para o posicionamento de Fabaceae na primeira posição. Analisando as
espécies amazônicas, este gênero foi referido por Martins & Martins (1972) como sendo
constituído por árvores ou grande árvores da floresta tropical amazônica. Para o estado
da Bahia, todas as espécies mencionadas por Lewis (1987) são do cerrado e campos
rupestres, enquanto para os Tabuleiros costeiros do Espírito Santo nenhuma de suas
espécies foi amostrada por Jesus & Rolim (2005). A determinação em nível específico
dessa planta foi realizada pelo Dr. Haroldo Cavalcante Lima, do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro, que comunicou pessoalmente que este nome não deverá permanecer, por se
tratar de outra espécie após estudos recentes, mas que a informação não se encontra
ainda disponível na literatura.
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Tabela 3.1.4.2.2-16: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
8 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro).
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Byrsonima sericea

31,1

18,7

8,2

10,2

12,0

9,0

1,7

7,0

Pera ferruginea

30,1

22,1

6,8

15,2

12,0

10,5

0,8

10,0

Eschweilera ovata

33,0

18,9

8,4

10,2

11,0

9,6

1,5

8,0

Stryphnodendron polyphyllum

44,4

40,4

5,8

36,3

13,0

12,0

1,4

11,0

Gochnatia polymorpha

20,4

19,0

1,7

17,2

9,0

8,0

1,0

7,0

Rapanea guianensis

17,2

15,2

2,0

13,2

12,0

10,0

2,0

8,0

Myrcia fallax

12,9

12,0

0,8

11,4

10,0

9,3

1,2

8,0

Dalbergia elegans

31,0

23,8

10,2

16,6

13,0

12,0

1,4

11,0

Dictyoloma vandellianum

25,8

24,4

2,0

22,9

14,0

13,0

1,4

12,0

Clusia spiritu-sanctensis

16,1

13,2

4,2

10,3

10,0

8,5

2,1

7,0

Psychotria mapouridoides

19,3

19,3

0,0

19,3

10,0

10,0

0,0

10,0

Psychotria carthagenensis

16,1

16,1

0,0

16,1

10,0

10,0

0,0

10,0

Calophyllum brasiliense

15,3

15,3

0,0

15,3

9,0

9,0

0,0

9,0

Protium icicariba

14,5

14,5

0,0

14,5

8,0

8,0

0,0

8,0

Foram amostradas 14 espécies (Tabela 3.1.4.2.2-17), sendo Byrsonima sericea a mais
importante, apresentando todos os seus parâmetros maiores que as demais espécies.
Sua importância como tal não foi reportada para os Tabuleiros do Espírito Santo (JESUS
& ROLIM 2005).
Nesse trecho, quatro espécies apresentaram apenas um indivíduo e três estão
representadas por dois, sendo esta uma constante em florestas tropicais, como
observado no Tabuleiro do Espírito Santo por Jesus & Rolim (2005), onde de 403
espécies 28 tiveram apenas um indivíduo e 291 espécies contaram com até 40 indivíduos
incluídos nas amostragens.
A inclusão de Calophyllum brasiliense na amostragem poderia estar relacionada ao nível
do lençol freático, já que esta espécie é referida por Lorenzi (1992) para terrenos
paludosos, mas este autor a indica para áreas secundárias, podendo ser esta uma
hipótese pela qual ocorre na APA em terrenos bem drenados superficialmente.
Entretanto, Jesus & Rolim (2005) a citam para a floresta de Tabuleiro na Reserva Natural
da Vale do Rio Doce, onde as áreas amostrais não eram ciliares, apesar de alocadas
parcelas a 100 metros de um rio.
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Tabela 3.1.4.2.2-17: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação 8
da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número de
espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância).
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Byrsonima sericea

8

60.0

88.6

2,86

16.67

20.00

18.33

38.33

54.99

Pera ferruginea

6

50.0

66.5

2,75

13.89

15.00

17.65

32.65

46.54

Eschweilera ovata

5

40.0

55.4

1,80

11.11

12.50

11.57

24.07

35.18

Stryphnodendron polyphyllum

2

20.0

22.2

2,86

5.56

5.00

18.38

23.38

28.94

Gochnatia polymorpha

3

30.0

33.2

0,95

8.33

7.50

6.11

13.61

21.94

Rapanea guianensis

3

30.0

33.2

0,61

8.33

7.50

3.92

11.42

19.76

Myrcia fallax

3

30.0

33.2

0,38

8.33

7.50

2.43

9.93

18.26

Dalbergia elegans

2

20.0

22.2

1,08

5.56

5.00

6.93

11.93

17.48

Dictyoloma vandellianum

2

20.0

22.2

1,04

5.56

5.00

6.64

11.64

17.20

Clusia spiritu-sanctensis

2

20.0

22.2

0,32

5.56

5.00

2.04

7.04

12.60

Psychotria mapouridoides

1

10.0

11.1

0,32

2.78

2.50

2.08

4.58

7.36

Psychotria carthagenensis

1

10.0

11.1

0,23

2.78

2.50

1.45

3.95

6.73

Calophyllum brasiliense

1

10.0

11.1

0,20

2.78

2.50

1.30

3.80

6.58

Protium icicariba

1

10.0

11.1

0,18

2.78

2.50

1.18

3.68

6.45

- ESTAÇÃO 9
Na Figura 3.1.4.2.2-9 está indicado o trecho amostral da floresta na Estação 9, com 80
metros entre os pontos extremos. A direção de alocação dos quadrantes foi alterada em
função da vegetação que se tornou uma macega, onde não é possível realizar
amostragem pelo critério de inclusão e métodos adotados. Na porção mais baixa desta
área ocorre inundação cuja origem não foi possível determinar, já que existem
equipamentos do serviço de esgoto, talvez um córrego atravesse esse ponto. As imagens
indicam um trecho diferenciado no entorno da área amostral, considerando a textura e
coloração da floresta vista do espaço.
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Figura 3.1.4.2.2-9: Estação 9 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Na Tabela 3.1.4.2.2-18, os dados estruturais para famílias na Estação 9 indicam que três
famílias concentram 60% dos indivíduos amostrados, sendo estes de três espécies, fato
não ocorrido nas Estações anteriores. Uma hipótese para o agrupamento de indivíduos
pode ser o grau de conservação do trecho, que apresenta sinais evidentes de
antropização, o que pode ter favorecido a entrada ou proliferação dessas espécies.
Entretanto, considerando os valores estruturais para a Estação, verifica-se que estes são
elevados, chegando mesmo a área basal a estar na faixa que inclui uma área secundária
no estádio avançado da regeneração.
As três primeiras famílias estão representadas por uma única espécie, enquanto a quarta
por duas. Nos levantamentos de Souza et al. (1998), Garay & Rizzini (2003), Rolim &
Jesus (2005) e Paula (2006), as duas primeiras apresentam grande riqueza, enquanto a
terceira somente é citada por Rolim & Jesus (2005) também com uma única espécie, mas
que difere até mesmo em nível genérico.
Clusiaceae com duas espécies se contrapõe ao observado por Souza et al. (1998) que
encontra número maior de espécies em área antropizada ao norte do Espírito Santo, mas
Jesus & Rolim (2005) amostram ainda maior riqueza. Myrtaceae, que também ocorre
neste trecho com duas espécies, é também mencionada por estes autores entre aquelas
de maior riqueza, assim como Garay & Rizzini (2005).
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Tabela 3.1.4.2.2-18: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 9 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Euphorbiaceae

11

1

27,50

30,87

58,37

0,4338

Fabaceae

1

1

2,50

28,00

30,50

0,3936

Asteraceae

7

1

17,50

12,10

29,60

0,1700

Clusiaceae

3

2

7,50

6,73

14,23

0,0946

Annonaceae

6

1

15,00

6,43

21,43

0,0904

Moraceae

1

1

2,50

3,67

6,17

0,0516

Myrtaceae

2

2

5,00

3,47

8,47

0,0488

Malpighiaceae

2

1

5,00

2,49

7,49

0,0350

Polygonaceae

2

1

5,00

2,49

7,49

0,0349

Lecythidaceae

2

1

5,00

1,30

6,30

0,0182

Melastomataceae

1

1

2,50

1,05

3,55

0,0148

Myrsinaceae

1

1

2,50

0,82

3,32

0,0116

Simaroubaceae

1

1

2,50

0,58

3,08

0,0082

Na Estação 9 (Tabela 3.1.4.2.2-19), o único indivíduo de Stryphnodendron polyphyllum
apresenta valores de diâmetro e altura muito acima de qualquer espécie encontrada no
trecho; entretanto, as demais espécies têm seus valores máximos abaixo da grande
maioria das mensuradas por Jesus & Rolim (2005) para os Tabuleiros.
Tabela 3.1.4.2.2-19: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
9 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro).
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Stryphnodendron polyphyllum

70,8

70,8

0,0

70,8

16,0

Ficus hirsuta

25,6

25,6

0,0

25,6

9,0

Myrcia fallax

22,8

22,8

0,0

22,8

9,0

Clusia spiritu-sanctensis

23,2

22,7

0,7

22,3

12,0

10,5

2,1

9,0

Pera ferruginea

33,7

21,4

7,1

13,0

13,0

11,4

1,1

10,0

Gochnatia polymorpha

30,9

16,4

6,9

10,6

10,0

7,7

1,8

5,0

Byrsonima sericea

17,9

14,5

4,8

11,1

12,0

9,0

4,2

6,0

Coccoloba alnifolia

18,5

14,3

5,9

10,2

12,0

11,0

1,4

10,0

Xylopia sericea

16,2

13,7

2,1

10,4

12,0

11,3

1,2

9,0

Miconia prasina

13,7

13,7

0,0

13,7

9,0

9,0

0,0

9,0

Calophyllum brasiliense

13,1

13,1

0,0

13,1

12,0

12,0

0,0

12,0

Rapanea guianensis

12,1

12,1

0,0

12,1

13,0

13,0

0,0

13,0

Eschweilera ovata

11,5

10,7

1,0

10,0

10,0

9,0

1,4

8,0

Simaba cuneata

10,2

10,2

0,0

10,2

9,0

9,0

0,0

9,0

Eugenia sp.

10,1

10,1

0,0

10,1

7,0

7,0

0,0

7,0
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Nesse trecho, a dominância (Tabela 3.1.4.2.2-20) foi o parâmetro que possibilitou Pera
ferruginea e Stryphnodendron polyphyllum se enquadrarem na primeira e terceira
posições, respectivamente, enquanto Gochnatia polymorpha está na segunda pela sua
frequência e densidade. Considerando as espécies com maior número de indivíduos e
aplicando o Índice de MacGuinnes (IGA) (BARROS & MACHADO 1984; CALEGÁRIO et
al. 1993), que é relacionado ao padrão de distribuição espacial de uma espécie, Pera
ferruginea apresenta distribuição uniforme (IGA=1,1), Gochnatia polymorpha tem
distribuição aleatória (IGA=0,7) e Xylopia sericea com tendência a agrupamento
(IGA=0,6). Esta organização deveria ser contemplada em programas de recuperação de
áreas degradadas, já que em ambientes como encontrado na APA essas espécies
apresentam tal distribuição.
Tabela 3.1.4.2.2-20: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação 9
da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número de
espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância).
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Pera ferruginea

11

90,0

141,9

5,60

26,47

27,50

30,87

58,37

84,84

Gochnatia polymorpha

7

60,0

90,3

2,19

17,65

17,50

12,10

29,60

47,25

Stryphnodendron polyphyllum

1

10,0

12,9

5,08

2,94

2,50

28,0

30,50

33,44

Xylopia sericea

6

30,0

77,4

1,17

8,82

15,0

6,43

21,43

30,26

Clusia spiritu-sanctensis

2

20,0

25,8

1,05

5,88

5,0

5,78

10,78

16,66

Byrsonima sericea

2

20,0

25,8

0,45

5,88

5,0

2,49

7,49

13,37

Coccoloba alnifolia

2

20,0

25,8

0,45

5,88

5,0

2,49

7,49

13,37

Eschweilera ovata

2

20,0

25,8

0,24

5,88

5,0

1,30

6,30

12,18

Ficus hirsuta

1

10,0

12,9

0,67

2,94

2,50

3,67

6,17

9,11

Myrcia fallax

1

10,0

12,9

0,53

2,94

2,50

2,90

5,40

8,34

Miconia prasina

1

10,0

12,9

0,19

2,94

2,50

1,05

3,55

6,49

Calophyllum brasiliense

1

10,0

12,9

0,17

2,94

2,50

0,95

3,45

6,39

Rapanea guianensis

1

10,0

12,9

0,15

2,94

2,50

0,82

3,32

6,26

Simaba cuneata

1

10,0

12,9

0,11

2,94

2,50

0,58

3,08

6,02

Eugenia sp.

1

10,0

12,9

0,10

2,94

2,50

0,57

3,07

6,01

Clusia spiritu-sanctensis não é registrada em estudos fitossociológicos sobre terrenos do
Tabuleiro no Espírito Santo (SOUZA et al. 1998; JESUS & ROLIM 2005; PAULA 2006);
entretanto, no Herbário CVRD pode ser encontrada referência para esse ambiente
(http://www.vale.com/reserva_natural_vale/pesquisa_herbario.asp). Em restinga, Assis et
al. (2004) fazem menção para essa espécie, posto que na área amostral foi registrado um
único indivíduo, indicando ser essa uma planta de baixa densidade nos ambientes onde
ocorre.
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- ESTAÇÃO 10

A Estação 10 (Figura 3.1.4.2.2-10) está posicionada em trecho onde a porção do fundo do
Tabuleiro não apresenta ocorrência de lago. Euphorbiaceae ocorre aqui com um dos mais
altos números de indivíduos (Tabela 3.1.4.2.2-21) que pertencem a Pera ferruginea,
podendo aqui também ser considerada uma espécie com capacidade de ocupar espaços
alterados, se tomar como base a conhecida Gochnatia polymorpha, uma espécie pioneira
(LORENZI 1992), que também apresenta um grande número de indivíduos.
Nas Tabelas 35 e 36, os dados estruturais para a Estação 10. Como em outras áreas,
Stryphnodendron polyphyllum sempre ocorre com alto valor de diâmetro e altura.

Figura 3.1.4.2.2-10: Estação 10 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Tabela 3.1.4.2.2-21: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 10 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Fabaceae

4

3

10,00

62,12

72,12

11,897

Euphorbiaceae

12

1

30,00

12,67

42,67

0,2426

Asteraceae

7

1

17,50

6,71

24,21

0,1285

Simaroubaceae

1

1

2,50

4,78

7,28

0,0916

Anacardiaceae

3

1

7,50

3,65

11,15

0,0699

Myrtaceae

4

1

10,00

2,86

12,86

0,0547

Malpighiaceae

4

1

10,00

2,52

12,52

0,0482

Annonaceae

2

2

5,00

1,63

6,63

0,0311

Myrsinaceae

1

1

2,50

1,59

4,09

0,0304

Lecythidaceae

2

1

5,00

1,48

6,48

0,0283
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Tabela 3.1.4.2.2-22: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
10 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro).
DIÂMETRO (cm)

ESPÉCIE

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Albizia pedicellaris

85,7

85,7

0,0

85,7

13.0

13.0

0.0

13.0

Pseudopiptadenia contorta

71,6

71,6

0,0

71,6

12.0

12.0

0.0

12.0

Stryphnodendron sp

42,8

36,0

9,6

29,2

13.0

12.5

0.7

12.0

Simaba cuneata

34,2

34,2

0,0

34,2

13.0

13.0

0.0

13.0

Rapanea guianensis

19,7

19,7

0,0

19,7

13.0

13.0

0.0

13.0

Tapirira guianensis

20,7

17,0

3,3

14,2

13.0

11.3

1.5

10.0

Pera ferruginea

27,8

15,4

4,8

10,4

12.0

9.8

1.4

7.0

Guateria odontopela

15,3

15,3

0,0

15,3

10.0

10.0

0.0

10.0

Gochnatia polymorpha

19,1

15,0

2,9

10,8

10.0

8.1

2.0

5.0

Eschweilera ovata

14,1

13,4

1,0

12,7

9.0

8.0

1.4

7.0

Myrcia fallax

16,8

13,0

2,8

10,1

11.0

9.5

1.3

8.0

Xylopia sericea

12,7

12,7

0,0

12,7

10.0

10.0

0.0

10.0

Byrsonima sericea

16,4

12,1

2,9

10,0

11.0

9.8

1.9

7.0

Tabela 3.1.4.2.2-23: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação
10 da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número
de espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância).
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Pera ferruginea

12

90,0

183,2

3,7037

26,47

30,00

12,67

42,67

69,14

Gochnatia polymorpha

7

50,0

106,9

1,9624

14,71

17,50

6,71

24,21

38,92

Albizia pedicellaris

1

10,0

15,3

8,8066

2,94

2,50

30,12

32,62

35,56

Pseudopiptadenia contorta

1

10,0

15,3

6,1437

2,94

2,50

21,01

23,51

26,45

Byrsonima sericea

4

40,0

61,1

0,7361

11,76

10,00

2,52

12,52

24,28

Stryphnodendron sp

2

20,0

30,5

3,2131

5,88

5,00

10,99

15,99

21,87

Myrcia fallax

4

30,0

61,1

0,8351

8,82

10,00

2,86

12,86

21,68

Tapirira guianensis

3

30,0

45,8

1,0674

8,82

7,50

3,65

11,15

19,97

Eschweilera ovata

2

20,0

30,5

0,4319

5,88

5,00

1,48

6,48

12,36

Simaba cuneata

1

10,0

15,3

1,3984

2,94

2,50

4,78

7,28

10,22

Rapanea guianensis

1

10,0

15,3

0,4639

2,94

2,50

1,59

4,09

7,03

Guateria odontopela

1

10,0

15,3

0,2822

2,94

2,50

0,97

3,47

6,41

Xylopia sericea

1

10,0

15,3

0,1934

2,94

2,50

0,66

3,16

6,10
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- ESTAÇÃO 11
Na Figura 3.1.4.2.2-11 está representado o trecho amostrado denominado de Estação 11,
onde o fundo do Tabuleiro não se encontra inundado, somente recebe água pluvial, mas
em função de sua profundidade se apresenta úmido.

Figura 3.1.4.2.2-11: Estação 11 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

A Tabela 3.1.4.2.2-24 apresenta informações estruturais para famílias amostradas; e nas
Tabelas 38 e 39, os parâmetros fitossociológicos para espécies.
Nessa estação, a organização da comunidade também se faz com presença marcante
das famílias Euphorbiaceae e Asteraceae, com ocorrência das mesmas espécies das
áreas precedentes.
Malpighiaceae com a terceira maior densidade encontra-se na sexta posição, quando
considerada sua dominância, em função de sua única espécie, Byrsonima sericea, estar
presente com números altos em se tratando de densidade. São plantas de menor porte na
maioria das vezes, como demonstra sua posição na Tabela 3.1.4.2.2-25, de estrutura
vertical. Fitofisionomicamente se pode detectar que sua densidade pode ser maior
quando se trata de bordos da floresta, indicando que essa planta poderia ser utilizada em
programas de recuperação de áreas nesse ecossistema.
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Tabela 3.1.4.2.2-24: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 11 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Euphorbiaceae

9

2

22,50

30,39

52,89

0,3756

Asteraceae

10

1

25,00

18,63

43,63

0,2302

Simaroubaceae

1

1

2,50

9,90

12,40

0,1224

Annonaceae

2

1

5,00

6,26

11,26

0,0774

Lecythidaceae

3

1

7,50

5,36

12,86

0,0662

Malpighiaceae

4

1

10,00

5,23

15,23

0,0647

Rutaceae

2

1

5,00

5,12

10,12

0,0633

Fabaceae

2

2

5,00

4,82

9,82

0,0595

Myrtaceae

1

1

2,50

4,79

7,29

0,0591

Moraceae

1

1

2,50

3,04

5,54

0,0376

Anacardiaceae

1

1

2,50

2,66

5,16

0,0328

Salicaceae

2

1

5,00

2,11

7,11

0,0260

Apocynaceae

1

1

2,50

0,90

3,40

0,0111

Polygonaceae

1

1

2,50

0,81

3,31

0,0100

Tabela 3.1.4.2.2-25: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
11 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro).
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Simaba cuneata

39,5

39,5

0,0

39,5

14,0

14,0

0,0

14,0

Myrcia fallax

27,4

27,4

0,0

27,4

12,0

12,0

0,0

12,0

Pera ferruginea

39,8

22,4

9,2

13,5

14,0

10,8

2,7

7,0

Stryphnodendron sp

22,0

22,0

0,0

22,0

10,0

10,0

0,0

10,0

Ficus sp2

21,9

21,9

0,0

21,9

13,0

13,0

0,0

13,0

Xylopia sericea

28,0

21,1

9,8

14,2

13,0

12,5

0,7

12,0

Tapirira guianensis

20,5

20,5

0,0

20,5

13,0

13,0

0,0

13,0

Zanthoxylum rhoifolium

26,1

18,6

10,6

11,2

13,0

11,5

2,1

10,0

Gochnatia polymorpha

22,4

16,8

3,5

11,5

12,0

8,8

2,8

4,0

Inga thibaudiana

16,5

16,5

0,0

16,5

10,0

10,0

0,0

10,0

Eschweilera ovata

23,3

15,9

6,5

11,3

11,0

10,0

1,0

9,0

Byrsonima sericea

21,0

13,7

4,8

10,7

13,0

11,3

1,5

10,0

Pera leandri

13,5

13,5

0,0

13,5

6,0

6,0

0,0

6,0

Casearia sp

13,7

12,8

1,3

11,9

12,0

11,0

1,4

10,0

Himatanthus phagedaenicus

11,9

11,9

0,0

11,9

12,0

12,0

0,0

12,0

Coccoloba alnifolia

11,3

11,3

0,0

11,3

9,0

9,0

0,0

9,0
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Tabela 3.1.4.2.2-26: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação
11 da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número
de espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância).
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Pera ferruginea

8

70,0

99,4

4,4881

20,00

29,24

18,42

49,24

67,66

Gochnatia polymorpha

10

90,0

124,2

2,8595

25,00

18,63

23,68

43,63

67,31

Byrsonima sericea

4

40,0

49,7

0,8032

10,00

5,23

10,53

15,23

25,76

Eschweilera ovata

3

30,0

37,3

0,8222

7,50

5,36

7,89

12,86

20,75

Xylopia sericea

2

20,0

24,8

0,9611

5,00

6,26

5,26

11,26

16,52

Zanthoxylum rhoifolium

2

20,0

24,8

0,7863

5,00

5,12

5,26

10,12

15,39

Simaba cuneata

1

10,0

12,4

1,5199

2,50

9,90

2,63

12,40

15,03

Casearia sp

2

20,0

24,8

0,3233

5,00

2,11

5,26

7,11

12,37

Myrcia fallax

1

10,0

12,4

0,7346

2,50

4,79

2,63

7,29

9,92

Stryphnodendron sp

1

10,0

12,4

0,4722

2,50

3,08

2,63

5,58

8,21

Ficus sp2

1

10,0

12,4

0,4666

2,50

3,04

2,63

5,54

8,17

Tapirira guianensis

1

10,0

12,4

0,4080

2,50

2,66

2,63

5,16

7,79

Inga striata

1

10,0

12,4

0,2672

2,50

1,74

2,63

4,24

6,87

Pera leandri

1

10,0

12,4

0,1775

2,50

1,16

2,63

3,66

6,29

Himatanthus phagedaenicus

1

10,0

12,4

0,1375

2,50

0,90

2,63

3,40

6,03

Coccoloba alnifolia

1

10,0

12,4

0,1239

2,50

0,81

2,63

3,31

5,94

- ESTAÇÃO 12
Na Figura 3.1.4.2.2-12 é apresentada a localização da Estação 12, que está sob
influência de trecho antropizado em redor próximo, além do lago na porção do terreno
mais baixa. Em função das interferências, a direção de amostragem foi alterada duas
vezes, sendo a primeira por entrar em área demarcada com cerca e a segunda pela
aproximação do lago.

Figura 3.1.4.2.2-12: Estação 12 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.
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Na Tabela 3.1.4.2.2-27, os dados estruturais para famílias indicam a predominância das
espécies de Euphorbiaceae. Nesse trecho, pela primeira vez Burseraceae ocorre entre as
primeiras posições, representada por uma única espécie, identificada em campo por
Protium icicariba, mas que se pode aqui tratar como um complexo formado por esta e
Protium heptaphyllum, em função de a determinação de material estéril ser muito difícil e
mesmo algumas vezes com o fértil, por sobreposição de caracteres, principalmente os
vegetativos, dada a sua grande plasticidade fenotípica (BLACK et al. 1950).
Tabela 3.1.4.2.2-27: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 12 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Euphorbiaceae

15

2

37,50

40,90

78,40

0,4759

Fabaceae

3

1

7,50

27,87

35,37

0,3242

Burseraceae

8

1

20,00

10,80

30,80

0,1256

Asteraceae

5

1

12,50

9,61

22,11

0,1118

Lecythidaceae

4

1

10,00

4,44

14,44

0,0516

Annonaceae

3

1

7,50

4,20

11,70

0,0489

Malpighiaceae

2

1

5,00

2,19

7,19

0,0254

Nas Tabelas 3.1.4.2.2-28 e 3.1.4.2.2-29 estão os dados fitossociológicos para a Estação
12. Stryphnodendron polyphyllum, apesar de constar como uma das mais altas, tem no
diâmetro do tronco um valor médio muito acima das demais, o que a diferencia em cada
trecho onde ocorre, sendo incluída sempre nas primeiras posições em função dessa
característica. Nesse trecho chamam atenção as poucas espécies amostradas com
concentração de Pera ferruginea com 35% dos indivíduos, seguida por Protium icicariba e
Gochnatia polymorpha.
Tabela 3.1.4.2.2-28: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
12 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro).
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Stryphnodendron polyphyllum

52,6

34,9

15,3

25,7

11,0

10,3

0,6

10,0

Pera ferruginea

34,3

19,0

7,9

10,4

13,0

10,2

1,7

7,0

Gochnatia polymorpha

19,9

16,7

2,8

13,0

12,0

10,0

1,6

8,0

Guateria odontopela

18,8

14,0

4,2

11,0

12,0

10,3

2,1

8,0

Protium icicariba

18,1

13,8

3,2

10,1

12,0

9,1

2,0

7,0

Eschweilera ovata

16,0

12,6

2,7

10,0

12,0

8,8

2,5

6,0

Pogonophora schomburgkiana

13,9

13,9

0,0

13,9

10,0

10,0

0,0

10,0

Byrsonima sericea

12,8

12,7

0,1

12,6

10,0

9,5

0,7

9,0
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Tabela 3.1.4.2.2-29: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação
12 da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número
de espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância).
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Pera ferruginea

14

100,0

256,1

8,43

30,30

35,00

39,59

74,59

104,90

Protium icicariba

8

70,0

146,3

2,30

21,21

20,00

10,80

30,80

52,01

Stryphnodendron sp

3

30,0

54,9

5,93

9,09

7,50

27,87

35,37

44,46

Gochnatia polymorpha

5

50,0

91,5

2,05

15,15

12,50

9,61

22,11

37,26

Guateria odontopela

3

30,0

54,9

0,89

9,09

7,50

4,20

11,70

20,79

Eschweilera ovata

4

20,0

73,2

0,94

6,06

10,00

4,44

14,44

20,50

Byrsonima sericea

2

20,0

36,6

0,47

6,06

5,00

2,19

7,19

13,25

Pogonophora schomburgkiana

1

10,0

18,3

0,28

3,03

2,50

1,31

3,81

6,84

- ESTAÇÃO 13
Na Figura 3.1.4.2.2-13, o trecho amostrado na Estação 13 influenciado pelo fundo do
tabuleiro alagado. Na Tabela 3.1.4.2.2-30 se encontram os dados estruturais para
famílias, tendo Malvaceae como uma família ocorrendo pela primeira vez entre as
primeiras posições. Na atual circunscrição taxonômica com bases moleculares, ditadas
agora pelo APGII (2003), a espécie amostrada é incluída nessa família, enquanto em
Cronquist (1988) está posicionada em Bombacaceae, onde ocorrem espécies de grande
porte (JOLY 1976; DUARTE et al. 2007). Esta situação foi constatada nos tabuleiros ao
norte do Espírito Santo por Garay & Rizzini (2003).

Figura 3.1.4.2.2-13: Estação 13 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.
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Tabela 3.1.4.2.2-30: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 13 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Lecythidaceae

6

1

15,00

19,26

34,26

0,2468

Euphorbiaceae

11

1

27,50

18,95

46,45

0,2429

Malvaceae

2

1

5,00

16,88

21,88

0,2164

Asteraceae

4

1

10,00

11,78

21,78

0,1510

Fabaceae

1

1

2,50

8,33

10,83

0,1068

Annonaceae

4

2

10,00

5,43

15,43

0,0696

Malpighiaceae

2

1

5,00

5,02

10,02

0,0643

Sapotaceae

3

2

7,50

4,80

12,30

0,0615

Burseraceae

2

1

5,00

2,84

7,84

0,0364

Sapindaceae

2

2

5,00

2,21

7,21

0,0283

Rutaceae

1

1

2,50

1,95

4,45

0,0250

Clusiaceae

1

1

2,50

1,92

4,42

0,0246

Olacaceae

1

1

2,50

0,62

3,12

0,0080

Na Tabela 3.1.4.2.2-31, informações quantitativas estruturais da Estação 13 são
apresentadas, onde se destaca Eriotheca macrophylla, não só pelo maior diâmetro como
também pela altura. Nas amostragens em terrenos do Tabuleiro no Espírito Santo essa
espécie está sempre posicionada como uma das mais importantes, associada aos
parâmetros constatados na APA (SOUZA et al. 1998; GARAY & RIZZINI 2003; JESUS &
ROLIM 2005; PAULA 2006).
Tabela 3.1.4.2.2-31: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
13 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro).
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Eriotheca macrophylla

51,3

31,3

28,2

11,3

16,0

14,0

2,8

12,0

Eschweilera ovata

46,7

19,1

13,8

10,0

14,0

10,7

2,0

8,0

Pseudopiptadenia contorta

36,9

36,9

0,0

36,9

13,0

13,0

0,0

13,0

Gochnatia polymorpha

26,3

21,6

4,5

15,5

11,0

8,8

2,2

6,0

Pera ferruginea

24,4

16,2

4,4

11,5

13,0

10,6

1,7

8,0

Pouteria gardneri

22,8

22,8

0,0

22,8

12,0

12,0

0,0

12,0

Byrsonima sericea

21,9

20,2

2,4

18,5

13,0

11,5

2,1

10,0

Xylopia sericea

21,2

15,4

5,5

10,3

13,0

12,7

0,6

12,0

Protium icicariba

18,9

14,6

6,1

10,3

12,0

11,0

1,4

10,0

Dictyoloma vandellianum

17,8

17,8

0,0

17,8

12,0

12,0

0,0

12,0

Calophyllum brasiliense

17,7

17,7

0,0

17,7

10,0

10,0

0,0

10,0
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Tabela 3.1.4.2.2-31: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
13 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro). (Continuação)
DIÂMETRO (cm)

ESPÉCIE

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Cupania scrobiculata

15,0

15,0

0,0

15,0

9,0

9,0

0,0

9,0

Pradosia lactescens

12,3

11,4

1,3

10,5

8,0

7,0

1,4

6,0

Cupania rugosa

11,6

11,6

0,0

11,6

12,0

12,0

0,0

12,0

Guateria odontopela

10,5

10,5

0,0

10,5

9,0

9,0

0,0

9,0

Cathedra bahiensis

10,1

10,1

0,0

10,1

7,0

7,0

0,0

7,0

Na Tabela 3.1.4.2.2-32 estão os parâmetros fitossociológicos obtidos a partir das
amostragens na Estação 13. A grande concentração de Pera ferruginea, Eschweilera
ovata e Gochnatia polymorpha foram responsáveis pelas suas posições, mesmo assim
Eriotheca macrophylla, com apenas dois indivíduos, fica na terceira posição caso a
ordenação ocorresse pela dominância. Utilizando Índices de Agregação, essa espécie
tem na área distribuição uniforme pelo IGA, mas, segundo Souza et al. (1998), sua
distribuição é do tipo Aleatório considerando os índices IGA e K, em uma Mata de Pedro
Canário no Espírito Santo, sendo, segundo Paula (2006), uma espécie secundária inicial,
portanto, um indicativo para programa de manejo.
Tabela 3.1.4.2.2-32: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação
13 da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número
de espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância).
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Pera ferruginea

11

90,0

188,7

4,17

25,71

27,50

18,95

46,45

72,17

Eschweilera ovata

6

40,0

102,9

4,24

11,43

15,00

19,26

34,26

45,69

Gochnatia polymorpha

4

30,0

68,6

2,59

8,57

10,00

11,78

21,78

30,36

Eriotheca macrophylla

2

20,0

34,3

3,71

5,71

5,00

16,88

21,88

27,60

Xylopia sericea

3

30,0

51,5

1,05

8,57

7,50

4,75

12,25

20,83

Byrsonima sericea

2

20,0

34,3

1,10

5,71

5,00

5,02

10,02

15,73

Pseudopiptadenia contorta

1

10,0

17,2

1,83

2,86

2,50

8,33

10,83

13,69

Protium icicariba

2

20,0

34,3

0,62

5,71

5,00

2,84

7,84

13,55

Pradosia lactescens

2

20,0

34,3

0,35

5,71

5,00

1,61

6,61

12,32

Pouteria gardneri

1

10,0

17,2

0,70

2,86

2,50

3,19

5,69

8,55

Dictyoloma vandellianum

1

10,0

17,2

0,43

2,86

2,50

1,95

4,45

7,31

Calophyllum brasiliense

1

10,0

17,2

0,42

2,86

2,50

1,92

4,42

7,28

Cupania scrobiculata

1

10,0

17,2

0,30

2,86

2,50

1,38

3,88

6,74

Cupania rugosa

1

10,0

17,2

0,18

2,86

2,50

0,83

3,33

6,18

Guateria odontopela

1

10,0

17,2

0,15

2,86

2,50

0,68

3,18

6,03

Cathedra bahiensis

1

10,0

17,2

0,14

2,86

2,50

0,62

3,12

5,98
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- ESTAÇÃO 14
A Figura 3.1.4.2.2-14 apresenta o trecho amostrado na Estação 14, que também se
encontra sob influência de antropização, por derrubadas ao redor e trilhas. O
posicionamento não linear dos pontos amostrais se deu aqui também por essas
interferências. Apesar da proximidade do lago, parece não ter influência na composição
florística, por se tratar de um trecho mais plano, com pouca inclinação em direção ao
fundo do Tabuleiro.

Figura 3.1.4.2.2-14: Estação 14 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Os valores estruturais para as famílias estão discriminados na Tabela 3.1.4.2.2-33. Em se
tratando de uma área com altura média baixa, pode ser indicativo de uma ocupação mais
recente por espécies pioneiras, como o representante de Asteraceae e possivelmente de
Euphorbiaceae. Rutaceae é família cujos representantes possuem tendência a
distribuição agrupada, como constatado por COSTA & MANTOVANI (1995) numa floresta
mesófila semidecídua em São Paulo, mas, por outro lado, não foi encontrada esta relação
no Tabuleiro analisado por Jesus & Rolim (2005) e Paula (2006).
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Tabela 3.1.4.2.2-33: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 14 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Asteraceae

11

1

27,50

40,65

68,15

0,3097

Euphorbiaceae

9

1

22,50

17,32

39,82

0,1319

Rutaceae

5

1

12,50

14,99

27,49

0,1142

Fabaceae

5

2

12,50

12,58

25,08

0,0958

Malpighiaceae

2

1

5,00

3,55

8,55

0,0270

Myrtaceae

2

1

5,00

3,39

8,39

0,0258

Lecythidaceae

2

1

5,00

2,28

7,28

0,0173

Sapindaceae

1

1

2,50

1,50

4,00

0,0115

Malvaceae

1

1

2,50

1,35

3,85

0,0103

Anacardiaceae

1

1

2,50

1,32

3,82

0,0100

Celastraceae

1

1

2,50

1,07

3,57

0,0082

O maior diâmetro encontrado em Gochnatia polymorpha (Tabela 3.1.4.2.2-34) indica que
essa espécie, sendo uma pioneira, tem-se desenvolvido muito e se mantido no ambiente
por um grande período, se considerados os valores não só de diâmetro, mas também em
altura, apesar de que pode ser constatado que indivíduos mortos em grande parte
pertencem a essa espécie, o que seria esperando, segundo Coelho et al. (2003), pelo seu
comportamento de pioneira, que tende a sair do sistema à medida que a floresta passa
para estágios sucessionais avançados.
Tabela 3.1.4.2.2-34: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
14 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro).
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Gochnatia polymorpha

32,7

17,9

6,5

10,0

11,0

8,4

1,7

6,0

Pseudopiptadenia contorta

25,6

16,0

8,4

10,6

12,0

9,7

2,5

7,0

Dictyoloma vandellianum

23,7

16,6

4,4

12,6

13,0

11,2

1,3

10,0

Pera ferruginea

17,0

13,4

2,7

10,2

12,0

9,1

1,9

6,0

Myrcia fallax

14,8

12,6

3,0

10,5

10,0

8,5

2,1

7,0

Byrsonima sericea

14,0

13,1

1,4

12,1

9,0

8,5

0,7

8,0

Ormosia arborea

12,6

12,5

0,1

12,4

8,0

8,0

0,0

8,0

Cupania scrobiculata

12,1

12,1

0,0

12,1

12,0

12,0

0,0

12,0

Eriotheca macrophylla

11,5

11,5

0,0

11,5

8,0

8,0

0,0

8,0

Tapirira guianensis

11,3

11,3

0,0

11,3

9,0

9,0

0,0

9,0

Eschweilera ovata

10,7

10,5

0,3

10,3

12,0

9,5

3,5

7,0

Maytenus obtusifolia

10,2

10,2

0,0

10,2

11,0

11,0

0,0

11,0
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As informações relacionadas à fitossociologia se encontram na Tabela 3.1.4.2.2-35, que
representa um trecho da floresta dominado por Gochnatia polymorpha, que juntamente
com Pera ferruginea congregam 50% dos indivíduos amostrados e com valor próximo
para a frequência relativa. Com grande número de indivíduos, ocorre também, pela
primeira vez, Dictyoloma vandellianum (=D. incanescens), com alto valor de importância
que é dado por todos os parâmetros relativos analisados. Essa é uma espécie com
ocorrência em florestas e formações secundárias da Bahia, Minas Gerais, chegando até o
Estado de São Paulo, em diferentes formações vegetais (PIRANI 2002). No Espírito
Santo, porém, nos Tabuleiros, não se encontra nas primeiras posições na análise
estrutural de uma floresta (JESUS & ROLIM 2005).
Tabela 3.1.4.2.2-35: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação
14 da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número
de espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância)
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Gochnatia polymorpha

11

70,00

187,5

5,28

21,21

27,50

40,65

68,15

89,36

Pera ferruginea

9

70,00

153,4

2,25

21,21

22,50

17,32

39,82

61,03

Dictyoloma vandellianum

5

50,00

85,2

1,95

15,15

12,50

14,99

27,49

42,65

Pseudopiptadenia contorta

3

30,00

51,1

1,21

9,09

7,50

9,35

16,85

25,94

Byrsonima sericea

2

20,00

34,1

0,46

6,06

5,00

3,55

8,55

14,61

Myrcia fallax

2

20,00

34,1

0,44

6,06

5,00

3,39

8,39

14,45

Eschweilera ovata

2

20,00

34,1

0,30

6,06

5,00

2,28

7,28

13,34

Ormosia arborea

2

10,00

34,1

0,42

3,03

5,00

3,23

8,23

11,26

Cupania scrobiculata

1

10,00

17,0

0,20

3,03

2,50

1,50

4,00

7,03

Eriotheca macrophylla

1

10,00

17,0

0,18

3,03

2,50

1,35

3,85

6,88

Tapirira guianensis

1

10,00

17,0

0,17

3,03

2,50

1,32

3,82

6,85

Maytenus obtusifolia

1

10,00

17,0

0,14

3,03

2,50

1,07

3,57

6,60

- ESTAÇÃO 15
Na Figura 3.1.4.2.2-15, a localização da Estação 15 num trecho que atualmente se
encontra protegido por cerca em função de equipamentos urbanos ali instalados.
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Figura 3.1.4.2.2-15: Estação 15 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Nessa área permanece o domínio de Euphorbiaceae e Asteraceae (Tabela 3.1.4.2.2-36),
com as mesmas espécies até então amostradas nas outras áreas de Tabuleiro da APA e,
adicionando Malpighiaceae, são apenas três espécies que congregam 75% dos valores
relativos para todos os parâmetros analisados para aquela área.
Tabela 3.1.4.2.2-36: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 15 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Euphorbiaceae

12

1

30,00

33,65

63,65

0,2199

Asteraceae

15

1

37,50

33,20

70,70

0,2169

Malpighiaceae

3

1

7,50

11,08

18,58

0,0724

Annonaceae

4

1

10,00

7,17

17,17

0,0468

Lecythidaceae

1

1

2,50

5,70

8,20

0,0373

Myrtaceae

1

1

2,50

2,80

5,30

0,0183

Clusiaceae

1

1

2,50

2,15

4,65

0,0140

Flacourtiaceae

1

1

2,50

1,62

4,12

0,0106

Burseraceae

1

1

2,50

1,34

3,84

0,0087

Fabaceae

1

1

2,50

1,30

3,80

0,0085

Como vem ocorrendo com as estações vizinhas, não há diferenças marcantes no que
tange ao diâmetro e altura das espécies amostradas (Tabela 3.1.4.2.2-37), sendo esse
um dos trechos com menor altura média de suas espécies, influenciado principalmente
pela alta densidade de poucas espécies, que não se encontram entre aquelas que
atingem grande estatura.
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Tabela 3.1.4.2.2-37: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
15 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro).
DIÂMETRO (cm)

ESPÉCIE

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Byrsonima sericea

23,0

16,9

5.5

12,2

7,0

6,0

1,7

4,0

Eschweilera ovata

21,8

21,8

0.0

21,8

9,0

9,0

0,0

9,0

Pera ferruginea

21,7

14,9

3.5

10,2

10,0

8,0

1,4

6,0

Gochnatia polymorpha

17,4

13,4

2.3

10,4

7,0

5,5

0,9

4,0

Calyptranthes brasiliensis

15,3

15,3

0.0

15,3

4,0

4,0

0,0

4,0

Xylopia sericea

14,7

12,1

1.9

10,2

10,0

8,3

1,5

7,0

Clusia spiritu-sanctensis

13,4

13,4

0.0

13,4

5,0

5,0

0,0

5,0

Casearia sp

11,6

11,6

0.0

11,6

7,0

7,0

0,0

7,0

Protium icicariba

10,5

10,5

0.0

10,5

5,0

5,0

0,0

5,0

Inga laurina

10,4

10,4

0.0

10,4

5,0

5,0

0,0

5,0

Nesse trecho, uma Myrtaceae, que apesar de ser uma família muito importante nos
ecossistemas costeiros (PEREIRA & ARAUJO 2000; GARAY & RIZZINI 2003; JESUS &
ROLIM 2005), não teve participação importante com relação à riqueza de espécies e
principalmente na estrutura dos trechos analisados (Tabela 3.1.4.2.2-38). A espécie aqui
amostrada, Calyptranthes brasiliensis, não tem sido referenciada nos trabalhos de
estrutura quando o critério de inclusão é DAP de 10cm, o que induz ser esta de pequeno
porte, já que os Herbário CVRD e VIES possuem registro para Tabuleiro e Restinga,
respectivamente, mas sempre de pequena estatura.
Tabela 3.1.4.2.2-38: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação
15 da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número
de espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância).
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Gochnatia polymorpha

15

90,0

160,7

2,32

32,14

37,50

33,20

70,70

102,84

Pera ferruginea

12

80,0

128,6

2,36

28,57

30,00

33,65

63,65

92,23

Xylopia sericea

4

30,0

42,9

0,50

10,71

10,00

7,17

17,17

27,88

Byrsonima sericea

3

20,0

32,1

0,78

7,14

7,50

11,08

18,58

25,72

Eschweilera ovata

1

10,0

10,7

0,40

3,57

2,50

5,70

8,20

11,77

Calyptranthes brasiliensis

1

10,0

10,7

0,20

3,57

2,50

2,80

5,30

8,87

Clusia spiritu-sanctensis

1

10,0

10,7

0,15

3,57

2,50

2,15

4,65

8,22

Casearia sp.

1

10,0

10,7

0,11

3,57

2,50

1,62

4,12

7,69

Protium icicariba

1

10,0

10,7

0,09

3,57

2,50

1,34

3,84

7,41

Inga laurina

1

10,0

10,7

0,09

3,57

2,50

1,30

3,80

7,37
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- ESTAÇÃO 16
A floresta analisada na Estação 16 (Figura 3.1.4.2.2-16) se encontra afastada dos
terrenos mais úmidos de fundo do Tabuleiro, sendo constituída por poucas famílias, com
grande concentração de indivíduos em apenas Euphorbiaceae e Asteraceae (Tabela
3.1.4.2.2-39).

Figura 3.1.4.2.2-16: Estação 16 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Tabela 3.1.4.2.2-39: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 16 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Euphorbiaceae

19

1

47,50

49,49

96,99

0,3586

Asteraceae

15

1

37,50

38,75

76,25

0,2808

Fabaceae

4

3

10,00

6,96

16,96

0,0504

Malpighiaceae

1

1

2,50

3,00

5,50

0,0217

Annonaceae

1

1

2,50

1,80

4,30

0,0130

Apesar da baixa diversidade, a altura média do bosque nesse trecho é alta (Tabela
3.1.4.2.2-40), com um dos mais altos indivíduos de Pera ferruginea.
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Tabela 3.1.4.2.2-40: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
16 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro).
DIÂMETRO (cm)

ESPÉCIE

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Pera ferruginea

11,0

8,3

1,6

5,0

24,9

15,1

3,6

10,7

Xylopia sericea

10,0

10,0

0,0

10,0

12,9

12,9

0,0

12,9

Gochnatia polymorpha

7,0

5,4

1,1

4,0

20,9

15,0

3,6

10,4

Acacia auriculiformis

7,0

6,8

0,4

6,5

11,5

11,0

0,7

10,5

Dalbergia elegans

7,0

7,0

0,0

7,0

12,5

12,5

0,0

12,5

Byrsonima sericea

5,0

5,0

0,0

5,0

16,6

16,6

0,0

16,6

Inga laurina

5,0

5,0

0,0

5,0

15,6

15,6

0,0

15,6

Nesse trecho vem ocorrendo entrada da exótica Acacia auriculiformis (Tabela 3.1.4.2.241), uma espécie australiana (LORENZI et al. 2003), podendo ser encontrada em quase
todo o entorno da APA, devendo em plano de manejo ser considerada a alta capacidade
de reprodução dessa espécie, que tem comportamento na área de subespontânea.
Nesse trecho ocorre Dalbergia elegans na última posição de valor de importância, mas
que na fitofisionomia é marcante, mas restrita aos bordos. Na floresta de Tabuleiro
analisada por Jesus & Rolim (2005), tem baixa contribuição para a estrutura do bosque,
com valor de 0,03% para densidade; entretanto, Carvalho (1997) a menciona como uma
das grandes árvores encontradas no Tabuleiro do Espírito Santo, sendo uma descrição
nova para a ciência em 1997, pelo autor l.c.
Tabela 3.1.4.2.2-41: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação
16 da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número
de espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância).
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Pera ferruginea

19

90,0

322,4

6,09

40,91

47,50

49,49

96,99

137,90

Gochnatia polymorpha

15

80,0

254,5

4,76

36,36

37,50

38,75

76,25

112,61

Acacia auriculiformis

2

10,0

33,9

0,32

4,55

5,00

2,63

7,63

12,17

Byrsonima sericea

1

10,0

17,0

0,37

4,55

2,50

3,00

5,50

10,05

Inga laurina

1

10,0

17,0

0,32

4,55

2,50

2,64

5,14

9,68

Xylopia sericea

1

10,0

17,0

0,22

4,55

2,50

1,80

4,30

8,85

Dalbergia elegans

1

10,0

17,0

0,21

4,55

2,50

1,69

4,19

8,74
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- ESTAÇÃO 17
O trecho amostrado na Estação 17 (Figura 3.1.4.2.-17) está sob influência de um terreno
úmido em sua porção inferior, nas proximidades do fundo do vale.

Figura 3.1.4.2.2-17: Estação 17 na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

Apesar de maior diversidade de famílias (Tabela 3.1.4.2.2-42), Euphorbiaceae aqui com
duas espécies também apresenta, em termos proporcionais, grande número de
indivíduos. Por outro lado, Myrtaceae, que não esteve ocupando posições superiores nas
demais estações, aqui se encontra entre as primeiras, mas em função do número de
indivíduos e não em riqueza, que é a sua característica nos ecossistemas litorâneos
(PEREIRA & ARAUJO 2000; JESUS & ROLIM 2005).
Tabela 3.1.4.2.2-42: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 17 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Euphorbiaceae

12

2

30,00

Lecythidaceae

3

1

7,50

49,22

79,22

0,7320

8,25

15,75

0,1226

Myrtaceae

4

1

10,00

7,22

17,22

0,1073

Rutaceae

4

2

10,00

7,14

17,14

0,1063

Asteraceae

3

1

7,50

6,75

14,25

0,1004

Fabaceae

3

1

7,50

4,57

12,07

0,0679

Anacardiaceae

2

1

5,00

4,25

9,25

0,0633

Burseraceae

3

1

7,50

4,21

11,71

0,0626

Polygonaceae

1

1

2,50

2,37

4,87

0,0352
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Tabela 3.1.4.2.2-42: Valores estruturais para famílias amostradas na floresta de Tabuleiro
na Estação 17 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (NI=Número de
indivíduos; Nsp=Número de espécies; DR=Densidade; Do=Dominância; R=Relativo;
VC=Valor de cobertura; AB=Área basal). (Continuação).
FAMÍLIA

NI

Nsp

DR

DoR

VC

AB

Sapotaceae

1

1

2,50

2,18

4,68

0,0325

Sapindaceae

1

1

2,50

1,12

3,62

0,0166

Malpighiaceae

1

1

2,50

1,05

3,55

0,0156

Melastomataceae

1

1

2,50

0,88

3,38

0,0130

Olacaceae

1

1

2,50

0,79

3,29

0,0117

Considerando o diâmetro médio (Tabela 3.1.4.2.2-43), pode-se considerar que essa
estação tem seus indivíduos bem desenvolvidos, estando estes valores e o mínimo acima
do estabelecido nessa amostragem.
Tabela 3.1.4.2.2-43: Organização da estrutura vertical da floresta de Tabuleiro na Estação
17 da APA da Praia Mole, no município de Serra/ES. (Max=Máximo; Med=Médio;
Min=Mínimo; Dp=Desvio-padrão; cm=Centímetro; m=Metro)
ESPÉCIE

DIÂMETRO (cm)

ALTURA (m)

Max

Med

Dp

Min

Max

Med

Dp

Min

Pera ferruginea

44,0

27,0

10,8

10,9

15,0

11,7

2,2

8,0

Eschweilera ovata

34,9

20,2

12,9

10,4

11,0

8,3

3,1

5,0

Myrcia fallax

24,7

17,9

5,2

12,5

12,0

9,0

2,9

5,0

Dictyoloma vandellianum

23,2

17,9

5,2

12,9

12,0

11,3

1,2

10,0

Gochnatia polymorpha

22,9

20,5

2,9

17,3

8,0

6,0

1,7

5,0

Tapirira guianensis

22,0

20,0

2,8

18,0

11,0

10,0

1,4

9,0

Coccoloba alnifolia

21,2

21,2

0,0

21,2

8,0

8,0

0,0

8,0

Sideroxylon obtusifolium

20,3

20,3

0,0

20,3

7,0

7,0

0,0

7,0

Dalbergia elegans

19,9

16,8

2,9

14,2

13,0

11,7

2,3

9,0

Zanthoxylum rhoifolium

18,5

18,5

0,0

18,5

11,0

11,0

0,0

11,0

Protium icicariba

18,4

16,2

2,5

13,4

10,0

8,7

1,5

7,0

Cupania scrobiculata

14,6

14,6

0,0

14,6

12,0

12,0

0,0

12,0

Byrsonima sericea

14,1

14,1

0,0

14,1

10,0

10,0

0,0

10,0

Miconia prasina

12,9

12,9

0,0

12,9

4,0

4,0

0,0

4,0

Pera glabrata

12,7

12,7

0,0

12,7

10,0

10,0

0,0

10,0

Cathedra bahiensis

12,2

12,2

0,0

12,2

8,0

8,0

0,0

8,0

A metade das espécies amostradas na Estação 17 (Tabela 3.1.4.2.2-44) está
representada por um único indivíduo, enquanto apenas Pera ferruginea engloba em torno
de 27% dos amostrados. Myrcia fallax aqui sobe para a terceira posição, em função de os
indivíduos apresentarem também uma grande área basal, mas que na floresta de
tabuleiro (JESUS & ROLIM 2005) se encontra na última posição, dentre as diversas
espécies deste gênero, com valores de densidade relativa de 0,02 e dominância em
valores abaixo da casa dos decimais.
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Tabela 3.1.4.2.2-44: Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Estação
17 da APA Praia Mole, município de Serra/ES. (NI=Número de indivíduos; Nsp=Número
de espécie; F=Frequência; D=Densidade; Do=Dominância; A=Absoluta; VC=Valor de
cobertura; VI=Valor de importância).
ESPÉCIE

NI

FA

DA

DoA

FR

DR

DoR

VC

VI

Pera ferruginea

11

80,0

154,6

10,11

22,86

27,50

48,36

75,86

98,72

Myrcia fallax

4

40,0

56,2

1,51

11,43

10,00

7,22

17,22

28,65

Eschweilera ovata

3

30,0

42,2

1,72

8,57

7,50

8,25

15,75

24,32

Gochnatia polymorpha

3

30,0

42,2

1,41

8,57

7,50

6,75

14,25

22,82

Protium icicariba

3

30,0

42,2

0,88

8,57

7,50

4,21

11,71

20,28

Dictyoloma vandellianum

3

20,0

42,2

1,12

5,71

7,50

5,34

12,84

18,56

Dalbergia elegans

3

20,0

42,2

0,95

5,71

7,50

4,57

12,07

17,78

Tapirira guianensis

2

20,0

28,1

0,89

5,71

5,00

4,25

9,25

14,97

Coccoloba alnifolia

1

10,0

14,1

0,50

2,86

2,50

2,37

4,87

7,73

Sideroxylon obtusifolium

1

10,0

14,1

0,46

2,86

2,50

2,18

4,68

7,54

Zanthoxylum rhoifolium

1

10,0

14,1

0,38

2,86

2,50

1,80

4,30

7,16

Cupania scrobiculata

1

10,0

14,1

0,23

2,86

2,50

1,12

3,62

6,48

Byrsonima sericea

1

10,0

14,1

0,22

2,86

2,50

1,05

3,55

6,41

Miconia prasina

1

10,0

14,1

0,18

2,86

2,50

0,88

3,38

6,23

Pera glabrata

1

10,0

14,1

0,18

2,86

2,50

0,86

3,36

6,21

Cathedra bahiensis

1

10,0

14,1

0,16

2,86

2,50

0,79

3,29

6,15

3.1.4.2.3 Lagoa de Carapebus
Na Tabela 3.1.4.2.3-1, as espécies amostradas na Lagoa de Carapebus com seus valores
de cobertura. As diferentes espécies são macrófitas de ampla ocorrência em ambientes
alagados do Brasil (LORENZI 1991; AMARAL et al. 2008). São plantas, como outras
macrófitas, apresentando grande plasticidade fenotípica e reprodução vegetativa alta e
crescimento rápido (RUBIM & CAMARGO 2001; HENRY-SILVA et al. 2008). Estas
características, associadas às condições propícias para seu desenvolvimento, podem
trazer grandes prejuízos para a recreação, navegação, obstrução de canais de irrigação,
paralisação de hidroelétricas e diminuição de pescado (GOPAL 1990; VEREECKEN et al.
2006).
Typha domingensis apresenta distribuição neotropical, do Canadá e Estados Unidos,
chegando à Patagonia, sendo cosmopolita, incluindo Europa, Ásia, Austrália e Nova
Zelândia (POTT & POTT 2000). É encontrada ao longo do lago, tendo em alguns pontos
grande importância no sentido de invasora do ambiente, deixando a lâmina d’água
praticamente sem área livre, como relatam Reitz (1984) e Kissmann (1991).
As flutuantes livres encontradas na área, Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes e Salvinia
biloba são consideradas grandes invasoras de ambientes aquáticos (LORENZI 1991),
trazendo muitas vezes grandes prejuízos, como em Pistia stratiotes que pode bloquear
navegação (POTT & POTT 2000).
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Tabela 3.1.4.2.3-1: Espécies amostradas na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole,
município de Serra/ES.
ESTAÇÃO

ESPÉCIE

Intercepto (m)

COBERTURA (%)

52

Typha domingensis

76

75

53

Typha domingensis

160

Eichhornia crassipes

75
10

54

Typha domingensis

90

95

55

Typha domingensis

110

50

56

Typha domingensis

85

82

57

Lagenocarpus cf. rigidus

20

Salvinia biloba

90
5

58

Lagenocarpus cf. rigidus

60

50

59

Lagenocarpus cf. rigidus

35

17

60

Lagenocarpus cf. rigidus

130

120

61

Typha domingensis

28

5

62
63
64

Typha domingensis

66

Lagenocarpus cf. rigidus
Pistia stratiotes

13

Eichhornia crassipes

50

Pistia stratiotes

83
6,5
95
5
3

3.1.4.2.4 Espécies com potencial para recuperação
Para o trecho de restinga deveriam ser consideradas, em programa de recuperação, as
espécies da Tabela 3.1.4.2.4-1. Com relação à Formação herbácea não inundável
(Halófila-psamófila), a recuperação deveria ser natural, tendo como única interferência a
retirada dos fatores que têm produzido a degradação, no caso as trilhas, já que essas
espécies tendem a ocupar os espaços vazios quando há disponibilidade de propágulos,
como é o caso. Entretanto, a intervenção nesse sentido seria muito difícil, já que as trilhas
já foram demarcadas com estacas para não ampliar a interferência, e a trilha principal
dificilmente poderia ser interrompida por ser a praia utilizada para prática de esportes
(“surf”).
Na porção oeste da trilha, uma tentativa de recuperação já ocorreu, sendo observados
indivíduos desenvolvendo-se, mas não foi objeto deste trabalho uma avaliação daquela
ação. Um incremento de espécies naquela área deveria considerar, numa primeira fase,
as espécies aqui amostradas para estabelecer melhores condições em etapas
posteriores, onde as trepadeiras poderiam ser incluídas, já que não há estudos
evidenciando o papel destas na manutenção da variabilidade genética daquelas
comunidades, como atrativos para animais polinizadores e dispersos de diásporos.
No manejo deveriam ser também consideradas espécies que hoje não estão presentes
naquela área ou que não se encontram entre as cinco mais importantes de cada trecho
amostrado, mas que têm ocorrência na comunidade arbustiva fechada não inundável
(pós-praia) em outros pontos do litoral do Espírito Santo, já que a área se encontra
descaracterizada com relação à riqueza de espécies.
CPM RT 002/10
Setembro/11

335

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(Apa) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Tabela 3.1.4.2.4-1: Espécies com potencial para recuperação e manejo do trecho da
Restinga na APA Praia Mole, município de Serra/ES. (*Espécies que não se encontram
nas primeiras posições ou não ocorrem na área).
ESPÉCIES
Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze
Bromelia antiacantha Bertol.
Capparis flexuosa (L.) L.*
Chrysobalanus icaco L.*
Eugenia uniflora L.
Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell
Maytenus obtusifolia Mart.
Pavonia alnifolia A. St.-Hil.*
Rapanea guianensis Aubl.
Scaevola plumieri (L.) Valh
Schinus terebinthifolius Raddi.
Scutia arenicola Reiss.*
Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn.
Sophora tomentosa L.*
Tocoyena bullata (Vell.) Mart.*

Na Tabela 3.1.4.2.4-2 são discriminadas espécies que poderiam ser utilizadas em plano
de recuperação e manejo do trecho em terreno do Terciário. Nos projetos deveriam ainda
ser consideradas espécies que ocorrem nos Tabuleiros costeiros, em fisionomias
idênticas, de maneira que o trecho pudesse ter maior riqueza e consequentemente maior
diversidade. A escolha das cinco primeiras espécies se deu em função principalmente da
maioria ter, em cada trecho, alta densidade, indicativo de sua boa adaptação às
condições ali existentes.
Tabela 3.1.4.2.4-2: Espécies com potencial para recuperação e manejo do trecho da
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
(*Espécies que não se encontram nas primeiras posições).
FAMÍLIA
Anacardiaceae

ESPÉCIES
Tapirira guianensis*
Guateria odontopela
Xylopia sericea
Gochnatia polymorpha
Zeyheria tuberculosa *
Protium icicariba
Trema micrantha*
Clusia spiritu-sanctensis
Pera ferruginea
Sapium glandulatum*
Acosmium lentiscifolium*
Albizia pedicellaris
Dalbergia elegans

Annonaceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Burseraceae
Cannabaceae
Clusiaceae
Euphorbiaceae

Fabaceae
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Tabela 3.1.4.2.4-2: Espécies com potencial para recuperação e manejo do trecho da
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
(*Espécies que não se encontram nas primeiras posições). (Continuação).
FAMÍLIA

ESPÉCIES
Inga laurina
Pseudopiptadenia contorta
Stryphnodendron sp.

Lecythidaceae

Eschweilera ovata

Malpighiaceae

Byrsonima sericea

Malvaceae

Eriotheca macrophylla

Melastomataceae

Henriettia succosa *

Myrtaceae

Myrcia fallax

Polygonaceae

Coccoloba alnifolia
Dictyoloma vandellianum

Rutaceae

Zanthoxylum rhoifolium *

Urticaceae

Cecropia pachystachya *

3.1.4.2.5 Similaridade florística entre Lagoa, Restinga e Floresta Ombrófila
A partir dos dados da análise estrutural das diferentes áreas e considerando a lista
florística obtida, foi procedida uma análise de similaridade que resultou no dendrograma
de agrupamento na Figura 3.1.4.2.5-1. A Estação 19, que corresponde à vegetação da
Lagoa, formou um grupo isolado, não apresentando similaridade com os demais grupos.
Tal fato é facilmente explicado pelas condições impostas a uma vida aquática, que, em se
tratando de macrófitas, somente são encontradas nesse ambiente.
O segundo grupo, com as mais altas similaridades entre as estações analisadas, é
representado pela Restinga. As Estações de 1 a 4 foram alocadas na faixa mais próxima
da praia, não ultrapassando 20 metros a partir da linha de praia. Suas espécies são
citadas para essa faixa por pesquisadores que levantaram a flora e estrutura na
denominada Formação herbácea não inundável e formação arbustiva fechada não
inundável. Apesar dos diferentes comprimentos de intercepto, os valores foram muito
homogêneos, sendo um pouco mais altos entre as Estações 2 e 3, provavelmente
influenciados pela proximidade, que por sua vez não influenciou nos resultados entre as
Estações 1 e 4, dispostas nos extremos da área, indicando com isto que todo o trecho
apresenta grande homogeneidade. Neste conjunto, a Estação 5 se apresenta separada,
apresentado valores próximos ao limite mínimo para se estabelecer similaridade entre
áreas (MATTEUCCI & COLMA 1982). A porção posterior da área está representada pela
Formação arbustiva fechada não inundada, mas com menos influência das espécies
herbáceas que ocorrem nas primeiras porções da linha de praia, resultando num grupo de
espécies com distribuição mais para o interior do continente, logo, com fitofisionomia,
riqueza, diversidade e estrutura diferenciada.
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Grupo 3

Subgrupo 3

Subgrupo 2

Grupo 2

Grupo 1

Subgrupo 1

Terciário

Quaternário

Lagoa

Figura 3.1.4.2.5-1: Dendrograma da análise de agrupamento, usando o método de ligação pela média
aritmética (UPGMA) e o coeficiente de SØrensen como medida de similaridade entre as Estações
alocadas no Quaternário e Terciário, na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

O grupo 3 é constituído por espécies que cobrem o terreno do Terciário, no domínio da
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, nos também denominados Tabuleiros
costeiros. Os três subgrupos formados apresentam grande similaridade entre si, sendo as
ligações entre as diferentes estações, em sua maioria, altamente similares, considerando
o pressuposto por Matteucci & Colma (1982) que indica similaridade apenas acima de
25%. As maiores similaridades se fazem em áreas contíguas, fato este esperado se
considerados outros trabalhos (COELHO & SOUZA 2007).
O isolamento da Estação 6 no subgrupo 1, apesar da similaridade acima de 45% com
relação às demais, se deu provavelmente em função dessa área ser em parte plana,
próxima ao nível do lago, contribuindo dessa maneira para ocupação de espécies mais
afetas a um maior regime hídrico, como Simaba cuneata e Ficus 1 que não foram
amostradas em outras áreas e onde, apesar de não serem incluídas na amostragem,
ocorrem Annona glabra e Acrostichum danaefolium, ambas de ambientes alagados.
As Estações 13 e 14 são contíguas, enquanto a 7 e 17, apesar da numeração distante,
não existem outras mais próximas, estando estas em margens opostas. Esta situação
também é observada no subgrupo 2 com a Estação 12, que é a mais próxima da 15 e 16,
assim como no subgrupo 3 com a Estação 8.
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3.1.5

ETNOBOTÂNICA NA APA PRAIA MOLE

3.1.5.1 Área Amostral
Os entrevistados se encontram distribuídos nos três bairros que margeiam a Lagoa de
Carapebus, em número de 15 em cada um deles (Figura 3.1.5.1-1).

Figura 3.1.5.1-1: Distribuição dos entrevistados nos bairros periféricos à Lagoa de Carapebus,
na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.

3.1.5.2 A População Amostral
Os entrevistados na área acima de 15 anos somaram 45 pessoas, sendo que a maioria
era mulher (Figura 3.1.5.2-1). Este resultado foi também constatado por Jesus (1997), que
o atribuiu ao fato de as mulheres estarem mais disponíveis e serem menos inibidas que
os homens. Em pelo menos dois casos na APA os entrevistados se manifestaram neste
sentido. Os Quilombolas de Santa Leopoldina, analisados por Crepaldi (2007), também
são em maior proporção de mulheres; entretanto, a escolha dos informantes foi realizada
na comunidade que indicou os “especialistas”, sendo neste caso estas que detêm as
informações relacionadas a usos de plantas.
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HOMEM
36%

MULHER
64%

Figura 3.1.5.2-1: Proporção de homens e mulheres entrevistados
na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.

Com relação à origem dos entrevistados (Figura 3.1.5.2-2), 53% são naturais do Espírito
Santo; entretanto, a maioria proveniente do interior, seguido de Minas Gerais com 26%. O
fato de próximo da metade dos entrevistados não pertencer ao Espírito Santo e, ainda
destes, 36% serem do interior, ou 40% se considerar a Grande Vitória, exceto a capital,
pode ser explicado pela origem recente de pelo menos um destes, a Cidade Continental,
que foi construída com casas do tipo popular, o que deve ter atraído esta população, além
do fato de instalação de indústrias num passado recente. A presença de maior número de
mineiros pode ser uma realidade no Espírito Santo, quando se trata de um levantamento
como este, já que na Ilha de Guriri, em São Mateus, onde as condições periféricas são
distintas daquelas encontradas neste trabalho, Jesus (1997) encontrou também uma
maior proporção de mineiros, até maior que baianos, como neste trabalho.

RJ‐Int
7%
MG‐Cap
7%

MS‐Cap
2%
ES‐GV
4%

RJ‐Cap
2%
ES‐Int
36%

BA‐Int
9%

MG‐Int
20%

ES‐Cap
13%

Figura 3.1.5.2-2: Origem dos entrevistados na APA Praia Mole,
município de Serra/ ES (Int=interior; Cap=capital; GV=Grande Vitória).
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Com relação ao grau de instrução dos entrevistados (Figura 3.1.5.2-3), o maior número foi
daqueles que possuem o primeiro grau completo (33%), seguido do segundo grau (27%),
sendo que apenas 13% não sabem ler ou escrever. Na Ilha de Guriri, Jesus (1997)
encontrou proporção semelhante no nível de escolaridade, apesar de ter ocorrido mais de
10 anos entre as duas análises, o que pode estar mascarando esta discussão, em função
do maior acesso à educação em tempos recentes.

3º G
2%

2º G
27%

Analfabeto
13%

1º G
33%

Alfabetizado
25%

Figura 3.1.5.2-3: Grau de instrução dos entrevistados na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.

Foram declaradas 24 ocupações profissionais, sendo que o maior número declarado
pelos entrevistados é do lar (Figura 3.1.5.2-4), o que é também justificado por ser o maior
número pertencente ao sexo feminino. Na categoria “outras” foram registradas 20
profissões, exercendo em cada uma apenas uma pessoa. Em Guriri, Jesus (1997)
também encontrou maior número de informantes entre aqueles denominados “do lar”.

Vigilante
7%

Manicure
5%

Professor
4%
Outras
44%

Do Lar
40%

Figura 3.1.5.2-4: Ocupação dos entrevistados na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.
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Quando solicitado ao entrevistado sobre que atitude toma ao adoecer (Figura 3.1.5.2-5),
entre quatro opções, os 45 informantes emitiram 81 respostas; logo, procurar um médico
e Plantas medicinais são duas opções para resolução de algum problema de saúde por
aquela comunidade, situação também observada por Jesus (1997).
A família é a base dos conhecimentos relacionados ao uso de plantas (Figura 3.1.5.2.-6)
para 68% dos entrevistados, sendo também importante a contribuição da literatura, que
foi mencionada por 10% dos informantes. Este fato indica que os conhecimentos vêm
sendo passados pelas gerações mais velhas aos seus descendentes.
Plantas
medicinais
48%

Médico
51%

Farmácia
0%

Benzedeira
1%

Figura 3.1.5.2-5: Recurso utilizado pelos entrevistados quando doentes,
na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.

Outros
Experiência 15%
7%

Livros
10%
Família
68%

Figura 3.1.5.2-6: Origem do aprendizado sobre utilização de plantas,
na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.
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Comparando os bairros com relação ao número de espécies com algum tipo de utilidade
(Figura 3.1.5.2-7), verifica-se que os mais antigos parecem deter maior conhecimento,
entretanto, tal fato é especulativo, em função do grande número de pessoas que são
originárias de outros estados, embora em sua maioria do interior, o que também favorece
para maior conhecimento em relação aos centros mais desenvolvidos onde esta cultura
se vem perdendo.

Cidade
Continental
26%

Carapebus
38%

Bicanga
36%

Figura 3.1.5.2-7: Bairros que citaram maior número de plantas com alguma utilidade,
na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.

Foi solicitada a participação da comunidade nas políticas de saúde pública do município
de Serra (Figura 3.1.5.2-8), relacionada à utilização de plantas com potencial medicinal. A
maioria dos entrevistados não apresentou sugestões para um órgão municipal que
pudesse programar alguma atividade neste sentido. Entretanto, 65% ensejaram algum
serviço relacionado a plantas medicinais à disposição da população, entre estes uma
horta comunitária teve maior citação.
Uma consideração que deve ser feita está relacionada com conhecimento, já que 35%
dos entrevistados entendem ser necessário algum tipo de informação técnica sobre
plantas. Os 6% que solicitaram uma farmácia com plantas medicinais podem estar entre
aqueles que detêm o conhecimento, mas têm dificuldade em obter o material botânico,
principalmente por ser em área urbana, onde cada lote nesses bairros é ocupado quase
que integralmente pela construção.
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Horta com
Informação
9%
Horta com
homeopata
9%

Farmácia
planta
medicinal 6%
Não sabe
35%

Horta
Comunitária
24%

Orientação de
uso
17%

Figura 3.1.5.2-8: Sugestões aos órgãos públicos sobre plantas medicinais,
na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.

Foram avaliadas as doenças que mais acometem as pessoas naquela região, estando os
resultados na Figura 3.1.5.3-1. Os que responderam “não sabem” são sempre a maioria,
mas com diferença marcante entre criança (33%) e idoso (85%). Estes dados devem ser
avaliados sobre a ótica de saúde, já que algumas hipóteses podem ser levantadas, tais
como: muitas mulheres são “do lar” e cuidam ou cuidaram de filhos; a população naquela
área é em sua maioria jovem; descaso com idosos, dentre outras.
O tipo mais citado está relacionado ao aparelho respiratório em todas as alternativas
oferecidas e, apesar de não constar no questionário, quase sempre foi referida como
causa a poluição causada pelas siderúrgicas.
3.1.5.3 Flora com algum tipo de uso
A partir das entrevistas realizadas na APA Praia Mole, com 45 moradores distribuídos
equitativamente em três bairros, foram citadas 81 espécies (Tabela 3.1.5.3-1),
pertencentes a 35 famílias, sendo as de maior riqueza Asteraceae (10 espécies),
Liliaceae (10), Fabaceae (6) e Myrtaceae (5). Em estudos no Espírito Santo, como no
horto de plantas medicinais em Santa Teresa, Gallote & Ribeiro (2005) encontraram
cultivadas 40 espécies em 23 famílias, sendo as de maior riqueza Lamiaceae e
Asteraceae, com uma riqueza muito maior que neste trabalho, assim como Crepaldi
(2007) em Santa Leopoldina. Na Ilha de Guriri, em São Mateus, Jesus (1997) encontrou
destas apenas Asteraceae entre as quatro mais importantes, o que pode ser explicado
pelo grande envolvimento da comunidade com plantas da Restinga, principalmente
considerando que a mais importante é Myrtaceae, quase nunca mencionada. Nos
Estados vizinhos estas famílias também se encontram entre aquelas com maior número
de espécies ao norte do estado da Bahia, como detectado por Pinto et al. (2006), bem
como no Rio de Janeiro (ARJONA et al. 2009).
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Diarréia
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Não Sabe
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Aparelho
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Gripe
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Aparelho
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20%

Outros
18%

Coceira
4%

Coluna
4%

Outras
19%

Não Sabe
56%

Homens

Criança

Aparelho
respiratório
9%

Gripe
2%

Erisipela
2%

Dor de cabeça
2%

Aparelho Dor de Cabeça
5%
reprodutor
9%

Artrose
2%

Anemia
2%

Não sabe
85%

A

Idosos

lh
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Figura 3.1.5.3-1: Tipos de doenças que mais acometem a população em diferentes faixas etária e gênero,
na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.

Tabela 3.1.5.3-1: Espécies indicadas como tendo algum tipo de uso pela população no
entorno da APA Praia Mole, município de Serra, Estado do Espírito Santo.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME VULGAR

USO (nº citações)

Alismataceae

Echinodorus grandiflorus Mitch.

Chapéu-de-couro

Vitiligo; Dor nas pernas; Anemia

Anacardium occidentale L.

Caju

Próstata; Diabete; Diarreia

Mangifera indica L.

Manga

Schinus terebinthifolius Raddi.

Aroeira

Annona muricata L.

Graviola

Coqueluche
Coceira; Cicatrizante; Mancha;
Inflamação útero
Colesterol

Foeniculum vulgare Mill.

Erva-doce

Gases; Cólica

Pimpinella anisum L.
Philodendron bipinnatifidium Schott ex
Endl.
Aristolochia sp.

Erva-doce

Calmante; Tosse; Gases

Guaiambé

Tosse

Milome

Mordida de cobra

Acanthospermum australe DC.

Fel-da-terra

Artemisia vulgaris L.

Anador

Baccharis trimera (Less.) DC.

Carqueja

Diarreia
Menstruação; Corrimento; Dor
de cabeça; Febre
Diurético; Diabete; Febre

Bidens pilosa L.

Picão

Chamomilla recutita (L.) Rauschert

Camomila

Elephantopus mollis Kunth

Língua-de-vaca

Anacardiaceae

Annonaceae
Apiaceae
Araceae
Aristolochiaceae

Asteraceae
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Tabela 3.1.5.3-1: Espécies indicadas como tendo algum tipo de uso pela população no
entorno da APA Praia Mole, município de Serra, Estado do Espírito Santo. (Continuação).
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME VULGAR

Solidago chilensis Meyen

Arnica

Taraxaum officinale Weber

Dente-de-leão

USO (nº citações)
Pancada (12) Inchaço Antibiótico
(3); Útero
Purifica sangue

Vernonia condensata Baker

Alumã

Estômago

Vernonia polyanthes Less.

Assa-peixe

Bronquite (4); Rim Vista

Bignoniaceae

Pyrostegia venusta

Cipó-são-joão

Vitiligo (2) Hemorroida

Boraginaceae

Symphytum officinale L.

Confrei

Estômago

Brassica oleracea var. acephala DC.

Couve

Gastrite; Anemia

Nasturtium officinale R.Br.

Agrião

Caprifoliaceae

Sambucus nigra L.

Sabugueiro

Caricaceae

Carica papaya L.

Mamão

Chenopodiaceae

Chenopodium ambrosioides L.

Mastruço

Costaceae

Costus spicatus (Jacq.) Sw.

Cana-de-macaco

Crassulaceae

Kalanchoe crenata (Andrews) Haw.

Saião

Pulmão
Catapora (2); Purifica sangue;
Gripe
Pulmão; Hepatite; Verme;
Diabete; Garganta
Pulmão (2); Verme (3)
Disenteria; Pancada; Tumores;
Garganta; Ferimento
Rim (8); Dor de cabeça
Antibiótico; Expectorante (10);
Machucado; Pancada

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. &
Nakai

Melancia

Brassicaceae

Cucurbitaceae

Euphorbiaceae

Fabaceae

Lamiaceae

Pneumonia

Sechium edule (Jacq.) Sw.

Melão-de-SãoCaetano
Chuchu

Euphorbia tirucalli L.

Dedo-de-anjo

Câncer

Jatropha multifida L.

Baspo

Cicatrizante; Úlcera (2)

Phyllanthus niruri L.

Quebra-pedra

Diurético

Momordica charantia L.

Baço; Impaludismo
Coração

Bauhinia sp.

Pata-de-vaca

Colesterol

Cajanus cajan (L.) Millsp.

Guandu

Antibiótico (2); Desinteira

Copaifera langsdorffii Desf.

Óleo-de-copaíba

Sangue

Desmodium canum Schinz & Thell
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex
Willd.) H. S. Irwin & Barneby
Zornia diphylla (L.) Pers.

Carrapicho

Rim

Fedegoso

Catarro; Febre

Arrozinho-do-campo

Rim (3)

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Cordão-de-frade

Leonurus sibiricus L.

Macaé

Mentha pulegium L.

Arnica

Diabete; Colesterol
Dor de barriga; Estômago;
Derrame; Dor de cabeça; Febre;
Gripe (7); Machucado;

Mentha sp.

Hortelã-pimenta

Mentha x villosa Huds

Hortelã

Ocimum basilicum L.

Manjericão

Ocimum gratissimum L.

Alfavaca

Tosse (2); Gases (2)
Gripe (6); Verme; Cólica;
Arritmia cardíaca; Cicatrizante
Gripe (2); Intestino (2); Cólica;
Febre;
Gripe; Bronquite

Peumus boldus Molina

Boldo-do-chile

Estômago

Plectranthus barbatus Andrews

Boldo

Estômago (16); Fígado (2)

Rosmarinus officinalis L.

Alecrim

Coração (2); Insônia; Intestino

Lauraceae

Persea americana Mill.

Abacate

Rim

Liliaceae

Allium cepa L.

Cebola

Antibiótico; Gases
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Tabela 3.1.5.3-1: Espécies indicadas como tendo algum tipo de uso pela população no
entorno da APA Praia Mole, município de Serra, Estado do Espírito Santo. (Continuação).
FAMILIA

Malvaceae

Moraceae

Myrtaceae

ESPÉCIE

NOME VULGAR

USO (nº citações)

Allium sativum L.

Alho

Antibiótico

Aloe vera (L.) Burm f.

Babosa

Gossypium hirsutum L.

Algodão

Artocarpus heterophylla Lam.

Fruta-pão

Morus nigra L.

Amora

Eucaliptus spp.

Eucalipto

Eugenia uniflora L.

Pitanga

Psidium guineense Sw.

Araçá

Cicatrizante
Antibiótico (6); Corrimento
(2);Febre
Emagrecer; Umbigo
Diabete; Pressão alta;
Menopausa; Reduz
menstruação
Aparelho respiratório (2)
Estômago (2); Tosse (2); Ácido
úrico; Pressão; Febre
Antibiótico; Disenteria

Syzygium cumini (L.) Skeels

Jamelão

Diabete

Syzygium jambolanum (Lam.) DC.

Jambo

Diabete

Oxalidaceae

Averrhoa carambola L.

Carambola

Pressão alta

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea L.

Guiné

Rim

Plantaginaceae

Plantago major L.

Tançagem

Antibiótico (8); Menstruação

Andropogon sp.

Capim-açu
Lágrima-de-nossasenhora

Ferimento

Coix lacryma-job L.
Poaceae

Punicaceae
Rosaceae
Rutaceae
Solanaceae

Verbenaceae

Vitaceae
Zingiberaceae

Cistite

Cymbopogus citratus (DC.) Stapf.

Capim-cidreira

Zea mays L.

Cabelo-de-mulher

Calmante (8); Gripe(2);Dor de
barriga;
Cólica renal

Punica granatum L.

Romã

Garganta (4)

Rosa spp.

Rosa-branca

Antibiótico; Hemorragia

Citrus spp.

Limão

Resfriado (5); Calmante

Ruta graveolens L.

Arruda

Dor de cabeça

Capsicum frutescens L.

Pimenta-malagueta

Furúnculo

Lycopersicom pipinellifolium Mill.

Tomatinho

Erisipela

Lantana camara L.

Mal-me-quer

Lippia alba (Mill.) N.E.Br.

Erva-cidreira

Stachytarpheta canescens Kunth

Jervão

Bronquite
Calmante (12); Estômago (4);
Pressão alta (2); Febre
Bronquite; Rim

Cissus sp.

Insulina

Diabete

Alpinia purpurata K.S.Schum

Água-de-colonha

Coração

Zingiber officinale Roscoe

Gengibre

Desânimo

As plantas que foram indicadas como tendo uso medicinal são, em sua maioria, obtidas
de cultivo nas residências (Figura 3.1.5.3-2). Jesus (1997) verificou que na Ilha de Guriri
87% dos entrevistados coletam as plantas que utilizam e destes, 62% as obtêm da
Restinga. Neste caso fica demonstrada a relação daquela população com o ecossistema,
fato este não verificado na UC, já que dos ecossistemas adjacentes ao bairro, apenas 3%
dos entrevistados ali fazem alguma coleta. A relação com a flora local foi também
demonstrada por Crepaldi (2007) em Santa Leopoldina, onde os Quilombolas utilizam
59% de plantas nativas obtidas da floresta ou as cultivam.
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Das plantas utilizadas pelos entrevistados, cinco englobam o maior número de citações
(Figura 3.1.5.3-3), sendo Plectranthus barbatus a mais conhecida por aquela comunidade,
havendo a unanimidade de seu uso, se considerado que estômago (16 referências) e
fígado (2) poderiam referir-se a um mesmo sintoma. Os efeitos benéficos dos princípios
ativos desta espécie são referidos por Lorenzi & Matos (2002), sendo relacionados com a
indicação feita pelos entrevistados na APA Praia Mole.

Comércio
2%

Restinga
2%

Brejo Floresta
1% Tabuleiro
1%

Ruderal
23%

Cultivo
71%

Figura 3.1.5.3-2: Locais onde são obtidas as plantas medicinais,
na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.
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18%
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Figura 3.1.5.3-3: Espécies com 10 a 18 citações de usos pelos entrevistados,
na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.
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Nove espécies foram apontadas com cinco a nove citações de uso (Figura 3.1.5.3-4),
sendo Plantago major a que recebeu maior número de indicações (9), das quais o uso
como antibiótico recebeu a quase totalidade, exceto uma que não se referiu a esta
propriedade, que também é mencionada por Lorenzi & Matos (2002).

Ocimum
basilicum
8%

Eugenia uniflora
8%

Plantago major
14%

Mentha
pulegium
11%

Citrus spp.
11%
Vernonia
polyanthes
11%

Mentha x villosa
11%

Gossypium
hirsutum
13%

Costus spicatus
13%

Figura 3.1.5.3-4: Espécies com 5 a 8 citações de usos pelos entrevistados,
na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.

Todas as partes da planta foram mencionadas para o preparo de remédios caseiros
(Figura 3.1.5.3-5), sendo que a folha recebeu maior indicação, tendo as outras partes
valores muito baixos. Crepaldi (2002) também encontrou resultado semelhante para a
primeira colocação; entretanto, em função dos usos diversificados, além do medicinal, a
segunda estrutura mais utilizada é o caule. Provavelmente este resultado reflete o uso
nas construções e lenha, que não foi aqui abordado pelos entrevistados, que se limitaram
a informar sobre usos medicinais. Guriri Jesus (1997) também detectou maior uso para
folhas, sendo “toda planta” a mais utilizada.

Caule
4%
Flor
4%

Raiz
3%

Fruto Exudado
2%
3%

Semente
1%

Toda planta
0%

Folha
83%

Figura 3.1.5.3-5: Partes das plantas medicinais utilizadas pelos entrevistados para os preparos
na APA Praia Mole, município de Serra/ ES.
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3.1.6

EXTRATIVISMO NA APA PRAIA MOLE

Nas entrevistas realizadas não foram mencionadas as retiradas de espécimes da floresta
relacionadas com grupos ornamentais, como Orchidaceae e Bromeliaceae, sendo
provável que este fato fosse omitido caso estivesse ocorrendo ou ocorrido. Entretanto,
nas caminhadas por toda a área, não foram detectadas espécies destes grupos, a são ser
indivíduos que não apresentam características ornamentais, como Tillandsia stricta e
Tillandsia usneoides, que não foram encontradas em estádio fértil e são raros naquela
área.
Nas caminhadas realizadas por toda área não foi observado extrativismo de maneira
acentuada, considerando como tal corte de árvores. Os indivíduos cortados na área são
representantes de Eschweilera ovata (Figura 3.1.6-1), que apresenta caule retilíneo e,
segundo Lorenzi (1998), possui madeira muito resistente possibilitando sua utilização
para diversos fins, como marcenaria, mourões, entre outros. No estado da Bahia é
utilizada para confecção do berimbau, instrumento importante da orquestra da
manifestação cultural “capoeira” (MONTAGNINI et al. 1995). Por outro lado, o corte das
árvores é feito de maneira que não há eliminação dos indivíduos, é o que se pode inferir
pelo seu rebrotamento em nível basal; entretanto, por não terem sido detectadas plantas
mortas, não se exclui esta possibilidade. Da mesma forma como as sementes dessa
espécie são utilizadas pelos morcegos (LORENZI 1998) e por papagaios e pelo macaco
“sagui-da-cara-branca” (observação pessoal), outros animais ainda existentes naquela
região poderiam estar beneficiando-se desta fonte, sendo que a diminuição ou eliminação
das populações implicaria uma interferência nos grupos animais que utilizam essa planta.
Em determinados trechos foram também encontrados cortes de folhas de Attalea humilis,
que, segundo Lorenzi et al. (1996), são utilizadas na cobertura de casas e sombreamento.
Neste caso não é observada morte na planta e provavelmente tal fato não venha a
ocorrer, já que apenas algumas folhas de cada planta são extraídas.

1

2

Figura 3.1.6-1: Corte de caule e folhas de plantas na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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3.1.7

ÁREAS DEGRADADAS

3.1.7.1 Causas da Degradação
Praticamente 100% da Área de Preservação Permanente na APA de Praia Mole
apresenta algum sinal muito evidente de antropização.
Na Restinga, as interferências estão relacionadas, entre outras, a práticas religiosas que
utilizam velas acesas, muitas vezes entre a vegetação (Figura 3.1.7.1-1(1)). Nas
proximidades da Lagoa de Carapebus junto à praia, a erradicação das plantas, que são
queimadas, vem cedendo lugar para ampliação de área de lazer (Figura 3.1.7.1-1(2)). A
formação arbustiva fechada é percorrida por uma trilha paralela à linha de praia e outras
perpendiculares a esta que se encontram devidamente demarcadas; no entanto, são
abertas outras por entre a vegetação, alterando a composição pela eliminação de nativas
e abrindo espaço para as conhecidas como invasoras (Figura 3.1.7.1-1(3)). A utilização
de exóticas pode ser encontrada em alguns pontos, sendo que entre a vegetação nativa
já se podem observar indivíduos jovens que podem ter-se reproduzido naturalmente ou
que vêm sendo ali implantados, o que parece razoável se tomado o fato de que essas
plantas são amplamente utilizadas para sombreamento em praias do Espírito Santo,
como a Terminalia catappa (3.1.7.1-1(4)).

1

2

3

4

Figura 3.1.7.1-1: Áreas degradadas na Restinga, com atos religiosos (1); corte para área de lazer (2), abertura
de novas trilhas (3) e implantação de exóticas (4), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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No trecho que corresponde à formação herbácea não inundável, junto à linha de praia no
Balneário Carapebus, as trilhas ocorrem em diferentes pontos (Figura 3.1.7.1-2 (1)), com
inclusão no trecho de diferentes equipamentos, como também circulação de animais que
utilizam a vegetação como pastagem (Figura 3.1.7.1-2 (2)).

2

1

Figura 3.1.7.1-2: Áreas degradadas na Restinga, com caminhos (1), equipamentos diversos e área de
pastagem (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Nos terrenos da Formação Barreiras, os denominados Tabuleiros ou Tabuleiros costeiros,
as interferências são mais complexas que as encontradas na Restinga. Principalmente
nos bordos, a grande interferência se faz pela presença de espécies exóticas, sejam as
produtoras de madeira sejam as frutíferas, algumas vezes tomando grandes faixas onde
100% dos indivíduos não pertencem àquele ambiente (Figura 3.1.7.1-3). Em função da
grande capacidade de reprodução sexuada dessas plantas, com formação de muitas
sementes de fácil germinação, o remanescente pode sofrer invasão destas, como vem
acontecendo mais agressivamente nos bordos, mas com tendências detectadas no
interior do bosque.
Nos bordos e mesmo para o interior do bosque onde ocorrem encostas íngremes, é
observada a deposição de lixo de diferentes origens, como os orgânicos resultantes de
produtos comestíveis e de corte de plantas, até entulho gerado com demolição de
construções (Figura 3.1.7.1-4).

1

2

Figura 3.1.7.1-3: Plantas exóticas com ocorrência espontânea (Acacia auriculiformis) e cultivadas (Musa
paradisiaca) (1), e Leucaena leucocephala (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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2

Figura 3.1.7.1-4: Áreas utilizadas para deposição de materiais diversos (1), sendo também lançados para o
interior do bosque (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Ocorrem os trechos com grandes extensões de vegetação erradicada, algumas vezes
para pastagens, mas outros têm sido utilizados somente para deposição de lixo (Figura
3.1.7.1-5).
A complexidade das alterações toma maiores proporções em trechos como representado
na Figura 3.1.7.1-6, onde o bordo da floresta foi ocupado com linha de transmissão de
energia elétrica, alta densidade de uma única espécie, lixo e esgoto a céu aberto correndo
para o interior do bosque, bem como rebaixamento do terreno por retirada de suas
camadas superiores, com deposição de lixo e ocupação por plantas invasoras que em
alguns pontos crescem de maneira muita adensada, não possibilitando provavelmente
que espécies arbóreas daquela área germinem, caso ali estejam chegando seus
diásporos.
Uma grande interferência está também relacionada a inúmeras trilhas que se dirigem para
o lago, aparentemente sem nenhum critério técnico, que no seu final ocupa uma área
maior, que se estende às margens em sentidos contrários por um grande espaço,
servindo para atividades de lazer, como pescaria e banho, sendo que ainda são utilizadas
as árvores marginais para afixar plataformas de salto ou cordas que a população utiliza
para impulsionar o salto em direção à água (Figura 3.1.7.1-7).

1

2

Figura 3.1.7.1-5: Área com erradicação total da vegetação nativa e transformada em pastagem (1) ou depósito
de lixo (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Figura 3.1.7.1-6: Bordo com rede elétrica, ocupação monoespecífica, lixo, esgoto (1), com corte das camadas
superficiais do terreno (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

1
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Figura 3.1.7.1-7: Trilha para o interior do bosque (1), chegando às margens que foram degradadas (2), na APA
Praia Mole, município de Serra/ES.

Existe interferência por órgão público relacionada a passagem de rede elétrica, assim
como aterro do fundo do vale, que, apesar de manter o fluxo d’água, é provável que tenha
alterado a composição florística da área, sob influência das mudanças no nível e
periodicidade de inundação. Ainda ocorrem ocupações para fins residenciais, que se
encontram em diferentes níveis de construção, bem como aterros utilizando materiais
diversos, como entulho de demolições de casas e pneus (Figura 3.1.7.1-8).
O anel viário na Cidade Continental foi capaz de conter em parte o avanço das
construções sobre a APP, entretanto, nos trechos onde o terreno se encontra plano após
a rua, a ocupação ocorreu e vem ocorrendo de maneira acelerada. No interior do
remanescente florestal podem ser encontradas extensões das cercas das residências
projetando até o fundo do vale, tendo ou não o lago nas porções mais baixas (Figura
3.1.7.1-9). Este foi o principal motivo de não terem sido analisados trechos da floresta,
cujo acesso aparentemente poderia se dar a partir do lago, já que na porção superior não
existe mais esta possibilidade, pela ocupação ininterrupta de todo o bordo. A ocupação de
ruas mais próximas do lago se deu mais intensamente, provavelmente pela facilidade de
acesso, enquanto em outros locais, quando o fundo do vale não tem água aflorada, a
ocupação é feita até na porção mais baixa do relevo. Todas estas constatações não têm
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respaldo no sentido de que o espaço foi ou não legalmente ocupado, principalmente nos
trechos que se referem à APP, mas provavelmente isto será levantado pelo grupo que
analisa o meio antrópico (Figura 3.1.7.1-10).

1

2

Figura 3.1.7.1-8: Aterro no fundo (1) e nas encostas voltadas para o fundo do vale (2), na APA Praia Mole,
município de Serra/ES.
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Figura 3.1.7.1-9: Ocupação da encosta próxima ao fundo do vale (1) e nas porções planas junto ao anel viário
(2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

1
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Figura 3.1.7.1-10: Residências junto ao lago (1) e no fundo vale (2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.
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Podem ser vistos, a partir do lago, os trechos ocupados por residências que, pelo
desenvolvimento de plantas cultivadas, existem há longo tempo naquele local. A
vegetação nativa foi erradicada e substituída por plantas cultivadas e construções
residenciais que ocupam totalmente a área (Figura 3.1.7.1-11).

1

2

Figura 3.1.7.1-11: Instalações residenciais no bordo do lago (1) com vegetação nativa substituída por exóticas
(2), na APA Praia Mole, município de Serra/ES.

Os ambientes de água doce na APA da Praia Mole, tal como ocorre com a porção
terrestre, vêm sofrendo alterações de diferentes níveis e provavelmente intensidade.
Apesar de não terem sido registrados pontos de despejo de esgoto na Lagoa do Baú,
alguma alteração vem ocorrendo pelo tipo de vegetação que ocupa aquele ambiente,
corroborado por depoimentos de pessoas ali residentes, sendo este fato também referido
para a Lagoa de Carapebus, que tem seu bordo praticamente destituído de vegetação
nativa, principalmente nas proximidades do mar (Figura 3.1.7.1-12).
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Figura 3.1.7.1-12: Interferências junto às margens da Lagoa do Baú, com despejo de esgoto (1), enquanto na
Lagoa de Carapebus há corte radical da vegetação terrestre marginal (2), na APA da Praia Mole, município de
Serra/ES.

Outras interferências detectadas na Lagoa de Carapebus são referentes a cortes da
vegetação para acesso ao lago, sendo que essas trilhas na porção terrestre são mantidas
desnudas, não permitindo sua recuperação, enquanto no interior do lago o corte de Typha
domingensis em princípio não traria problemas para o lago, mas o lançamento de suas
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folhas na massa líquida pode alterar as condições de pH, com consequente mudança na
comunidade de micro-organismo ali estabelecida. Por outro lado, a substituição da
vegetação por gramíneas invasoras, que naquela região é utilizada por cavalos, possibilita
a entrada de suas fezes, enquanto o cultivo de frutíferas nas proximidades do lago com
tratamento químico pode levar produtos tóxicos para a lâmina d’água (Figura 3.1.7.1-13).
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Figura 3.1.7.1-13: Interferências junto às margens da Lagoa do Baú com abertura de trilhas (1) pastagem e
cultivo de árvores frutíferas (2), na APA da Praia Mole, município de Serra/ES.

3.1.7.2 Potencialidades de recuperação
A vegetação remanescente na APA de Praia Mole deverá sofrer intervenção no sentido
de recomposição e manejo da vegetação, tanto no trecho que corresponde à Restinga
quanto na Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas.
No trecho que corresponde à Restinga, onde já foi estabelecido um programa de
recuperação, o processo deverá continuar com manejo e ampliação do reflorestamento,
mas com ênfase na riqueza.
No terreno do Terciário, qualquer ação deverá ser antecedida por um trabalho para
eliminar ou minimizar os efeitos da ação antrópica nos diversos níveis que vêm
acontecendo, ou seja, criação e ampliação de trilhas, aterros, deposição de lixo,
ocupações e demarcações. Observaram-se algumas intervenções no sentido de conter a
antropização, tais como a construção de ciclovias, calçadas e cercas entre o anel viário e
a floresta. Nos trechos onde foi finalizada a obra, não mais se encontram intervenções de
natureza alguma.
Um programa de Educação Ambiental deverá ser planejado para aquela região, levando
em conta que a simples implantação de placas, como “Não lançar lixo” ou algo
semelhante, não tem sido útil, se considerado que estas existem na área e que sob elas
ou ao seu redor, ocorrem algumas vezes grandes depósitos de diferentes origens. Em
contrapartida, são encontradas placas colocadas pelos residentes, indicando que um
trabalho neste sentido poderia surtir o efeito desejado. Com raras exceções, não foi
detectado, pelas conversas mantidas com os moradores, um sentimento de relação com a
floresta, que deveria ser objeto deste programa.
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A maior ação no sentido de recuperação deverá ser intervenções de manejo, já que todo
o bordo se encontra tomado por lianas, em sua maioria nativas, que não deverão ser
erradicadas, mas manejadas.
Nos bordos existem trechos que poderiam ser utilizado para implantação de “horto” com
plantas medicinais e equipamento onde poderia ocorrer instrução de uso, uma solicitação
quase unânime da comunidade.
A reposição de espécies nativas deveria contemplar os bordos, entre a floresta atual e os
equipamentos urbanos, de maneira que o controle de cipós sobre a vegetação seria
minimizado e melhoraria a condição do terreno que hoje é ocupado por espécies
invasoras, de aspecto não condizente com uma unidade de conservação.
Existem alguns trechos que necessitam de incremento de espécies, ampliando a riqueza,
por se encontrarem com baixa estatura e riqueza, como no entorno das Estações de
estudos fitossociológicos 7, 8, 11, 12 e 14. Em outros trechos deverão ocorrer grandes
intervenções, como entre as Estações 15 e 16, 25 e na Estação de estudo fitofisionômico
40, por estarem completamente descaracterizados, onde deveria ocorrer reflorestamento.
Esta indicação não reflete um panorama induzindo que no restante da área não haja
necessidade de intervenções, mas ao contrário, toda a área precisa ser manejada e
recuperada, mas principalmente com ações que visem ao controle da degradação, que
hoje não parece existir, pelo detectado e registrado neste documento. As observações
realizadas na área de proteção ambiental não foram objeto de levantamento da questão
fundiária, que se encontra em situação irregular com relação à legislação vigente.
Para um empreendimento relacionado à recuperação e manejo, a lista aqui obtida, que
reflete a floresta atual, contempla num primeiro momento uma ação nesse sentido, sendo
que o projeto não deverá ter um programa estanque, mas deverá contemplar ações em
longo prazo, principalmente no que tange à ampliação da riqueza e diversidade, com
introdução de nativas desse ecossistema oriundas de outras regiões, objetivando também
uma melhoria na diversidade genética das populações ali existentes.
3.1.8

ESPÉCIES SIGNIFICATIVAS

Estão sendo consideradas como espécies significativas aquelas que mais contribuem na
organização estrutural da comunidade, levando em conta que estas e as demais
apresentam papel ecológico na natureza de igual significância no ambiente que ocupam,
apenas com diferentes conotações.

 ALTERNANTHERA LITTORALIS
Distribuição geográfica – Brasil (todo litoral), Bermudas, Flórida,
Índias Ocidentais, Guiana e oeste da África.
Ecossistema – Restinga
Ecologia – Hidrófila, heliófila
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 ALLAGOPTERA ARENARIA
Distribuição geográfica – PE-PR
Ecossistema – Restinga; Mata Atlântica
Ecologia – Planta tolerante às altas salinidades, espécie focal

 BROMELIA ANTIACANTHA
Distribuição geográfica – ES ao RS, Uruguai,
Ecossistema – Restinga; Mata Atlântica
Ecologia – Ornitófila

 BYRSONIMA SERICEA
Distribuição geográfica – SP, MG, GO, RJ
Ecossistema – Restinga; Mata Atlântica,
Ecologia – Planta semidecídua, heliófita, seletiva hidrófita,
pioneira, ornitófila

 ESCHWEILERA OVATA
Distribuição geográfica – Amazônia ocidental, ES-PE
Ecossistema – Restinga; Mata Atlântica, Floresta Amazônica
Ecologia – Heliófita, seletiva hidrófita

 MYRCIA FALLAX
Distribuição geográfica – México ao sul do Brasil
Ecossistema – Restinga; Mata Atlântica; Cerrado
Ecologia – De ambiente xerófito, secundária inicial, tendo como
aves os dispersores, mamíferos carnívoros e macacos

 PERA FERRUGINEA
Distribuição geográfica – AM-SC
Ecossistema – Restinga; Mata Atlântica
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 PSEUDOPIPTADENIA CONTORTA
Distribuição geográfica – Leste do Brasil, PB-SP
Ecossistema – Restinga; Mata Atlântica, Caatinga
Ecologia – Ocorre do nível do mar – 920 metros, polinizadas por
abelhas sociais de pequeno porte

 SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS
Distribuição geográfica – PE-MS-RS
Ecossistema – Restinga, Mata Atlântica, Cerrado
Ecologia – Planta heliófita, pioneira, cresce em terrenos secos e
úmidos, ornitocórica

 STENOTAPHRUM SECUNDATUM
Distribuição geográfica – Neotropical, África
Ecossistema – Restinga
Ecologia – Suporta alta salinidade em diferentes ambientes

 GOCHNATIA POLYMORPHA
Distribuição geográfica – BA, MG, MS-RS
Ecossistema – Mata Atlântica, Cerrado,
Ecologia - Planta heliófila, pioneira, seletiva xerófita, anemófila

 STRYPHNODENDRON POLYPHYLLUM
Distribuição geográfica – ES, Brasil Central, PR, MS, norte e
nordeste.
Ecossistema – Mata Atlântica; Cerrado
Ecologia – Planta decídua, heliófita, seletiva xerófita, pioneira

 TAPIRIRA GUIANENSIS
Distribuição geográfica – América Central, Brasil até SC
Ecossistema – Restinga; Cerrado
Ecologia – Preferencial por matas de galeria, mas também em
terrenos secos, pioneira, heliófita

 XYLOPIA SERICEA
Distribuição geográfica – Venezuela, Peru, Brasil até PR
Ecossistema – Restinga; Mata Atlântica; Cerrado
Ecologia – Heliófita, ornitófila, seletiva xerófita, distribuição
agrupada, ornitocórica
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3.1.9

ESTÁDIO DE REGENERAÇÃO

O trecho de Restinga analisado não é formado por floresta, o que impede aplicação da
legislação pertinente para enquadramento nos estádios de regeneração da Mata
Atlântica. Entretanto, pelas análises fitofisionômicas e da estrutura da comunidade se
pode caracterizar o trecho com relação a seu estado de conservação.
A vegetação herbácea não inundada na linha de praia se mantém com certo grau de
organização, como detectado em outras áreas de Restinga no Espírito Santo, no que
concerne à sua composição florística e estrutural, quando se consideram trechos mais
afastados do balneário. Mesmo nos mais afastados há sinais evidentes de interferências;
entretanto, essa formação vegetal possui espécies que voltam a ocupar com certa
velocidade os espaços interferidos.
Com relação à formação arbustiva fechada não inundável, nas proximidades da praia
existem as interferências por trilhas e pequenos nichos voltados para o mar,
provavelmente para proteção do sol pelos banhistas, onde não é observada a
regeneração das espécies lenhosas, mas ocupação por invasoras ou mesmo espécies da
formação herbácea não inundável.
No trecho da Restinga posterior à trilha, onde ocorreu implantação de espécies desse
ecossistema, bem como manejo de invasoras, a regeneração natural pode estar
acontecendo a julgar pelas plântulas e jovens sob a copa dos arbustos. Nessa área, um
programa de manejo deverá ser levado a termos de maneira a permitir entrada de luz até
o solo, onde ocorre concentração de determinadas espécies arbóreas impedindo a
germinação de sementes, a julgar pela ausência total de jovens nesses pontos.
Na formação florestal sobre o terreno da Formação Barreiras, os diferentes trechos
analisados foram enquadrados em Floresta secundária, com diferentes graus de
recuperação. A existência de grande número de indivíduos de Gochnatia polymorpha de
grande porte indica que naquela área a vegetação foi erradicada totalmente ou pelo
menos em parte.
Caso as interferências ocorridas sejam reparadas, com controle dos eventos antrópicos
que vêm acontecendo aliado à fiscalização com programa de Educação ambiental, o
trecho poderá ser conservado, cumprindo assim o papel que tem naquela região.
Considerando o total do trecho analisado, pode-se afirmar com base na legislação atual
que a floresta se encontra no estádio médio da regeneração e, mesmo quando os trechos
são analisados isoladamente, o método os enquadrou na mesma categoria. Deve-se levar
em conta a existência de áreas contíguas às analisadas que necessitam de manejo no
sentido de incremento de riqueza e outras de reflorestamento completo, por não mais
conter uma floresta ou mesmo estádios iniciais da regeneração.
Em diferentes fitofisionomias na área, considerando como tais os trechos com maior ou
menor densidade, maior ou menor altura, o banco de sementes deu mostra de estar ativo,
já que, após um período chuvoso, antecedendo o trabalho de campo, foram observadas
populações com alta densidade de plântulas e jovens (Figura 3.1.9-1).
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Não foi constatado evento pretérito da ação de fogo naquela área, a não ser manchas
restritas em áreas que são utilizadas para lazer, indicando provavelmente queima para
aquecimento ou cozimento de alimentos. Como poucas áreas não foram percorridas, é
provável que as queimadas, caso tenha havido, ocorreram há muitos anos, em vista do
estádio de desenvolvimento que se encontra a floresta e mesmo onde esta não se faz
presente.

1

2

Figura 3.1.9-1: Populações de plântulas e jovens de maneira agrupada (1) e isolada, na APA da Praia Mole,
município de Serra/ES.

3.1.10 FLORA: HABITAT, ESPÉCIES RARAS; AMEAÇADAS; CHAVE; ENDÊMICAS
E EXÓTICAS
Na Tabela 3.1.10-1 são apresentadas as espécies com aspectos de distribuição e
conservação na UC. A maior riqueza florística está concentrada em terreno do Terciário,
no denominado Tabuleiro onde se desenvolve a Floresta Ombrófila Densa de Terras
Baixas. O lago apresenta a menor riqueza, sendo suas espécies de ampla distribuição
geográfica pelo neo e paleotrópico.
Considerando a listagem de Giullieti et al. (2009) onde constam 135 para o Espírito Santo,
não foram encontradas na área espécies listadas por esses autores como sendo raras,
segundo critério por eles proposto, relacionado a coletas e citações para distâncias de
150 km entre cada localidade. Entretanto, pelo critério de Martins (1979), tanto na
Restinga quanto na Floresta existem espécies que se enquadram como raras, num total
de 24 espécies. Destas, apenas Humiriastrum mussunungense acumula raridade e
endemismo, enquanto Dalbergia elegans é endêmica e ameaçada e Sideroxylon
obtusifolium é rara e ameaçada. Isto faz da área um centro de conservação prioritário por
abrigar pelo menos duas espécies florestais endêmica ao Espírito Santo, tornando o
estado e a municipalidade responsáveis para prover condições relacionadas à
manutenção destas e do conjunto florestal com qualidade, possibilitando o fluxo gênico de
maneira que suas espécies não venham a caminhar para uma degeneração genética, o
que fatalmente levaria à extinção da diversidade tal como se conhece hoje naquela área.
Determinadas espécies atraem animais por apresentarem seus frutos comestíveis, que
por sua vez são disseminados pela área onde se encontram, mas são também
transportados para outras, propiciando assim a manutenção da espécie naquela área,
bem como possibilitando recuperação natural de outras. Da lista apresentada por ArgelOliveira (1999), 13 nomes da Restinga ao norte do Espírito Santo se encontram na APA
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de Praia Mole em nível específico ou genérico, com características de frutos semelhantes
ao apresentado no trabalho de frugivoria deste autor. Nesse contexto foram incluídas as
espécies ameaçadas e endêmicas por serem prioritárias na conservação (PRIMACK &
RODRIGUES 2001).
As exóticas estão presentes na Restinga, Floresta e Lago. No entorno e mesmo no
interior de todas as formações vegetais é possível encontrar plantas exóticas. No bordo
da floresta, entre o anel viário e a floresta, são comuns as espécies herbáceas e
subarbustivas em grande quantidade, que podem estar impedindo a regeneração natural,
fornecendo condições para propagação de fogo, além de esteticamente não condizer com
uma unidade de conservação. Com relação às lenhosas representadas por poucas
espécies, mas de grande agressividade, estas já ocupam trechos com cobertura de
100%, não havendo regeneração de nativas nesses lugares. A invasão biológica pode
trazer problemas em diferentes níveis: sobre o indivíduo, alterando morfologia,
comportamento, mortalidade e crescimento; em efeitos gênicos, alterando padrões de
fluxo gênico, ampliando hibridização; efeito sobre a dinâmica das populações, alterando a
abundância, o crescimento populacional, ampliando taxa de extinção; efeito na
comunidade, com redução da riqueza e diversidade (PARKER et al. 1999).
Tabela 3.1.10-1: Espécies com designações de Habitat (1), Rara (2), Ameaçadas (3),
Endêmicas (4), Espécies-chave (5) e Exóticas (6) na APA Praia Mole, município de
Serra/ES. (Habitat: Restinga=R; Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas=T; Lago=L;
Rara: 1=Martins (1979; 2=Giullieti et al.2009).
FAMÍLIA
Aizoaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Annonaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Araceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Boraginaceae
Bromeliaceae
Burseraceae
Cactaceae
Cactaceae
CPM RT 002/10
Setembro/11

ESPÉCIE
Sesuvium portulacastrum L.
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze
Alternanthera littoralis (Mart.) A. St. -Hil.
Blutaparon portulacoides (A.St. -Hil.) Mears
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
Mangifera indica L.
Schinus terebinthifolius Raddi
Tapirira guianensis Aubl.
Guatteria odontopela Mart.
Xylopia sericea A.St.-Hil.
Himatanthus phagedaenicus (Mart.) Woodson
Oxypetalum banksii Schult.
Tabernaemontana laeta Mart.
Pistia stratiotes L.
Allagoptera arenaria (Gomes) O. Kuntze
Cocos nucifera L.
Attalea humilis Mart. ex Spreng.
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera
Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K. Schum.
Cybistax antissyphilitica (Mart.) Mart.
Lundia cordata (Vell.) A. D. DC.
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau
Cordia trichoclada DC.
Bromelia antiacantha Betol.
Protium icicariba (DC.) Marchand
Cereus pernambucensis Lem.
Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & G. D. Rowley
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1
R
R-T
R
R
L
T
R-T
R
T
T
T
R
T
L
R
R-T
T
T
7
T
7
T
T
R
R
R
R

2

3

4

5

6

1

X
X
1

X
X
X
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Tabela 3.1.10-1: Espécies com designações de Habitat (1), Rara (2), Ameaçadas (3),
Endêmicas (4), Espécies-chave (5) e Exóticas (6) na APA Praia Mole, município de
Serra/ES. (Habitat: Restinga=R; Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas=T; Lago=L;
Rara: 1=Martins (1979; 2=Giullieti et al.2009). (Continuação)
FAMÍLIA

ESPÉCIE

1

2

Cannabaceae
Capparaceae

Trema micrantha (L.) Blume

T

1

Capparis flexuosa (L.) L.

R-T

Casuarinaceae

Casuarina equisetifolia L.

R-T

Cecropiaceae

Cecropia sp.

T

Celastraceae

Maytenus obtusifolia Mart.

R-T

Clusiaceae

Calophyllum brasiliense Cambess.

T

Clusiaceae

Clusia spiritu-sanctensis G.Mariz & Weinberg

T

Clusiaceae

Symphonia globulifera L. f.

T

Clusiaceae

Vismia martiana Reichardt

T

Combretaceae

Laguncularia racemosa (L.) C. F. Gaertn.

R

Combretaceae

Terminalia catappa L.

R-T

Convolvulaceae

Ipomoea imperatti (Vahl) Griseb.

R

Convolvulaceae

Ipomoea pes-capre (L.) R. Br.

R

Cyclanthaceae

Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling

T

Cyperaceae

Lagenocarpus cf. rigidus (Kunt) Ness

L

Dioscoreaceae

Dioscorea sp.

R

Elaeocarpaceae

Sloanea garckeana K. Schum

T

Euphorbiaceae

Pera ferruginea (Schott) Müll. Arg.

T

Euphorbiaceae

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.

T

1

Euphorbiaceae

Pera leandri Baill.

T

1

Euphorbiaceae

Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth

T

1

Euphorbiaceae

Ricinus communis L.

R-T

Euphorbiaceae

Sapium glandulatum (Vell.) Pax

T

Fabaceae

Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

T

X

Fabaceae

Acacia mangium Willd.

T

X

Fabaceae

Acosmium tenuifolium (Vogel) Yakovlev

T

Fabaceae

Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico

T

Fabaceae

Andira fraxinifolia Benth.

T

Fabaceae

Cajanus cajan (L.) Millsp.

R

Fabaceae

Canavalia rosea (Sw.) DC.

R

Fabaceae

Chamaecrista bahiae (H. S. Irwin) H.S. Irwin & Barneby

T

Fabaceae

Clitoria sp.

R

Fabaceae

Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub.

R-T

Fabaceae

Dalbergia elegans A.M.V.de Carvalho

T

Fabaceae

Inga laurina (Sw.) Willd.

R-T

Fabaceae

Inga thibaudiana DC.

T

Fabaceae

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

R-T

Fabaceae

Mimosa caesalpiniifolia Benth.

T

Fabaceae

Ormosia arborea (Vell.) Arms

T
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Tabela 3.1.10-1: Espécies com designações de Habitat (1), Rara (2), Ameaçadas (3),
Endêmicas (4), Espécies-chave (5) e Exóticas (6) na APA Praia Mole, município de
Serra/ES. (Habitat: Restinga=R; Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas=T; Lago=L;
Rara: 1=Martins (1979; 2=Giullieti et al.2009). (Continuação)
FAMÍLIA

ESPÉCIE

1

2

3

4

5

Fabaceae

Pseudopiptadenia contorta (DC.)G.P.Lewis & M.P.M. Lima

T

Fabaceae

Senna pendula (Humb.&Bonpl.exWilld.) H.S.Irwin&Barneby

R

Fabaceae

Sophora tomentosa L.

R

Fabaceae

Stryphnodendron polyphyllum Mart.

T

Fabaceae

Swartzia simplex (Sw.) Spreng.

T

Hernandiaceae

Sparattanthelium botocudorum Mart.

T

Humiriaceae

Humiriastrum mussunungense Cuatrec.

T

Lauraceae

Ocotea lancifolia (Shoot) Mez

T

Lecythidaceae

Eschweilera ovata (Cambess.) Miers

T

X

Malpighiaceae

Byrsonima sericea DC.

R-T

X

Malpighiaceae

Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A. Juss.

R

Malvaceae

Eriotheca macrophylla (K. Schum.) A. Robyns

T

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

T

6

X

1

X

X

X

Malvaceae

Hibiscus pernambucensis Arruda

L

Maranthaceae

Stromanthe porteana Griseb.

R

Melastomataceae

Miconia albicans (Sw.) Triana

T

Melastomataceae

Miconia hypoleuca (Benth.) Triana

T

Melastomataceae

Miconia prasina (Sw.) DC.

T

Meliaceae

Trichilia casaratti C. DC.

T

Moraceae

Ficus hirsuta Schoot

T

1

X

Moraceae

Ficus sp1

T

1

X

Moraceae

Ficus sp2

T

1

X

Moraceae

Sorocea hilarii Gaudich.

T

Moraceae

Artocarpus heterophyllus Lam.

T

X

Musaceae

Musa paradisiaca L.

T

X

Myrsinaceae

Rapanea guianensis Aubl.

R-T

Myrtaceae

Eugenia sp.

T

1

Myrtaceae

Calyptranthes brasiliensis Spreng.

T

1

Myrtaceae

Eugenia uniflora L.

R

Myrtaceae

Myrcia fallax (Rich.) DC.

T

Nyctaginaceae

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

R

Ochnaceae

Ouratea cuspidata Tiegh.

T

Olacaceae

Cathedra bahiensis Sleumer

T

Passifloraceae

Passiflora alliacea Barb. Rodr.

R

Passifloraceae

Passiflora edulis Sims

R

X

Passifloraceae

Passiflora mucronata Lam

R

X

Poaceae

Panicum maximum Jack.

T

Poaceae

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.

R

Poaceae

Sporobolus virginicus (L.) Kunth

R
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Tabela 3.1.10-1: Espécies com designações de Habitat (1), Rara (2), Ameaçadas (3),
Endêmicas (4), Espécies-chave (5) e Exóticas (6) na APA Praia Mole, município de
Serra/ES. (Habitat: Restinga=R; Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas=T; Lago=L;
Rara: 1=Martins (1979; 2=Giullieti et al.2009). (Continuação)
FAMÍLIA

ESPÉCIE

1

2

3

4

5

Poaceae

Stenotaphrum secundatum (Water) Kuntze

R

Polygonaceae

Coccoloba alnifolia Casar.

R-T

X

Pontederiaceae

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

L

X

Rhamnaceae

Ziziphus platyphylla Reissek

R

Rubiaceae

Psychotria carthagenensis Jacq.

T

Rubiaceae

Psychotria mapouridoides DC.

T

Rubiaceae

Tocoyena bullata (Vell.) Mart.

R-T

Rutaceae

Dictyoloma vandellianum A. H. L. Juss.

T

Rutaceae

Esenbeckia grandiflora Mart.

T

Rutaceae

Zanthoxylum cf. juriperinum Poeppig

T

Rutaceae

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

T

Salicaceae

Casearia sp.

T

Salviniaceae

Salvinia biloba Raddi

L

Sapindaceae

Cupania emarginata Cambess.

R-T

Sapindaceae

Cupania rugosa Radlk.

T

Sapindaceae

Cupania scrobiculata Rich.

T

Sapindaceae

Pradosia lactescens (Vell.) Radlk.

T

Sapindaceae

Talisia cupularis Radlk.

T

Sapindaceae

Thyrsodium schomburgkianum Benth.

T

Sapindaceae

Urvillea sp.

T

Sapotaceae

Mimusops coriacea (A. DC.) Miq.

R-T

Sapotaceae

Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni

T

1

Sapotaceae

Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex Roem. & Schult.) T.D. Penn.

R-T

1

Simaroubaceae

Simaba cuneata A.St.-Hil & Tul.

T

Smilacaceae

Smilax rufescens Griseb.

R

Solanalaceae

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtl.

R

Theophrastaceae

Jacquinia armillaris Jacq.

R

Typhaceae

Typha domingensis Pers.

L

Verbenaceae

Lantana camara L.

R

X

Verbenaceae

Lantana pohliana Schauer

R

X

Verbenaceae

Stachytarpheta canescens H.B.K.

R

Vitaceae

Cissus cf. verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis

T
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3.2

FAUNA

3.2.1

INSETOS

3.2.1.1 Considerações Gerais
Insetos são extensivamente utilizados em todo mundo, mesmo de modo independente de
outros componentes da fauna ou flora, como bioindicadores, úteis na avaliação de quase
todas as situações em ambientes terrestres ou de água doce (por exemplo, Uef, 1998;
Kevan, 1999; McGeoch et al., 2002; Rainio & Niemela, 2003; Hodkinson & Jackson, 2005;
Cassagnea et al., 2006; Nummelina et al., 2006; Menetrey et al., 2008). O leque de
possibilidades é tão grande que McGeoch (1998) e, mais tarde, Duelli e Obrist (2003),
propuseram que a seleção, teste e utilização de insetos como bioindicadores deve ser
pensada em função três grandes abordagens: conservacionista (proteção e apoio a
espécies raras ou ameaçadas), ecológica (resiliência e funcionalidade ecológicas,
derivadas da diversidade de espécies) ou de controle biológico (diversidade de espécies
antagonistas de pestes em potencial). Mesmo assim, a seleção de qual ou quais táxons
utilizar permanece complexa (e.g., Andersen et al., 1983), uma vez que existem, sempre,
múltiplas possibilidades, todas com suas vantagens e limitações particulares. Para
insetos, até mesmo táxons supraespecíficos têm valor como bioindicadores (Akutsu &
Khen, 2005; Akutsu et al., 2007). Ao mesmo tempo, é amplamente conhecida a
importância dos insetos como pragas, pestes ou vetores de doenças.
Os resultados aqui apresentados equivalem a dados primários obtidos em uma campanha
de coleta realizada na Área de Proteção Ambiental (APA) de Praia Mole, município da
Serra, visando a uma primeira caracterização da fauna de insetos existente na área.
As coletas foram realizadas entre os dias 14–16.XI.2009 em um trecho de vegetação
adjacente à margem sul da Lagoa de Carapebus (Figuras 3.2.1.1-1 e 3.2.1.2-1, 1-2). As
áreas de amostragem foram definidas com base na exploração do local a pé, buscandose os locais com vegetação mais densa para a colocação das armadilhas e também
locais que fossem menos visíveis para visitantes da área, evitando assim possíveis danos
ou até mesmo a retirada das armadilhas por populares. Foram amostrados três pontos:
(P1) trilha próxima à lagoa; (P2) margem da mata, próxima à rua; (P3) área mais central
da mata, entre lagoa e a rua.
3.2.1.2 Métodos de Coleta
A metodologia aplicada para este estudo seguiu a filosofia dos protocolos de
levantamento rápido de espécies (RAPs), muito presentes nas publicações científicas
atuais (Herzog et al., 2002; Erftemeijer, 2002; Simonson et al., 2001; Smith et al., 1999;
Stolhlgren et al., 1997; Daily & Ehrlich, 1995; Oliver & Beattie, 1993). Os RAPs vêm
assumindo um importante papel na identificação das áreas prioritárias para a conservação
da biodiversidade, inclusive para as áreas de Mata Atlântica (Alencar et al. 2007). Foram
utilizadas três armadilhas Malaise (Matthews & Matthews, 1971), uma em cada ponto de
coleta com esforço amostral de 48h/armadilha, e 120 armadilhas Möricke (Masner, 1976),
40 em cada ponto de coleta com esforço amostral de 48h/bandeja (Figuras 3.2.1.2-1, 3-6),
além de busca ativa com rede entomológica ou coleta manual (Figuras. 3.2.1.2-1, 7-8).
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Figura 3.2.1.1-1: Mapa de localização do local de amostragem da Entomofauna
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Armadilhas Möricke. Também conhecidas simplesmente como “bandejas
amarelas”, consistem em pequenas bacias plásticas amarelas, de 150 ml,
preenchidas com água com baixíssima concentração de detergente e sal,
que são colocadas no solo e recolhidas após 24 horas de exposição. A cor
amarela é fortemente atrativa para Diptera e Hymenoptera; o detergente
quebra a tensão superficial da água, fazendo com que os exemplares
afundem ao tocar a água, evitando que escapem; o sal é um conservante e
também evita que os exemplares absorvam muita água. Em cada ponto,
foram distribuídas entre 35-40 Möricke, com distância média de 0,5 m entre
cada bandeja. Após 24 horas, todas as bandejas de cada ponto foram
recolhidas e o seu conteúdo filtrado, lavado abundantemente com álcool
para remoção do líquido de coleta, e armazenado em álcool 80%, em um
saco plástico tipo Ziploc, com respectiva etiqueta de coleta.



Armadilhas Malaise. São armadilhas de interceptação, adequadas para
captura de insetos voadores, utilizadas principalmente para amostrar
himenópteros. Consiste em uma tela de filó preta, que forma os septos da
armadilha, e um teto branco com um tubo coletor na ponta, preenchido com
álcool para matar e fixar os insetos capturados. A tela preta é imperceptível
para insetos e funciona como uma barreira. Os insetos batem nos septos da
armadilha e tendem a subir (geotrópicos negativos) em direção à luz do sol
(fototrópicos positivos), terminando por cair no copo coletor (frasco mortífero)
posicionado na extremidade superior da armadilha (Almeida et al., 1998).
Foram instaladas três Malaises na área de coleta, uma em cada ponto
descrito no item 3.2.1.1. As armadilhas permaneceram montadas durante 48
horas. Os exemplares capturados em cada armadilha foram retirados dos
frascos coletores e acondicionados em potes contendo álcool 80% e a
respectiva etiqueta com data, local e o número do ponto de coleta.



Busca ativa. Para a captura de Lepidoptera, Odonata e outros grupos, foi
realizada coleta ativa casual com rede entomológica. Além disso, para a
captura de borboletas também foi preparada uma isca a partir da mistura de
bananas em decomposição, cerveja preta e açúcar cristal (Borror et al.
1981). Essa mistura foi espalhada pelas trilhas sobre troncos de árvores ou
sobre objetos plásticos, encontrados no próprio local. Embora seja um
método amplamente utilizado para captura de borboletas, nenhum exemplar
foi atraído pela isca. As borboletas e libélulas capturadas com rede foram
colocadas diretamente em envelopes entomológicos, com as asas voltadas
para trás. Outros insetos capturados em busca ativa foram colocados, ainda
em campo, em câmaras mortíferas contendo Acetato de Etila. Além de matar
os exemplares, o Acetato trata quimicamente os insetos, conservando-os e
amolecendo as articulações para montagem posterior em alfinetes
entomológicos.

Todo o material coletado, com os três métodos, foi triado em laboratório sob lupas, com
auxílio de pinças de ponta fina para separação dos exemplares. Para todas as ordens, as
espécies foram separadas e fotografadas, mas apenas as mais importantes são ilustradas
aqui.
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Figura 3.2.1.2-1: Metodologia. 1, Vista parcial da borda da mata; 2, Vista parcial da Lagoa de Carapebus; 3, Instalação de armadilha Malaise; 4, Malaise montada na área
de estudo; 5, Colocação das bandejas amarelas (Möricke); 6, Bandejas distribuídas pela trilha; 7, Rede entomológica; 8, Busca ativa com rede entomológica.
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3.2.1.3 Análise dos Dados
Para a caracterização da entomofauna da área, foi analisada a frequência das ordens de
insetos, a frequência das famílias e das espécies de Diptera e Hymenoptera, além da
ocorrência de espécies de borboletas (ordem Lepidoptera) e de libélulas (ordem
Odonata). A análise destes grupos em particular foi escolhida por permitir, além de uma
caracterização geral da fauna (frequência das ordens), a avaliação da qualidade
ambiental e da eventual presença de espécies ameaçadas de extinção
Todos os Diptera e Hymenoptera coletados foram identificados até família, com auxílio da
literatura clássica da área (e.g., Borror et al., 1981, McAlpine et al., 1981) e segundo a
classificação de Goulet & Huber (1993) para Hymenoptera e McAlpine et al. (1981) para
Diptera. A definição dos táxons como comuns ou raros (Tabelas 3.2.1.4-5 e 3.2.1.4-8) foi
realizada a partir das frequências de coleta dos exemplares, sendo consideradas com
maiores chances de serem raras para a área de estudo as espécies com menos de três
exemplares capturados.
As ordens Orthoptera, Hemiptera e Coleoptera também foram investigadas, em busca de
grupos raros ou incomuns; o número de espécies desses grupos observado em cada
amostra também foi computado.
A avaliação quantitativa das ordens Oligodiversas (ordens de insetos com poucas
espécies) foi limitada a contagens e/ou avaliações comparativas das quantidades de
exemplares coletadas para cada espécie, apenas com a finalidade de gerar informações
para sugerir a diferenciação de espécies mais comuns das mais raras, e das espécies
aparentemente mais características de cada área.
3.2.1.4 Caracterização da Entomofauna
 ORDENS DE INSETOS

Foi coletado um total de 2.272 exemplares de insetos pertencentes a 11 ordens (Tabelas
3.2.1.4-1 e 3.2.1.4-2), equivalente a 68,75% das ordens conhecidas no Brasil. Um total de
189 espécies foi definido e fotografado.
As espécies coletadas na área de estudo estão representadas nas Figuras 3.2.1.4-1 a
3.2.1.4-8.
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Figura 3.2.1.4-1: Famílias de Diptera coletadas na área de estudo. 9, Asilidae; 10, Brachycera; 11-13,
Cecidomyidae; 14-18, Chironomidae; 19, Conopidae; 20-22, Culicidae; 23-24, Dolichopodidae; 25,
Ephydridae (Ochthera sp.); 26-28, Mycetophylidae; 29-32, Phoridae; 33-34, Sarcophagidae; 35-37 Sciaridae;
38, Sepsidae; 39, Stratiomyidae; 40, Tipulidae.
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Figura 3.2.1.4-2: Famílias de Hymenoptera coletadas na área de estudo. 41-43, Apoidea. 43, Euglossa sp.; 44,
Argidae; 45-47, Bethylidae; 48-55, Braconidae; 56-58, Ceraphronidae; 59-60, Chalcididae; 61-62, Crabronidae; 6365, Diapriidae; 66-67, Dryinidae; 68 Encyrtidae.

CPM RT 002/10
Setembro/10

373

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Figura 3.2.1.4-3: Famílias de Hymenoptera coletadas na área de estudo. 69, Encyrtidae; 70-73, Eulophidae; 74,
Eurytomidae; 75, Evaniidae (Evania appendigaster); 76-77, Figitidae; 78-91, Formicidae; 92-96 Ichneumonidae.
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Figura 3.2.1.4-4: Famílias de Hymenoptera coletadas na área de estudo. 97-98, Mutilidae; 99-100, Mymaridae;
101, Pergidae; 102-108, Pompilidae; 109-120, Scelionidae. 115, Acanthoscelio sp.; 121-122, Sphecidae; 123,
Torymidae.
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Figura 3.2.1.4-5: Famílias de Lepidoptera coletadas na área de estudo. 124-127, Espécies de microlepidópteros (mariposas) coletados com Malaise; 128-132, Borboletas coletadas em busca ativa.
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Figura 3.2.1.4-6: Famílias de Coleoptera coletadas na área de estudo. 133-160, Diversidade de espécies.

CPM RT 002/10
Setembro/10

377

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Figura 3.2.1.4-7: Famílias de Hemiptera coletadas na área de estudo. 161-177, Diversidade de espécies.
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Figura 3.2.1.4-8: Ordens Oligodiversas. 178-180, Blatodea. 178, Periplaneta americana; 181-187, Orthoptera; 188,
Thysanura; 189-193, Odonata. 189, Coenagrionidae. 190, Brachymesia sp. 191, Erythrodiplax sp. 192, Micrathyria
sp. 193, Miathyria marcella; 194-195, Phasmatodea; 196, Neuroptera.
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Tabela 3.2.1.4-1: Frequência de ocorrência das ordens de insetos, número de exemplares
coletados (abundância) e diversidade de espécies encontrada.

Diptera

58,11%

1322

DIVERSIDADE
DE SPP.
33

Hymenoptera

19,91%

452

84

Lepidoptera

6,86%

156

9

ORDEM

FREQUÊNCIA

ABUNDÂNCIA

Coleoptera

4,26%

97

28

Hemiptera

3,87%

88

17

Blattodea

3,34%

76

3

Orthoptera

1,63%

37

7

Thysanura

1,45%

33

1

Odonata

0,44%

10

4

Phasmatodea

0,09%

2

2

Neuroptera

0,04%

1

1

TOTAL

100%

2275

190

- FREQUÊNCIA
A ordem Diptera (moscas e mosquitos) foi a mais frequente, correspondendo a 58,11%
dos insetos coletados neste estudo. O segundo grupo mais representativo foi
Hymenoptera (vespas, abelhas e formigas) com 19,91% do total. As ordens Oligodiversas
(ordens de insetos com poucas espécies) somaram juntas 7% do total de exemplares
encontrados.
Entre os Oligodiversos, a ordem Blattodea foi o grupo mais representativo, com
frequência 3,34%, similar à de Hemiptera (3,87%). Foram encontradas três espécies de
Blattodea (Tabela 3.2.1.4-2), incluindo um grande número de exemplares de Periplaneta
americana (sp.1), a barata doméstica comum. Em áreas de mata esses insetos não são
coletados com tanta frequência, e, quando ocorrem, em geral são espécies silvestres.
Neste caso, a presença destas espécies em grande quantidade está claramente
relacionada às atividades antrópicas na área (por exemplo, a grande quantidade de lixo
jogado na mata).
- DIVERSIDADE
As ordens mais diversas foram Hymenoptera, com 44,2% das espécies encontradas,
Diptera (17,4%), Coleoptera (14,7%), Hemiptera (8,9%) e Lepidoptera (4,7%). As demais
ordens combinadas somam menos de 10% das espécies encontradas (Tabelas 3.2.1.4-1
e 3.2.1.4-2).
O aspecto que mais chama atenção na entomofauna da região investigada é que, embora
a maioria das espécies encontradas seja típica de Mata Atlântica, elas parecem diferir
consideravelmente daquelas encontradas em outros remanescentes de mata no Espírito
Santo. Cerca de 80% das espécies de Hymenoptera coletadas aparentemente não são as
mesmas encontradas em outras áreas já estudadas, como por exemplo, os
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levantamentos de entomologia realizados no EIA Terramar (2008) e EIA CSV/CST
Anchieta (2008). Portanto, embora a diversidade local seja relativamente baixa, este
fragmento parece abrigar uma fauna particular, e talvez até mesmo algumas espécies
exclusivas (endêmicas) da Mata Atlântica. Isto indica que, apesar de todo o impacto
antrópico já sofrido, esta área ainda tem grande potencial em termos de conservação da
biodiversidade de insetos.
Tabela 3.2.1.4-2: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas das ordens de insetos coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus, exceto
Hymenoptera e Diptera*. Abreviações: ssp., espécies; PT, ponto de coleta; YPT,
bandejas amarela ou Möricke; MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede
entomológica. Nome das Ordens em ordem alfabética.
PT1

PT2

PT3

SPP.

YPT

MT

YPT

MT

YPT

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

Blatodea

sp.1

7

1

17

-

2

-

-

27

Blatodea

sp.2

2

1

2

-

-

-

-

5

ORDEM

Blatodea

sp.3

17

-

25

-

2

-

-

44

Coleoptera

sp.1

-

2

-

2

-

2

-

6

Coleoptera

sp.2

1

-

-

1

-

-

1

3

Coleoptera

sp.3

-

2

-

1

-

2

-

5

Coleoptera

sp.4

-

3

-

1

-

2

-

6

Coleoptera

sp.5

-

-

-

1

-

-

-

1

Coleoptera

sp.6

-

1

-

1

1

-

-

3

Coleoptera

sp.7

-

1

3

1

5

5

-

15

Coleoptera

sp.8

1

2

4

1

3

-

-

11

Coleoptera

sp.9

-

1

-

-

-

-

1

2

Coleoptera

sp.10

-

1

-

-

1

-

-

2

Coleoptera

sp.11

-

1

-

-

-

-

-

1

Coleoptera

sp.12

-

-

-

-

-

1

-

1

Coleoptera

sp.13

-

-

-

-

-

1

-

1

Coleoptera

sp.14

1

-

-

-

-

2

-

3

Coleoptera

sp.15

-

-

-

-

-

4

-

4

Coleoptera

sp.16

-

-

-

-

2

4

-

6

Coleoptera

sp.17

-

-

-

-

-

1

-

1

Coleoptera

sp.18

-

-

-

-

-

1

-

1

Coleoptera

sp.19

-

-

2

-

3

-

-

5

Coleoptera

sp.20

-

-

-

-

1

-

-

1

Coleoptera

sp.21

1

-

1

-

-

-

1

3

Coleoptera

sp.22

-

-

1

-

-

-

-

1

Coleoptera

sp.23

4

-

2

-

-

-

1

7

Coleoptera

sp.24

3

-

-

-

-

-

-

3

Coleoptera

sp.25

2

-

-

-

-

-

-

2

Coleoptera

sp.26

-

-

-

-

-

-

1

1
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Tabela 3.2.1.4-2: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas das ordens de insetos coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus, exceto
Hymenoptera e Diptera*. Abreviações: ssp, espécies; PT, ponto de coleta; YPT,
bandejas amarela ou Möricke; MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede
entomológica. Nome das Ordens em ordem alfabética. Continuação
PT1

PT2

PT3

SPP.

YPT

MT

YPT

MT

YPT

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

Coleoptera

sp.27

-

-

-

-

-

-

1

1

Coleoptera

sp.28

-

-

-

-

-

-

1

1

Hemiptera

sp.1

9

15

15

11

4

1

-

55

Hemiptera

sp.2

-

-

1

2

2

-

-

5

Hemiptera

sp.3

-

-

-

2

-

-

-

2

Hemiptera

sp.4

-

-

-

1

2

-

-

3

Hemiptera

sp.5

-

-

-

1

-

-

-

1

Hemiptera

sp.6

-

-

-

1

-

-

-

1

Hemiptera

sp.7

-

1

-

-

-

-

-

1

Hemiptera

sp.8

3

1

-

-

-

-

-

4

Hemiptera

sp.9

3

-

-

-

-

4

-

7

Hemiptera

sp.10

-

-

-

-

-

1

-

1

Hemiptera

sp.11

-

-

-

-

-

1

-

1

Hemiptera

sp.12

-

-

-

-

-

1

-

1

Hemiptera

sp.13

-

-

1

-

-

-

-

1

Hemiptera

sp.14

2

-

-

-

-

-

-

2

Hemiptera

sp.15

1

-

-

-

-

-

-

1

Hemiptera

sp.16

1

-

-

-

-

-

-

1

Hemiptera

sp.17

-

-

-

-

-

-

1

1

Lepidoptera

sp.1

-

27

-

44

2

24

-

97

Lepidoptera

sp.2

1

1

-

5

-

1

-

8

Lepidoptera

sp.3

-

-

-

3

-

1

-

4

Lepidoptera

sp.4

-

-

-

-

-

39

-

39

Lepidoptera

sp.5

-

-

-

-

-

-

3

3

Lepidoptera

sp.6

-

-

-

-

-

-

1

1

Lepidoptera

sp.7

-

-

-

-

-

-

2

2

Lepidoptera

sp.8

-

-

-

-

-

-

1

1

Lepidoptera

sp.9

-

-

-

-

-

-

1

1

Neuroptera

sp.1

-

-

-

-

-

-

1

1

Odonata

sp.1

-

-

2

-

-

-

3

5

Odonata

sp.2

-

-

-

-

-

-

1

1

Odonata

sp.3

-

-

-

-

-

-

1

1

ORDEM

Odonata

sp.4

-

-

-

-

-

-

1

1

Orthoptera

sp.1

1

-

2

1

-

-

-

4

Orthoptera

sp.2

1

-

6

-

-

1

1

9

Orthoptera

sp.3

13

-

2

-

-

1

-

16

Orthoptera

sp.4

2

-

2

-

-

-

-

4

Orthoptera

sp.5

-

-

2

-

-

-

-

2
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Tabela 3.2.1.4-2: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas das ordens de insetos coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus, exceto
Hymenoptera e Diptera*. Abreviações: ssp, espécies; PT, ponto de coleta; YPT,
bandejas amarela ou Möricke; MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede
entomológica. Nome das Ordens em ordem alfabética. Continuação
PT1

PT2

PT3

SPP.

YPT

MT

YPT

MT

YPT

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

Orthoptera

sp.6

-

-

1

-

-

-

-

1

ORDEM

Orthoptera

sp.7

-

-

1

-

-

-

-

1

Phasmatodea

sp.1

-

-

-

1

-

-

-

1

Phasmatodea

sp.2

-

-

-

-

-

-

1

1

Thysanura

sp.1

-

16

-

17

-

-

-

33

Total de exemplares

76

77

92

98

30

100

25

498

TOTAL DE ESPÉCIES

21

17

20

20

13

22

20

72

*Tratadas separadamente nas tabelas 3.3.2.1.4-3 a 3.3.2.1.4-8.

 FAMÍLIAS DE DIPTERA

Foram coletadas 15 famílias de Diptera, relacionadas abaixo (Tabela 3.2.1.4-3).
Tabela 3.2.1.4-3: Frequência de ocorrência das famílias de Diptera, número de
exemplares coletados (abundância) e diversidade de espécies encontrada. Famílias
listadas em ordem decrescente de frequência.
FAMÍLIA

FREQUÊNCIA

ABUNDÂNCIA

Cecidomyidae

65,05%

860

RIQUEZA
DE SSP.
3

Chironomidae

11,19%

148

5

Phoridae

8,85%

117

4

Sepsidae

6,05%

80

1

Sciaridae

4,31%

57

3

Sarcophagidae

1,82%

24

2

Culicidae

0,91%

12

3

Brachycera sp.

0,53%

7

1

Mycetophylidae

0,30%

4

3

Stratiomyidae

0,30%

4

1

Dolichopodidae

0,23%

3

2

Asilidae

0,15%

2

1

Tipulidae

0,15%

2

2

Conopidae

0,08%

1

1

Ephydridae

0,08%

1

1

TOTAL

100,00%

1322

33
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Diptera foi a ordem mais frequente, correspondendo a quase 60% do total de insetos
coletados. No entanto, a riqueza de espécies encontrada neste estudo para os Diptera
mostrou-se extremamente baixa, com um total de apenas 33 espécies. No EIA
TERRAMAR (2008), por exemplo, em estudo similar, numa área de Mata Atlântica
distando apenas cerca de 120Km do fragmento aqui estudado, 102 espécies de Diptera
foram encontradas. A frequência significativamente maior de Diptera em relação às outras
ordens deve-se ao grande número de nematóceros (mosquitos), com dominância dos
Cecidomyidae (65,05%) (Tabelas 3.3.2.1.4-4), dípteros minúsculos (1-5 mm) conhecidos
por serem pragas de vários tipo de plantas (Borror et al., 1981).
Entre os grupos encontrados, merecem destaque um exemplar de Conopidae (Figura
3.2.1.4-1,19) e um de Ephydridae (Figura 3.2.1.4-1, 25) ambos raros ou ausentes em
ambientes urbanos (Tabela 3.3.2.1.4-5). Os Conopidae são moscas que portam uma
tromba alongada para se alimentarem de néctar, frequentemente encontradas sobre
flores. Os Ephydridae são tipicamente encontrados próximo a lagos ou lagoas, mas
podem ocupar uma diversificada gama de habitats. O exemplar coletado pertence ao
gênero Ochthera, cuja larva é predadora de larvas de outros mosquitos, incluindo as do
mosquito transmissor da malária (Minakawa et al., 2007). Também foi capturada uma
espécie de Asilidae (Figura 3.2.1.4-1, 9), moscas predadoras de vários outros insetos.
Todas as demais espécies encontradas na área são bastante comuns. Vários dos grupos
encontrados apresentam pequeno potencial como vetores: Alguns Phoridae (Figura
3.2.1.4-1, 29-32), grupo que inclui espécies parasitoides ou que se alimentam de fungos;
uma espécie de Sepsidae (Figura 3.2.1.4-1, 38), normalmente associada à matéria em
decomposição e a fezes; alguns exemplares de Culicidae (Figura
3.2.1.4-1, 20-22)
(pernilongos), entre outros (Tabelas 3.3.2.1.4-4 e 3.3.2.1.4-5). Destes, os Culicidae são
conhecidamente de interesse médico, pela alergia local produzida com a picada e pela
transmissão de doenças; espécies confirmadamente vetores, contudo, não foram
reconhecidas no material coletado.
Os Sarcophagidae, (Figura 3.2.1.4-1, 33-34) moscas de carniça, são potenciais vetores
de doenças por conduzirem bactérias em suas pernas; de outra forma, são importantes
decompositores de matéria animal. Nenhuma espécie de Muscidae, mosca doméstica
comum, foi coletada nesta campanha, porém certamente o grupo ocorre no local. As
moscas domésticas também representam problemas como vetores de doenças, pois
podem pousar e excretar sobre os alimentos após terem frequentado focos de lixo
contaminado.
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Tabela 3.2.1.4-4: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas de Diptera (Insecta) coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus.
Abreviações: ssp., espécies; PT, ponto de coleta; YPT, bandejas amarela ou Möricke;
MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede entomológica. Nome dos táxons em ordem
alfabética.
TÁXONS
Asilidae

PT1

PT2

PT3

SPP.

YPT

MT

YPT

MT

YPT

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

sp.1

1

-

1

-

-

-

-

2

Brachycera

sp.1

1

-

-

2

1

3

-

7

Cecidomyidae

sp.1

9

-

-

-

2

1

-

12

Cecidomyidae

sp.2

-

37

-

99

-

594

-

730

Cecidomyidae

sp.3

-

16

-

57

-

45

-

118

Chironomidae

sp.1

39

-

14

4

5

1

-

63

Chironomidae

sp.2

-

-

-

1

1

-

-

2

Chironomidae

sp.3

-

24

-

26

-

17

-

67

Chironomidae

sp.4

-

4

-

-

-

-

-

4

Chironomidae

sp.5

-

3

-

4

-

5

-

12

Conopidae

sp.1

-

1

-

-

-

-

-

1

Culicidae

sp.1

1

-

1

-

1

-

-

3

Culicidae

sp.2

1

-

1

-

-

-

-

2

Culicidae

sp.3

-

-

-

-

-

7

-

7

Dolichopodidae

sp.1

-

1

-

-

-

-

-

1

Dolichopodidae

sp.2

-

-

-

-

2

-

-

2

Ephydridae

sp.1

1

-

-

-

-

-

-

1

Mycetophylidae

sp.1

1

-

-

-

-

-

-

1

Mycetophylidae

sp.2

1

-

-

-

-

-

-

1

Mycetophylidae

sp.3

-

-

-

-

-

2

-

2

Phoridae

sp.1

17

-

10

3

3

-

-

33

Phoridae

sp.2

26

-

32

-

8

-

-

66

Phoridae

sp.3

-

-

2

1

1

5

-

9

Phoridae

sp.4

9

-

-

-

-

-

-

9

Sarcophagidae

sp.1

1

-

6

-

-

-

-

7

Sarcophagidae

sp.2

4

-

12

-

-

1

-

17

Sciaridae

sp.1

3

-

2

-

3

-

-

8

Sciaridae

sp.2

12

-

-

-

-

-

-

12

Sciaridae

sp.3

-

-

-

-

37

-

-

37

Sepsidae

sp.1

58

-

20

-

2

-

-

80

Stratiomyidae

sp.1

1

-

2

-

-

1

-

4

Tipulidae

sp.1

-

-

-

-

1

-

-

1

Tipulidae

sp.2

-

1

-

-

-

-

-

1

Total de exemplares

186

87

103

197

67

682

-

1322

TOTAL DE ESPÉCIES

18

8

12

9

13

12

0

33
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Tabela 3.2.1.4-5: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas de Diptera (Insecta) coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus.
Abreviações: ssp., espécies; PT, ponto de coleta; YPT, bandejas amarela ou Möricke;
MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede entomológica. Nome dos táxons em ordem
decrescente de número de exemplares coletados. Em azul, táxons que aparentam ser
característicos da área de estudo. Em vermelho, táxons com maiores chances de serem
raros na área de estudo.
TÁXONS
Cecidomyidae

PT1

PT2

PT3

SPP.

YPT

MT

YPT

MT

YPT

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

sp.2

-

37

-

99

-

594

-

730

Cecidomyidae

sp.3

-

16

-

57

-

45

-

118

Sepsidae

sp.1

58

-

20

-

2

-

-

80

Chironomidae

sp.3

-

24

-

26

-

17

-

67

Phoridae

sp.2

26

-

32

-

8

-

-

66

Chironomidae

sp.1

39

-

14

4

5

1

-

63

Sciaridae

sp.3

-

-

-

-

37

-

-

37

Phoridae

sp.1

17

-

10

3

3

-

-

33

Sarcophagidae

sp.2

4

-

12

-

-

1

-

17

Cecidomyidae

sp.1

9

-

-

-

2

1

-

12

Chironomidae

sp.5

-

3

-

4

-

5

-

12

Sciaridae

sp.2

12

-

-

-

-

-

-

12

Phoridae

sp.3

-

-

2

1

1

5

-

9

Phoridae

sp.4

9

-

-

-

-

-

-

9

Sciaridae

sp.1

3

-

2

-

3

-

-

8

Brachycera

sp.1

1

-

-

2

1

3

-

7

Culicidae

sp.3

-

-

-

-

-

7

-

7

Sarcophagidae

sp.1

1

-

6

-

-

-

-

7

Chironomidae

sp.4

-

4

-

-

-

-

-

4

Stratiomyidae

sp.1

1

-

2

-

-

1

-

4

Culicidae

sp.1

1

-

1

-

1

-

-

3

Asilidae

sp.1

1

-

1

-

-

-

-

2

Chironomidae

sp.2

-

-

-

1

1

-

-

2

Culicidae

sp.2

1

-

1

-

-

-

-

2

Dolichopodidae

sp.2

-

-

-

-

2

-

-

2

Mycetophylidae

sp.3

-

-

-

-

-

2

-

2

Conopidae

sp.1

-

1

-

-

-

-

-

1

Dolichopodidae

sp.1

-

1

-

-

-

-

-

1

Ephydridae

sp.1

1

-

-

-

-

-

-

1

Mycetophylidae

sp.1

1

-

-

-

-

-

-

1

Mycetophylidae

sp.2

1

-

-

-

-

-

-

1

Tipulidae

sp.1

-

-

-

-

1

-

-

1

Tipulidae

sp.2

-

1

-

-

-

-

-

1

Total de exemplares

186

87

103

197

67

682

-

1322

TOTAL DE ESPÉCIES

18

8

12

9

13

12

0

33
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 FAMÍLIAS DE HYMENOPTERA

Os Hymenoptera correspondem a um dos grupos de insetos mais abundantes na
natureza, com táxons que variam de comuns até extremamente raros, sendo, portanto,
também indicadores confiáveis do nível de preservação ambiental, em especial para
insetos como um todo e/ou da importância da área como refúgio de entomofauna.
Atualmente, estão incluídas nesta ordem cerca de 115.000 espécies, mas estima-se que
existam pelo menos 250.000 espécies no mundo (Hanson & Gauld, 1995).
Foram coletadas na área de estudo 23 famílias de himenópteros, relacionadas abaixo
(Tabela 3.2.1.4-6).
Tabela 3.2.1.4-6: Frequência de ocorrência das famílias de Hymenoptera, número de
exemplares coletados (abundância) e diversidade de espécies encontrada. Táxons
listados em ordem decrescente de frequência.
FAMÍLIA

FREQUÊNCIA

ABUNDÂNCIA

Formicidae

34,22%

155

DIVERSIDADE
DE SPP.
15

Scelionidae

22,96%

104

13

Diapriidae

6,40%

29

3

Mymaridae

5,96%

27

2

Braconidae

4,42%

20

8

Bethylidae

4,20%

19

3

Crabronidade

3,97%

18

2

Ichneumonidae

3,31%

15

5

Chalcididae

3,09%

14

2

Ceraphronidae

2,20%

10

3

Dryinidae

1,76%

8

2

Pompilidae

1,76%

8

7

Encyrtidae

1,32%

6

2

Eulophidae

0,88%

4

3

Apoidea

0,66%

3

3

Figitidae

0,66%

3

2

Mutilidae

0,66%

3

2

Sphecidae

0,44%

2

2

Argidae

0,22%

1

1

Eurytomidae

0,22%

1

1

Evaniidae

0,22%

1

1

Pergidae

0,22%

1

1

Torymidae

0,22%

1

1

TOTAL

100,00%

453

84

Todas as espécies de Hymenoptera encontradas (Tabelas 3.2.1.4-7 e 3.2.1.4-8) podem
ser consideradas, a priori, como benéficas ao ambiente e à população, por dois motivos
centrais: seus adultos alimentam-se comumente ou exclusivamente de néctar e, portanto,
atuam como polinizadores; ao mesmo tempo, as larvas são parasitoides ou carnívoras,
tendo papel crucial no controle populacional de outros insetos, que de outra forma
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proliferariam como pragas agrícolas ou de importância médico-veterinária. Todas estas
vespas são essenciais à manutenção de níveis suportáveis ou inócuos de insetos vetores
ou pragas. Vespas parasitoides, em particular, têm ação determinante no controle da
densidade populacional de seus hospedeiros, ação esta facilitada ainda pela grande
diversidade de adaptações fisiológicas e de comportamento deste grupo.
Alguns táxons raros ou incomuns foram encontrados na área de estudo, destacando-se
duas espécies de Dryinidae (Figura 3.2.1.4-2, 66-67) e duas de Chalcididae (Figura
3.2.1.4-2,59-60). As espécies de Mutilidae e Torymidae, Eulophidae (sp.3), Scelionidae
(sp. 7, Acanthoscelio sp.) (Figura 3.2.1.4-4, 115) também podem ser consideradas
incomuns para uma área tão urbana. A ocorrência de duas famílias de Shympyta, Argidae
e Pergidae também merece nota, já que exemplares desta subordem não são capturados
com muita frequência e são comumente encontrados em áreas bem conservadas.
Também foi coletado um exemplar de Euglossa sp. (Euglossini) (Figura 3.2.1.4-2,43). As
abelhas deste grupo desempenham um papel importante na polinização de diferentes
famílias de plantas, mas principalmente de Orchidaceae. Alguns grupos de orquídeas
neotropicais (Catasetiinae, Stanhopeinae) são, de fato, exclusivamente polinizadas por
machos de Euglossini, que visitam as flores para coletar compostos aromáticos e
terpenos (Singer, 2004).
Cerca de 60% das espécies de Hymenoptera foram representadas por singletons
(espécies representadas por um único indivíduo em todo o estudo) e doubletons
(espécies representadas por apenas dois indivíduos em todo o estudo) (Tabela 3.2.1.4-8),
sugerindo que talvez não sejam típicas daquela região, mas isto só pode ser afirmado
com uma investigação mais aprofundada da área, ou seja, em coletas continuadas.
Entre os grupos mais comuns, os Scelionidae e Diapriidae, famílias de parasitoides
encontradas com maior frequência (Tabela 3.2.1.4-6) provavelmente contêm as espécies
mais importantes de Hymenoptera em termos de controle biológico, com numerosas
espécies atacando diversas ordens de insetos.
Alguns aspectos da biologia dos himenópteros parasitoides encontrados são
apresentados a seguir. As famílias estão listadas em ordem decrescente da frequência
com que foram coletadas.
 Scelionidae: tipicamente endoparasitoides solitários de ovos de insetos e, em alguns
casos, de aranhas. Apresentou frequência significativamente maior que as outras
famílias, com 22,96% do total de himenópteros amostrados e também maior
diversidade de espécies entre as famílias de parasitoides, com 15,47% das espécies.
 Diapriidae: endoparasitoides primários de pupas ou larvo-pupais de diversas famílias
de Diptera.
 Mymaridae: endoparasitoides de ovos de diversas ordens, com preferência aos de
Hemiptera.
 Braconidae: apresenta biologia bastante diversa. Parasitam usualmente larvas de
holometábolos, mas ninfas de hemimetábolos e adultos de holometábolos também são
utilizados. Espécies de alguns poucos gêneros apresentam hábito fitófago.
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 Bethylidae: tipicamente parasitoides de Coleoptera e Lepidoptera.
 Crabronidae: apresenta biologia muito variável. Entre os hospedeiros incluem-se
diversas ordens de insetos e aranhas.
 Ichneumonidae: em sua maioria, parasitoides ou hiperparasitoides de larvas e pupas
de muitas das ordens de holometábolos, mas alguns são associados a ovos e adultos
de aranhas e pseudoescorpiões.
 Chalcididae: parasitoides primários de larvas ou pupas de Diptera, Hymenoptera,
Coleoptera e Neuroptera, mas muitas espécies atuam como hiperparasitoides através
de outros himenópteros.
 Ceraphronidae: algumas espécies são endoparasitoides de Cecidomyiidae (Diptera),
Thysanoptera, Lepidoptera, Neuroptera ou ainda hiperparasitoides de braconídeos.
 Dryinidae: endoparasitoides de Homoptera, porém parte do corpo de suas larvas se
projeta para fora do corpo do hospedeiro como uma estrutura saculiforme. É um táxon
relativamente raro, encontrado nesta área em frequência maior (1,76%) que alguns
táxons mais comuns em regiões de Mata Atlântica (por exemplo, Evaniidae com
apenas 0,22%).
 Pompilidae: vespas caçadoras de aranhas. A fêmea captura e paralisa uma aranha
(Araneae), ou muito raramente alguma outra ordem de aracnídeo, e depositam um
único ovo sobre o hospedeiro, onde a larva se desenvolve. Apresentou a segunda
maior diversidade, com cerca de 12% das espécies de Hymenoptera.
 Encyrtidae: apresenta biologia bastante variável desenvolvendo-se como parasitoides
primários ou hiperparasitoide de ovos, larvas, ninfas ou adultos de muitas ordens de
insetos. Algumas espécies atacam ovos de aranhas. Uma parte significativa dos
gêneros está associada a Coccoidea (Hemiptera).
 Eulophidae: apresenta biologia variável. Podem atacar ovos, larvas, ninfas e adultos
de muitas ordens de insetos. Algumas espécies estão associadas a ootecas de
aranhas.
 Figitidae: parte das espécies é parasitoide de larvas de Neuroptera e parte é
parasitoide larvo-pupal ou de pupários de Diptera.
 Mutillidae: são ectoparasitoides de formas imaturas de himenópteros aculeados,
Diptera, Lepidoptera, Coleoptera ou Blattodea.
 Eurytomidae: as espécies desta família podem ser parasitoides ou hiperparasitoides
de vários grupos de insetos, fitófagos (minadores de ramos, galhadores, comedores de
sementes), ou mesmo alimentar-se dos tecidos vegetais após ou antes de consumir
seus insetos hospedeiros.
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 Evaniidae: estão associados às ootecas de baratas, onde parasitam seus ovos. De
modo geral, a abundância desses parasitoides está diretamente relacionada com a
disponibilidade de recursos para seus hospedeiros (serrapilheira, troncos, etc.). Nesta
área, porém, embora muitas baratas tenham sido coletadas, apenas um exemplar de
Evania apendigaster (Evaniidae) foi encontrado.
 Torymidae: muitas espécies desta família são parasitoides de insetos galhadores,
como Cecidomyidae (Diptera), podem também ser parasitoides primários ou
hiperparasitoides de vários holometábolos.
Tabela 3.2.1.4-7: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus.
Abreviações: ssp., espécies; PT, ponto de coleta; YPT, bandejas amarela ou Möricke;
MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede entomológica. Nome dos táxons em ordem
alfabética.
FAMÍLIA

YPT
SPP.

MT

YPT

P1

MT

YPT

P2

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

P3

Apoidea

sp.1

1

-

-

-

-

-

-

1

Apoidea

sp.2

-

-

1

-

-

-

-

1

Apoidea

sp.3

-

-

-

-

-

-

1

1

Argidae

sp.1

-

-

-

1

-

-

-

1

Bethylidae

sp.1

2

-

3

1

-

3

-

9

Bethylidae

sp.2

1

-

7

-

-

-

-

8

Bethylidae

sp.3

2

-

-

-

-

-

-

2

Braconidae

sp.1

-

1

-

-

-

-

-

1

Braconidae

sp.2

-

-

-

2

-

-

-

2

Braconidae

sp.3

-

-

-

-

-

1

-

1

Braconidae

sp.4

-

-

-

-

-

1

-

1

Braconidae

sp.5

-

-

-

-

-

1

-

1

Braconidae

sp.6

-

-

11

-

1

-

-

12

Braconidae

sp.7

-

-

1

-

-

-

-

1

Braconidae

sp.8

-

-

-

-

1

-

-

1

Ceraphronidae

sp.1

-

-

-

-

3

-

-

3

Ceraphronidae

sp.2

-

-

-

-

4

-

-

4

Ceraphronidae

sp.3

-

-

-

-

3

-

-

3

Chalcididae

sp.1

1

-

-

-

-

-

-

1

Chalcididae

sp.2

3

-

6

-

4

-

-

13

Crabronidade

sp.1

6

-

5

1

5

-

-

17

Crabronidade

sp.2

-

-

-

-

-

1

-

1

Diapriidae

sp.1

2

-

-

-

-

-

-

2

Diapriidae

sp.2

4

-

3

-

5

-

-

12

Diapriidae

sp.3

4

-

5

-

6

-

-

15
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Tabela 3.2.1.4-7: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus.
Abreviações: ssp., espécies; PT, ponto de coleta; YPT, bandejas amarela ou Möricke;
MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede entomológica. Nome dos táxons em ordem
alfabética. Continuação
FAMÍLIA
Dryinidae

YPT
SPP.
sp.1

MT

YPT

P1

MT

YPT

P2

1

-

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

P3

3

-

3

-

-

7

Dryinidae

sp.2

-

1

-

-

-

-

-

1

Encyrtidae

sp.1

3

-

2

-

-

-

-

5

Encyrtidae

sp.2

-

-

1

-

-

-

-

1

Eulophidae

sp.1

-

1

-

-

-

-

-

1

Eulophidae

sp.2

-

-

1

-

-

-

-

1

Eulophidae

sp.3

-

-

2

-

-

-

-

2

Eulophidae

sp.4

-

-

4

-

-

-

-

4

Eurytomidae

sp.1

-

-

-

-

-

1

-

1

Evaniidae

sp.1

1

-

-

-

-

-

-

1

Figitidae

sp.1

1

-

-

-

-

-

-

1

Figitidae

sp.2

-

-

1

-

1

-

-

2

Formicidae

sp.1

1

8

3

10

21

7

-

50

Formicidae

sp.2

1

3

-

2

-

3

-

9

Formicidae

sp.3

4

1

-

2

-

-

-

7

Formicidae

sp.4

1

1

-

1

-

5

-

8

Formicidae

sp.5

-

1

-

-

-

1

-

2

Formicidae

sp.6

8

-

11

3

-

-

-

22

Formicidae

sp.7

-

-

-

-

-

1

-

1

Formicidae

sp.8

6

-

6

-

1

-

-

13

Formicidae

sp.9

7

-

16

-

3

-

-

26

Formicidae

sp.10

-

-

5

-

4

-

-

9

Formicidae

sp.11

-

-

1

-

1

-

-

2

Formicidae

sp.12

-

-

1

-

-

-

-

1

Formicidae

sp.13

-

-

-

-

1

-

-

1

Formicidae

sp.14

-

-

1

-

-

-

-

1

Formicidae

sp.15

-

-

2

-

1

-

-

3

Ichneumonidae

sp.1

-

-

-

-

-

1

-

1

Ichneumonidae

sp.2

1

-

-

-

-

-

-

1

Ichneumonidae

sp.3

1

-

-

-

-

-

-

1

Ichneumonidae

sp.4

-

-

3

-

8

-

-

11

Ichneumonidae

sp.5

-

-

1

-

-

-

-

1

Mutilidae

sp.1

1

-

-

-

-

1

-

2

Mutilidae

sp.2

-

-

-

-

-

1

-

1

Mymaridae

sp.1

-

-

11

3

8

1

-

23

Mymaridae

sp.2

-

-

1

2

-

1

-

4

Pergidae

sp.1

-

-

-

-

1

-

-

1

Pompilidae

sp.1

-

-

-

-

-

1

-

1
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Tabela 3.2.1.4-7: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus.
Abreviações: ssp., espécies; PT, ponto de coleta; YPT, bandejas amarela ou Möricke;
MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede entomológica. Nome dos táxons em ordem
alfabética. Continuação
YPT

FAMÍLIA

SPP.

MT

YPT

P1

MT

YPT

P2

Pompilidae

sp.2

-

-

Pompilidae

sp.3

-

Pompilidae

sp.4

-

Pompilidae

sp.5

Pompilidae
Pompilidae

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

P3

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

2

sp.6

-

-

-

-

-

1

-

1

sp.7

1

-

-

-

-

-

-

1

Scelionidae

sp.1

6

-

30

-

22

1

-

59

Scelionidae

sp.2

3

-

-

-

-

4

-

7

Scelionidae

sp.3

1

-

-

-

-

-

-

1

Scelionidae

sp.4

-

-

6

-

3

-

-

9

Scelionidae

sp.5

-

1

-

-

-

-

-

1

Scelionidae

sp.6

-

-

2

-

-

-

-

2

Scelionidae

sp.7

-

-

1

-

4

-

-

5

Scelionidae

sp.8

-

-

1

-

-

-

-

1

Scelionidae

sp.9

-

-

4

-

-

-

-

4

Scelionidae

sp.10

-

-

4

-

-

-

-

4

Scelionidae

sp.11

-

-

-

-

5

-

-

5

Scelionidae

sp.12

-

-

-

-

2

-

-

2

Sphecidae

sp.1

1

-

-

-

-

-

-

1

Sphecidae

sp.2

-

-

-

-

-

-

1

1

Torymidae

sp.1

-

-

-

-

1

-

-

1

Total de exemplares

76

18

167

28

122

39

3

452

TOTAL DE ESPÉCIES

30

9

37

11

27

21

3

84
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Tabela 3.2.1.4-8: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus.
Abreviações: ssp., espécies; PT, ponto de coleta; YPT, bandejas amarela ou Möricke;
MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede entomológica. Nome dos táxons em ordem
decrescente de número de exemplares coletados. Em azul, táxons que aparentam ser
característicos da área de estudo. Em vermelho, táxons com maiores chances de serem
raros na área de estudo.
FAMÍLIA

YPT
MSSP.

MT

YPT

P1

MT

YPT

P2

Scelionidae

sp.1

6

0

Formicidae

sp.1

1

Formicidae

sp.9

7

Mymaridae

sp.1

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

P3

30

0

22

1

0

59

8

3

10

21

7

0

50

0

16

0

3

0

0

26

0

0

11

3

8

1

0

23

Formicidae

sp.6

8

0

11

3

0

0

0

22

Crabronidade

sp.1

6

0

5

1

5

0

0

17

Diapriidae

sp.3

4

0

5

0

6

0

0

15

Chalcididae

sp.2

3

0

6

0

4

0

0

13

Formicidae

sp.8

6

0

6

0

1

0

0

13

Braconidae

sp.6

0

0

11

0

1

0

0

12

Diapriidae

sp.2

4

0

3

0

5

0

0

12

Ichneumonidae

sp.4

0

0

3

0

8

0

0

11

Bethylidae

sp.1

2

0

3

1

0

3

0

9

Formicidae

sp.2

1

3

0

2

0

3

0

9

Formicidae

sp.10

0

0

5

0

4

0

0

9

Scelionidae

sp.4

0

0

6

0

3

0

0

9

Bethylidae

sp.2

1

0

7

0

0

0

0

8

Formicidae

sp.4

1

1

0

1

0

5

0

8

Dryinidae

sp.1

1

0

3

0

3

0

0

7

Formicidae

sp.3

4

1

0

2

0

0

0

7

Scelionidae

sp.2

3

0

0

0

0

4

0

7

Encyrtidae

sp.1

3

0

2

0

0

0

0

5

Scelionidae

sp.7

0

0

1

0

4

0

0

5

Scelionidae

sp.11

0

0

0

0

5

0

0

5

Ceraphronidae

sp.2

0

0

0

0

4

0

0

4

Eulophidae

sp.4

0

0

4

0

0

0

0

4

Mymaridae

sp.2

0

0

1

2

0

1

0

4

Scelionidae

sp.9

0

0

4

0

0

0

0

4

Scelionidae

sp.10

0

0

4

0

0

0

0

4

Ceraphronidae

sp.1

0

0

0

0

3

0

0

3

Ceraphronidae

sp.3

0

0

0

0

3

0

0

3

Formicidae

sp.15

0

0

2

0

1

0

0

3

Bethylidae

sp.3

2

0

0

0

0

0

0

2

Braconidae

sp.2

0

0

0

2

0

0

0

2

Diapriidae

sp.1

2

0

0

0

0

0

0

2

Eulophidae

sp.3

0

0

2

0

0

0

0

2

Figitidae

sp.2

0

0

1

0

1

0

0

2
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Tabela 3.2.1.4-8: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus.
Abreviações: ssp., espécies; PT, ponto de coleta; YPT, bandejas amarela ou Möricke;
MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede entomológica. Nome dos táxons em ordem
decrescente de número de exemplares coletados. Em azul, táxons que aparentam ser
característicos da área de estudo. Em vermelho, táxons com maiores chances de serem
raros na área de estudo. Continuação
FAMÍLIA

YPT
MSSP.

MT

YPT

P1

MT

YPT

P2

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

P3

Formicidae

sp.5

0

1

0

0

0

1

0

2

Formicidae

sp.11

0

0

1

0

1

0

0

2

Mutilidae

sp.1

1

0

0

0

0

1

0

2

Pompilidae

sp.5

1

0

0

0

0

1

0

2

Scelionidae

sp.6

0

0

2

0

0

0

0

2

Scelionidae

sp.12

0

0

0

0

2

0

0

2

Apoidea

sp.1

1

0

0

0

0

0

0

1

Apoidea

sp.2

0

0

1

0

0

0

0

1

Apoidea

sp.3

0

0

0

0

0

0

1

1

Argidae

sp.1

0

0

0

1

0

0

0

1

Braconidae

sp.1

0

1

0

0

0

0

0

1

Braconidae

sp.3

0

0

0

0

0

1

0

1

Braconidae

sp.4

0

0

0

0

0

1

0

1

Braconidae

sp.5

0

0

0

0

0

1

0

1

Braconidae

sp.7

0

0

1

0

0

0

0

1

Braconidae

sp.8

0

0

0

0

1

0

0

1

Chalcididae

sp.1

1

0

0

0

0

0

0

1

Crabronidade

sp.2

0

0

0

0

0

1

0

1

Dryinidae

sp.2

0

1

0

0

0

0

0

1

Encyrtidae

sp.2

0

0

1

0

0

0

0

1

Eulophidae

sp.1

0

1

0

0

0

0

0

1

Eulophidae

sp.2

0

0

1

0

0

0

0

1

Eurytomidae

sp.1

0

0

0

0

0

1

0

1

Evaniidae

sp.1

1

0

0

0

0

0

0

1

Figitidae

sp.1

1

0

0

0

0

0

0

1

Formicidae

sp.7

0

0

0

0

0

1

0

1

Formicidae

sp.12

0

0

1

0

0

0

0

1

Formicidae

sp.13

0

0

0

0

1

0

0

1

Formicidae

sp.14

0

0

1

0

0

0

0

1

Ichneumonidae

sp.1

0

0

0

0

0

1

0

1

Ichneumonidae

sp.2

1

0

0

0

0

0

0

1

Ichneumonidae

sp.3

1

0

0

0

0

0

0

1

Ichneumonidae

sp.5

0

0

1

0

0

0

0

1

Mutilidae

sp.2

0

0

0

0

0

1

0

1

Pergidae

sp.1

0

0

0

0

1

0

0

1

Pompilidae

sp.1

0

0

0

0

0

1

0

1

Pompilidae

sp.2

0

0

0

0

0

1

0

1
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Tabela 3.2.1.4-8: Número de exemplares em cada ponto amostrado, para espécies
definidas de Hymenoptera (Insecta) coletadas na margem sul da Lagoa de Carapebus.
Abreviações: ssp., espécies; PT, ponto de coleta; YPT, bandejas amarela ou Möricke;
MT, malaise; CM, coleta manual ou com rede entomológica. Nome dos táxons em ordem
decrescente de número de exemplares coletados. Em azul, táxons que aparentam ser
característicos da área de estudo. Em vermelho, táxons com maiores chances de serem
raros na área de estudo. Continuação
FAMÍLIA

YPT
MSSP.

MT

YPT

P1

MT

YPT

P2

MT

CM

EXEMPLARES
POR ESPÉCIE

P3

Pompilidae

sp.3

0

0

0

0

0

0

1

1

Pompilidae

sp.4

0

0

1

0

0

0

0

1

Pompilidae

sp.6

0

0

0

0

0

1

0

1

Pompilidae

sp.7

1

0

0

0

0

0

0

1

Scelionidae

sp.3

1

0

0

0

0

0

0

1

Scelionidae

sp.5

0

1

0

0

0

0

0

1

Scelionidae

sp.8

0

0

1

0

0

0

0

1

Sphecidae

sp.1

1

0

0

0

0

0

0

1

Sphecidae

sp.2

0

0

0

0

0

0

1

1

Torymidae

sp.1

0

0

0

0

1

0

0

1

Total de exemplares

76

18

167

28

122

39

3

453

TOTAL DE ESPÉCIES

30

9

37

11

27

21

3

84

- FAUNA DE LEPIDOPTERA
Das espécies conhecidas de Lepidoptera, 50 encontram-se em perigo ou criticamente em
perigo, segundo a lista do IBAMA (2003). Desse total, 26 pertencem à família
Nymphalidae e 10 destas (ou seja, um quinto do total) são espécies que, quando adultas,
se alimentam de exsudados de frutos em decomposição, o que realça a importância
destas em estudos da biologia da conservação.
Foram coletadas nove espécies de Lepidoptera (Figura 3.2.1.4-5), somando 156
exemplares (cerca de 7% do total de insetos coletados). A frequência relativamente alta
de Lepidoptera deve-se à grande quantidade de mariposas pequenas (microlepidópteros)
coletadas com Malaise que corresponderam a quase 95% dos insetos desta ordem. Os
microlepidópteros são de identificação difícil – não há especialistas trabalhando com o
grupo, e a perda das escamas das asas, ao caírem no álcool das Malaises, torna o
reconhecimento das espécies praticamente impossível.
Não foi coletada, nem avistada na área de estudo, nenhuma das espécies ameaçadas de
extinção no Espírito Santo (IPEMA, 2007).
- FAUNA DE ODONATA
A ordem Odonata tem oito espécies classificadas pelo IBAMA (2003) como ameaçadas
de extinção, duas destas apresentam registro de ocorrência para o Espírito Santo. Além
disto, as larvas e adultos de Odonata dependem das características do habitat onde se
inserem e podem, portanto, ser usados como indicadores de mudanças em uma grande
CPM RT 002/10
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variedade de parâmetros, desde condições fisico-químicas dos corpos d’água (Gorham &
Vodopich, 1992; Castella, 1987), até mudanças da cobertura vegetal nas proximidades
dos corpos d'água (Peruquetti & De Marco, Jr. 2002).
Foram coletadas cinco espécies de Odonata na margem da Lagoa de Carapebus. Uma
espécie de Coenagrionidae, conhecida popularmente como donzelinha (Figura 3.2.1.4-8,
189) e outras quatro espécies de Libellulidae, as libélulas típicas, dos gêneros
Brachymesia (Figura 3.2.1.4-8, 190), Erythrodiplax (Figura 3.2.1.4-8, 191), Miathyria
(Figura 3.2.1.4-8, 192) e Micrathyria (Figura 3.2.1.4-8, 193). A família Libellulidae é
cosmopolita e amplamente distribuída no Brasil. É a família com o maior número de
espécies e a melhor representada em coleções (Carvalho & Calil, 2000). Suas espécies
estão associadas a ambientes variados, tanto lóticos (por exemplo, riachos e corredeiras)
quanto lênticos (como lagoas e poças); e suas larvas utilizam diferentes tipos de
substratos (Corbet, 1999). Pelo menos outras duas espécies de Odonata foram
observadas em voo, mas não puderam ser capturadas.
Embora todos os táxons coletados sejam comuns, a sua ocorrência em uma área tão
urbana e impactada é digna de nota, já que os Odonata são extremamente sensíveis a
alterações no ambiente. As libélulas habitam ecossistemas de água doce e estão
associadas às plantas aquáticas e ao fundo dos corpos d’água, comportando-se como
bioindicadores da qualidade ambiental (De Marco Jr. 1998; Ferreira-Romero, 1998), devese ressaltar, portanto, a importância da conservação da Lagoa de Carapebus para
manutenção desta fauna, que inclusive pode ser muito mais rica do que o observado.
Nenhuma das espécies encontradas durante a coleta consta na lista de espécies
ameaçadas no Espírito Santo.
3.2.1.5 Discussão
Apenas uma campanha de coleta foi realizada para o levantamento da fauna de insetos
da região durante um período da estação chuvosa, e, portanto, os dados apresentados
neste relatório certamente representam apenas uma parcela da diversidade de espécies
do local. Sugere-se então que novas coletas sejam realizadas durante a estação seca,
período entre os meses de junho a agosto, para que seja verificada a possível ocorrência
de outras espécies, diferentes daquelas coletas durante o período chuvoso.
O número elevado de insetos como baratas, moscas e mosquitos parece claramente
relacionado às atividades antrópicas na área. Existe uma grande quantidade de lixo
depositada no local – desde o lixo doméstico, móveis, pneus e restos de construção civil
até animais mortos e dejetos humanos (Figura 3.2.1.5-1), em todos os pontos de coleta,
inclusive nas áreas mais centrais da vegetação, fora das trilhas. Isso facilita enormemente
a proliferação de insetos típicos da fauna urbana, que são exatamente aqueles
considerados como pragas. Tais espécies rapidamente substituem a fauna natural, com
prejuízo para todos.
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Mosquitos (Culicidae) não têm uma relação tão íntima com o lixo, exceto em
circunstâncias determinadas, quando esses resíduos são constituídos por grande número
de recipientes que contêm água, como cisternas, vasilhames, calhas entupidas, tambores,
pneus, etc. Diferentes espécies de mosquitos podem ovipositar de 100 a 400 ovos
diariamente, e em 12 dias, em média, atingir a fase adulta. As doenças mais comuns
transmitidas por estes insetos são a dengue, febre amarela, filariose e malária (Dantas et
al., 2006).
Outras espécies, entretanto, como as moscas domésticas, podem entrar em contato com
o lixo do entorno e posteriormente pousar e excretar sobre alimentos. Schalch et al.
(1990) listam algumas doenças que podem ser transmitidas a humanos desta forma: (1)
por bactérias: shiguelose, febre tifoide, salmonelose, tuberculose, lepra, cólera; (2) por
vírus: varíola, poliomielite, hepatite infecciosa, tracoma; (3) por protozoários: amebíase,
ovos e larvas de helmintos, teníase. Essas moscas podem ovipositar de 120 a 150 ovos
diariamente, em 12 dias atingindo a fase adulta.
As baratas domésticas encontradas em grande número também são organismos
normalmente importados da região urbana para a mata, transportadas com o lixo. As
espécies mais importantes são Periplaneta americana, P. australasie, Blatella germanica
e B. orientalis. Roth et al. (1957) citam-nas como vetores do vírus da poliomielite, de
bactérias intestinais e, indiretamente, da cólera, tifo, amebíase e giardíase. Destas
espécies, apenas P. americana foi encontrada na área, outras duas espécies coletadas
parecem típicas da mata.
Outro ponto que merece nota é o grande número de trilhas abertas na área de estudo;
praticamente de qualquer ponto da rua é possível encontrar um caminho até a lagoa.
Cada nova trilha aberta na mata consequentemente destrói parte do sub-bosque,
vegetação que muitas espécies de insetos utilizam para forrageamento ou como abrigo.
Assim, a perda destes micro-habitats pode acarretar uma considerável diminuição da
diversidade local. As espécies nativas são importantes para a manutenção da mata e
controle de outros insetos; de outro modo, podem tornar-se pragas. Além disto, as trilhas
são resultado do grande fluxo de pessoas na área, o que, associado ao problema do lixo,
pode facilitar consideravelmente a transmissão de doenças mencionadas anteriormente.
Se o depósito de lixo e dejetos humanos não for severamente controlado na região,
parece inevitável que, dentro de algum tempo (difícil precisar) venham a ocorrer
problemas de saúde relacionados aos parasitas listados, tanto na população local, como
nos frequentes visitantes da lagoa oriundos de outros bairros e cidades.
É importante destacar, contudo, que embora esta área se encontre muito impactada,
ainda se observa a ocorrência dos grupos de insetos típicos da Mata Atlântica, e, apesar
da baixa diversidade de espécies, alguns grupos incomuns, encontrados apenas em
florestas conservadas, ainda ocorrem na área. Tais registros sugerem que este
fragmento, assim como outras áreas de Mata Atlântica, pode ter concentrado uma alta
diversidade de espécies antes de ser depredada, conservando atualmente apenas uma
parcela pequena, mas ainda de alto interesse social e científico, da sua riqueza original. A
entomofauna da APA de Praia Mole apresenta suas particularidades, podendo abrigar
espécies endêmicas da Mata Atlântica e/ou até mesmo espécies ainda não conhecidas
pela Ciência, ressaltando a importância da recuperação deste fragmento para a
conservação da biodiversidade, bem como da educação, ciência e lazer da população
local.
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Figura 3.2.1.5-1: Lixo depositado na mata. 197, Uma das trilhas de acesso à lagoa; 198-201, Lixo doméstico; 202, Restos de construção civil; 203, Animal morto.
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3.2.2 ICTIOFAUNA
3.2.2.1

Introdução

A APA de Praia Mole apresenta um importante ecossistema aquático que é a Lagoa de
Carapebus. Lagoas costeiras, assim como estuários, são consideradas altamente
produtivas (Bazairi et al., 2003). Segundo Stoner (1986) e Santos et al. (2002), uma
grande quantidade de espécies de peixes passa parte do seu ciclo de vida nesses
ambientes estuarinos, nos quais encontram condições para crescimento, reprodução ou
alimentação (Chao et al., 1985; Poizat et al., 2004).
Contudo, apesar da importância desses ambientes costeiros, a crescente diminuição dos
recursos naturais causada pelos diferentes impactos antrópicos exige a elaboração de
projetos que viabilizem a implantação de planos de manejo e Unidades de Conservação
para os ambientes aquáticos (Jennings & Polunin, 1996). Diversas pesquisas mostram
que o ordenamento e manejo de Áreas Marinhas Protegidas favorecem um aumento do
estoque reprodutivo e biomassa das espécies nas regiões adjacentes (Garcia-Charton et
al., 2000; Tupper & Rudd, 2002). Neste ínterim, este estudo tem o objetivo de apresentar
a composição e estrutura da comunidade dos peixes da Lagoa de Carapebus, levantando
os principais impactos à sua ictiofauna e oferecendo base para um monitoramento e
medidas de manejo.
A Lagoa de Carapebus, situada na APA de Praia Mole, é uma lagoa costeira que
anualmente é aberta ao mar. A abertura da lagoa é realizada pelos próprios moradores
locais, principalmente em períodos de grande precipitação pluviométrica, como ocorre em
muitos locais do Brasil (Frota & Caramaschi, 1998; Lima et al., 2001; Pinheiro & Frizzeira,
2007). A lagoa possui 2 braços, sendo o norte mais longo e, provavelmente, mais poluído
que o braço sul, uma vez que recebe como afluente águas de esgotos domésticos e
pocilgas. Praticamente toda a margem da lagoa é composta por macrófitas, exceto
pequenas aberturas de pastagens e áreas de recreação. Um elevado número de
atividades de pesca é realizado na lagoa. Durante as coletas de campo foi possível
observar pescarias de rede de espera, tarrafa e linha e anzol. Além disso, moradores
locais relataram a ocorrência de pescarias de arrasto manual (tipo picaré) quando a lagoa
está vazia (pós-abertura da barra).
3.2.2.2

Metodologia

- PONTOS AMOSTRADOS
Foram amostrados, entre os dias 20 e 22 de outubro de 2009, 6 pontos da Lagoa de
Carapebus (Figura 3.2.2.2-1), sendo um ponto no braço sul, dois pontos na região
central, mais próxima ao mar, e três pontos ao longo do braço norte. A água do ponto 1
possui características de um ambiente eutrofizado, com coloração esverdeada (devido às
microalgas – Figura 3.2.2.2-2) e um leve odor. Os pontos 2 e 3 são localizados em
regiões “mais conservadas”, sem áreas de uso recreacional e sem aportes diretos de
esgotos. Os pontos 4 e 5 são localizados em áreas de intenso uso recreacional, o qual
inclui a pesca e natação (o ponto 5 é o da margem mais próxima ao mar) e o ponto 6 se
encontra no braço sul, próximo a um extenso banco de macrófitas (brejo).
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Figura 3.2.2.2-1: Mapa de pontos de levantamento da Ictiofauna
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Figura 3.2.2.2-2: Concentração de algas verdes no
Ponto Amostral 1 (aspectos de um ambiente
eutrofizado) na Lagoa de Carapebus, APA de Praia
Mole, Serra, Espírito Santo. Foto HT Pinheiro.

- COLETA E ANÁLISE DE DADOS
O Levantamento das espécies de peixes da Lagoa de Carapebus ocorreu através de
coleta em campo (Figura 3.2.2.2-3) e pesquisa em registros de material tombado em
museus (www.splink.cria.org.br). Para a coleta em campo foram utilizadas redes de
espera e peneira. Redes de espera de 3, 4, 5 e 6 cm (entre os nós opostos) foram
utilizadas para capturar exemplares de pequeno porte, enquanto redes de 7, 8, 10 e 12
cm foram utilizadas para capturar exemplares de maior porte. As oito redes foram
posicionadas perpendicularmente à margem da lagoa em cada ponto de amostragem,
com cerca de 10 metros de distância entre cada rede. As redes foram armadas no
período da manhã (entre 8h e 10h), sendo os peixes recolhidos de tarde (15h -16h) e na
manhã do dia seguinte (7h – 8h). Além das redes de espera, foi realizado um total de 10
peneiradas nas margens de cada ponto amostrado (Figura 3.2.2.2-4). A peneira possuía
cerca de 100 cm de diâmetro.

Figura 3.2.2.2-3: Amostragem de peixes na Lagoa de
Carapebus, APA de Praia Mole, Serra, Espírito Santo.
Foto HT Pinheiro.
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Figura 3.2.2.2-4: Aspectos da margem da lagoa onde
foi realizada a amostragem com peneira. APA de
Praia Mole, Serra, Espírito Santo. Fotos HT Pinheiro.

As espécies marinhas costeiras e estuarinas foram identificadas segundo Figueiredo
(1977), Fischer (1978), Figueiredo & Menezes (1978; 1980; 2000) e Menezes &
Figueiredo (1980; 1985), enquanto as espécies dulcícolas foram identificadas segundo
Britski et al. (1984). Informações sobre o ambiente de vida e distribuição geográfica das
espécies foram consultadas em Froese & Pauly (2009). A categoria de ameaça à extinção
foi consultada em Vieira & Gasparini (2007) para o âmbito estadual, IBAMA (2003a, b)
para o âmbito nacional e IUCN (2009) para o âmbito internacional.
A fim de verificar a similaridade da comunidade de peixes entre cada ponto amostrado,
uma análise de cluster foi realizada. A análise partiu de uma matriz do número total
capturado (elevada à raiz quarta) de cada espécie em cada ponto amostrado, sendo
utilizado o coeficiente de similaridade de Bray-Curtis (Beals, 1984). A utilização da raiz
quarta diminui a influência da ocorrência de cardumes de algumas espécies (Ludwig &
Reynolds, 1988). A análise SIMPER, a qual utiliza a média da dissimilaridade de BrayCurtis, foi utilizada para examinar a contribuição de cada espécie para similaridade de
cada ponto amostral.
3.2.2.3

Resultados

- COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE
Um total de 23 espécies de peixes, todos teleósteos, distribuídos por 17 famílias, foi
registrado para a Lagoa de Carapebus (Tabela 3.2.2.3-1). Entre as espécies registradas,
21 foram levantadas em campo e 2 em museus (A. probatocephalus e B. mystacium,
MBLM 144 e CIUFES 186 respectivamente).
As famílias com maior número de espécies registradas foram Cichlidae e Gobiidae (3
cada uma), seguidas por Poecilidae e Eleotridae (2 cada uma).
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Tabela 3.2.2.3-1: Lista das espécies registradas na Lagoa de Carapebus, APA de Praia
Mole, Serra, Espírito Santo.
FAMÍLIA ESPÉCIE

NOME POPULAR

AMBIENTE

Elopidae
Elops saurus Linnaeus, 1766

Barana

Marinho/Estuarino

Sardinha

Marinho/Estuarino

Manjuba

Marinho/Estuarino

Morobá

Dulcícola

Peixe-rei

Marinho/Estuarino

Phalocerus sp.

Barrigudinho

Dulcícola

Poecilia cf. vivipara Bloch & Schneider, 1801

Barrigudinho

Dulcícola

Peixe-cachimbo

Marinho/Estuarino

Robalo

Marinho/Estuarino

Dentão; vermelho

Marinho/Estuarino

Caratinga; Peixe-Branco

Marinho/Estuarino

Sargo-de-dente

Marinho/Estuarino

Corvina

Marinho/Estuarino

Tainha

Marinho/Estuarino

Cará

Dulcícola

Clupeidae
Harengula clupeola (Cuvier, 1829)
Engraulidae
Anchovia clupeoides (Swainson, 1839)
Erythrinidae
Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829)
Atherinidae
Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825)
Poecilidae

Syngnathidae
Microphis brachyurus lineatus (Kaup, 1856)
Centropomidae
Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)
Lutjanidae
Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801)
Gerreidae
Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855
Sparidae
Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792)
Sciaenidae
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)
Mugilidae
Mugil curema Valenciennes, 1836
Cichlidae
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824)
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

Tilápia

Dulcícola

Tilapia rendalli (Boulenger, 1897)

Tilápia

Dulcícola

Eleotridae
Dormitator maculatus (Bloch, 1792)

Moreia

Marinho/Estuarino

Eleotris pisonis (Gmelin, 1789)

Moreia

Marinho/Estuarino

Gobiidae
Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770)

Moreia

Marinho/Estuarino

Bathygobius mystacium Ginsburg, 1947

Moreia

Marinho/Estuarino

Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837)

Moreia

Marinho/Estuarino

Linguado

Marinho/Estuarino

Paralichthyidae
Citharichthys sp.
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Dezessete espécies registradas são consideradas marinhas costeiras ou estuarinas,
enquanto 6 são dulcícolas. Entre as espécies dulcícolas, duas espécies de tilápia (O.
niloticus e T. rendalli) são exóticas. As outras espécies encontradas possuem ampla
ocorrência pelo Atlântico Oeste, sendo nenhuma endêmica do Brasil. Seis espécies
registradas possuem importância econômica e podem ser consideradas espécies
bandeira para a conservação local, sendo elas o robalo (C. undecimalis), a tainha (M.
curema), o sargo (A. probatocephalus), o morabá (H. unitaeniatus), o dentão (L. jocu) e a
corvina (M. furnieri) respectivamente (Tabela 3.2.2.3-1). Nenhuma espécie registrada é
considerada ameaçada de extinção nas listas estadual, nacional e internacional. Contudo,
a corvina encontra-se ameaçada de sobre-explotação (lista nacional).
A espécie mais abundante nas capturas por rede de espera foi a manjuba (A.
clupeoides), seguida pela caratinga (ou peixe-branco – E. argenteus), o cará (G.
brasiliensis), a tainha, o robalo e a barana (E. saurus) (Figura 3.2.2.3-1). A grande maioria
dos espécimes capturados é de pequeno porte (< 20 cm de comprimento total). Os
exemplares de grande porte capturados foram espécimes de traíra (Figura 3.2.2.3-2),
robalo e tilápia (Cichlidae). Entre a vegetação da margem da lagoa encontra-se uma
grande abundância de peixes da família Poecilidae (dezenas de indivíduos por
peneirada). Nesse ambiente também são encontrados muitos juvenis de tilápias e peixes
crípticos, como a moreia (E. pisonis) e o peixe-cachimbo (M. brachiura lineatus) (Figura
3.2.2.3-3).

Figura 3.2.2.3-1: A - Robalo (C. undecimalis), B - Tainha (M. curema), C - Sargo (A. probatocephalus), D - Traíra
(H. unitaeniatus), E - Dentão (L. jocu) e F - Corvina (M. furnieri). Peixes mais abundantes capturados com rede
de espera na Lagoa de Carapebus, APA Praia Mole, Serra, Espírito Santo. Fotos HT Pinheiro.
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Figura 3.2.2.3-2: Morobá (Hoplerythrinus unitaeniatus), um dos maiores exemplares encontrados na
Lagoa de Carapebus, APA de Praia Mole, Serra, Espírito Santo. Foto HT Pinheiro.

Figura 3.2.2.3-3: Espécies de peixes capturadas com uso da peneira nas margens da Lagoa de
Carapebus, APA de Praia Mole, Serra, Espírito Santo. A: barrigudinho (Poecilia vivipara), B: Tilapia
(Tilapia rendalli), C: Moreia (Eleotris pisonis) e D: Peixe-cachimbo (Microphis brachyurus
lineatus).Fotos HT Pinheiro.

- DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL
A comunidade de peixes diferiu entre os pontos amostrados. A análise de Cluster (Figura
3.2.2.3-4) mostra que os pontos 1, 2, 3 e 4 apresentam uma comunidade similar,
enquanto os peixes encontrados nos pontos 5 e 6 são muito diferentes.
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Figura 3.2.2.3-4: Dendrograma da análise de cluster mostrando a similaridade da comunidade de peixes de cada
ponto amostral na Lagoa de Carapebus, APA de Praia Mole, Serra, Espírito Santo.

A grande similaridade entre os pontos de 1 a 4 deve-se à captura de manjubas, carás,
caratingas, baranas e tainhas (similaridade entre os pontos de 54,62%) (Tabela 3.3.2-2).
Manjubas e caratingas também foram capturadas no ponto 5. Contudo, os peixes
encontrados no ponto 5 são todos diferentes dos encontrados no ponto 6 (100% de
dissimilaridade). Destaca-se no ponto 5 uma grande abundância de caratingas e
manjubas, e a presença das espécies marinhas corvina (M. furnieri) e o linguado
(Citharichthys sp.) (Tabela 3.2.2.3-2). Já o ponto 6, o único sem a presença de manjubas
e caratingas, apresenta baixa abundância de indivíduos, destacando-se grandes
espécimes de traíra, robalo e tilápia. A análise de composição e similaridade de peixes
presentes nos diferentes pontos indica que os dois braços da lagoa apresentam
comunidades distintas.
Tabela 3.2.2.3-2: Número de indivíduos de cada espécie capturada em cada ponto de
amostragem na Lagoa de Carapebus, APA de Praia Mole, Serra, Espírito Santo.
HABITAT

ESPÉCIE

1

2

3

4

5

Anchovia clupeoides

21

15

7

11

12

3

1

Atherinella brasiliensis
Centropomus undecimalis

1

3

4

3

11
2

1

Dormitator maculatus
Marinhas/

Elops saurus

2

4

1

2

Estuarinas

Eucinostomus argenteus

7

1

2

9

1
9

6

25

1

1

Harengula clupeola

6

6

Lutjanus jocu

1

1
2

Micropogonias furnieri

2

Mugil curema

1

4

1

5

3

14

Geophagus brasiliensis

1

2

9

6

2

20

2

3

1

Hoplerythrinus unitaeniatus
Oreochromis niloticus
TOTAL GERAL
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2

Gobionellus oceanicus

TOTAL GERAL

2

Citharichthys sp.

Dulcícolas

6

35
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21

46

22

1

1

13
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A abundância de indivíduos, riqueza de espécies e diversidade da comunidade foram
maiores no ponto 4 (Figura 3.2.2.3-5), provavelmente devido à sua proximidade com o
mar, e aberturas periódicas da barra da lagoa. Nenhuma destas características da
comunidade aparentou possuir um gradiente em função da distância do mar (do ponto 5
ao 1 e 6) ou fonte de poluição (do 1 ao 5). Contudo, os maiores peixes foram capturados
nos pontos mais afastados da praia (Figura 3.2.2.3-6).

Figura 3.2.2.3-5: Números de indivíduos capturados, número de espécies capturadas
e diversidade da comunidade de peixes em cada ponto amostrado na Lagoa de Carapebus,
APA de Praia Mole, Serra, Espírito Santo.
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Figura 3.2.2.3-6: Captura de peixes pequenos e grandes nos diferentes pontos amostrados
na Lagoa de Carapebus, APA de Praia Mole, Serra, Espírito Santo.

A corvina, peixe ameaçado de sobre-explotação, ocorreu em tamanhos juvenis somente
no ponto 5, mais próximo ao mar. Entre os peixes de importância econômica, a tainha e o
robalo são amplamente distribuídos por toda a lagoa, enquanto a traíra, o sargo, a
corvina e o dentão foram mais raros. Outros peixes amplamente distribuídos ao redor da
lagoa são: a manjuba, a caratinga, o cará e a barana.
- COMENTÁRIOS GERAIS SOBRE A ICTIOFAUNA DA LAGOA DE CARAPEBUS, APA
DE PRAIA MOLE
A Lagoa de Carapebus, assim como muitas outras lagoas e ecossistemas costeiros (zona
costeira, baías e estuários), é um importante ambiente de criação para muitas espécies,
inclusive para espécies de interesse comercial, como robalos, tainhas, corvinas, dentões
(vermelhos), camarões e siris (Bazairi et al., 2003; Pinheiro et al., 2009). A lagoa possui
características ambientais (baixa profundidade, abrigo de ventos, ondas e correntes,
refúgio contra predação na vegetação da margem) que proporcionam às espécies um
ambiente berçário (Vega-Cendejas & Santillana, 2004). Uma grande diversidade de
espécies costuma ser encontrada nesse tipo de ambiente (Frota & Caramaschi, 1998;
Pinheiro & Joyeux, 2007), pois, além de atuar como importante área para o ciclo de vida
de muitas espécies marinhas, muitas espécies dulcícolas também são encontradas.
As espécies mais abundantes da Lagoa de Carapebus são espécies conspícuas de
outras lagoas costeiras e ambientes estuarinos capixabas (Macieira, 2005; Chagas et al.,
2006; CEPEMAR, 2007; Pinheiro & Joyeux, 2007), habitando inclusive ambientes
impactados (Chagas, 2005). Os estuários do Espírito Santo apresentam grande
diversidade de espécies (mais de 100 espécies) e algumas características únicas quando
comparados a outros ambientes similares da costa do Brasil (Chagas, 2005). Estudos
similares a este, como o realizado nas lagoas costeiras da APA de Setiba, apresentam
uma comunidade semelhante em composição e número de espécies (22 espécies –
CEPEMAR, 2007). Entretanto, é possível que com um aumento do esforço amostral, um
maior número de espécies seja levantado na Lagoa de Carapebus. Na Lagoa do
Monsarás, situada no litoral norte do Espírito Santo, 45 espécies de peixes são
capturadas pelas atividades de pesca locais (Pinheiro & Joyeux, 2007), e estudos de
longo prazo realizados na Lagoa Imboassica, litoral norte fluminense, apresentaram 62
espécies de peixes (Frota & Caramaschi, 1998).
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- IMPACTOS ANTRÓPICOS À ICTIOFAUNA
Os impactos à ictiofauna da Lagoa de Carapebus são a pesca, a poluição, introdução de
espécies exóticas, a abertura da barra da lagoa e o lixo.
A pesca nas lagoas costeiras (Figura 3.2.2.3-7), mesmo sendo de grande importância
sociocultural (Pinheiro & Joyeux, 2007), é a principal atividade capaz de alterar a
estrutura das comunidades de peixes (Jennings & Blanchard 2004), pois normalmente ela
é multiespecífica e praticada com uma grande variedade de métodos (Joyeux & Ward,
1998). Durante a coleta de dados em campo foi possível constatar ao menos 4 tipos de
artes pesqueiras desenvolvidas pelos moradores locais: rede de espera, tarrafa, linha e
anzol e arrasto picaré. Esses ambientes, altamente produtivos (Bazairi et al., 2003), são
capazes de suportar pescarias recreacionais, principalmente devido ao fato de que as
principais espécies capturadas são espécies muito abundantes, de rápido crescimento
e/ou curto ciclo de vida (ex. Gerreidae, Engraulidae, Cichlidae). Contudo, espécies
ecologicamente e economicamente importantes, que atingem grandes tamanhos, são
capturadas em grandes quantidades ainda em estágio juvenil (ex. Centropomidae,
Mugilidae), principalmente por pescarias que utilizam malhas proibidas (tarrafas, redes de
espera e arrasto picaré).

Figura 3.2.2.3-7: Atividades de pesca registradas durante a campanha de campo na
Lagoa de Carapebus, APA de Praia Mole, Serra, Espírito Santo. A) Pesca de linha e anzol
(Foto HT Pinheiro); B) Pesca de rede de espera (Foto HT Pinheiro);
C) Pesca com tarrafa (Foto JL Gasparini).
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A poluição é um sério problema que afeta ambientes estuarinos de diversas áreas do
mundo (Solis-Weiss et al., 2004). Na Lagoa de Carapebus, pode-se observar um
gradiente de poluição (segundo o odor e a coloração da água), sendo o ponto 1 no braço
norte o mais eutrofizado. Entretanto, segundo os dados levantados neste estudo, o aporte
de esgoto não pareceu influenciar nos padrões de distribuição da ictiofauna local
(característica que deve ser avaliada em estudos futuros detalhados). Segundo Chagas
(2005), gradientes de poluição num ambiente estuarino necessitam ser bastante
acentuados para inviabilizarem a migração de indivíduos no ambiente. Contudo, peixes
que habitam zonas poluídas podem estar contaminados, acumulando metais pesados,
entre outras toxinas, ao longo de seu ciclo de vida (Joyeux et al., 2004).
Uma das ameaças mais comuns à conservação da biodiversidade aquática é a
introdução de espécies exóticas (Moulton & Souza, 2006). Espécies invasoras podem
competir deslealmente com espécies nativas devido à falta de predadores naturais, o que
pode colocar todo o ambiente em risco. Os impactos causados pela introdução de
espécies exóticas ou organismos patogênicos podem ser considerados permanentes
(Latini & Petrere, 2004). Há relatos de que a introdução das espécies exóticas na Lagoa
de Carapebus ocorreu na década de 80, por piscicultura realizada por uma propriedade
às margens da lagoa. Esses casos de introdução, fuga de exemplares de tanques de
criação, são os mais comuns, pois muitos tanques não possuem telas protetoras nas
saídas dos efluentes (Magalhães, 2007).
Embora exista uma tendência de as aberturas artificiais de lagoas costeiras serem
realizadas em épocas de intensa precipitação pluviométrica, em muitos casos elas são
abertas muitas vezes e em diferentes períodos ao longo do ano (Frota & Caramaschi,
1998). Moradores locais costumam abrir barras artificiais a fim de escoar áreas alagadas
ou para promover incremento pesqueiro (Lima et al., 2001). Contudo, com a rápida vazão
da água, milhares de peixes acabam morrendo, pois são escoados para o mar ou ficam
retidos entre a vegetação e pequenas poças das margens das lagoas (Pinheiro &
Frizzeira, 2007). Além disso, a vegetação aquática é um importante componente da
qualidade dos ambientes, e providencia alta heterogeneidade de habitats. Ela tem um
efeito positivo sobre riqueza e abundância por oferecer ótima área para alimentação,
desova, bem como proteção a predadores para jovens e adultos de muitas espécies
(Vega-Cendejas & Santillana, 2004).
Por fim, uma grande quantidade de lixo foi observada na margem da Lagoa de
Carapebus (Figura 3.2.2.3-8). O lixo, provavelmente, é gerado pelos próprios moradores
locais e turistas em suas atividades de recreação. O lixo contribui para alteração dos
habitats e contaminação dos peixes, podendo eliminar espécies mais sensíveis. É
possível que com o novo sistema de escoamento (construção em andamento) dos bairros
vizinhos (Figura 3.2.2.3-9), o qual irá despejar a água drenada das ruas direto na lagoa,
ocorra um aumento da quantidade de lixo e o volume d’água doce, trazendo mais
impactos negativos ao ambiente aquático.
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Figura 3.2.2.3-8: Lixo acumulado nas Margens da
Lagoa de Carapebus, APA de Praia Mole, Serra,
Espírito Santo. Foto HT Pinheiro.

3.2.3

Figura 3.2.2.39: Manilhas para escoamento da água
pluvial das ruas dos Bairros vizinhos da Lagoa de
Carapebus, APA de Praia Mole, Serra, Espírito Santo.
Foto HT Pinheiro.

ANFIBIOFAUNA

3.2.3.1 Introdução
No Brasil são conhecidas atualmente 849 espécies de anfíbios (SBH, 2009), o que torna o
País o maior em diversidade de espécies do grupo. Entretanto, o elevado grau de
endemismo – mais de 60% das espécies são endêmicas (Feio et al., 1988) – tem
ocasionado um aumento no número de espécies ameaçadas, em função do histórico
desflorestamento a que foi submetida a Mata Atlântica, principalmente em sua porção
mais costeira.
Os anfíbios anuros representam um grupo extremamente importante para os processos
ecológicos dos ambientes onde ocorrem; a existência de uma fase larval aquática na
maioria das espécies (Duellman & Trueb, 1986; Ramos & Gasparini, 2004) reveste o
grupo de grande importância na transferência de energia entre os ambientes aquáticos e
terrestres (Bastos et al., 2003). A permeabilidade da pele desses animais torna-os mais
suscetíveis a alterações na qualidade da água. A grande diversidade de estratégias
reprodutivas, com a utilização de inúmeros micro-habitats, permite sua utilização como
um importante bioindicador na avaliação do status de conservação dos ambientes (Heyer
et al., 1994).
Portanto, o levantamento ora apresentado poderá embasar e reforçar decisões
importantes para a conservação dos ambientes encontrados na APA de Praia Mole, APA
esta que abriga uma das mais belas e importantes lagoas costeiras do litoral norte do
Espírito Santo.
3.2.3.2 Metodologia
Para a confecção do diagnóstico de anfíbios da APA de Praia Mole foi realizada uma
campanha de campo para a coleta de dados primários em outubro de 2009 (estação
chuvosa), contemplando buscas ativas diurnas e noturnas em 07 pontos amostrais
previamente escolhidos somando 40 horas/homem de esforço amostral de campo (Figura
3.2.3.2-1).
CPM RT 002/10
Setembro/11

411

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Figura 3.2.3.2-1: Mapa dos Pontos do Levantamento da Anfibiofauna.
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Diversos microambientes foram inspecionados: solo, folhiço, bromeliáceas, cupinzeiros,
troncos e galhos caídos, macrófitas aquáticas, vegetação ciliar da Lagoa de Carapebus,
etc. As buscas noturnas foram feitas preferencialmente nas margens dos corpos d’água,
sempre com auxílio de lanterna (Figura 3.2.3.2-2).

Figura 3.2.3.2-2: Procura ativa de anfíbios em meio à vegetação flutuante
(macrófitas aquáticas) da Lagoa de Carapebus. Foto © R. Zorzal.

Também foi realizada a busca visual com veículo, procurando anfíbios atravessando as
ruas da região ou animais atropelados.
O levantamento dos dados secundários contemplou pesquisa nos bancos de dados das
coleções zoológicas brasileiras disponibilizadas na internet via site CRIA – specieslink
(http://splink.cria.org.br/), além da consulta de estudos recentes realizados em áreas
adjacentes, tais como a Ponta de Tubarão (EIA da Fase 7,5 milhões de Toneladas da
CST, atual ArcelorMittal (Cepemar 2003), EIA da VIII Usina da VALE (Cepemar, 2005),
Resgate de Fauna para a implantação da VIII Usina da VALE (Cepemar, 2009), além do
EIA da Cidade Continental (Cepemar 1991).
Nenhum exemplar observado ou capturado foi coletado para fins científicos. Todos foram
identificados e soltos nos mesmos locais onde foram encontrados. A identificação foi
realizada através de consulta à literatura especializada; dentre elas destacam-se: Ramos
& Gasparini 2004; Feio et al., 1988; Izecksohn & Carvalho-e-Silva, 2001; Freitas & Silva,
2004 e Haddad, et al., 2008.
A abundância de cada espécie de anfíbio foi mensurada da seguinte forma: (adaptada da
metodologia sugerida por Bertoluci, 1998) a espécie foi considerada incomum quando
apenas um exemplar foi capturado, ouvido ou avistado; comum quando de 2 a até 5
exemplares foram capturados, ouvidos ou avistados; e, abundante quando mais de 5
exemplares foram capturados, ouvidos ou avistados durante a amostragem.
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3.2.3.3 Resultados e Discussões
Foram diagnosticadas 26 espécies de anfíbios anuros, pertencentes a 9 famílias, que
estão dispostas na Tabela 3.2.3.3-1, juntamente com seus dados bioecológicos.
Tabela 3.2.3.3-1: Espécies de anfíbios diagnosticadas na APA de Praia Mole, com seus
respectivos nomes populares, tipo de registro, status de abundância e habitat.
NOME
POPULAR

REGISTRO

STATUS

HABITAT

Cobra-de-duascabeças

Resgate de
Fauna Usina
VIII (Vale)

Desconhecido

Enterrado em meio ao folhiço

Allobates capixaba

Sapinho-foguete

Visual

Incomum – espécie
ameaçada de extinção
(ES)

Folhiço denso próximo de
alagado

Família
Brachycephalidae
Haddadus binotatus

Rã-da-mata

Visual

Incomum

Folhiço denso

Rhinella crucifer

Sapo-cururu

MBML 4838

Abundante

Ambientes variados

Rhinella granulosa

Sapinho-da-areia

Visual

Abundante

Ambientes variados

Pererecacapacete

Sonoro

Incomum

Mata próxima de alagado

Pererequinha

Sonoro

Incomum

Ambientes aquáticos

Pererequinha

CFBH 1441

Abundante

Ambientes aquáticos

Perereca-demoldura

Sonoro

Comum

Ambientes aquáticos

Pererequinha

Sonoro

Abundante

Ambientes aquáticos

Perereca-verde

Visual

Comum

Ambientes variados

Sonoro

Comum

Ambientes variados

Sonoro

Incomum

Macrófitas aquáticas

Sonoro

Incomum

Bromélia em restinga

Visual

Incomum

Bromélia em mata e restinga

FAMÍLIA / ESPÉCIE
Família Caecilidae
Siphonops annulatus
Família
Aromobatidae

Família Bufonidae

Família Hylidae
Aparasphenodon
brunoi
Dendropsophus
bipunctatus
Dendropsophus
branneri
Dendropsophus
elegans
Dendropsophus cf.
decipiens
Hypsiboas
albomarginatus

Scinax alter

Pererecapaneleira
Pererecacacarejo
Perereca-dabromélia
Pererequinhada-bromélia
Perereca

CFBH 1484

Scinax argyreornatus

Pererequinha

Visual

Abundante

Mata próxima de alagado

Scinax gr. ruber
Sphaenorhynchus
planicola
Trachycephalus
nigromaculatus
Família Leiuperidae
Physalaemus cf.
crombiei

Perereca
Perereca-dasalvinea
Pererecacabeça-de-osso

Visual

Abundante

Macrófitas aquáticas

CFBH 1439

Abundante

Macrófitas aquáticas

Visual

Incomum

Em bromélia próxima de
alagado

Rãzinha-chorona

Sonoro

Incomum

Folhiço próximo de alagado

Hypsiboas faber
Hypsiboas
semilineatus
Phyllodytes luteolus
Scinax agilis
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Tabela 3.2.3.3-1: Espécies de anfíbios diagnosticadas na APA de Praia Mole, com seus
respectivos nomes populares, tipo de registro, status de abundância e habitat.
Continuação
FAMÍLIA / ESPÉCIE
Família
Leptodactylidae
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus
natalensis
Leptodactylus
ocellatus
Família Microhylidae
Arcovomer cf.
passarellii
Família Pipidae
Pipa carvalhoi

NOME
POPULAR

REGISTRO

STATUS

HABITAT

Rãzinha

Sonoro

Comum

Ambientes variados

Rãzinha

Visual

Incomum

Folhiço próximo de alagado

Rã-comum

Visual

Abundante

Ambientes variados

Rãzinha-flecha

Visual

Incomum

Folhiço próximo de alagado

Sapo-d’água

CFBH 1445

Desconhecido

Aquático. Provavelmente
introduzido pela criação de
peixes ornamentais

Legenda: MBML: Coleção Zoológica do Museu de Biologia Mello Leitão (Santa Teresa, ES) e CFBH: Coleção Zoológica Célio
Fernando Batista Haddad (UNESP, Rio Claro, SP).

A família com maior quantidade de espécies foi a Hylidae (das pererecas), com 15
espécies diagnosticadas (Figura 3.2.3.3-1 à 3.2.3.3-5), seguidas pelas Famílias
Latodactylidae (rãs) com 3 espécies (Figuras 3.2.3.3-6 e 3.2.3.3-7) e Bufonidae (sapos),
com 2 espécies (Figura 3.2.3.3-8). As famílias Caecilidae (cobra-de-duas-cabeças),
Aromobatidae (rã-foguete), Leiuperidae (rã-chorona), Microhylidae (rã-flecha) e Pipidae
(rã-da-água) foram representadas por apenas uma espécie cada uma.

Figura 3.2.3.3-1: A pererequinha, Scinax argyreornatus.
Foto © J. L. Gasparini.
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Figura 3.2.3.3-2: A perereca-verde, Hypsiboas albomarginatus.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.3.3-3: A perereca-da-salvinea, Sphaenorhynchus planicola.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.3.3-4: A perereca-capacete, Aparasphenodon brunoi.
Foto © J. L. Gasparini.
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Figura 3.2.3.3-5: A perereca, Dendropsophus cf. decipiens.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.3.3-6: A rãzinha, Leptodactylus natalensis.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.3.3-7: A rãzinha-assoviadeira, Leptodactylus fuscus.
Foto © J. L. Gasparini.
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Figura 3.2.3.3-8: O sapinho-da-areia, Rhinella granulosa.
Foto © J. L. Gasparini.

Duas espécies encontradas no presente estudo agregam grande significância para a
APA de Praia Mole podendo serem consideradas espécies chave e bioindicadoras da
qualidade ambiental da área. O sapinho-foguete (Allobates capixaba), que consta da lista
estadual de espécies de anfíbios ameaçadas de extinção (Gasparini et al., 2007) (Figura
3.2.3.3-9).

Figura 3.2.3.3-9: O sapinho-foguete, Allobates capixaba. Encontrado em mata ciliar
situada no mendro norte da Lagoa de Carapebus (20º13’20”S; 40º12’52”W)
Foto © J. L. Gasparini.

Da mesma forma a rãzinha-flecha (Arcovomer cf. passarellii) (Figura 3.2.3.3-10), que é
uma espécie de taxonomia complexa, mas, muito provavelmente pode ser nova para a
ciência. Sua ocorrência é confirmada de Linhares até Anchieta. Todavia, faz-se
necessária a realização de estudos taxonômicos minuciosos para a confirmação de tal
informação. Tais estudos estão em andamento na região de Aracruz, com o suporte da
Petrobras (Gasparini, comunicação pessoal).
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Figura 3.2.3.3-10: A rãzinha-flecha, Arcovomer cf. passarellii.
Foto © J. L. Gasparini.

Como forma de manejo e conservação das espécies citadas, recomenda-se a
intensificação da fiscalização de modo a coibir a supressão de vegetação e lançamento
de esgoto doméstico sem tratamento na lagoa de Carapebus e implantação de um
programa de pesquisa e monitoramento específico para as duas espécies acima citadas.
 ESPÉCIES ENDÊMICAS DO BIOMA MATA ATLÂNTICA
Nove espécies de anfíbios são endêmicas do Bioma Mata Atlântica. São elas: Allobates
capixaba, Haddadus binotatus, Aparasphenodon brunoi, Phyllodytes luteolus, Scinax
agilis, Sphaenorhynchus planicola, Physalaemus crombiei, Leptodactylus natalensis e
Arcovomer cf. passarelli. Não foi detctada espécie exótica de anfíbio na área estudada.
A respeito de desaparecimento ou redução da população de alguma espécie de anfíbio na
área estudada, é impossível afirmar pois não há dados históricos disponíveis que
indiquem tais situações.
 IMPACTOS ANTRÓPICOS PREEXISTENTES E QUE AFETAM A ANFIBIOFAUNA
LOCAL
Muitos impactos notados na região da APA de Praia Mole afetam a fauna de forma geral.
A fragmentação e a supressão dos ambientes através da ocupação desordenada, muitas
vezes de invasões, fragmentam, degradam e extirpam grandes áreas naturais ou em
recuperação. Durante a amostragem para coleta de dados primários, em outubro de 2009,
foi possível flagrar corte de vegetação e ocupação irregular ocorrendo em áreas de APP
da Lagoa de Carapebus (Figura 3.2.3.3-11), e outras tantas edificações já feitas na
mesma situação, cortando a vegetação ciliar e não respeitando áreas de APP da Lagoas
de Carapebus (Figura 3.2.3.3-12).
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Figura 3.2.3.3-11: Construções flagradas em outubro de 2009,
sendo erguidas em áreas de APP da Lagoa de Carapebus (20º13’24”S; 40º12’55”W).
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.3.3-12: Construções edificadas em áreas de APP da
Lagoa de Carapebus (20º13’42”S; 40º12’59”W).
Foto © J. L. Gasparini.

Outro impacto observado a todo o momento é o lançamento de resíduo doméstico (lixo) e
esgoto, que contaminam a água e o solo, exercendo pressão sobre as espécies com
maior exigência de qualidade ambiental e, principalmente sobre a fase larval (girinos) das
espécies. Recomenda-se intensificar as ações de educação ambiental conforme indicado
no capítulo Programas de Manejo.
Algumas propriedades lançam dejetos de criação de suínos e aves diretamente na Lagoa
de Carapebus, contaminando e eutrofizando a água (Figura 3.2.3.3-13). Ações de
fiscalização devem ser constantes para identificar e coibir tais práticas.
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Figura 3.2.3.3-13: Aspecto da água da Lagoa de Carapebus em seu braço sul,
evidenciando a proliferação de algas verdes resultado da alta quantidade de matéria
orgânica presente na mesma (20º13’39”S; 40º13’13”W).
Foto © J. L. Gasparini.

A retirada de bromélias (gravatás) das áreas naturais, principalmente restinga, para
cultivo e decoração de jardins (paisagismo) foi flagrada no local e afeta diretamente as
espécies de anfíbios bromelícolas e bromelígenas, ou seja, espécies que se refugiam ou
que vivem em estreita associação com as bromélias, como é o caso de Phyllodytes
luteolus, Scinax agilis, Aparasphenodon brunoi e Trachycephalus nigromaculatus, por
exemplo.
Caça da rã-comum ou rã-manteiga (Leptodactylus ocellatus).
Após fortes chuvas é comum ver pessoas com fachos ou lanternas na beira da lagoa em
busca de caçar exemplares desta espécie para consumo. Felizmente a rã-comum é uma
espécie altamente resiliente e parece ainda estar resistindo a essa crescente pressão de
caça.
Como medida de conservação, recomenda-se intensificar a fiscalização na APA de Praia
Mole de modo a coibir a caça de animais em períodos chuvosos.
3.2.4

HERPETOFAUNA

3.2.4.1 Introdução
Os répteis representam um grupo extremamente diverso – na verdade, formam um
agrupamento “artificial” de diversos grupos animais distintos. Em comum, apresentam
hábitos de vida discretos, na maioria fossoriais, o que dificulta sua localização e
observação.
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No Brasil existem 708 espécies de répteis (SBH, 2009), das quais cerca de um terço são
endêmicas da Mata Atlântica (Haddad & Abe, 1999). Entretanto, a maior parte dos
estudos realizados apresenta caráter pontual, sendo os estudos prolongados uma
característica mais recente. Os inventários herpetofaunísticos requerem amostragens
continuadas, uma vez que os hábitos crípticos e fossoriais de grande parte das espécies
dificultam sua localização. Este fato corrobora a escassez de informações sobre a
diversidade de répteis na imensa maioria das localidades.
Apesar de sua riqueza e diversidade, a pesquisa sobre a fauna de répteis no Brasil está
restrita, principalmente, à alfataxonomia. Estudos autoecológicos, de populações e
comunidades, que monitorem os efeitos da degradação, fragmentação e perda de
habitats, da poluição e da exploração também são necessários para melhor compreensão
dos efeitos da extensiva e crescente degradação dos ecossistemas naturais do Brasil
(Rodrigues, 2005).
O levantamento de répteis auxiliará na tomada de decisões para a conservação dos
ambientes e biota da APA de Praia Mole, área que abriga uma das mais belas e
importantes lagoas costeiras do litoral norte do Espírito Santo e uma das últimas porções
de restinga da Grande Vitória.
3.2.4.2 Metodologia
Para a confecção do diagnóstico de répteis da APA de Praia Mole foi realizada uma
campanha de campo para a coleta de dados primários em outubro de 2009 (período
chuvoso), contemplando buscas ativas diurnas e noturnas em 07 pontos amostrais
previamente escolhidos somando 40 horas/homem de esforço amostral de campo (Figura
3.2.4.2-1).
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Figura 3.2.4.2-1: Mapa dos Pontos de Levantamento da Herpetofauna.
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Diversos microambientes foram inspecionados: solo, folhiço (Figura 3.2.4.2-2),
bromeliáceas, cupinzeiros, troncos e galhos caídos, macrófitas aquáticas, vegetação ciliar
da Lagoa de Carapebus, etc. As buscas noturnas foram feitas preferencialmente nas
margens dos corpos d’água, sempre com auxílio de lanterna.

Figura 3.2.4.2-2: Procura ativa de répteis em meio
ao folhiço na mata ciliar da Lagoa de Carapebus.
Foto © H. T. Pinheiro.

Também foi realizada a busca visual com veículo, procurando répteis atravessando as
ruas da região ou carcaças de animais atropelados.
O levantamento dos dados secundários contemplou entrevistas com moradores locais
para registro de espécies de grande porte de répteis tais como serpentes, jacarés e
quelônios. Tais entrevistas objetivaram complementar as informações levantadas no
campo e na literatura (Figura 3.2.4.2-3).

Figura 3.2.4.2-3: Entrevista com o Sr. Victor Hugo Gasparini
proprietário do sítio Gasparini desde 1975, situado na Rua da Pitangueira
(20º 13’19”S; 40º 12’56”W), margem da Lagoa de Carapebus.
Foto © K. Izabel.
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O levantamento dos dados secundários contemplou pesquisa nos bancos de dados das
coleções zoológicas brasileiras disponibilizadas na internet via site CRIA – specieslink
(http://splink.cria.org.br/), além da consulta de estudos recentes realizados em áreas
adjacentes, tais como a Ponta de Tubarão (EIA da Fase 7,5 milhões de Toneladas da
CST, atual ArcelorMittal (Cepemar 2003), EIA da VIII Usina da VALE (Cepemar, 2005),
Resgate de Fauna para a implantação da VIII Usina da VALE (Cepemar, 2009), além do
EIA da Cidade Continental (Cepemar 1991).
Nenhum exemplar observado ou capturado foi coletado para fins científicos. Todos foram
identificados e soltos nos mesmos locais onde foram encontrados. A identificação foi
realizada através de consulta à literatura especializada, dentre as quais se destacam:
Marques et al., 2001; Freitas, 1999 e 2003; Dias & Rocha, 2005; Argôlo, 2004; Freitas &
Silva, 2005 e Pontes & Rocha, 2008.
A abundância de cada espécie de réptil não foi mensurada devido aos hábitos fortuitos e
ao baixo número de encontros. Todavia, é factível afirmar que os lagartos Tropidurus
torquatus e Hamidactylus mabouia foram os mais comumente observados.
3.2.4.3 Resultados e Discussões
Na área em estudo, foram diagnosticadas 32 espécies de répteis, pertencentes a 15
famílias, que estão dispostas na Tabela 3.2.4.3-1, juntamente com seus dados
bioecológicos.
Tabela 3.2.4.3-1: Espécies de répteis diagnosticadas na APA de Praia Mole, com seus
respectivos nomes populares, tipo de registro e habitat.
FAMÍLIA / ESPÉCIE

NOME POPULAR

REGISTRO

HABITAT

Cobra-cega

Resgate de Fauna Usina
VIII (VALE)

Solo de mata de
tabuleiro

Cobra-cega

Resgate de Fauna Usina
VIII (VALE)

Solo de restinga

Jiboia

Entrevista

Ambientes variados

Chironius spp.

Cobra-verde

Entrevista

Drymoluber dichrous

Cobra

Resgate de Fauna Usina
VIII (VALE)

Helicops carinicaudus

Cobra d’água

Visual

Leptophis ahaetulla

Cobra-verde-pequena

MBML 1842

Liophis miliaris

Cobra-d’água

MBML 1902

Mastigodryas bifossatus

Cobra-Correntina

Entrevista

Oxyrhopus petola

Falsa coral

Visual

Oxybelis aeneus

Cobra-cipó

Visual

Philodryas olfersii

Cobra-verde

MBML 555

Família Leptotyphlopidae
Leptotyphlops salgueiroi
Família Typhlopidae
Typhlops brongersmianus
Família Boidae
Boa constrictor
Família Colubridae
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Mata próxima de
alagado
Mata próxima de
alagado
Mata próxima de
alagado
Ambientes variados
Ambientes aquáticos
Mata próxima de
alagado
Mata próxima de
alagado
Mata próxima de
alagado
Mata próxima de
alagado
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Tabela 3.2.4.3-1: Espécies de répteis diagnosticadas na APA de Praia Mole, com seus
respectivos nomes populares, tipo de registro e habitat. Continuação
FAMÍLIA / ESPÉCIE

NOME POPULAR

REGISTRO

HABITAT
Mata próxima de
alagado
Mata próxima de
alagado
Mata próxima de
alagado

Philodryas patagoniensis

Cobra

Visual

Pseudoboa nigra

Cobra

Visual

Thamnodynastes cf. hypoconia

Falsa-jararaca

MBML 1815

Cobra-coral

MBML 1860

Solo de restinga

Jararaca-preguiçosa

MBML 550

Ambientes variados

Jacaré-de-papo-amarelo

Entrevista

Ambientes aquáticos

Família Elapidae
Micrurus corallinus
Família Viperidae
Bothrops jararaca
Família Alligatoridae
Caiman latirostris
Família Teiidae
Ameiva ameiva

Lagarto-verde

Visual

Ambientes variados

Tupinambis merianae

Teiú, tiu

Entrevista

Ambientes variados

Calango

Visual

Ambientes variados

Hemidactylus mabouia

Taruíra

Visual

Gymnodactylus darwinii

Lagartixa-da-mata

Visual

Polychrus marmoratus

Papa-vento, camaleão

MBML 548

Anolis cf. fuscoauratus

Lagartinho-da-árvore

Resgate de Fauna Usina
VIII (VALE)

Mabuya macrorhyncha

Lagartinho

Visual

Mabuya agilis

Lagartinho

Visual

Cobra-de-vidro

Visual

Áreas abertas com
vegetação rasteira
Solo de mata de
tabuleiro
Solo de restinga

Família Tropiduridae
Tropidurus torquatus
Família Gekkonidae
Ambientes
antropizados
Mata próxima de
alagado

Família Polychrotidae
Mata próxima de
alagado
Mata próxima de
alagado

Família Scincidae
Mata próxima de
alagado
Ambientes variados

Família Anguidae
Ophiodes striatus
Família Amphisbaenidae
Amphisbaena alba

Cobra-cega

Amphisbaena microcephala

Cobra-cega

Resgate de Fauna Usina
VIII (VALE)
MBML 1907

Cágado

Visual

Ambientes aquáticos

Jaboti

Entrevista

Mata próxima de
alagado

Família Chelidae
Phrynops geoffroanus
Família Testudinidae
Chelonoides cf. carbonaria

Legenda: MBML: Coleção Zoológica do Museu de Biologia Mello Leitão (Santa Teresa, ES).
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Na área em estudo, foram diagnosticadas 17 espécies de serpentes, 10 de lagartos, 2 de
anfisbaenideos, 2 de quelônios e uma de jacaré. A Família mais com maior quantidade de
espécies foi a Colubridae (serpentes não peçonhentas), com 12 espécies (Figuras
3.2.4.3-1 e 3.2.4.3-2), seguidas pelas Famílias Teiidae (lagartos terrícolas) (Figura
3.2.4.3-3), Gekkonidae (lagartos noturnos) (Figuras 3.2.4.3-4 e 3.2.4.3-5), Polychrotidae
(lagartos arborícolas) (Figura 3.2.4.3-6), Scincidae (lagartos-vidro) (Figura 3.2.4.3-7). As
família Leptotyphlopidae (Figura 3.2.4.3-8), Typhlopidae (Figura 3.2.4.3-9), Boidae,
Elapidae (Figura 3.2.4.3-10), Viperidae, Alligatoridae, Tropiduridae, Anguidae (Figura
3.2.4.3-11), Chelidae e Testudinidae foram representadas por apenas uma espécies cada
uma.

Figura 3.2.4.3-1: A cobra-da-terra, Pseudoboa nigra.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.4.3-2: A falsa-coral, Oxyrhopus petola.
Foto © J. L. Gasparini.
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Figura 3.2.4.3-3: O lagarto-verde, Ameiva ameiva.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.4.3-4: O lagarto papa-vento, Polychrus marmoratus.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.4.3-5: A taruíra, Hemidactylus mabouia.
Foto © J. L. Gasparini.
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Figura 3.2.4.3-6: A taruíra-da-mata, Gymnodactylus darwinii.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.4.3-7: O lagartinho-víbora, Mabuya agilis.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.4.3-8: A cobra-cega, Leptotyphlopidae salgueiroi.
Foto © J. L. Gasparini.
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Figura 3.2.4.3-9: A cobra-cega, Leptotyphlops salgueiroi.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.4.3-10: A coral-verdadeira, Micrurus corallinus.
Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.4.3-11: O lagarto chamado popularmente cobra-de-vidro, Ophiodes striatus.
Foto © J. L. Gasparini.
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Cabe frisar que Cnemidophorus nativo, uma espécie de lagarto fossorial de pequeno
porte e que vive exclusivamente em ambientes associados à restinga, e que consta da
lista Estadual e Nacional de espécies ameaçadas de extinção (Almeida et al., 2007;
IBAMA 2003), não foi encontrado na área apesar de ocorrer em Guriri, Linhares, Restinga
de Camburi, Jacarenema e Restinga de Setiba. Todavia, como apresenta hábitos
discretos e fossoriais, é possível que a espécie ocorra na região, adicionando dessa
forma mais significância ainda à APA de Praia Mole. Entretanto, recomenda-se um
aprofundamento científico de modo a investigas se a ausência da referida espécies se
deve aos hábitos discretos e fossoriais ou ainda por sensibilidade a ambientes
impactados.
3.2.4.4 Tartarugas Marinhas
As tartarugas marinhas são grandes migradoras, podendo percorrer centenas de milhas
entre as áreas de reprodução e de alimentação. Algumas espécies de tartarugas
marinhas foram extintas e a maior parte das populações encontra-se em declínio. As
principais ameaças passam pela interação com atividades pesqueiras, destruição de
habitats de reprodução, de descanso e de alimentação, assim como a poluição (Bjorndal,
1995).
No Brasil, ocorrem cinco das sete espécies de tartarugas marinhas: a tartaruga-cabeçuda,
Caretta caretta; a tartaruga-verde, Chelonia mydas; a tartaruga-oliva, Lepidochelys
olivacea; a tartaruga-de-couro, Dermochelys coriacea; e a tartaruga-de-pente,
Eretmochelys imbricata (TAMAR, 1999). Destas cinco, quatro já foram registradas na
região da Praia Mole e Carapebus (Coelho & Barroso, 2005; TAMAR, 2007).
Todas as espécies citadas estão ameaçadas de extinção, e a legislação atual proíbe a
captura e a comercialização de tartarugas marinhas, assim como a coleta de ovos dos
ninhos e a produção de artigos derivados de tartarugas marinhas (Sanches, 1999). Além
disso, as principais áreas de desova das tartarugas marinhas no Brasil estão protegidas
desde 1980 pelo IBAMA (Marcovaldi & Marcovaldi, 1999). As tartarugas marinhas
existentes no Brasil também fazem parte da chamada “Lista Vermelha da União Mundial
para a Conservação da Natureza - IUCN de Animais Ameaçados, 2004” (IUCN, 2004).
Por exporem apenas a cabeça ou parte de seu dorso na superfície da água, as tartarugas
marinhas são de difícil observação. Assim, diferentemente de cetáceos, por exemplo, que
são observados mais facilmente em superfície, poucas informações são reunidas acerca
dos hábitos de tais espécies na costa brasileira. A maior parte da informação está
concentrada sobre aspectos ligados a reprodução, como áreas e períodos de desova. O
dados não reprodutivos são relativamente escassos, porém mostram que a costa do
Sudeste é uma importante área para o desenvolvimento do ciclo de vida das tartarugas
marinhas no litoral brasileiro (Sanches, 1999).
As tartarugas marinhas realizam grandes migrações, contudo, as rotas migratórias não
estão bem definidas na região sudeste do Brasil. O Projeto TAMAR tem realizado um
esforço no sentido de descrever a biologia e o comportamento das espécies de tartarugas
marinhas ao longo do litoral brasileiro. Recentemente, estudos realizados através de
monitoramento por satélite permitiram obter informações referentes às áreas geográficas
onde essas espécies passam grande parte do seu ciclo de vida. Transmissores colocados
no casco de algumas tartarugas permitem localizar o animal pelo sinal emitido, que é
captado por satélite quando elas vão à superfície respirar.
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No caso do TAMAR, esses estudos foram realizados em conjunto com pesquisadores do
Conservation and Research Center – Smithsonian Institute – USA e parte dos resultados
foram disponibilizados na página do TAMAR (http://www.tamar.org.br/satelite.htm). Os
resultados mostraram que tartarugas marcadas têm deslocamento preferencial na
plataforma continental. Porém, alguns exemplares marcados se deslocam na província
oceânica do Espírito Santo, como as tartarugas "Capixaba" e "Povoação". As Figuras
3.2.4.4-1 e 3.2.4.4-2 ilustram esse deslocamento.

Figura 3.2.4.4-1: Deslocamentos de um exemplar de tartaruga-marinha "Povoação" em águas
oceânicas do estado do Espírito Santo (Fonte: http://www.tamar.org.br/satelite.htm).

Figura 3.2.4.4-2: Deslocamentos de um exemplar de tartaruga-marinha "Capixaba" em
águas oceânicas do estado do Espírito Santo (Fonte: http://www.tamar.org.br/satelite.htm).
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A bacia do Espírito Santo também é uma área importante de reprodução e alimentação
para as tartarugas marinhas no Brasil. O maior sítio de reprodução da tartaruga-verde
(Chelonia mydas) no Brasil está localizado na Ilha da Trindade (Sanches, 1999). Nas
praias do estado do Espírito Santo são reportadas desovas das cinco espécies de
tartarugas marinhas, sendo mais frequentes para Caretta caretta e Dermochelys coriacea
(Sanches, 1999). Reith et al. (1996) registraram 249 desovas nas proximidades da foz do
rio do Doce na temporada reprodutiva 1995/1996.
No município de Serra, um trabalho de manejo e conservação das tartarugas marinhas
vem sendo realizado desde a temporada 2001/2002. Em outubro de 2004, firmou-se um
convênio de cooperação técnica entre a ArcelorMittal Tubarão e a Fundação Pró-TAMAR,
a fim de realizar o monitoramento de desovas das tartarugas marinhas na região da Praia
Mole e Carapebus, já que é uma das regiões onde há uma grande concentração de
desovas (TAMAR, 2007).
Segundo esse estudo, durante o período de monitoramento houve 54 registros
reprodutivos de tartarugas marinhas na região de Praia Mole/Carapebus, sendo 36
desovas, 6 meias-luas (rastros na areia em formato de meia-lua que indicam que a
tartaruga voltou ao mar sem efetuar a desova) e 12 registros sem desovas. No ano de
2006/2007, dos 36 ninhos registrados na Praia Mole, 24 eram da espécie Caretta caretta,
conhecida popularmente como tartaruga-cabeçuda e 12 ninhos não puderam ter a
espécie identificada, devido à ausência de filhotes vivos ou natimortos no ninho, o que é
considerado normal.
O estudo concluiu que durante o decorrer da temporada reprodutiva 2006/2007 do
monitoramento de desovas de tartarugas marinhas, a região da Praia Mole destacou-se
como uma área de importância para o ciclo de vida desses animais, observando um
aumento de desovas comparado com as temporadas anteriores. A região da Praia Mole é
também uma importante área de alimentação de tartarugas marinhas da espécie Chelonia
mydas, não havendo muitos problemas em relação à poluição luminosa, redes de pesca e
de espera, coleta de ovos, como em outras áreas do litoral serrano, já que é uma área de
praia pouco frequentada e de pouca influência antrópica. Essa região mostrou também
ser o local de maior concentração de desovas de tartarugas marinhas da espécie Caretta
caretta do litoral Serrano (TAMAR, 2007).
O período reprodutivo se desenvolve entre os meses de setembro e fevereiro. A Figura
3.2.4.4-3 mostra a distribuição temporal dos ninhos registrados nas Bases do Projeto
TAMAR-IBAMA no Espírito Santo, na temporada 2004/2005 (TAMAR, 2005).
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Caretta caretta
Dermochelys coriacea

Número de Ninhos

Não Identificada

Figura 3.2.4.4-3: Distribuição temporal dos ninhos registrados nas Bases do Projeto TAMAR
IBAMA no Espírito Santo, na temporada 2004/2005 (TAMAR, 2005).

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

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

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

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

Enquanto filhotes, os indivíduos da espécie vivem em associação com bancos de algas
do gênero Sargassum, alimentando-se principalmente de pequenos crustáceos. Na fase
juvenil e adulta, a espécie torna-se onívora, podendo alimentar-se de algas, ovos de
peixe, crustáceos, moluscos, ouriços, corais e esponjas. São encontradas normalmente
em profundidades rasas até cerca de 40m. A espécie pode ser mais observada em áreas
tropicais, sendo as populações dessas áreas compostas principalmente por subadultos.
Poucas colônias de adultos são conhecidas. No Brasil, a principal área de desovas é o
litoral norte do estado da Bahia. Mas há registros de ninhos nos estados do Rio Grande
do Norte, Sergipe e Espírito Santo.
As principais ameaças às tartarugas marinhas na costa brasileira estão ligadas a
perturbações nas áreas de desova, como a ocupação desordenada da zona costeira,
criação de animais domésticos em praias, abate de fêmeas e coleta de ovos, trânsito,
iluminação artificial, entre outras (TAMAR, 1999; Sanches, 1999). Adicionalmente,
capturas acidentais em artes de pesca são a principal causa de mortalidade de tartarugas
marinhas em áreas de alimentação e desova (Barata et al., 1998; Bellini & Sanches, 1998;
TAMAR, 1999; Sanches, 1999).
Alguns estudos mostram essas ameaças, como no estudo de Coelho e Barroso (2005) no
litoral do município de Serra, onde os autores observaram que, além dos conflitos de uso
e ocupação do espaço da orla marítima, também foram diagnosticados conflitos entre as
atividades pesqueiras, tipicamente de redes em geral, e as tartarugas marinhas. Nesse
estudo (Coelho & Barroso op. cit.), os autores encontraram, durante as temporadas de
2002/03 e 2003/04, 63 indivíduos de C. mydas, 1 Eretmochelys imbricata e 1
Lepidochelys olivacea. 96,9 % dessas foram encontradas mortas, sendo duas tartarugas
da espécie C. mydas resgatadas da posse de pescadores ainda vivas. 49,2 % das
tartarugas marinhas encontradas mortas apresentaram sinais evidentes de emalhes com
rede de pesca.
3.2.4.5 Impactos Antrópicos Preexistentes e que Afetam a Herpetofauna Local
Todos os impactos antrópicos preexistentes e que afetam a anfibiofauna local também
afetam a herpetofauna da APA de Praia Mole não sendo necessário novo detalhamento.
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Entretanto, três espécies de répteis diagnosticadas no estudo sofrem intensa pressão de
caça, são elas a jiboia (Boa constrictor) (Figura 3.2.4.5-1), o jacaré-de-papo-amarelo
(Caiman latirostris) (Figura 3.2.4.5-2) e o teiú (Tupinambis merianae) (Figura 3.2.4.5-3 ).
As três espécies estão em franco declínio na região segundo entrevistas, inclusive é
possível que o jacaré-de-papo-amarelo já esteja extinto da Lagoa de Carapebus. Faz-se
necessário implantar uma forma eficaz de fiscalização em conjunto com a comunidade
para coibir a caça, além de um programa de educação ambiental para crianças
moradoras do entorno e programa de monitoramento faunístico.
Além de cinegéticas as três espécies de répteis acima citadas também podem ser
consideradas espécies bandeira e bioindicadoras da qualidade ambiental da região.

Figura 3.2.4.5-1: A jiboia, Boa constrictor. Foto © J. L. Gasparini.

Figura 3.2.4.5-2: O jacaré-de-papo-amarelo, Caiman
latirostris. Foto © J. L. Gasparini.
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Figura 3.2.4.5-3: O teiú, Tupinambis merianae. Foto ©
J. L. Gasparini.

 ESPÉCIES ENDÊMICAS DO BIOMA MATA ATLÂNTICA
Cinco espécies de répteis terrestres são endêmicas do Bioma Mata Atlântica. São elas:
Leptotyphlops salgueiroi, Tupinambis merianae, Gymnodactylus darwinii, Mabuya agilis e
Mabuya macrorhyncha.
A respeito de desaparecimento ou redução da população de alguma espécie de répteis
terrestres na área estudada, não é possível afirmar pois não há dados históricos
disponíveis que indiquem tais situações.
3.2.5
3.2.5.1

AVIFAUNA
Introdução

O crescente nível de ameaça aos ecossistemas naturais gerou a necessidade de se
estabelecer programas de proteção da diversidade biológica. E uma das principais
estratégias adotadas por tais programas tem sido a criação de unidades de conservação,
em acordo com a Lei do SNUC, Nº 9.985/2.000 (CNRBMA 2000).
Contudo, as limitações de recursos financeiros e do pouco tempo disponível para a
tomada de decisões impede, muitas vezes, que a criação de áreas protegidas não
contemple a realidade dos biomas ameaçados. Dessa forma, existem importantes regiões
de riqueza faunística e endemismos sem nenhuma unidade de conservação, assim como
áreas de extrema importância biológica com pouca ou nenhuma forma de proteção. Além
disso, existem ainda áreas com grandes lacunas de conhecimento científico que
dificultam sua avaliação ou indicação como unidades de conservação (Figueiredo e
Rodrigues 2006).
A Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo, que outrora recobria mais de 90% do seu
território, sofreu desordenado, constante e drástico processo de devastação, restando
hoje não mais do que 8% de sua cobertura vegetal original (Fundação SOS Mata Atlântica
1993, IPEMA 2005a). Sem dúvida, essa extrema modificação ambiental provocou
profundas alterações em suas comunidades biológicas, as quais só recentemente
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começaram a ser noticiadas, seja através do declínio de suas populações e extinções
locais (e.g. Bauer 1999, Willis & Oniki 2002, Novaes e Simon 2002, 2003, Simon & Lima
2004, Simon 2009), ou, ainda, do estabelecimento de espécies exóticas, que podem ser
nocivas à biota autóctone (GISP 2005, Frigotto e Serafim-Junior 2007).
As aves, por sua relativa facilidade de detecção em campo, associada à sua rápida
resposta a alterações do habitat, apresentam-se como importantes indicadores da
qualidade de ecossistemas terrestres (Faaborg et al. 1993, Simon 2007). Portanto, a
análise da composição de avifaunas regionais pode oferecer importantes informações
sobre as características de ecossistemas terrestres, viabilizando seu uso para a definição
de medidas de conservação, projetos de restauração de áreas degradadas e seleção de
refúgios naturais para a fauna em geral (Verner 1981, Morrison 1986, Willis e Oniki 1992,
Moser et al. 1994, Develey 2003, Vielliard 2000, Simon 2007). Por essa razão, a avifauna
constitui um grupo recomendado para estudos de “Avaliação Ecológica Rápida” (REARapid Ecological Assessment), cujo interesse prioriza os “elementos especiais da fauna”,
incluindo espécies cinegéticas, especialistas de habitat, endemismos e táxons ameaçados
de extinção (Sobrevila e Bath 1992, Oren 2000).
O presente estudo objetivou inventariar a composição da avifauna na APA de Praia Mole,
município da Serra, ES, como parte dos estudos técnicos que compõem o plano de
manejo dessa unidade de conservação de uso sustentável.
3.2.5.2 Materiais e Métodos
3.2.5.2.1 Área de Estudo
A APA de Praia Mole (UTM: 373219 e 7762782) situa-se na região litorânea da porção sul
do município da Serra, ES. Sua área abrange 400 ha, e está representada por várias
tipologias vegetacionais, como restingas, matas ciliares e áreas úmidas, sendo a lagoa de
Carapebus um dos principais aspectos geográficos e turísticos da região (Figura
3.2.5.2.1-1).
Contudo, a cobertura vegetal original encontra-se bastante descaracterizada, estando
hoje constituída por pastagens e construções humanas em quase toda sua extensão. Em
função disso, pode ser entendida como uma área de proteção ambiental inserida numa
matriz antrópica, cuja aptidão para a conservação da diversidade biológica autóctone
merece ser avaliada para os diferentes grupos taxonômicos.
Os levantamentos de campo concentraram-se, sobretudo, dentro dos limites da APA de
Praia Mole, abrangendo 07 estações de amostragem, as quais estiveram distribuídas nos
diferentes tipos de vegetação acima mencionados (Tabela 3.2.5.2.1-1, Figuras 3.2.5.2.12, 3.2.5.2.1-3).
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Figura 3.2.5.2.1-1: Aspecto geral da vegetação da APA de Praia Mole, observando
ao fundo a lagoa de Carapebus, município da Serra, ES. (Foto: J. E. Simon, nov/2009).

Tabela 3.2.5.2.1-1: Dados geográficos dos pontos de amostragem da avifauna na APA de
Praia Mole, município da Serra, ES.
PONTO

LOCALIDADE

COORDENADAS

AMBIENTE

1

Restaurante Marlin Azul

373231

7762430

praia/restinga

2

Lagoa do Baú

372987

7762065

área antrópica/lagoa

3

Lagoa Carapebus

373219

7762782

lagoa/brejo

4

Lagoa Carapebus

373452

7772654

lagoa

5

Sítio Portugal

372110

7763022

mata ciliar/restinga

6

Divisa CST

372198

7763292

área antrópica/restinga

7

Sítio Portugal

372238

7763053

brejo

Coordenadas em UTM (GPS Garmin 12, Datum SAD 69).
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Figura 3.2.5.2.1-2: Mapa dos Pontos de Levantamento de Avifauna.
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Figura 3.2.5.2.1-3: Reconhecimento da área de estudo para a demarcação
dos pontos de amostragem da avifauna local, com auxílio de moradores locais,
imagens aéreas, mapas e GPS (Foto: R. Raton, nov./2009).

3.2.5.2.2 Ambientes Amostrados
Para efeito deste estudo, delineado de acordo com a conformação atual da vegetação da
região, quatro tipos principais de ambientes foram estabelecidos para o inventário da
avifauna:
 Vegetação de origem antrópica (VA): capoeiras, pastagens e áreas urbanas (Figura
3.2.5.2.2-1).
 Ambientes dulcícolas (AD): brejos e lagoas (Figura 3.2.5.2.2-2).
 Restinga (RE): resquícios próximos à praia e os trechos associados aos cursos d’água
(vegetação ciliar) (Figuras 3.2.5.2.2-3).
 Ambientes marinhos (AM): praia e o costão rochoso situado na parte sul da APA
(Figura 3.2.5.2.2-4).

Figura 3.2.5.2.2-1: Tipo de ambiente amostrado pela
equipe de avifauna: vegetação de origem antrópica
(pastagens). (Foto: J.E.Simon, nov/2009).
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Figura 3.2.5.2.2-2: Tipo de ambiente amostrado pela
equipe de avifauna: ambiente dulcícola (lagoas e
brejos). (Foto: J.E.Simon, nov/2009).
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Figura 3.2.5.2.2-3: Tipo de ambiente amostrado pela
equipe de avifauna: restinga arbórea (estágio médio).
(Foto: J.E.Simon, nov/2009).

Figura 3.2.5.2.2-4: Tipo de ambiente amostrado pela
equipe de avifauna: ambiente marinho (praia e costão
rochoso). (Foto: J.E.Simon, nov/2009).

3.2.5.2.3 Esforço Amostral
Os trabalhos de campo foram desenvolvidos entre os dias 04 e 07 de novembro de 2009,
empregando-se as primeiras (6h00-10h00) e últimas (15h00-19h00) horas do dia,
totalizando cerca de 35 horas de esforço amostral para o levantamento das espécies na
área de estudo. Logo, trata-se de um estudo de curta duração, conduzido sob a óptica da
“Avaliação Ecológica Rápida” (REA-Rapid Ecological Assessment), cujo interesse prioriza
os “elementos especiais da fauna”, como espécies cinegéticas, especialistas de habitat,
endemismos e táxons ameaçados de extinção (Sobrevila & Bath 1992, Oren 2000, Simon
2007).
3.2.5.2.4 Inventário da Avifauna
O inventário da avifauna foi conduzido pelo método de MacKinnon, que adota a lista das
20 espécies como unidade de esforço amostral durante os levantamentos de campo
(MacKinnon & Phillips 1993, Ribon et al. 2004, Ribon 2007). A partir dessas listas (N =
15), geradas, entretanto, com 10 espécies, conforme adaptação de Ribon et al. (2004) e
Ribon (2007), foi possível obter a “curva do coletor” ao final do estudo. A confecção da
curva do coletor permite verificar se a riqueza avifaunística foi suficientemente amostrada,
o que acontece quando ela atinge a estabilidade, isto é, quando não ocorrem acréscimos
de espécies durante amostragens subsequentes, servindo muito bem para comparações
de comunidades biológicas entre áreas, ambientes e épocas distintas (SANTOS, 2003).
O inventário das espécies apoiou-se em registros visuais (Figura 3.2.5.2.4-1) e auditivos
(Figura 3.2.5.2.4-2), bem como no uso de redes de neblina (Figura 3.2.5.2.4-3) e na
técnica de play-back (Figura 3.2.5.2.4-4), que consiste em gravar e reproduzir a
vocalização de determinada espécie, com o propósito de atraí-la para o observador
identificá-la visualmente (Johnson et al. 1981, Parker III 1991). Embora o método auditivo
seja o mais eficiente em áreas florestais (Sick 1997), a combinação dos quatro métodos
supracitados é recomendável para maximizar a amostragem de avifaunas regionais,
considerando a variação na chance de detectabilidade das espécies para o observador
(Simon et al. 2007b).
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Entrevistas com moradores locais (Figura 3.2.5.2.4-5) foram realizadas para a obtenção
de dados adicionais sobre a avifauna local (registros históricos, atividade de caça, etc.),
com vistas a subsidiar as discussões ao final do estudo.

Figura 3.2.5.2.4-1: Método de levantamento visual da
avifauna com auxílio de binóculos. (Foto: R. Raton).

Figura 3.2.5.2.4-2: Método de levantamento auditivo
da avifauna com auxílio de gravador e microfone
unidirecional. (Foto: R. Raton).

Figura 3.2.5.2.4-3: Método de levantamento da
avifauna com auxílio de redes de neblina. (Foto: J.
Peres).

Figura 3.2.5.2.4-4: Método de levantamento da
avifauna com auxílio da técnica de playback.
(Foto: R. Raton).

Figura 3.2.5.2.4-5: Entrevista com moradores locais para obtenção
de informações adicionais sobre a avifauna local. (Foto: R. Raton).
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3.2.5.2.5 Nomenclatura Científica e Identificação das Espécies em Campo
A sequência sistemática e a nomenclatura científico-popular das espécies seguem a Lista
das Aves do Estado do Espírito Santo (SIMON 2009), que serviu também como referência
para a citação das aves dependentes do ambiente florestal, dos endemismos do bioma
Mata Atlântica, das espécies consideradas exóticas e submetidas à pressão de
caça/captura no território capixaba.
A referência ao status de conservação das espécies segue a Lista da Fauna Brasileira de
Espécies Ameaçadas de Extinção (MMA 2008, fundamentada na Instrução Normativa Nº
3, de 27 de maio de 2003, do Ministério do Meio Ambiente) e a Lista das Espécies da
Fauna Ameaçada de Extinção no Estado o Espírito Santo (Lista Estadual: IPEMA 2005,
Simon et al. 2007b), de acordo com as seguintes categorias de ameaça: CP ou CRcriticamente em perigo; EP ou EN- em perigo; VU- vulnerável; RE- regionalmente extinta.
Problemas de determinação taxonômica em campo foram resolvidos com base na
bibliografia especializada (Figura 3.2.5.2.5-1) (e.g. Schauensee 1982, Ridgely & Tudor
1989, 1994, Sick 1997, Sigrist 2007) e consultas ao material da coleção científica do
Museu de Biologia Mello Leitão, Santa Teresa, ES (Figura 3.2.5.2.5-2). Os principais
equipamentos utilizados no trabalho de identificação das espécies foram: redes de neblina
(4 redes de 12 x 3 m e malha de 25 mm), binóculo Olympus 7 x 35 mm, Telescópio Nikon
ED = 60x/ocular 20-45x, gravador Sony TCM 5000-EV e microfone cardioide Sennheiser
ME-66.

Figura 3.2.5.2.5-1: Consulta à bibliografia
especializada para a identificação da avifauna
observada em campo. (Foto: J. E. Simon).
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Figura 3.2.5.2.5-2: Consulta à coleção zoológica do
Museu de Biologia Mello Leitão (Santa Teresa, ES)
para a identificação da avifauna observada em campo.
(Foto: J. Peres).
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3.2.5.3 Resultados
3.2.5.3.1 Composição da Avifauna Local
Um total de 83 espécies de aves, distribuídas em 17 ordens e 39 famílias, foi registrado
na APA de Praia Mole durante o inventário ornitológico conduzido pelo presente estudo
(Tabela 3.2.5.3.1-1). As famílias com a maior riqueza de espécies entre as aves não
passeriformes (42 espécies) foram Columbidae e Trochilidae, ambas representadas por 4
espécies. Entre as aves Passeriformes, a família Tyrannidae, com 11 espécies,
apresentou a maior riqueza específica, seguida pela família Emberezidae, com 6 espécies
(vide Tabela 3.2.5.3.1-1).
Entre as aves sob o interesse da biologia da conservação, vale destacar a ocorrência de
15 espécies dependentes do ambiente florestal (por exemplo, a alma-de-gato/Figura
3.2.5.3.1-1 e a choquinha-de-flanco-branco/Figura 3.2.5.3.1-2), duas endêmicas da Mata
Atlântica (o beija-flor-rabo-branco-mirim/Figura 3.2.5.3.1-3 e o teque-teque/Figura
3.2.5.3.1-4) e 17 submetidas à pressão de caça e/ou captura no Espírito Santo (por
exemplo, o jacupemba, o canário-da-terra/Figura 3.2.5.3.1-5 e o coleirinho/Figura
3.2.5.3.1-6). Nenhuma das espécies ali registradas está ameaçada de extinção, seja em
âmbito regional ou nacional.
Outro resultado peculiar do inventário é a constatação de que 6 espécies são alóctones,
isto é, são exóticas para o território capixaba, a exemplo de Fluvicola nengeta/lavadeiramascarada (Figura 3.2.5.3.1-7) e Paroaria dominicana/cardeal-do-nordeste (Figura
3.2.5.3.1-8), o que significa que no passado não faziam parte da avifauna local.
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Tabela 3.2.5.3.1-1: Composição da avifauna registrada na Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, município da Serra, ES.
Nome Científico

Nome Popular

Método
Status de Conservação- Status de Conservação- Espécie Espécie Endêmica Espécie Espécie Cinegética
de
Ambiente
Lista Nacional
Lista Estadual
Florestal
(Mata Atlântica)
Exótica
ou Xerimbabo
Registro

Aves Não Passeriformes
(42 spp.)
Ordem Anseriformes
Família Anatidae
Dendrocygna viduata
(Linnaeus, 1766)
Amazonetta brasiliensis
(Gmelin, 1789)

irerê

av

AD

pé-vermelho

v

AD

jacupemba

av

RE

mergulhão-pequeno

v

AD

Butorides striata (Linnaeus,
1758)

socozinho

av

AD

Ardea alba Linnaeus, 1758

garça-branca-grande

v

AD

Egretta thula (Molina, 1782)

garça-branca-pequena

v

AD AM

c

Ordem Galliformes
Família Cracidae
Penelope superciliaris
Temminck, 1815

x

c

Ordem Podicipediformes
Família Podicipedidae
Tachybaptus dominicus
(Linnaeus, 1766)
Ordem Ciconiiformes
Família Ardeidae
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Tabela 3.2.5.3.1-1: Composição da avifauna registrada na Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, município da Serra, ES.
Continuação
Nome Científico

Nome Popular

Método
Status de Conservação- Status de Conservação- Espécie Espécie Endêmica Espécie Espécie Cinegética
de
Ambiente
Lista Nacional
Lista Estadual
Florestal
(Mata Atlântica)
Exótica
ou Xerimbabo
Registro

Ordem Cathartiformes
Família Cathartidae
Cathartes burrovianus
Cassin, 1845
Coragyps atratus
(Bechstein, 1793)

urubu-de-cabeça-amarela

v

AD VA

urubu-de-cabeça-preta

v

AM VA

águia-pescadora

v

AM

gavião-carijó

av

RE VA

caracará

v

AM VA

carrapateiro

av

RE VA

quiriquiri

v

VA

sanã-parda

a

AD

saracura-sanã

a

AD

Ordem Falconiformes
Família Pandionidae
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)
Família Accipitridae
Rupornis magnirostris
(Gmelin, 1788)
Família Falconidae
Caracara plancus (Miller,
1777)
Milvago chimachima
(Vieillot, 1816)
Falco sparverius Linnaeus,
1758
Ordem Gruiformes
Família Rallidae
Laterallus melanophaius
(Vieillot, 1819)
Pardirallus nigricans
(Vieillot, 1819)
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Tabela 3.2.5.3.1-1: Composição da avifauna registrada na Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, município da Serra, ES.
Continuação
Nome Científico

Nome Popular

Método
Status de Conservação- Status de Conservação- Espécie Espécie Endêmica Espécie Espécie Cinegética
de
Ambiente
Lista Nacional
Lista Estadual
Florestal
(Mata Atlântica)
Exótica
ou Xerimbabo
Registro

Ordem Charadriiformes
Família Charadriidae
Vanellus chilensis (Molina,
1782)

quero-quero

av

AD VA

piru-piru

av

AM

jaçanã

av

AD

trinta-réis-de-bando

v

AM

rolinha-roxa

avr

RE VA

rolinha-picuí

v

RE

pombão

av

RE VA

juriti-pupu

avr

RE

periquito-rei

av

RE

x

tuim

av

RE

x

Família Haematopodidae
Haematopus palliatus
Temminck, 1820
Família Jacanidae
Jacana jacana (Linnaeus,
1766)
Família Sternidae
Thalasseus sandvicensis
(Latham, 1787)
Ordem Columbiformes
Família Columbidae
Columbina talpacoti
(Temminck, 1811)
Columbina picui (Temminck,
1813)
Patagioenas picazuro
(Temminck, 1813)
Leptotila verreauxi
Bonaparte, 1855

c

x
x

c
c

Ordem Psittaciformes
Família Psittacidae
Aratinga aurea (Gmelin,
1788)
Forpus xanthopterygius
(Spix, 1824)
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Tabela 3.2.5.3.1-1: Composição da avifauna registrada na Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, município da Serra, ES.
Continuação
Nome Científico

Nome Popular

Método
Status de Conservação- Status de Conservação- Espécie Espécie Endêmica Espécie Espécie Cinegética
de
Ambiente
Lista Nacional
Lista Estadual
Florestal
(Mata Atlântica)
Exótica
ou Xerimbabo
Registro

Ordem Cuculiformes
Família Cuculidae
Piaya cayana (Linnaeus,
1766)
Crotophaga ani Linnaeus,
1758
Guira guira (Gmelin, 1788)

alma-de-gato

avr

RE

x

anu-preto

av

RE VA

anu-branco

av

RE VA

corujinha-do-mato

a

RE

coruja-buraqueira

av

RE VA

mãe-da-lua

v

RE

x

bacurau

v

RE

x

andorinhão-do-temporal

v

VA

rabo-branco-mirim

v

RE

Ordem Strigiformes
Família Strigidae
Megascops choliba (Vieillot,
1817)
Athene cunicularia (Molina,
1782)
Ordem Caprimulgiformes
Família Nyctibiidae
Nyctibius griseus (Gmelin,
1789)
Família Caprimulgidae
Nyctidromus albicollis
(Gmelin, 1789)
Ordem Apodiformes
Família Apodidae
Chaetura cf. meridionalis
Hellmayr, 1907
Família Trochilidae
Phaethornis idaliae
(Bourcier & Mulsant, 1856)
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Tabela 3.2.5.3.1-1: Composição da avifauna registrada na Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, município da Serra, ES.
Continuação
Nome Científico
Phaethornis pretrei (Lesson
& Delattre, 1839)
Eupetomena macroura
(Gmelin, 1788)
Amazilia fimbriata (Gmelin,
1788)

Nome Popular

Método
Status de Conservação- Status de Conservação- Espécie Espécie Endêmica Espécie Espécie Cinegética
de
Ambiente
Lista Nacional
Lista Estadual
Florestal
(Mata Atlântica)
Exótica
ou Xerimbabo
Registro

rabo-branco-acanelado

v

VA

beija-flor-tesoura

v

VA

beija-flor-de-garganta-verde

v

RE

martim-pescador-grande

av

AD

martim-pescador-verde

v

AD

pica-pau-anão-barrado

avr

RE VA

pica-pau-do-campo

av

VA

choquinha-de-flanco-branco

a

RE

casaca-de-couro-da-lama

av

AD

joão-de-barro

avr

AD VA

Ordem Coraciiformes
Família Alcedinidae
Megaceryle torquata
(Linnaeus, 1766)
Chloroceryle amazona
(Latham, 1790)
Ordem Piciformes
Família Picidae
Picumnus cirratus
Temminck, 1825
Colaptes campestris
(Vieillot, 1818)
Aves
Passeriformes (41 spp.)
Ordem Passeriformes
Família Thamnophilidae
Myrmotherula axillaris
(Vieillot, 1817)

x

Família Furnariidae
Furnarius figulus
(Lichtenstein, 1823)
Furnarius rufus (Gmelin,
1788)

x

Família Tyrannidae
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Tabela 3.2.5.3.1-1: Composição da avifauna registrada na Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, município da Serra, ES.
Continuação
Nome Científico
Todirostrum
poliocephalum (Wied,
1831)
Todirostrum cinereum
(Linnaeus, 1766)
Elaenia flavogaster
(Thunberg, 1822)
Camptostoma obsoletum
(Temminck, 1824)
Tolmomyias flaviventris
(Wied, 1831)
Fluvicola nengeta
(Linnaeus, 1766)
Arundinicola
leucocephala (Linnaeus,
1764)
Myiozetetes similis (Spix,
1825)
Pitangus sulphuratus
(Linnaeus, 1766)
Tyrannus melancholicus
Vieillot, 1819
Myiarchus ferox (Gmelin,
1789)
Família Vireonidae
Vireo olivaceus
(Linnaeus, 1766)
Hylophilus thoracicus
Temminck, 1822
Família Hirundinidae
Tachycineta leucorrhoa
(Vieillot, 1817)
Progne tapera (Vieillot,
1817)
Progne chalybea
(Gmelin, 1789)
Pygochelidon cyanoleuca
(Vieillot, 1817)
Stelgidopteryx ruficollis
(Vieillot, 1817)

Nome Popular

Método
de
Registro

Ambiente

teque-teque

av

RE

ferreirinho-relógio

av

VA

guaracava-de-barriga-amarela

av

RE VA

risadinha

av

VA

bico-chato-amarelo

avr

RE

lavadeira-mascarada

av

AD

freirinha

av

AD

bem-te-vizinho-de-penacho-vermelho

v

VA

bem-te-vi

av

RE VA

suiriri

av

VA

maria-cavaleira

a

VA

juruviara

av

RE

x

vite-vite

av

RE

x

andorinha-de-sobre-branco

v

AM

andorinha-do-campo

v

VA

andorinha-doméstica-grande

av

VA

andorinha-pequena-de-casa

av

VA

andorinha-serradora

avr

AD VA

Status de ConservaçãoLista Nacional

Status de ConservaçãoLista Estadual

Espécie
Florestal

Espécie Endêmica
(Mata Atlântica)

Espécie
Exótica

Espécie Cinegética
ou Xerimbabo

x

x
x

Família Troglodytidae
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Tabela 3.2.5.3.1-1: Composição da avifauna registrada na Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, município da Serra, ES.
Continuação
Nome Científico
Troglodytes musculus
Naumann, 1823
Pheugopedius genibarbis
(Swainson, 1838)

Nome Popular

Método
Status de Conservação- Status de Conservação- Espécie Espécie Endêmica Espécie Espécie Cinegética
de
Ambiente
Lista Nacional
Lista Estadual
Florestal
(Mata Atlântica)
Exótica
ou Xerimbabo
Registro

corruíra

av

RE VA

garrinchão-pai-avô

a

RE

x

sabiá-barranco

av

VA

x

sabiá-do-campo

av

RE VA

cambacica

avr

RE VA

sanhaçu-cinzento

av

VA

x

saíra-amarela

v

RE

x

saí-azul

vr

RE

canário-da-terra-verdadeiro

av

VA

canário-do-campo

av

VA

tiziu

av

VA

x

coleirinho

av

VA

x

tico-tico-rei-cinza

av

VA

x

cardeal-do-nordeste

vr

VA

mariquita

av

RE

Família Turdidae
Turdus leucomelas Vieillot,
1818

x

Família Mimidae
Mimus saturninus
(Lichtenstein, 1823)
Família Coerebidae
Coereba flaveola (Linnaeus,
1758)
Família Thraupidae
Thraupis sayaca (Linnaeus,
1766)
Tangara cayana (Linnaeus,
1766)
Dacnis cayana (Linnaeus,
1766)

x

Família Emberizidae
Sicalis flaveola (Linnaeus,
1766)
Emberizoides herbicola
(Vieillot, 1817)
Volatinia jacarina (Linnaeus,
1766)
Sporophila caerulescens
(Vieillot, 1823)
Coryphospingus pileatus
(Wied, 1821)
Paroaria dominicana
(Linnaeus, 1758)

x

x

x

Família Parulidae
Parula pitiayumi (Vieillot,
1817)
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Tabela 3.2.5.3.1-1: Composição da avifauna registrada na Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, município da Serra, ES.
Continuação
Nome Científico

Nome Popular

Método
Status de Conservação- Status de Conservação- Espécie Espécie Endêmica Espécie Espécie Cinegética
de
Ambiente
Lista Nacional
Lista Estadual
Florestal
(Mata Atlântica)
Exótica
ou Xerimbabo
Registro

Família Icteridae
Gnorimopsar chopi (Vieillot,
1819)
Molothrus bonariensis
(Gmelin, 1789)

graúna

av

VA

x

vira-bosta

av

VA

gaturamo-verdadeiro

av

RE VA

bico-de-lacre

av

VA

x

pardal

av

VA

x

Família Fringillidae
Euphonia violacea (Linnaeus,
1758)

x

x

Família Estrildidae
Estrilda astrild (Linnaeus,
1758)
Família Passeridae
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)
Total de espécies= 83 spp.

0

0

15

2

6

17 (c= 5; x=12)

Total de espécies florestais =
15 spp.
Total de espécies endêmicas
da Mata Atlântica= 2 spp.
Total de espécies exóticas= 6
spp.
Total de espécies
cinegética/xerimbabo= 17
spp.
Total de espécies
ameaçadas de extinção=
nenhuma
Legenda:
 A sequência sistemática e a nomenclatura científico-popular das espécies seguem a Lista das Aves do Estado do Espírito Santo (SIMON 2009);
 SIMON (2009) serviu também como referência para a citação i) das aves dependentes do ambiente florestal, ii) dos endemismos do bioma Mata Atlântica, iii) das espécies assumidas como
exóticas no território capixaba e iv) das espécies que sofrem pressão regional de caça (cinegéticas) e captura (xerimbabos).
 A referência ao status de conservação das espécies segue a Lista da Fauna Brasileira de Espécies Ameaçadas de Extinção (Lista Nacional: IBAMA 2003) e a Lista das Espécies da Fauna
Ameaçada de Extinção no Estado o Espírito Santo (Lista Estadual: IPEMA 2005, SIMON et al. 2007b). CP/CR- criticamente em perigo; EP/EN- em perigo; VU- vulnerável; RE- regionalmente
extinta.
 Métodos de registro: a- contato auditivo; v- contato visual; r- captura em rede de neblina;
 Ambientes amostrados: AD- ambientes dulcícolas (lagoas e brejos); AM- ambientes marinhos (praia e costão rochoso); RE- restingas; VA- vegetação de origem antrópica (área urbana,
pastagens, capoeiras e lavouras diversas).
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Figura 3.2.5.3.1-1: Piaya cayana (alma-de-gato)espécie florestal.

Figura 3.2.5.3.1-2: Myrmotherula axillaris (choquinhade-flanco-branco)- espécie florestal.

Figura 3.2.5.3.1-3: Phaethornis idaliae (beija-flor-rabobranco-mirim)- espécie endêmica da Mata Atlântica.

Figura 3.2.5.3.1-4: Todirostrum poliocephalum (tequeteque)-espécie endêmica da Mata Atlântica.

Figura 3.2.5.3.1-5: Sicalis flaveola (canário-da-terra):
espécie sob pressão de captura no ES.

Figura 3.2.5.3.1-6: Sporophila caerulescens
(coleirinho): espécie sob pressão de captura no ES.
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Figura 3.2.5.3.1-7: Fluvicola nengeta (lavadeiramascarada): espécie exótica no ES.

Figura 3.2.5.3.1-8: Paroaria dominicana (cardeal-donordeste): espécie exótica no ES.

3.2.5.3.2 Riqueza de Espécies na Área de Estudo
A maior parte da avifauna inventariada (75% ou 62 spp.) foi registrada durante as nove
primeiras listas do método de MacKinonn, o que correspondeu a mais da metade do
esforço amostral empregado em campo (15 listas). Ainda que com tendência à
estabilização, a curva do coletor não alcançou a sua assíntota, indicando que o
incremento nas amostragens de campo pode adicionar novas espécies à área de estudo
(Figura 3.2.5.3.2-1).
100
90
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Nº de espécies

70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Amostragens

Figura 3.2.5.3.2-1: Curva do coletor obtida pelo método de MacKinnon durante o levantamento da avifauna na
Área de Proteção Ambiental de Praia Mole, município da Serra, ES. (Amostragens = listas numéricas
padronizadas com 10 espécies).
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3.2.5.3.3 Riqueza de Espécies nos Ambientes Amostrados
Os ambientes amostrados mostraram riquezas faunísticas distintas, notando-se que a
maior parte das espécies (74 % ou 62 spp.) esteve associada a um tipo particular de
ambiente (Figura 3.2.5.3.3-1). A outra parte (26 % ou 21 spp.) esteve distribuída em dois
ou até três tipos de ambientes distintos, indicando fraca especificidade por determinado
tipo de habitat.
Dos quatro tipos de ambientes amostrados, as áreas antrópicas apresentaram a maior
riqueza específica, representadas por 45 espécies, 25 das quais associadas
exclusivamente a esse tipo de ambiente (Tabela 3.2.5.3.3-1). Em segundo lugar
aparecem as restingas, com um total de 34 espécies (20 delas exclusivas). As menores
riquezas foram encontradas nos ambientes dulcícola e marinho, com 18 (13 exclusivas) e
7 (4), respectivamente.
50

45
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Nº de espécies

40

34

35
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25

25
20

20

18
13
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0
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AM

Riqueza total de espécies

VA

Riqueza exclusiva de espécies

Figura 3.2.5.3.3-1: Riqueza de aves em quatro diferentes ambientes amostrados na Área de Proteção Ambiental
de Praia Mole, município da Serra, ES. Ambientes: VA- vegetação antrópica; AD- ambientes dulcícolas; RErestinga; AM- ambientes marinhos.

3.2.5.3.4 Informações sobre as espécies de maior significância e indicação do manejo a
ser feito.
Pela ausência de registro de aves ameaçadas de extinção na APA, as espécies de maior
significância podem ser assumidas como aquelas dependentes ou semidependentes do
ambiente florestal (no caso, representado pela restinga arbórea) e/ou endêmicas do
bioma Mata Atlântica (vide Tabela 3.2.5.3.3-1).
Apresenta-se aqui uma breve caracterização sobre a morfologia e história natural de 16
espécies que se enquadram nessas duas categorias, com o intuito de fornecer elementos
para a implementação do programa de conservação da diversidade biológica na APA de
Praia Mole. Tais informações foram extraídas do site Wikiaves, o qual se constitui em uma
importante, atualizada, dinâmica e interativa base de dados sobre as aves brasileiras
(www.wikiaves.com.br, acesso em 3 de abril de 2011).
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Para essas espécies, assim com para outras ali encontradas, a recuperação de áreas
degradadas e a coibição contra a caça e apanha de espécimes é a medida de manejo
recomendável para a conservação de aves na APA de Praia Mole. A criação de
microcorredores para a conexão da vegetação da APA com remanescentes do entorno
deve também ser entendida como outra importante medida, diante dos efeitos deletérios
do isolamento de populações causado pela fragmentação do hábitat.
Espécies de significância ecológica na APA de Praia Mole:
1- Penelope superciliaris (jacupemba). Espécie da Ordem Galliformes, Família Cracidae.
Mede cerca de 55 cm de comprimento e pesa 850 g. Alimenta-se de frutos, flores, folhas
e brotos, permanecendo na copa das árvores, indo ao chão apenas para apanhar frutos
caídos. Habita a copa e o estrato médio nas bordas de florestas densas, capoeiras,
caatingas e beiras de rios e lagos. Vive em pequenos grupos familiares de 3 a 5
indivíduos. Faz ninho em cipoais, no alto de árvores, em ramos ou galhos sobre a água.
Eventualmente pode fazer ninho em rochas no interior da floresta. Põe ovos brancos e
lisos, levando 28 dias para o nascimento dos filhotes. Ocorre em grande parte do Brasil,
desde a Região Amazônica (somente ao sul do Rio Amazonas, do Maranhão para o oeste
até o Rio Madeira) até o Rio Grande do Sul. Encontrado também no Paraguai.
2- Leptotila verreauxi (juriti-pupu). Espécie da Ordem Columbiformes, Família
Columbidae. Tem 29 centímetros e pesa entre 160 e 215 gramas. Sua plumagem é
marrom, com peito claro, cabeça cinzenta com alguns reflexos metálicos na nuca e alto
dorso. Possui ainda, uma coloração azulada ao redor dos olhos. Muito arisca, logo voa e
se esconde, sendo que na maioria das vezes notamos sua presença pelo canto
característico que é melancólico e repetitivo: “pu… puuu”, de onde seu outro nome juritipupu. É granívora e frugívora, pois come grãos, sementes, frutas e vegetais. Com um
rápido movimento do bico vira as folhas mortas para descobrir sementes e frutos caídos,
esse movimento também é utilizado para extração de sementes caídas em uma fenda,
joga os grãos no chão para pegá-los em seguida. Vive nas matas e ambientes bem
arborizados, vindo frequentemente ao chão à cata de grãos, de que se alimenta. Comum
no chão de hábitats quentes, tais como capoeiras e campos adjacentes, bordas de
florestas densas e cerrados. Vive solitária ou aos pares. Alimenta-se de sementes e frutos
no chão. Quando perturbada, foge caminhando sem fazer barulho, ou voa, emitindo um
som com as asas, até uma árvore próxima. Voa bem. Produz um ruído sibilante. Move-se
no solo andando com passinhos miúdos e rápidos; para a cabeça a cada passo dado,
durante um instante, a fim de observar melhor as cercanias. Não saltita nunca. Boceja.
Não esconde a cabeça entre as penas do dorso para dormir. Gosta de tomar banho. Após
o macho ter galado a fêmea, ela “gala” o macho. Mostra nervosismo através do balançar
da cauda. Seu ninho é feito de pequenos gravetos, sem forro. É tão ralo que às vezes, os
dois ovos de cor clara-sujo podem cair no chão. Pode nidificar em pés de café e na
entrada de grutas calcárias, no interior da mata. Presente em quase todo o Brasil e
também do sul dos Estados Unidos até a Argentina.
3- Piaya cayana (alma-de-gato). Espécie da Ordem Cuculiformes, Família Cuculidae.
Apresenta plumagem ferrugínea nas partes superiores, peito acinzentado, ventre escuro,
cauda longa, escura e com as pontas das retrizes claras, bico amarelo e íris vermelha.
Sua cauda excepcionalmente grande a torna inconfundível, a não ser na amazônia, onde
existem duas outras espécies próximas, o chincoã-pequeno (Coccycua minuta), que como
o nome diz é bem menor que o alma-de-gato e o chincoã-de-bico-vermelho (Piaya
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melanogaster), que além do bico, difere por apresentar a barriga negra e por possuir uma
mancha amarela próxima ao olho. Mede cerca de 50cm (contando a cauda). Alimenta-se
basicamente de insetos, principalmente lagartas, que captura ao examinar as folhas,
inclusive em suas partes inferiores. É curioso notar que come até mesmo lagartas com
espinhos aparentemente venenosos. Também consome frutinhas, ovos de outras aves,
motivo pelo qual é muitas vezes afugentado por suiriris e outras espécies que estejam
com ovos e filhotes. Também caçam lagartixas e pererecas. Seu nome em inglês,
``squirrel cuckoo´´, literalmente traduzido como ``cuco - esquilo´´ expressa muito bem o
comportamento desta ave, que lembra muito os esquilos pelo modo como pula entre as
ramagens com sua longa cauda. Já seus dois nomes mais comuns em português:
chincoã e alma-de-gato, referem-se respectivamente à sua vocalização e ao seu modo
sorrateiro, até mesmo um tanto misterioso, pois apesar de seu tamanho consegue se
deslocar sem ser facilmente notado. Ocorre em matas ciliares, matas secundárias,
capoeiras, parques e bairros arborizados até mesmo das maiores cidades brasileiras.
Habita os estratos médio e superior dessas matas, deslocando-se através da copa das
árvores e arbustos, quase nunca descendo ao solo. Anda sozinho ou aos pares. Uma ave
que gosta de planar,e para isso,apresenta duas caudas,uma interna e outra externa. Para
voar abre a interna (que é a listrada)e a cauda parece aumentar.Isso ajuda a ave a planar
com facilidade. Na primavera, início do período reprodutivo, canta incansavelmente
durante todo o dia. O ninho é em forma de panela rasa, feito de galhos frouxamente
entrelaçados. A fêmea bota cerca de 6 ovos, que possuem uma casca com aspecto
peculiar devido à aparência mineral. Os pais se revezam tanto na incubação, que leva
cerca de 14 dias, quanto na alimentação dos filhotes, que permanecem no ninho por
cerca de uma semana e passam mais duas na dependência dos pais. Ocorre em todo o
Brasil e tem uma vasta distribuição na América Latina.
4- Nyctibius griseus (mãe-da-lua). Espécie da Ordem Caprimulgiformes, Família
Nyctibiiidae. Mede cerca de 37 cm de comprimento, 80 cm de envergadura e pesa entre
160 e 200 g (macho). De cor cinza ou marrom mesclando vários tons destas cores com o
branco e o preto (rajado, no popular). Possui uma adaptação única em aves, chamada de
“olho mágico”. São duas fendas na pálpebra superior, as quais permitem que fique imóvel
por longos períodos, observando os arredores, mesmo de olhos fechados. Alimenta-se de
insetos noturnos, em especial de grandes mariposas, cupins e besouros, os quais caça
em voo. Comum em bordas de florestas, campos com árvores e cerrados. Ainda que
tenha o hábito de pousar em locais abertos, permanece disfarçado, sendo facilmente
confundido com um galho. Põe um ovo, em cavidades de tocos ou galhos, a poucos
metros acima do solo, incubando-o por cerca de 33 dias. O filhote permanece no ninho
em torno de 7 semanas. Presente localmente em todo o Brasil, inclusive na periferia de
cidades como o Rio de Janeiro. Encontrado também da Costa Rica à Bolívia, Argentina e
Uruguai.
5- Nyctidromus albicollis (bacurau). Espécie da Ordem Caprimulgiformes, Família
Caprimulgidae. Mede cerca de 30 cm de comprimento. O macho apresenta uma larga
faixa nas asas (observada em vôo) e os lados da cauda brancos e a fêmea possui uma
estreita faixa amarelada nas asas e somente a ponta da cauda branca. Sai para se
alimentar à noite. Captura insetos em vôo. Comum em bordas de florestas, capoeiras
abertas, campos com árvores isoladas, cerrados, capões de mata podendo também ser
encontrado em matas secundárias e em processo de reflorestamento. Vive no chão. Só é
visto durante o dia somente se espantado. Nestas ocasiões, voa curtas distâncias e logo
volta a sumir em meio à vegetação rasteira, procurando se camuflar em meio as
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folhagens no substrato. Os ninhos são colocados diretamente no solo. Põe 2 ovos
amarelo-avermelhados manchados de marrom. Os filhotes possuem uma camuflagem
quase perfeita, pois possuem uma coloração muito semelhante à da folhagem seca do
chão da mata e quando os pais abandonam o ninho, eles permanecem imóveis, sendo
muito difícil visualizá-los. Tanto o macho como a fêmea cuidam dos filhotes. Todo o Brasil,
onde há florestas ou capoeiras, e também dos Estados Unidos e México até a Bolívia,
Paraguai e Argentina.
6- Phaethornis idaliae (rabo-branco-mirim). Espécie da Ordem Apodiformes, Família
Trochilidae. Mede 9 centímetros. Alimenta-se de néctar de flores silvestres diversas,
incluindo ainda pequenos insetos em sua dieta, como fonte de proteína animal.
Semelhante ao rabo-branco-pequeno (Phaethornis squalidus), os machos cantam em
seus territórios e realizam displays sobre a serrapilheria que recobre o solo. Quando uma
fêmea se aproxima, o macho adeja sobre o poleiro em que cantava girando o corpo sobre
o mesmo eixo num voo de exibição espetacular pelo perfeito controle de movimentos,
como em uma câmera lenta. Em seguida voa de lá para cá, “em-um-vai-e-vem sucessivo”
diante da fêmea empoleirada. Finalmente adeja sobre o pleiro, escancarando a
largamente o bico e exibindo o tom amarelo claro da goela com a cauda aberta em leque
e erguida para cima. Após essa exibição segue a cópula, ou o macho parte em
perseguição à fêmea que alçou voo em direção às copas. Constrói seu ninho a 1,5 metro
do solo, preso a extremidade de uma folha de palmeira. Está restrito às florestas úmidas
das baixadas litorâneas, matas de tabuleiro e à hiléia baiana, do norte do Rio de Janeiro
até o sul da Bahia.
7- Myrmotherula axillaris (choquinha-de-flanco-branco). Espécie da Ordem Passeriformes,
Família Thamnophilidae. Mede cerca de 10,5 cm de comprimento e pesa 8 g. O macho
possui as costas, garganta e peito de coloração preta; a fêmea apresenta costas
oliváceas ou acinzentadas, garganta esbranquiçada e restante da parte inferior de cor
bege. Inspeciona ativamente a folhagem e os emaranhados de cipós em busca de
pequenos insetos. É comum no sub-bosque e no estrato médio de florestas úmidas e em
capoeiras altas. Vive aos pares ou em pequenos grupos familiares, os quais acompanham
regularmente bandos mistos de sub-bosque. Faz ninho em forma de xícara, preso a
forquilhas entre 20 cm e 4 m de altura, sempre com grandes folhas pendentes sobre ele.
Põe 2 ovos. Toda a Amazônia brasileira e nos estados que acompanham a costa, do
Pernambuco ao Rio de Janeiro. Encontrada também de Honduras ao Panamá, na
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Guianas.
8- Todirostrum poliocephalum (teque-teque). Espécie da Ordem Passeriformes, Família
Tyrannidae. É a menor espécie do gênero Todirostrum, é um papa-moscas bem pequeno,
aproximadamente 9 cm, facilmente reconhecível pela nódoa amarela no loro. O vivo
contraste entre o cinza-azulado escuro da cabeça com a parte ventral amarela chama a
atenção quando observado. Os olhos são amarelo-ouro, destacados contra a área escura
da cabeça. Caça invertebrados no meio das folhagens da copa e desce até 2 metros do
solo. Assim como seus congêneres, alimenta-se de pequenos frutos e captura insetos em
pleno ar. De movimentos ligeiros, quase nunca fica imóvel. Típico da encosta Atlântica do
Brasil Oriental. Constrói o ninho pendurado num trançado de cerca de 30 cm nas pontas
dos galhos(pendular). Ocorre na Mata Atlântica litorânea, Mata Atlântica de encosta, Mata
Atlântica de altitude, na restinga arbórea e em matas mesófilas.
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9- Tolmomyias flaviventris (bico-chato-amarelo). Espécie da Ordem Passeriformes,
Família Tyrannidae. Mede 12 centímetros. Alimentam-se basicamente de insetos.
Encontrado solitário ou raramente aos pares, forrageia no estrato médio e alto nas matas,
no cerrado e nas restingas. Esses tiranídeos são também encontrados em caatingas
arbóreas, buritizais e matas de galeria. Assemelha-se à espécie Capsiempis flaveola,
mas, ao contrário daquela, tem bico largo e achatado e seus hábitos são solitários.
Expande sua distribuição no Sudeste. Faz ninho dependurado em extremidades de
galhos, em forma de bolsa, utilizando fibras vegetais e hifas de fungo. Possui uma ampla
distribuição na região leste e norte do Brasil.
10- Vireo olivaceus (juruviara). Espécie da Ordem Passeriformes, Família Vireonidae. É
detectada pelo canto, simples e repetitivo mas melodioso. Quase nunca deixa a folhagem
das árvores, e não é muito freqüente vê-la, já que, por ser pequena, de colorido apagado
e de comportamento discreto, não costuma chamar a atenção. Percorre as copas das
árvores em busca de seu alimento, que consiste em insetos pequenos (vespinhas,
lagartas, formigas, besouros, cupins), aranhas e às vezes frutinhos ou pedaços de frutos
grandes, como o da embaúba. A juruviara é migratória e vive no estrato médio das
árvores. O ninho, apoiado na forquilha de um ramo de árvore, é uma tigelinha de parede
delgada e funda, feito com capins e folhas secas por fora e capins finos no interior;
externamente é revestido por musgos verdes, presos por fios de teias de aranha e de
casulos de larvas de borboletas. Tal ninho mede 8 cm de altura e 8 cm no diâmetro
externo. Os 3 ovos brancos com salpicos pretos, pouco numerosos, na metade do pólo do
rombo, medem 20 x 15 mm. O macho raramente, ou nunca, toma parte na incubação e no
cuidado com os filhotes, colaborando, contudo, na alimentação destes. Os períodos de
incubação e de permanência dos filhotes no ninho são de 13, e 11 ou 12 dias,
respectivamente. Esta espécie apresenta duas subespécies geograficamente distintas, V.
o. olivaceus e V. olivaceus chivi. A primeira é característica da América do Norte,
migrando até a Amazônia e, a segunda, da América do Sul, sendo portanto a raça
geográfica que ocorre no sudeste do Brasil.
11- Hylophilus thoracicus (vite-vite). Espécie da Ordem Passeriformes, Família
Vireonidae. Mede 12,5 centímetros. Lembra as cores da fêmea do caneleiro-verde
(Pachyramphus viridis). Alimenta-se de insetos. Vive só e aos pares. Na Amazônia
frequenta as copas das bordas de matas secundárias de terra firme e várzea e no
Sudeste, preferem as matas ralas, capoeirões, bordas de matas secundárias e parques
em cidades. Ocorre no leste e norte do Brasil.
12- Pheugopedius genibarbis (garrinchão-pai-avô). Espécie da Ordem Passeriformes,
Família Troglodytidae. Mede cerca de 17 cm de comprimento. Alimenta-se de pequenos
artrópodes. É localmente comum no sub-bosque de florestas, tanto no interior quanto nas
bordas, especialmente em emaranhados de vegetação em margens de rios e lagos. Vive
aos pares, sendo de difícil observação, por permanecer oculto na vegetação. Faz ninho
de fibras, em formato de bola, com entrada lateral, sobre a qual constrói um puxado
extenso, vedando-a completamente. A câmara no interior tem a forma de uma cesta
profunda. Faz também um ninho para dormir, para um só indivíduo, menos trabalhado do
que o de reprodução. Ocorre do sul dos rios Amazonas e Solimões em direção leste até a
Costa Atlântica e para o sul até Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Encontrado também no Peru e Bolívia.
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13- Turdus leucomelas (sabiá-barranco). Espécie da Ordem Passeriformes, Família
Turdidae. O adulto apresenta o alto da cabeça arredondado, acinzentada nos lados e
olivácea na parte alta, sem a mácula negra à frente dos olhos. Bico cinza escuro
uniforme. O tom acinzentado domina as costas, tornando-se amarronzado nas asas. Peito
acinzentado, com a garganta branca e listras cinza escuro bem definidas. Quando voa, às
vezes mostra a área alaranjada da parte interna das asas. A parte inferior da cauda é
clara. O juvenil com o dorso pintalgado de bolas amarronzadas, sem a garganta branca
bem delimitada. Pontos marrons no peito e barriga. Mede cerca de 22-23 cm. Não
apresenta dimorfismo sexual, sendo sua diferenciação feita apenas pelo canto, que é
característica dos machos. Alimenta-se, basicamente de minhocas e artrópodes. Assim
como outros sabiás revira as folhas caídas em busca de pequenos invertebrados e
também se alimenta de pequenos frutos. Comum em todas as matas ciliares, matas de
galeria, matas secas, cambarazais e cerradões. Utiliza os capões de cerrado e cruza
áreas abertas em vôos diretos a meia altura. Acostuma-se com ambientes criados pela
ação humana, como jardins, pomares e áreas urbanas bem arborizadas. Canta somente
na primavera, época em que acasala. Sua voz é múltipla, com um canto contínuo,
mavioso, menos forte do que o de Turdus rufiventris, composto de motivos relativamente
simples, uma a duas vezes repetidos. Durante o resto do ano só emite vocalizações de
alerta, especialmente ao entardecer quando disputam os melhores poleiros para passar a
noite. Residente, inicia sua reprodução em agosto e estende-a até dezembro. Como
outros sabiás, constrói um ninho apoiado em galhos ou forquilhas, às vezes em alpendres
e varadas de casas, usando uma mistura de barro, raízes e folhas na parte externa.
Forma uma pequena torre e na parte superior fica a tigela funda de material vegetal mais
macio. A fêmea choca de 2 a 4 ovos durante 12-13 dias, com os filhotes saindo do ninho
em
17
dias.
O ninho é uma tigela funda, feita com raízes entrelaçadas e com barro entre elas; na orla
e no interior não é empregado o barro. Nele são postos 3 ovos, verde-azulados com
salpicos pardos, que medem 28 x 20 mm e são incubados durante cerca de 12 dias.
Costuma ter de 4 a 4 ninhadas por temporada. Presente no Brasil todo.
14- Dacnis cayana (saí-azul). Espécie da Ordem Passeriformes, Família Thraupidae.
Mede aproximadamente 13 cm de comprimento e pesa, em média, 16 gramas. Apresenta
acentuado dimorfismo sexual: o macho é azul e negro, com as pernas vermelho-claras,
enquanto a fêmea é verde, com a cabeça azulada e pernas alaranjadas. Seu canto é um
gorjear fraco. Alimenta-se de néctar, insetos e frutas. Aprecia os frutos da Tapiá ou
Iricuruna (Alchornea glandulosa). É comum em bordas de florestas, capoeiras arbóreas,
campos com árvores esparsas, florestas secas e de galeria. Vive normalmente aos pares
ou em pequenos grupos, procurando insetos ativamente na folhagem ou alimentando-se
de frutos em árvores e arbustos. Vive à beira da mata em várias altitudes, copas de mata
alta. Costuma aparecer em pequenos bandos mistos com Cyanerpes e Tangara. Atinge a
maturidade sexual aos 12 meses. Reproduz na primavera e no verão. O ninho é uma taça
profunda, feita de fibras finas, colocado de 5 a 7 m do solo, entre as folhas externas de
uma árvore. A construção do ninho é tarefa da fêmea, que é protegida pelo macho contra
intrusos. Os 2 ou 3 ovos são esbranquiçados ou branco-esverdeados com manchas
cinza-claras e são incubados pela fêmea. Durante este período ela é, às vezes,
alimentada pelo macho. Os filhotes são alimentados pelo casal e permanecem no ninho
cerca de 13 dias. Costuma ter de 2 a 4 ninhadas por temporada. Ocorre em todas regiões
do Brasil. Encontrado também de Honduras ao Panamá e em quase todos os países da
América do Sul, com exceção do Chile e Uruguai.
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15- Parula pitiayumi (pariquita). Espécie da Ordem Passeriformes, Família Parulidae.
Apresenta um comprimento de 10 centimetros e um peso de 7,5 gramas. O colorido é
espetacular, pelo contraste entre o amarelo vivo da região ventral (alaranjado no peito e
cinza azulado das costas). A área ao redor dos olhos é negra e chama a atenção, bem
como as duas faixas brancas nas asas e o branco nas penas externas da cauda. No meio
das costas apresenta uma área amarelada, visível somente sob excelente iluminação e
quando a ave apresenta esse local em suas cambalhotas na busca de alimentação.
Apesar das cores, pode passar despercebida no meio das galhadas altas. O seu canto,
uma seqüência rápida de notas agudas aceleradas no meio e reunidas para terminar em
notas mais espaçadas. Serve como contato para os membros do casal. Alimentando-se
de insetos, pequenas aranhas e lagartas, obtidos em flores e, às vezes, diretamente em
vôo. A mariquita consegue também se aproveitar da excreção adocicada de pulgões,
pairando no ar para lambê-la. Habitando a copa das árvores mais altas da mata seca e
cerradões, ocasionalmente desce a estratos mais baixos nas regiões de borda e clareiras.
Evita planícies úmidas, sendo que em regiões de maior umidade é encontrada
principalmente
em
áreas
montanhosas.
Vive em casais ou solitária, acompanhando bandos mistos na copa ou caçando por conta
própria. É de comportamento bastante inquieto e canta incansavelmente, inclusive nas
horas mais quentes do dia. Seu período reprodutivo inicia-se em agosto e tem seu
término em novembro. O ninho é uma cestinha aberta, colocada no interior da vegetação
densa, no alto das árvores, ou então, em tranças pendentes de barba-de-velho (Tillandsia
usneoides). Os ovos são branco-amarelados com pouco salpicos roxos que medem 19 x
13 mm. Presente do Piauí, Maranhão, Goiás e Mato Grosso, em direção sul, até o Rio
Grande do Sul e também em regiões periféricas da Amazônia, no Estado de Roraima e
em áreas montanhosas do Amapá. Encontrada também do sul dos Estados Unidos
(Texas) à Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai.
16- Euphonia violacea (gaturamo-verdadeiro). Espécie da Ordem Passeriformes, Família
Fringillidae. O gaturamo-verdadeiro mede entre 11 e 12cm e pesam cerca de 15g
(macho). A espécie apresenta dimorfismo sexual: O macho tem as partes superiores azulmetálicas, uma mancha amarela na testa e as partes inferiores amarelas e a fêmea
apresenta as partes superiores verde-oliváceas e as inferiores amarelo-oliváceas. Um dos
melhores imitadores. Um único macho pode se manifestar em poucos minutos na voz de
10 a 16 espécies de aves diferentes. São imitações perfeitas, mas traduzidas para sua
própria força vocal reduzida. O repertório do gaturamo se torna a cópia fiel da avifauna da
região em que vive. São aves sociais, que se alimentam de frutos e consomem insetos
apenas raramente. Possui moela degenerada, ou seja, baixa capacidade de
processamento mecânico dos alimentos ingeridos. O alimento é pouco aproveitado e
eliminado poucos minutos após a ingestão. É comum em bordas de florestas, florestas de
galeria, clareiras, jardins, plantações de cacau e citrinos, fruteiras em plantações, árvores
densas em parques, evitando áreas abertas mais áridas. Vive aos pares ou em pequenos
grupos e junta-se com freqüência a bandos mistos de aves. Além de ser muito apreciado
por seu canto melodioso, o macho costuma imitar as vocalizações de uma grande
variedade de espécies, como gaviões, papagaios, tucanos e gralhas. Os ninhos são
construídos em cavidades em troncos. Cada postura tem em média quatro ovos brancos,
pintalgados de vermelho, e incubados apenas pela fêmea durante 15 dias, tendo de 2 a 3
ninhadas por temporada. Amazônia brasileira, a leste dos rios Negro e Madeira, no
Nordeste (excetuando-se a área da caatinga), e em direção sul até o Rio Grande do Sul.
Encontrado também nas Guianas, Venezuela, Paraguai e Argentina.
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3.2.5.4 Discussão
O presente estudo preocupou-se em inventariar a avifauna na Área de Proteção
Ambiental de Praia Mole, tendo em vista a importância do diagnóstico de comunidades
biológicas em programas de conservação ambiental e na elaboração de planos de manejo
de unidades de conservação (Primack e Rodrigues 2001).
Este inventário, conduzido sob a óptica da metodologia de Avaliação Ecológica Rápida,
acusou a ocorrência de 83 espécies de aves, a partir de amostragens abrangendo as
diferentes tipologias vegetacionais da área de estudo. Pelo método de Mackinnon,
verificou-se que a avifauna local foi razoavelmente amostrada, uma vez que a curva do
coletor mostrou tendência à estabilização. Mas a continuidade dos estudos de campo
pode acusar novas espécies para a APA em questão.
O total das espécies registrado na área de estudo corresponde a apenas 12% da avifauna
conhecida para o Estado do Espírito Santo (Simon 2009), diferindo bastante da
confortável situação de outras unidades de conservação de proteção integral do território
capixaba (Rosa 2009). A maioria das espécies registrada corresponde a elementos típicos
de paisagens abertas e de ampla distribuição geográfica no Brasil. Portanto, representam
um grupo de espécies oportunísticas que se beneficiam da supressão de ambientes
nativos, ampliando espontaneamente sua área de distribuição geográfica (Alvarenga
1990, Willis 1991, Sick 1997, Willis e Oniki 2002b, Simon e Lima 2004, Simon e Ruschi
2007).
Embora a APA em questão pareça não abrigar populações de nenhuma ave ameaçada
de extinção, deve-se frisar a ocorrência de dois endemismos da Mata Atlântica (o beijaflor-rabo-branco-mirim e o teque-teque) e de 15 espécies dependentes de florestas
nativas (por exemplo, a alma-de-gato e a choquinha-de-flanco-branco), uma vez que essa
tipologia vegetacional encontra-se hoje drasticamente reduzida ao longo de todo o
Espírito Santo (Dean 1998, IPEMA 2005a). Com efeito, a APA de Praia Mole, ainda que
faunisticamente empobrecida, assume papel importante para a conservação da
diversidade biológica regional, sobretudo no que diz respeito à avifauna de ecossistemas
litorâneos.
Quando comparadas aos resultados dos estudos realizados no Parque Estadual Paulo
César Vinha (Venturini et al. 1996) e no parque industrial da CST (Cepemar, 2004), as
restingas da APA de Praia Mole carecem de várias espécies típicas desse ambiente, em
função de extinções pontuais decorrentes da pressão de caça/captura de espécimes e da
perda dos habitats naturais. Entre esses casos, enquadram-se, por exemplo, a sabiá-dapraia (Mimus gilvus), o tiê-sangue (Ramphocelus bresilius) e o curió (Sporophila
angolensis).
A sabiá-da-praia, espécie restrita às restingas, está ameaçada de extinção no Espírito
Santo, estando suas populações sujeitas ao desaparecimento em várias localidades do
estado (Simon et al. 2007a). O tié-sangue, espécie cujo macho ostenta vistosa plumagem
avermelhada, atua como importante agente dispersor de sementes, por tratar-se de uma
ave essencialmente frugívora (Sick 1997). E o curió, ave muito cobiçada pelo comércio
ilegal da fauna silvestre, em função de seu melodioso canto, possui valor bastante
apelativo em programas de conservação (Sick 1997).
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O Plano de Manejo da APA de Praia Mole, além de procurar assegurar a persistência da
avifauna ali ocorrente, deve considerar a possibilidade de implementar um programa de
reintrodução das espécies de aves que dali desapareceram, a partir de projetos técnicos
específicos para tal fim, incluindo análise da ocorrência histórica de espécies na região,
trabalhos de monitoramento de fauna, recuperação/restauração de ecossistemas naturais
e educação ambiental. O combate às espécies exóticas tem sido uma prática muito
defendida no manejo de unidades de conservação (GISP 2005, Frigotto e Serafim-Junior
2007), mas o real impacto dessas espécies sobre a biota autóctone ainda é discutível e
motivo de polêmicas (Hochberg e Gotelli 2005). Logo, recomenda-se que manejo de
espécies exóticas venha a ser analisado com cautela no que diz respeito à composição
da avifauna local.
3.2.6

MASTOFAUNA

3.2.6.1 Introdução
Um dos maiores desafios à conservação dos recursos naturais é a crescente demanda
pela população humana desses recursos. Geralmente as demandas sociais estão em
contraposição com as demandas da conservação da fauna e da flora e, cada vez mais,
áreas e habitats são perdidos para dar lugar a atividades agropecuárias e industriais
(DEAN, 1998). O crescimento demográfico e das cidades na região Sudeste foi notável.
As cidades ocuparam o lugar das florestas que foram consumidas para a geração de
energia e implantação da infraestrutura urbana. A população brasileira que ocupa as
áreas onde originalmente havia Mata Atlântica triplicou na segunda metade do século XX
(RAMBALDI & OLIVEIRA, 2003).
Algumas localidades, devido às suas especificidades, às políticas de assentamento rural e
de incentivo ao turismo, vêm atraindo migrantes e mantendo um crescimento populacional
diferenciado da tendência nacional observada. Essa concentração populacional influencia
não só os processos de fragmentação como também os padrões de ocupação do entorno
dos fragmentos e, consequentemente, os perfis de pressão antrópica exercidos sobre
eles. O adensamento populacional em áreas costeiras tem atuado de forma drástica na
fragmentação e, devido ao processo de urbanização, não é possível nenhuma
conectividade entre fragmentos remanescentes (RAMBALDI & OLIVEIRA, 2003).
No caso específico da instalação de empreendimentos em regiões de domínio da Mata
Atlântica, este quadro se torna ainda mais drástico, já que resta pouco mais de 11% de
cobertura original (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLANTICA/INPE, 2009), e abriga uma alta
diversidade (229 das 524 espécies de mamíferos que ocorrem no Brasil) e alto
endemismo (79 espécies de mamíferos) (COSTA et al., 2000).
Todo o território do estado do Espírito Santo está situado no domínio do bioma Mata
Atlântica. Proporcionalmente, este é o estado que apresenta os maiores índices de
devastação. Pastagem, café e eucalipto substituíram a maioria das áreas florestadas.
Restam apenas fragmentos que correspondem a 8,4% da floresta original. Dos 372.862
hectares de mata nativa no Espírito Santo, apenas 19,4% (72.263 hectares ou 3% do
estado) são oficialmente protegidas e com acesso público. Os 300.000 hectares restantes
constituem propriedade privada (Conservation International, 2004).
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A devastação da Mata Atlântica no Espírito Santo torna o fortalecimento das unidades de
conservação existentes, bem como a criação de novas áreas protegidas, uma das mais
altas prioridades. Entretanto, os problemas mais comuns enfrentados pelas unidades de
conservação atuais são: carência de recursos financeiros para implementar os planos de
manejo; pessoal técnico e equipamentos insuficientes para dirigir e proteger as unidades;
aproveitamento ilícito dos produtos florestais; e queimadas intencionais (Conservation
International, 2004).
Apesar das grandes ameaças, pouco ou nada é conhecido sobre as populações de
espécies-chave nas áreas protegidas ou sobre o impacto em longo prazo das áreas
urbanas vizinhas sobre suas populações. Os mamíferos, pelo grau de ameaça e pela
importância ecológica, são, portanto, importantes para avaliar tais modificações e a
qualidade do habitat em monitoramentos ambientais (PARDINI et al., 2004).
3.2.6.2 Metodologia
Para a confecção do diagnóstico de mamíferos da APA de Praia Mole, foi realizada uma
campanha de campo para a coleta de dados primários em outubro de 2009 (período
chuvoso), contemplando buscas ativas diurnas e noturnas em 07 pontos amostrais
previamente escolhidos somando 40 horas/homem de esforço amostral de campo (Figura
3.2.6.2-1).
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Figura 3.2.6.2-1: Mapa dos Pontos de Levantamento da Mastofauna.
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Diversos microambientes foram inspecionados: solo, folhiço, sub-bosque, dossel,
ambientes aquáticas, etc. As buscas noturnas foram feitas preferencialmente nas
margens dos corpos d’água, sempre com auxílio de lanterna. As buscas da ocorrência
das espécies foram realizadas diretamente (observações) ou por vestígios, como
pegadas, fezes, entre outros.
As pegadas foram identificadas utilizando-se guias de campo (BECKER & DALPONTE,
1991; ARANDA, 2000) e, em casos de eventuais dúvidas, as pegadas foram desenhadas
em folha de transparência com caneta de retroprojetor ou tomado o molde em gesso para
uma melhor comparação e identificação.
Também foi realizada a busca visual com veículo, procurando mamíferos atravessando as
ruas da região ou carcaças de animais atropelados.
O levantamento dos dados secundários contemplou entrevistas com moradores locais
para registro de espécies de mamíferos, o que foi uma forma complementar de
compilação de informações fidedignas (Figura 3.2.6.2-2).

Figura 3.2.6.2-2: Entrevista com o Sr. Victor Hugo Gasparini (84 anos de idade),
proprietário do sítio Gasparini desde 1975, situado na Rua da Pitangueira
(20º 13’19”S; 40º 12’56”W), margem da Lagoa de Carapebus.Foto © J.L.Gasparini.

O levantamento dos dados secundários contemplou a consulta de estudos recentes
realizados em áreas adjacentes, tais como a Ponta de Tubarão (EIA da Fase 7,5 milhões
de Toneladas da CST, atual Arcelor Mittal - CEPEMAR 2003), EIA da VIII Usina da VALE
(CEPEMAR, 2005), Resgate de Fauna para a implantação da VIII Usina da VALE
(CEPEMAR, 2009), além do EIA da Cidade Continental (CEPEMAR 1991).
Nenhum exemplar observado ou capturado foi coletado para fins científicos. Todos foram
identificados e soltos nos mesmos locais onde foram encontrados. A identificação foi
realizada através de consulta à literatura especializada, em que se destacam: Emmons &
Feer, 1997; Wilson & Reeder, 2005; Sunquist & Sunquist, 2002; Reis et al., 2006; Nowak,
1999; Pardini & Develey, 2004; Fonseca et al., 1996.
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A abundância de cada espécie de mamíferos não foi mensurada devido aos hábitos
fortuitos e ao baixo índice de encontros; todavia, é factível afirmar que o gambá (Didelphis
aurita) e o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) integram as espécies mais comumente
encontradas.
3.2.6.3 Resultados e Discussões
Foram diagnosticadas 23 espécies de mamíferos que estão dispostas na Tabela 3.2.6.31, juntamente com seus nomes populares e graus de ameaça e status de endemismo.
Tabela 3.2.6.3-1: Espécies de mamíferos registradas na APA de Praia Mole.
ORDEM

NOME CIENTÍFICO

AMEAÇADA DE
EXTINÇÃO

NOME POPULAR

ENDÊMICA DA
MATA
ATLÂNTICA

FEDERAL ESTADUAL

Didelphimorphia

Xenarthra

Primates

Carnivora

Rodentia

Didelphis aurita

gambá

Sim

Gracilinanus microtarsus

cuíca

Marmosa murina

cuíca

-

-

-

Marmosops incanus

catita

-

-

-

Metachirus nudicaudatus

jupati

-

-

-

-

-

-

Dasypus novemcintus

tatu-galinha

-

-

-

Dasypus septemcinctus

tatuí

-

-

-

Euphactus sexcintus

tatu-peba

-

-

-

Tamandua tetradactyla

tamanduá-mirim

-

-

-

Callithrix geoffroyi

sagui-cara-branca

-

-

Sim

Cerdocyon thous

cachorro-do-mato

-

-

-

Procyon cancrivorus

mão-pelada

-

-

-

Nasua nasua

quati

-

-

-

Eira barbara

irara

-

-

-

Akodon sp.

rato-do-chão

-

-

-

Cavia sp.

preá

Chaetomys subspinosus

ouriço-preto

Nectomys squamipes

rato-da-água

-

-

-

Oryzomys sp.

rato-do-mato

-

-

-

Sphiggurus spp.

ouriço-cacheiro

-

-

-

VU

VU

Sim

Guerlinguetus ingrami

caticoco; esquilo

-

-

-

Trinomys sp.

rato-de-espinho

-

-

-

Sylvilagus brasiliensis

tapeti; coelho

-

-

-

Legenda:
Ameaçada de Extinção = Categorias de Ameaça
VU = Vulnerável
EP = Em Perigo
FEDERAL = Lista de Espécies Brasileiras ameaçadas de Extinção (IBAMA, 2003)
ESTADUAL = Lista da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado do Espírito Santo (ESPÍRITO SANTO, 2005)

O grupo mais bem representado foi o dos representantes da ordem Rodentia com nove
espécies, seguida de Didelphimorphia, com cinco espécies.
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Também foi possível registrar, embora de forma mais rara, os carnívoros Nasua nasua e
Eira barbara que são consideradas espécies mais florestais e, por isso, seu registro
através de pegadas, fezes ou encontros visuais é mais raro.
Os carnívoros de hábitos onívoros e generalistas, como o cachorro-do-mato (C. thous)
(Figura 3.3.2.6.3-1) e o mão-pelada (P. cancrivorus) (Figura 3.3.2.6.3-2) são geralmente
comuns e muito bem adaptados em áreas alteradas; podem se deslocar a grandes
distâncias entre fragmentos florestais em busca de recursos. Podem ser raros em
algumas regiões pela perda de habitat e por serem perseguidos pela população rural em
função de atacarem animais domésticos, principalmente galinhas.

(b)

(a)

Figuras 3.2.6.3-1: (a) Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) e (b) seu rastro.
Fotos © R. C. Bianchi.

(b)

(a)

Figura 3.2.6.3-2: (a) Procyon cancrivorus (mão-pelada) e (b) seu rastro (à direita).
Fotos © R. C. Bianchi.

Em relação aos Xenarthra, as espécies tatu-galinha (Dasypus novencimctus) e o tatupeba (Euphactus sexcinctus) são comuns em áreas alteradas, entretanto, são espécies
procuradas por caçadores pela sua carne, especialmente o tatu-galinha, que pode se
tornar raro ou mesmo ser extirpado totalmente em algumas regiões em função da forte
pressão de caça.
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Em relação às espécies florestais, os primatas constituem o grupo que possui maior
dependência a esse tipo de ambiente. O sagui-da-cara-branca (Callithrix geoffroyi) (Figura
3.2.6.3-3) foi registrado na área, e apesar de possuir uma forte dependência a áreas
florestadas, se adapta a condições alteradas e pode frequentemente ser visto próximo a
habitações humanas. Entretanto, um problema grave que tem ocorrido na área é
hibridização com outras espécies de Callithrix que não são nativos do Espírito Santo e
que foram acidental ou propositalmente soltos em áreas naturais do ES.

Figura 3.2.6.3-3: Callithrix geoffroyi (sagui-da-cara-branca).
Foto © R. C. Bianchi.

 ESPÉCIES ENDÊMICAS E ESPÉCIE AMEAÇADA
Uma espécie de mamífero registrada para a área de influência consta nas listas de
espécies ameaçadas de extinção nacional (Ibama, 2003) e na lista estadual de mamíferos
ameaçados de extinção do estado do Espírito Santo (Espirito Santo, 2005): o ouriço-preto
(Chaetomys subspinosus), que é ainda espécie endêmica do bioma Mata Atlântica e
merece maior atenção conservacionista (espécie-bandeira e bioindicadora).
Outras duas espécies são endêmicas da Mata Atlântica: o sagui (Callithrix geoffroyi),
comentado anteriormente, e o gambá ou sarué (Didelphis aurita).
A respeito de desaparecimento ou redução da população de alguma espécie de
mamíferos na área estudada, não é possível afirmar pois não há dados históricos
disponíveis que indiquem tais situações.
 IMPACTOS ANTRÓPICOS PREEXISTENTES E QUE AFETAM A MASTOFAUNA
LOCAL
Muitos impactos notados na região da APA de Praia Mole afetam a fauna de forma geral.
Contudo, a maior ameaça às espécies de mamíferos é a perda de habitat que é
substituído por pastagens, áreas agricultáveis, expansão das atividades urbanas e
industriais.
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Tem sido demonstrado que a fragmentação florestal é um dos fatores de maior perda da
biodiversidade entre vários animais e vegetais (CHIARELLO, 1999). Entre os mamíferos
há um empobrecimento da diversidade em função da ausência de alguns grupos,
especialmente os que utilizam uma grande área de uso, como os carnívoros, e por não
realizarem movimentos através da matriz (área desmatada entre os fragmentos), como
alguns pequenos mamíferos, o que leva ao aumento da vulnerabilidade e à extinção das
espécies que não realizam movimentos entre os fragmentos (CHIARELLO, 1999).
Além disso, o aumento da presença humana perto de áreas florestais constitui uma
ameaça constante para a biodiversidade. As florestas costeiras, em particular, encontramse ameaçadas pelo desenvolvimento intenso e não planejado. O desenvolvimento da
zona costeira do Espírito Santo tem causado a ocupação e destruição de ecossistemas
frágeis; a poluição de rios e praias por resíduos industriais, urbanos e humanos, bem
como o desflorestamento são as principais ameaças à Mata Atlântica dessa região
(CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND, 2001).
Durante a amostragem para coleta de dados primários em outubro de 2009, foi possível
flagrar corte de vegetação e ocupação irregular ocorrendo em áreas de APP da Lagoa de
Carapebus e outras tantas edificações já feitas na mesma situação, cortando a vegetação
ciliar e não respeitando áreas de APP da Lagoa de Carapebus. A supressão da
vegetação arbórea afeta primeiramente as espécies arborícolas, como o caticoco ou
esquilo (Guerlinguetus ingrami) (Figura 3.2.6.3-4).

Figura 3.2.6.3-4: Guerlinguetus ingrami (caticolo ou esquilo).
Foto © J. L. Gasparini.

Outro impacto observado a todo o momento é o lançamento de resíduo doméstico (lixo) e
esgoto, que contaminam a água e o solo, exercendo pressão sobre as espécies com
maior exigência de qualidade ambiental. Algumas propriedades lançam dejetos de criação
de suínos e aves diretamente na Lagoa de Carapebus, contaminando e eutrofizando a
água. Além disso, o lixo atrai espécies domésticas, que acabam por transmitir doenças
para espécies silvestres e vice-versa.
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Cabe frisar que, nas entrevistas, outras nove espécies foram elencadas como já
ocorrentes na região em tempos passados, mas que atualmente parecem estar
localmente extintas, principalmente pelo aumento da pressão de caça (um dos grandes
impactos aos mamíferos – ver discussão detalhada em Chiarello, 2000) e/ou
afugentamento graças ao aumento na ocupação e consequente fragmentação dos
ambientes naturais (ver discussão detalhada em Bierregaard et al., 1992; Fonseca 1985 e
1989 e Olfers, 2002). As espécies alvos de caça e que estão localmente extintas segundo
as pessoas entrevistadas são: a preguiça (Bradypus variegatus), o macaco-prego (Cebus
nigritus), o jupará ou macaco-da-noite (Potus flavus), a lontra (Lontra longicaudis), os
gatos-do-mato (Leopardus spp. e Puma spp.), os veados (Mazama spp.), a paca
(Cuniculus paca), a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) e a cutia (Dasyprocta agouti).
Deve-se lembrar que durante as observações de campo foram encontradas trilhas no
meio da mata ciliar da Lagoa de Carapebus contendo muitos puleiros e armadilhas
artesanais (Figura 3.2.6.3-5) (evidências de caça intensa na área).

Figura 3.2.6.3-5: Armadilha encontrada na mata ciliar
da Lagoa de Carapebus, evidenciando a atividade de
caça na área. Foto © O. J. Pereira.

Faz-se necessário implantar uma forma eficaz de fiscalização em conjunto com a
comunidade para coibir a caça, além de um programa de educação ambiental para
crianças moradoras do entorno e programa de monitoramento faunístico de longo prazo.
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3.3

FAUNA E FLORA

3.3.1 DIVERSIDADE, RIQUEZA, ABUNDÂNCIA.
A Figura 3.3.1-1 apresenta os trechos amostrados indicando a diversidade, riqueza e
abundância (densidade) de espécies vegetais naquela floresta como analisados na
estrutura das comunidades inseridas na área investigada. Os trechos onde ocorreu maior
riqueza florística em sua maioria coincidiram com os trechos de maior diversidade,
havendo uma correlação positiva (Figura 3.3.1-2) com valor de R2 = 0,9073.
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Figura 3.3.1-1: Mapas das estações amostrais e sua Diversidade.
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Figura 3.3.1-2: Linha de Tendência entre a Riqueza e Diversidade na
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas na APA de Praia
Mole, município de Serra/ES.

Comparando pela linha de tendência entre a diversidade e densidade (Figura 3.3.1-3),
pode-se inferir que a correlação é negativa, com valores extremamente dispersos, como
indica R2 = 0,017, não havendo, com isto, uma relação no caso que pudesse ser feita
alguma inferência, já que, por exemplo, a área com o mais alto número de indivíduos
apresentou o mais alto número de espécies, mas o segundo maior número de indivíduos
apresentou o menor número de espécies.
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Figura 3.3.1-3: Linha de Tendência entre a Diversidade e Densidade na Floresta Ombrófila Densa
de Terras Baixas na APA de Praia Mole, município de Serra/ES.
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3.3.2 HABITATS CRÍTICOS
No mapeamento de habitats críticos (Figura 3.3.2-1) foram considerados para este fim
apenas os trechos onde o esgoto é lançado para o interior da floresta, aterros e
desmatamento. Tal opção foi em função de que toda a área, sem exceção, pode ser
enquadrada como crítica não só em relação a estas interferências, mas também por estar
inserida no interior de uma grande aglomerado urbano, com trilhas que permitem acesso
a diferentes pontos dos bairros, além daquelas utilizadas para acesso ao lago, onde são
desenvolvidas atividades de pesca e mesmo para banho. Estas intervenções
potencializam os perigos de incêndios, deposição de lixo, extração de lenha, coleta de
espécies vegetais com potencialidades para o homem, apreensão de animais, dispersão
animais de seus hábitats, alterando assim a organização e funcionamento da vegetação e
consequentemente a sua biodiversidade.
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Figura 3.3.2-1: Mapa de Habitats Críticos.
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3.3.3 RELACIONAMENTO FAUNA X FLORA
Os mais importantes mecanismos de dispersão de sementes em florestas tropicais são
desempenhados por animais. Entre eles, os vertebrados atuam como principais agentes
de dispersão (CHARLES-DOMINIQUE, 1993). Vários grupos de vertebrados podem atuar
como dispersores de sementes. Aves e mamíferos são os mais importantes e possuem
um papel fundamental na dinâmica e estrutura das populações de plantas neotropicais, de
acordo com os trabalhos de Tabarelli e Peres (2002), Silva e Tabarelli (2001), Traveset
(1998) e Wunderle (1997).
Os carnívoros presentes na área, como o cachorro-do-mato (C.thous), o mão-pelada (P.
cancrivorus) e o quati (N. Nasua) são onívoros e consomem uma grande variedade de
frutos, podendo atuar como importantes dispersores de sementes e também de
artrópodes, o que pode ser fundamental no controle de alguns insetos, especialmente de
coleópteros, de acordo com Langguth, 1975; Bisbal e Ojasti, 1980; Berta, 1982; Motta
Júnior, 1994.
Além dos carnívoros, outras espécies podem desempenhar o importante papel de
dispersor de sementes. Morcegos, por exemplo, são considerados os dispersores mais
eficientes, mas além deles, também podem ser incluídos, o gambá (D. aurita) e os
primatas.
Dessa forma, a perda de habitats importantes para essas espécies não só implicará a
perda direta de espécies, mas também os processos ecológicos envolvidos, como
dispersão de sementes que podem ter importante papel na recuperação de áreas
degradadas e no controle de pragas através da predação de espécies que podem ser
economicamente importantes, como por exemplo, pragas que atacam culturas agrícolas.
As espécies que foram elencadas como espécies-chave podem, em sua totalidade, ser
indicadas como importantes para grupos animais, principalmente para a avifauna, em
função de seus frutos serem apreciados pelas aves (ANGEL-OLIVEIRA 1999).
Allagoptera arenaria tem seus frutos comidos por pequenos roedores, em função de seu
diminuto tamanho (LORENZI 1996), considerando a maioria das palmeiras, e por
observação pessoal pelo cachorro-do-mato. Pequenos mamíferos utilizam também frutos
de Eschweilera ovata e Swartzia simplex. Macacos são apreciadores do exsudado de
Anacardiaceae (CAVALCANTI 2002), que na área é representada por Tapirira guianensis.
Na Restinga, Passiflora mucronata atrai, no período noturno, morcegos, que fazem a
polinização desta espécie (SAZIMA & SAZIMA 1978). Este grupo animal, segundo
Gardner (1977), é responsável por dispersar na região neotropical pelo menos 96 gêneros
de 49 famílias de plantas. Espécies de Passiflora são polinizadas por diferentes grupos
animais, incluindo beija-flores e insetos, como demonstra o levantamento realizado por
Storti (2002).
No diagnóstico dos grupos faunísticos, a questão da fauna e flora foi relacionada, e suas
considerações constam nos relatórios de cada grupo faunístico.
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3.4

OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA

Os dados apresentados a seguir se baseiam em estudos técnicos realizados pela Vale,
ArcelorMittal Tubarão, Projeto Tamar, além de trabalhos científicos publicados em
periódicos e congressos. De acordo com estas informações, foi realizado o inventário da
biota marinha, considerando as comunidades planctônicas, bentônicas, nectônicas,
cetáceos e quelônios.
A caracterização dessas comunidades baseou-se no levantamento dos dados atualmente
disponíveis na literatura, incluindo considerações específicas sobre cada comunidade,
além da identificação das espécies chave, as indicadoras da qualidade ambiental, as de
interesse econômico e/ou científico, as raras, as endêmicas, além daquelas ameaçadas
de extinção. Considerou-se nesse levantamento a área da baía do Espírito Santo e a
zona costeira adjacente, além da baía de Vitória.
3.4.1 COMUNIDADES PLANCTÔNICAS
Para o diagnóstico das comunidades planctônicas foram analisados os trabalhos
disponíveis desde a década de 80, que marcaram o início dos estudos na região, até o
presente momento, entre eles, aqueles produzidos e publicados sob a forma de trabalhos
científicos ou de relatórios técnicos.
A seguir, será apresentado o levantamento bibliográfico realizado para a comunidade
planctônica, especificando os trabalhos relativos às comunidades fitoplanctônicas,
zooplanctônicas e ictioplanctônicas. A localização dos pontos investigados encontra-se na
Figura 3.4.1-1.
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Figura 3.4.1-1: Mapa de localização dos Pontos de Estudo de Fitoplâncton, Zooplâncton e Ictioplâncton.
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 FITOPLÂNCTON
Os estudos com o fitoplâncton se iniciaram no ano de 1986, quando a companhia Vale do
Rio Doce realizou a caracterização e começou a monitorar o fitoplâncton da baía do
Espírito Santo, e se estenderam até o presente momento, completando mais de 20 anos
de monitoramento (CEPEMAR, 2007). No mesmo ano, Bonecker et al. (1987) avaliaram a
distribuição espaço-temporal do fitoplâncton. No ano de 1998, a Prefeitura Municipal de
Vitória elaborou um estudo de Declaração de Impactos Ambientais - DIA - dentro do
projeto “Proteção e Recuperação da Praia de Camburi, Vitória, Espírito Santo”.
Na baía de Vitória, os estudos se iniciaram a partir do ano de 1997. Entre 1997 e 1999
foram realizadas coletas trimestrais em 10 pontos ao longo do canal da Passagem e baía
de Vitória para avaliar a composição qualiquantitativa do fitoplâncton (DIAS Jr. et al.,
2000). Figueiredo (2000) estudou a comunidade fitoplanctônica em dois pontos do trecho
final do canal da Passagem. Já Lucas (2002) avaliou a influência do fitoplâncton e dos
nutrientes originários de uma estação de tratamento de esgoto sobre o sistema estuarino
do canal da Passagem. Recentemente, Schaeffer e Dias-Junior (2005) estudaram a
distribuição espacial qualiquantitativa do fitoplâncton no canal da passagem, baía de
Vitória e baía do Espírito Santo.

 ZOOPLÂNCTON
Os estudos com zooplâncton se iniciaram em meados da década de 1980, com a
caracterização e o monitoramento do zooplâncton juntamente com os estudos do ictio e
fitoplâncton da baía do Espírito Santo. Em 1986 foi realizado um estudo da distribuição
espacial e temporal do zooplâncton na baía do Espírito Santo (BONECKER et al., 1987)
e, dando continuidade às coletas até 1988, foram estudadas a composição e distribuição
do zooplâncton (BONECKER et al., 1991) e a utilização da espécie Acartia lilljeborgi
(Copepoda) como indicadora de área de contaminação crônica (DIAS, 1995).
No mesmo ano, Dias (1994) avaliou a distribuição e variação espaço-temporal dos
copépodes na baía do Espírito Santo. No ano de 1998, a Prefeitura Municipal de Vitória
elaborou um estudo de Declaração de Impactos Ambientais - DIA - dentro do projeto
“Proteção e Recuperação da Praia de Camburi, Vitória, Espírito Santo”. Recentemente, na
mesma área, Sterza et al. (2005) realizaram uma análise comparativa dos últimos 18 anos
para o zooplâncton.
Já na baía de Vitória, entre os anos de 1997 e 1999, Sterza et al. (2000) estudaram sobre
a distribuição dos quetognatos na baía de Vitória e no canal da Passagem. Em 1999,
Loureiro et al. (1999) descreveram as alterações morfológicas no copépode Acartia
lilljeborgi. Estudos mais recentes foram realizados na mesma área, onde Sterza (2002) e
Sterza & Loureiro Fernandes (2006a) estudaram a composição qualiquantitativa do
zooplâncton.
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 ICTIOPLÂNCTON
A caracterização e o monitoramento do ictioplâncton da baía do Espírito Santo se
iniciaram ao mesmo tempo em que os estudos do zoo e fitoplâncton, e perduram até os
dias de hoje.
Na baía de Vitória destacam-se os estudos de Almeida et al. (2000) e Joyeux et al.
(2004), os quais, durante os anos de 1999 e 2000, realizaram coletas durante a noite em
maré enchente a fim de estudar a migração das larvas ictioplanctônicas no estuário.

 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONHECIMENTO DO PLÂNCTON
Até o início da década de 90, a maioria dos trabalhos produzidos sobre a composição e
ecologia do fitoplâncton, zooplâncton e ictioplâncton estava concentrada na região
costeira da baía do Espírito Santo. A partir de 1997, estudos foram desenvolvidos na
região de Vitória e contêm informações sobre a composição e a abundância desses
grupos planctônicos.
De forma geral, para toda comunidade planctônica, as variações quantitativas e
qualitativas na região estão fortemente associadas aos processos físicos costeiros, como
vazão de rios, lançamento de nutrientes, e aos processos climáticos, como ocorrência de
chuvas, os quais influenciam o plâncton na região.
O fitoplâncton da baía do Espírito Santo apresenta elevados valores de abundância, fato
ocasionado pela maior influência continental no interior da baía e nas áreas mais
próximas à costa, com grande contribuição de algas de origem estuarina (CEPEMAR
2007). Os grupos de algas mais representativos na composição quantitativa do
fitoplâncton são os fitoflagelados, as clorofíceas, as cianofíceas, as diatomáceas e as
criptofíceas, sendo que as clorofíceas e criptofíceas predominaram na maioria dos
levantamentos (PMV, 1998; SCHAEFFER & DIAS-JUNIOR, 2005). As clorofíceas e
cianofíceas são principalmente de origem continental e mostram a influência estuarina na
área de monitoramento, sendo as clorofíceas o principal grupo. As criptofíceas são típicas
de águas costeiras e estuarinas, enquanto os fitoflagelados e diatomáceas são típicos de
ambientes marinhos. Com relação à escala de tamanho, o nanoplâncton (<20 μ)
predomina amplamente sobre o microfitoplâncton (>20µ) (PMV, 1998; CEPEMAR 2007).
O fitoplâncton da baía de Vitória apresenta uma diversidade baixa, e a sua composição é
influenciada pelo aumento do volume de água lançada pelos rios. Os grupos mais
representativos são: clorofíceas, diatomáceas e dinoflagelados (DIAS Jr. et al., 2000). A
baía do Espírito Santo, por ser o local de encontro das águas provenientes da baía de
Vitória e canal da Passagem, assim como de espécies fitoplanctônicas de origem fluvial
ou marinha, apresenta uma similaridade de classes encontradas nesses dois locais
(SCHAEFFER & DIAS-JUNIOR, 2005).
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Entre as espécies consideradas como características de águas costeiras encontram-se as
diatomáceas Cyclotella sp., Pseudo-nitzschia spp., Pseudo-nitzschia “delicatissima”,
Skeletonema costatum e Thalassionema nitzschioides. Espécies do fitoplâncton
indicadoras das águas oligotróficas transportada pela Corrente do Brasil encontradas na
região são: Rhizosolenia calcaravis, R. alata, R. setigera.
Com relação à comunidade zooplanctônica, o maior número de espécies e densidades
pertence aos grupos dos copépodes. A dominância de Copepoda em águas tropicais no
oeste do atlântico tem sido descrita por Boltovskoy (1981; 1999) e as espécies mais
abundantes encontradas no presente trabalho estão associadas com as águas da
corrente tropical do Brasil (BJONBERG, 1981). Entre os taxa encontrados, a maioria é
característica de ambientes costeiros com forte influência continental. Entre as espécies
mais abundantes estão as típicas de ambientes estuarinos (BOLTOVSKOY, 1981; 1999)
como Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa e Parvocalanus crassirostris. Espécies de áreas
costeiras são abundantes, como, Paracalanus parvus, Euterpina acutifrons e Temora
turbinata. Outras espécies de Copepoda encontradas são típicas de sistemas oceânicos,
como é o caso de Farranula gracilis, Subeucalanus subtenuis, Centropages velificatus,
Acrocalanus longicornis e Corycaeus giesbrechti. Outros grupos encontrados, como
larvas de Decapoda, Appendicularia (Oikopleura dioica) e Chaetognatha (Sagitta friderici)
também são típicos de ambientes costeiros.
Na baía do Espírito Santo são encontrados os Filos: Cnidaria, Ctenophora, Bryozoa,
Echinodermata, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Chaetognata e Chordata. As
espécies Acartia lilljeborgi, Acartia tonsa Paracalanus parvus, Temora turbinata,
Paracalanus quasimodo, Parvocalanus crassirostris, Oithona hebes e Corycaeus
speciosus e o Gastropoda Creceis acicula são os organismos mais representativos nesta
região (BONECKER et al., 1987; CEPEMAR, 2007; DIAS, 1994; PMV, 1998; STERZA et
al., 2005).
Já na baía de Vitória são observados os seguintes grupos: Copepoda, Appendicularia,
Pteropoda, Ictioplâncton, Decapoda, Bryozoa, Bivalve, Polychaeta, Cirripedia, Mysidacea,
Luciferidae, Euphausiacea, Cumacea, Cladocera, Rotifera, Ostracoda, Isopoda,
Amphipoda, Scyphozoa, Hydrozoa, Sifonofora, Ctenophora, Chaetognatha, Salpidae,
Ascidiacea, Stomatopoda, Nematoda, Echinodermata, Phoronida, Acarina e Foraminifera.
49 espécies de Copepoda já foram identificadas, sendo Acartia lilljeborgi, A. tonsa,
Temora turbinata, Oithona hebes, O. oculata, Paracalanus quasimodo e Parvocalanus
crassirostris as mais representativas (STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006a).
Dentre os cladóceros, a espécie Penilia avirostris é tipicamente costeira, já tendo sido
assinalada para vários ecossistemas: baía de Guanabara (SCHUTZE & RAMOS, 1987;
NOGUEIRA et al., 1989; VALENTIN et.al., 1999), baía de Ilha Grande (COELHOBOTELHO et al., 1999), estuário do rio Mucuri (BONECKER, 1995), estuário do rio
Paraíba do Sul (STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006b), entre outros.
Pseudevadne tergestina é característica de águas quentes e indicadoras de Água
Tropical. Entretanto, podem ocorrer até a 600m de profundidade. Pleopis polyphemoides
e Pseudevadne tergestina estão associadas a águas quentes, baixa salinidade e com
clorofila-a (BOLTOVSKOY, 1981).
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Para os Decapoda, a presença de pós-larvas de braquiúros, principalmente siris, reflete o
modelo de exportação de larvas dos estuários com desenvolvimento em regiões costeiras
e oceânicas. As larvas de siri podem desenvolver-se até 200 km da costa com posterior
retorno (McCONAUGHA, 1988), como estratégia de maximização da sobrevivência.
Os Chaetognatha são exclusivamente marinhos e apresentam ampla distribuição nos
oceanos. As espécies Sagitta enflata, Sagitta decipiens, Sagitta friderici, vêm sendo
assinaladas como as mais abundantes (VANNUCCI & HOSOE, 1952; COSTA & PRANDI,
1971; MONTEIRO-RIBAS & MUREB, 1989). S. enflata é indicadora de Água Tropical
(BARTH, 1964), preferindo águas quentes e de altas salinidades (ALMEIDA-PRADO,
1961; MCLELLAND, 1989), sendo mais comum em ambiente nerítico. S. friderici e Sagitta
minima são características de regiões neríticas e de plataforma (FURNESTIN, 1957;
MCLELLAND, 1989), sendo S. friderici a mais representativa nessa região do litoral
brasileiro. A espécie Sagitta decipiens é considerada mesopelágica, enquanto Sagitta
hispida é tropical de áreas esteno-halinas (BOLTOVSKOY, 1981).
Para os apendiculárias, as espécies Oikopleura dioica, Oikopleura longicauda são
encontradas mais na superfície que no fundo. Oikopleura dioica é uma espécie
característica de regiões neríticas e de águas costeira e tropical.
Dentre a classe Thaliacea, a espécie Thalia democratica é considerada indicadora de
Água Tropical (BARTH, 1964), cosmopolita, característica de águas quentes, sendo a
mais abundante da família Salpidae. Doliolum nationalis é a espécie da família Doliolidae
mais comum no Oceano Atlântico, ocorrendo ao longo de todo o litoral brasileiro e é
cosmopolita de águas quentes (ESNAL, 1999a).
A maior abundância de organismos zooplanctônicos na região da baía do Espírito Santo e
Vitória é encontrada na primavera e no verão, padrão comum em sistemas costeiros
brasileiros, onde o verão é a época de maior abundância zooplanctônica, devido à maior
disponibilidade de nutrientes nas águas costeiras (DIAS, 1994; STERZA, 2002).
Na baía de Vitória já foi registrada a ocorrência de um copépode exótico, Bestiolina sp.,
vindo provavelmente por água de lastro. Esta espécie já se estabeleceu e faz parte da
comunidade dominante (STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006a).
Em relação ao ictioplâncton, a área estudada apresenta grande variabilidade de espécies
de larvas de peixes com hábitos muito variados. A maioria dos táxons identificados é
típica de sistemas costeiros e estuarinos, que comumente usa os estuários e zonas de
praia como área de alimentação de larvas e juvenis (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978,
1980, 2000; MENEZES & FIGUEIREDO, 1980, 1985). Esses ambientes apresentam
características semelhantes e funcionam como “berçários” para as larvas de peixes, pois
fornecem alimento em abundância e proteção.
Observa-se um predomínio de famílias de larvas pelágicas, em que as mais abundantes
são da família Engraulidae, Blennidae, Sciaenidae, Clupeidae, Gobiidae (Microgobius
meeki), Gerreidae, Haemulidae e das espécies Scartella aff. cristata, Labrisomus sp.,
Leptocephali sp., Chloroscombrus chrysurus, Stellifer sp.(CEPEMAR, 2007, PMV, 1998;
ALMEIDA et al., 2000 e JOYEUX et al., 2004).
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Dentre as larvas de peixes encontradas, as famílias Blenniidae e Labrisomidae possuem
distribuição tipicamente nerítica (BASSANI et al., 1999). Os peixes dessas famílias, como
o Scartella aff. cristata (maria-da-toca) e o Labrisomus sp. são típicos de ambientes
recifais. As demais famílias, como Clupeidae (sardinhas) ocorrem também em baías e
estuários. Segundo Yáñez-Arancibia (1986), muitas espécies marinhas e estuarinas,
como exemplo, a família Clupeidae, procuram as águas costeiras para realizarem sua
reprodução. De acordo com Matsuura (1977) a família Clupeidae desova
preferencialmente do início de primavera até final de verão, atingindo sua maior
densidade nos meses de dezembro e janeiro.
Os Engraulidae são conhecidos como manjubas e sardinhas-boca-torta e possuem hábito
de vida epipelágico. A desova e o ciclo de vida desses organismos dependem da
intensidade de penetração de águas subtropicais acima do fundo na plataforma
continental e a formação de áreas de retenção ou estabilidade na coluna d’água
(FREITAS & MUELBERT, 2004). Apresentam ampla distribuição geográfica, sendo
encontradas predominantemente em águas tropicais e subtropicais das Américas em
regiões costeiras semiabertas, como baías, as quais funcionam como berçários (SILVA et
al., 2003).
Não foram registradas famílias de larvas de peixes raras ou endêmicas dessa região.
Entretanto, a espécie Hippocampus reidi Ginsgurg, 1933 (cavalo-marinho) aparece na
Lista Estadual da Fauna Ameaçada de extinção (IEMA, 2005) classificada como
“Vulnerável”. Deve-se destacar a relevância das larvas mesopelágicas, que apesar de não
terem valor para consumo, são consideradas um elo trófico importante no mar e podem
representar uma fonte potencial para a exploração humana.
Apresenta-se a seguir, nas Tabelas 3.4.1-1, o inventário taxonômico dos organismos
planctônicos (fitoplâncton, zooplâncton e ictioplâncton).

CPM RT 002/10
Setembro/11

485

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(Apa) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Tabela 3.4.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os
táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (IEMA, 2005).
FITOPLÂNCTON
DINOPHYTA
Dinophyceae
Ceratium furca Ehrenberg
Ceratium hircus Schröder
Ceratium longinum Karsten
Ceratium tripos (Müller) Nitzsch
Dinophysis acuminata Cleparéde & Lachmann
Dinophysis minutis Saville-Kent
Dinophysis caudata Saville Kent
Dinophysis punctata Jörgensen
Dinophysis spp Ehrenberg
Gymnodinium sp.1
Prorocentrum micans Ehrenberg
Prorocentrum triangulatum Martin
Protoperidinium cerasus (Paulsen) Balech
Protoperidinium claudicans (Pulsen) Balech
Protoperidinium depressum (Bailey)
Protoperidinium pentagonum (Gran) Balech
Protoperidinium divergens (Ehrenberg)
Protoperidinium oceanicum (Vanhöfen) Balech
Protoperidinium ovatum (Pouchet) Balech
Protoperidinium cf pallidum (Ostenfeld) Balech
Protoperidinium sp.1
Protoperidinium sp.2
Protoperidinium sp.3
Protoperidinium sp.4
CHROMOPHYTA
Bacillariophyceae (diatomáceas)
Actinoptychus splendens (Chadbolt)
Amphiprora alata Kützing
Anomeoneis serians (Brébisson)
Asterionella japonica Cleve
Bacillaria paradoxa Gmel. (= Nitzschia paradoxa)
Bacteriastrum delicatulum Cleve
Bacteriastrum hyalinum (Launder)
Bellerochea malleus (Brightwell)
Biddulphia aurita (Lyngbye) Brebisson & Godey
Biddulphia longicruris Greville
Biddulphia mobiliensis Bailey
Biddulphia obtusa Kützing
Biddulphia pulchella Gray
Biddulphia tridens Ehrenberg
Cerataulina pelagica (Cleve) Hendey
Chaetoceros affinis Lauder
Chaetoceros atlanticus Cleve
Chaetoceros coarctatus Lauder
Chaetoceros curvisetus Cleve
Chaetoceros decipiens Cleve
Chaetoceros diadema (Ehren.) Gran
Chaetoceros eibenii (Grunow)
Chaetoceros lorenzianus Grunow
Chaetoceros mitra (Bailey) Cleve
Chaetoceros peruvianus Brightwell
Chaetoceros socialis Launder
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Tabela 3.4.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os
táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (IEMA, 2005). Continuação.
Chaetoceros sp.1
Chaetoceros sp.2
Chaetoceros sp.3
Chaetoceros sp.4
Chaetoceros sp.5
Compylodiscus sp.
Coconeis sp.
Corethron hystrix Hensen
Coscinodiscus lineatus Ehrenberg
Coscinodiscus centralis Ehrenberg
Coscinodiscus marginatus Ehrenberg
Cyclotella kutzingiana Thwaites
Cymbella minuta Hilse ex. Rabenhorst
Cymbella tumida (Brébisson) Van Heurck
Cymbella sp.
Denotula pumila (Castracane) (= Schrodella delicatula)
Diploneis bombus (Ehrenberg)
Diploneis crabo Ehrenberg
Diploneis sp 1 Cleve
Diploneis sp 2 Cleve
Ditylum brightwelli (West)
Eucampia cornuta (Cleve)
Grammatophora marina (Lyngbye) Kützing
Gyrosigma sp1
Gyrosigma balticum (Ehrenberg) Cleve
Gyrosigma fasciola (Ehrenberg) Cleve
Hemiaulus membranaceus Cleve
Hemiaulus sinensis Greville
Lauderia annulata Cleve (= Lauderia borealis)
Leptocylindrus danicus Cleve
Licmophora sp Agardh
Melosira moniliformis (O. Muller)
Melosira nummuloides Agardh
Melosira sulcata (Ehrenberg) Kützing
Melosira varians Agardh
Navicula sp1
Navicula sp2
Navicula sp3
Navicula sp4
Navicula sp5
Nitzschia acicularis W. Smith
Nitzschia closterium (Ehrenberg)
Nitzschia longissima (Brébisson) Grunow
Nitzschia longissima var. reversa
Nitzschia panduriformis Gregory
Nitzschia seriata Cleve
Nitzschia sp 1 Hassall
Nitzschia sp 2 Hassall
Pennales sp1
Pennales sp2
Pennales sp3
Pennales sp4
Pennales sp5
Pennales sp6
Pennales sp7
Pennales sp8
Pennales sp9
Pennales sp10
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Tabela 3.4.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os
táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (IEMA, 2005) Continuação.
Pennales sp11
Pennales sp12
Pennales sp13
Pennales sp14
Pennales sp15
Pennales sp16
Pinnularia sp1
Pinnularia sp2
Pleurosigma elongatum W. Smith
Pleurosigma normanii Ralfs
Pleurosigma sp W. Smith / Gyrosigma sp Hassall (1)
Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve)
Rhabdonema punctatum (Harvey & Bailey) Stodder
Rhizosolenia alata Brightwell
Rhizosolenia calcaravis Schultze
Rhizosolenia delicatula Cleve
Rhizosolenia fragilissima Bergh
Rhizosolenia robusta Norman
Rhizosolenia setigera Brightwell
Rhizosolenia shrubsolei Cleve (= Rhizosolenia imbricata var. shrubsole)
Rhizosolenia stolterfothi H. Péragallo
Skeletonema costatum (Greville)
Stephanopyxis palmerians (Greville)
Sternopterobia intermedia (Lewis)
Surirella fastuosa var. recedens Schmidt
Surirella febigerii Lewis
Surirella striatula Turpin
Surirella sp
Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg
Tabellaria sp
Thalassionema nitzschioides Grunow
Talassiosira decipens Grunow
Thalassiosira subtilis (Ostenfeld)
Thalassiothrix frauenfeldi Grunow
Triceratium antediluvianum (Ehrenberg) Grunow
Triceratium favus Ehrenberg
HAPTOPHYTA
Prymnesiophyceae (cocolitoforídeos)
Cocolitoforideo sp1
Cocolitoforideo sp2
Coccolithus sp Schwarz
CHLOROPHYTA
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Turpin
Chlorella cf minutissima Fott et Nováková
Chlorella sp1
Closteriopsis acicularis (G. M. Smith) Belcher & Swale
Chlorococcales sp1
Chlorococcales sp2
Chlorococcales sp3
Chlorococcales sp4
Chlorococcales sp5
Chlorococcales sp6
Chlorococcales sp7
Chlorococcales sp8
Chlorococcales sp9
Chlorococcales sp10
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Tabela 3.4.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os
táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (IEMA, 2005). Continuação.
Chlorococcales sp11
Chlorococcales sp12
Chlorococcales sp13
Chlorococcales sp14
Kirchneriella lunaris (Kirchner) Möbius
Koliella sp
Monoraphidium contortum (Thur.) Komárkova- Legnerova
Monoraphidium irregulare (C. M. Smith) Komárkova- Legnerova
Monoraphidium sp
Oedogonium sp
Pediastrum duplex Meyn
Scenedesmus bicaudatus (Hansgirg) Chodat
Scenedesmus bijugus (Turpin) Kützing
Scenedesmus denticulatus Lagerheim
Scenedesmus opoliensis Richter
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson
Tetraëdron trigonum (Nägeli) Hansgirg
CRYSOPHYTA
Dictyochophyceae
Dyctiocha fibula Ehrenberg
Chrysophyceae
Mallomonas sp
Cryptophyceae
Criptofícea sp1
Criptofícea sp2
Criptomonas sp1
Criptomonas sp2
Criptomonas sp3
Criptomonas sp4
Criptomonas sp5
Criptomonas sp6
Zygenemaphyceae
Closterium sp
CYANOPHYTA
Cyanophyceae
Lynbya sp1
Merismopedia glauca (Ehrenberg) Naegeli
Merismopedia tenuissima Lammermann
Merismopedia sp1
Oscillatoria sp1
Oscillatoria sp2
Synechocystes aquatilis Sauvageou
EUGLENOPHYTA
Euglena acus Ehrenberg
Euglena sp1
Euglena sp2
Euglena sp3
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Tabela 3.4.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os
táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (IEMA, 2005). Continuação.
FITOFLAGELADOS
Fitoflagelado sp1
Fitoflagelado sp2
Fitoflagelado sp3
Fitoflagelado sp4
Fitoflagelado sp5
Fitoflagelado sp6
Fitoflagelado sp7
Fitoflagelado sp8
Fitoflagelado sp9
Fitoflagelado sp10
Fitoflagelado sp11
Fitoflagelado sp12
Fitoflagelado sp13
Fitoflagelado sp14
Fitoflagelado sp15
Fitoflagelado sp16
Fitoflagelado sp17
ZOOPLÂNCTON
Filo Sarcomastigophora
Classe Granuloreticulosea
Ordem Foraminiferida
Classe Acantharea
Classe Polycystinea
Filo Rotifera
Filo Cnidaria
Classe Hydroidomedusae
Classe Siphonophora (sifonóforos)
Lensia sp (Keferstein & Ehlers, 1860)
Muggiaea kochi (Will, 1844)
Filo Ctenophora
Filo Nematoda
Filo Annelida
Classe Polychaeta
Filo Mollusca
Classe Gastropoda
Ordem Thecosomata (Pteropoda)
Cresseis acicula Rang
Ordem Mesogastropoda
Classe Bivalvia
Filo Phoronida (lofoforados)
Filo Arthropoda
Subfilo Crustacea
Classe Branchiopoda (Cladocera)
Ordem Ctenopoda (=Sidoidea)
Família Sididae
Penilia avirostris Dana, 1852
Ordem Onycopoda (=Polyphemoidea)
Família Podonidae
Pleopis polyphemoides (Leuckart, 1859)
Pseudevadne tergestina (Claus, 1877)
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Tabela 3.4.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os
táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (IEMA, 2005). Continuação.
Classe Copepoda
Ordem Calanoida
Família Acartiidae
Acartia lilljeborgi Giesbrecht, 1892
Acartia tonsa Dana, 1948
Família Calanidae
Undinula vulgaris Dana, 1849
Família Centropagidae
Centropages furcatus Bjornberg, 1963
Centropages velificatus (Oliveira, 1947)
Família Clausocalanidae
Clausocalanus furcatus (Brady, 1883)
Família Eucalanidae
Subeucalanus pileatus (Giesbrecht, 1888)
Subeucalanus subtenuis (Giesbrecht, 1888)
Família Lucicutiidae
Lucicutia flavicornis (Claus, 1863)
Lucicutia longicornis (Claus, 1863)
Família Paracalanidae
Acrocalanus longicornis Giesbrecht, 1888
Bestiolina sp (Sewell, 1912)
Calocalanus pavoninus Farran, 1936
Paracalanus aculeatus Giesbrecht, 1888
Paracalanus nanus Sars, 1907
Paracalanus parvus (Claus, 1863)
Paracalanus quasimodo Bowman, 1971
Parvocalanus crassirostris (Dahl, 1894)
Família Pontellidae
Calanopia americana Dahl, 1894
Labdocera fluviatilis Dahl, 1894
Labidocera sp
Pontellina plumata (Dana, 1853)
Família Pseudodiaptomidae
Pseudodiaptomus acutus (Dahl, 1894)
Pseudodiaptomus marshi Wright, 1936
Pseudodiaptomus richardi Dahl, 1894
Família Temoridae
Temora stylifera (Dana, 1849)
Temora turbinata (Dana, 1849)
Temoropia mayumbaensis Scott, 1894
Ordem Cyclopoida
Família Oithonidae
Oithona hebes Giesbrecht, 1891
Oithona nana Giesbrecht, 1892
Oithona oculata Farran, 1913
Oithona oswaldocruzi Oliveira, 1945
Oithona plumifera Baird, 1843
Oithona setigera (Dana, 1849)
Oithona similis Claus, 1863
Família Clausididae
Hemicyclops thalassius Vervoort & Ramirez, 1966
Ordem Poecilostomatoida
Família Corycaeidae
Corycaeus amazonicus Dahl, 1894
Corycaeus giesbrechti Dahl, 1894
Corycaeus speciosus Dana, 1849
Farranula gracilis (Dana, 1853)
Farranula rostrata (Claus, 1863)
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Tabela 3.4.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os
táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (IEMA, 2005). Continuação.
Família Oncaeidae
Oncaea curta Sars, 1916
Oncaea media Giesbrecht, 1891
Oncaea mediterranea (Claus, 1863)
Oncaea scottodicarloi Heron & Bradford-Grieve, 1995
Oncaea venusta Philippi, 1843
Família Sapphirinidae
Sapphirina sp
Ordem Harpacticoida
Família Clytemnestridae
Clytemnestra rostrata (Brady, 1883)
Clytemnestra scutellata Dana, 1847
Família Euterpinidae
Euterpina acutifrons (Dana, 1847)
Família Ectinosomatidae
Macrosetella gracilis (Dana, 1847)
Microsetella norvergica Boeck, 1864
Microsetella rosea Dana, 1847
Família Miraciidae
Miracia efferata Dana, 1849
Família Longipediidae
Longipedia minor T. Scott and A. Scott, 1893
Longipedia coronata Claus, 1863
Ordem Monstrilloida
Cimabassoma gracilis Thompson, 1887
Cimbassoma rigidum Thompson, 1887
Classe Cirripedia
Classe Ostracoda
Classe Malacostraca
Ordem Cumacea
Ordem Amphipoda
Ordem Isopoda
Ordem Mysidacea
Promysis atlantica (Tattersall, 1923)
Ordem Euphausiacea
Ordem Stomatopoda
Ordem Decapoda
Subordem Dendrobranchiata
Infraordem Penaeidae
Família Luciferidae
Lucifer faxoni Borradaile, 1915
Família Penaeidae
Infraordem Anomura
Família Diogenidae
Família Paguridae
Família Porcellanidae
Infraordem Caridae
Família Alpheidae
Infraordem Brachyura (caranguejos)
Família Sergestidae
Filo Chaetognatha (quetognatos)
Classe Sagittoidea
Ordem Aphragmophora
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Tabela 3.4.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os
táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (IEMA, 2005) Continuação.
Família Sagittidae
Sagitta hexaptera d’Orbigny, 1843
Sagitta minima Grassi, 1881
Sagitta friderici Ritter – Zahony, 1911
Sagitta tenuis (Conant, 1896)
Sagitta bipunctata Quoy & Gaimard, 1827
Sagitta decipiens Fowler, 1905
Sagitta enflata Grassi, 1881
Sagitta hispida Conant, 1895
Sagitta sp
Família Krohnittidae
Krohnitta pacifica (Aida, 1897)
Filo Echinodermata
Filo Bryozoa
Filo Chordata
Subfilo Urochordata
Classe Appendicularia (apendiculárias)
Família Oikopleuridae
Oikopleura dioica Fol, 1872
Oikopleura fusiformis Fol, 1872
Oikopleura longicauda (Vogt, 1854)
Oikopleura rufescens Fol, 1872
Oikopleura sp
Família Fritillaridae
Fritillaria sp
Classe Ascidiacea
Classe Thaliacea
Ordem Doliolida (doliolídeos)
Família Doliolidae
Doliolum gegenbauri Uljanin (1884)
Doliolum nationalis Borgert, 1893
Ordem Salpida (salpas)
Família Salpidae
Thalia democratica (Forskål, 1775)
Subfilo Vertebrata
Classe Osteichthyes (ovos e larvas de peixes)
LARVAS DE PEIXES (ICTIOPLÂNCTON)
Filo Chordata
Subfilo Vertebrata (Craniata)
Superclasse Gnasthostomata
Classe Actinopterygii
Subclasse Neopterygii
Divisão Teleostei
Subdivisão Elopomorpha
Ordem Elopiformes
Família Elopidae (Ubarana)
Elops saurus Linnaeus, 1766 (Ubarana)
Ordem Atheriniformes
Família Atherinidae
Xenomelaniris brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825)
Ordem Anguilliformes
Família Ophichthidae (Muçum)
Myrophis punctatus Lütken, 1852
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Tabela 3.4.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os
táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (IEMA, 2005). Continuação.
Subdivisão Clupeomorpha
Ordem Clupeiformes
Família Clupeidae
Harengula jaguana Poey, 1865
Família Engraulidae (Manjuba)
Lyncengraulis grossidens Agassiz, 1829
Subdivisão Euteleostei
Ordem Mugiliformes
Família Mugilidae
Mugil sp (Tainha)
Ordem Beloniformes
Famíla Hemiramphidae
Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1842)
Família Exocoetidae (Voador)
Cypselurus sp
Hyporamphus sp
Ordem Gasterosteiformes
Família Syngnathidae (Peixe-cachimbo)
Pseudophallus mindi (Meek & Hildebrand, 1923)
Syngnathus dunckeri (Metzelaar, 1919)
Syngnathus elucens (Poey, 1868)
Syngnathus sp
1
Hippocampus reidi Ginsgurg, 1933 (Cavalo-marinho)
Leptocephali sp
Ordem Scorpaeniformes
Família Triglidae
Prionotus punctatus (Bloch, 1797) (Cabrinha)
Família Agonidae (Cabrinha-de-chifre)
Ordem Perciformes
Família Callionymidae
Callionymus bairdi Jordan, 1888
Família Centropomidae
Centropomus sp
Família Eleotridae
Eleotris pisonis (Gmelin, 1789) (Peixe macaco)
Família Acropomatidae
Família Ephippidae
Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)
Família Carangidae
Naucrates ductor (Linnaeus, 1758)
Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801) (Guaivira)
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) (Palombeta)
Decapterus punctatus (Cuvier, 1829)
Trachinotus sp Cuvier, 1832
Família Gerreidae
Diapterus olisthostomus Ranzani, 1842
Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)
Eucinostomus sp (Carapicu)
Família Haemulidae (Pomadasydae)
Família Lutjanidae
Lutjanus sp
Família Sparidae (Sargo-de-dente)
Archosargus sp
Família Sciaenidae (Sargentinhos)
Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)
Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830)
Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830)
Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801)
Menticirrhus sp
1

Espécie Vulnerável segundo Lista Estadual da Fauna Ameaçada de extinção (IEMA, 2005)
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Tabela 3.4.1-1: Inventário taxonômico dos organismos planctônicos (fitoplâncton,
zooplâncton e ictioplâncton) presentes na baía do Espírito Santo e baía de Vitória. Os
táxons marcados em vermelho estão na lista estadual de espécies ameaçadas de
extinção (IEMA, 2005). Continuação.
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) (Corvina)
Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875)
Stellifer rastrifer (Jordan, 1889) (Cangoá)
Stellifer sp
Família Serranindae
Diplectrum sp
Serranus sp
Família Labrisomidae
Labrisomus sp
Família Blenniidae
Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829)
Scartella aff. Cristata (Linnaeus, 1758)
Família Gobiesocidae
Gobiesox strumosus Cope, 1870
Gobiesox sp Cope, 1870 (Peixe-ventosa)
Família Gobiidae (Maria-da-toca)
Awaous tajasica (Lichtenstein, 1822)
Bathygobius soporator (Valenciennes, 1837) (Emborê)
Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770)
Gobionellus stomatus Starks, 1913
Ctenogobius boleosoma (Jordan & Gilbert, 1882) (Rondon)
Ctenogobius smaragdus (Valenciennes, 1837)
Gobiosoma sp (Maria-da-toca)
Microgobius meeki Evermann & Marsh 1900
Microgobius sp
Scomber sp
Família Microdesmidae (Cerdalidae)
Microdesmus longipinnis (Weymouth, 1910)
Família Scombridae (Bonito)
Sarda sarda (Bloch, 1793)
Thunnus sp (Bonnaterre, 1788)
Família Trichiuridae
Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758
Ordem Pleuronectiformes (Heterosomata)
Família Paralichthyidae
Citharichthys sp
Paralichthys brasiliensis (Ranzani, 1842)
Família Achiridae
Achirus declivis Chabanaud, 1940
Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)
Trinectes microphthalmus (Chabanaud, 1928)
Família Cynoglossidae
Symphurus sp
Symphurus tessellatus (Quoy & gaimard, 1824)
Ordem Tetraodontiformes (Plectognathi)
Família Balistidae
Família Monacanthidae
Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)
Família Ostraciidae
Família Tetraodontidae
Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900)
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)
Sphoeroides sp (Baiacu)
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3.4.2

COMUNIDADE BENTÔNICA

Os dados referentes à comunidade bentônica utilizados neste documento foram
analisados a partir de trabalhos disponíveis desde a década de 80, que marcou o início
dos estudos na APA Praia Mole, até o presente momento, entre eles, trabalhos
produzidos e publicados sob a forma de trabalhos científicos ou de relatórios técnicos. A
localização dos pontos de coleta de informações é apresentada na Figura 3.4.2-1.
Os estudos com bentos se iniciaram no ano de 1986 e, assim como os estudos de
plâncton, são executados até o presente momento, completando 20 anos de
monitoramento. Destaca-se também o trabalho de Freitas Netto et al. (2007), no qual foi
avaliada a estratificação de populações do mexilhão (Perna perna) em um costão rochoso
da Ilha do Boi. Já na baía de Vitória, no ano de 2003 (HABTEC, 2003) e 2005
(ENVIRONLINK, 2005; 2006a; 2006b e 2006c) foram realizadas dragagens de
manutenção do canal do porto, e o monitoramento ambiental contemplou a comunidade
bentônica. Ainda, Nalesso et al. (2005) realizaram estudo sobre a comunidade
macrobentônica de substrato mole na região. Barreto et al. (2007) estudaram a
caracterização da fauna macrobentônica associada aos agregados de Phyllochaetopterus
socialis (Polychaeta) na região da baía de Vitória. Eutrópio et al. (2007) avaliaram o efeito
da descarga de nutrientes orgânicos sobre a riqueza e diversidade de recrutas da fauna
associada a painéis experimentais. Krohling et al. (2007) avaliaram o efeito da descarga
de nutrientes orgânicos sobre a riqueza, diversidade e biomassa de recrutas de
organismos bentônicos em painéis experimentais.
Para a identificação e caracterização dos principais ecossistemas da região abordada
neste estudo, que tem como limite a baía do Espírito Santo e baía de Vitória, ela foi
dividida em ambientes que se constituem em ecossistemas (substrato não consolidado e
substrato consolidado).

 BENTOS DE SUBSTRATO NÃO CONSOLIDADO (INFRALITORAL)
O infralitoral é caracterizado aqui pelos fundos marinhos situados entre o nível mais baixo
das marés de sizígia e a isóbata de 20 m. Na baía do Espírito Santo, os tipos de fundo
predominantes são: areia grossa com silte argila e areia fina (CEPEMAR, 2007). Na área
da região portuária, a composição granulométrica das amostras analisadas é
relativamente heterogênea na proporção entre lama e areia (EQUILIBRIUM, 2006).
Composição semelhante é encontrada no canal da baía de Vitória (HABTEC, 2003;
NALESSO et al., 2005). Associadas a cada um destes tipos de substrato existem
comunidades distintas, em termos de composição e dominância, em que ocorre a
dominância de anfípodes em fundos arenosos, enquanto fundos lamosos são habitados,
preferencialmente, por anelídeos poliquetas (SOARES-GOMES et al., 2002).
A fauna encontrada na baía de Vitória e na baía do Espírito Santo é composta
principalmente pelos filos Annelida (Polychaeta) e Mollusca. Os táxons desses filos
somados corresponderam a mais de 60% do total; outro filo importante em número de
táxons e de organismos é o Crustacea. Já os Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertinea,
Sipuncula, Echinodermata e Hemichordata apresentam uma contribuição numérica pouco
expressiva (CEPEMAR, 2007; ENVIRONLINK, 2005; HABTEC,2003; NALESSO et al.,
2005).
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Figura 3.4.2-1: Mapa de Localização dos Pontos de Estudo de Bentos.
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Polychaeta, Crustacea, Mollusca e Nematoda, de forma geral, são os grupos dominantes
em sedimento de áreas de baías, estuários e praias, sendo que são esperadas alterações
em relação a qual desses grupos pode estar ocorrendo como dominante. Essas variações
estariam relacionadas com as características físicas, químicas e biológicas apresentadas
pela coluna d'água e principalmente pelo sedimento da região objeto de estudo (ROSAFILHO & BEMVENUTI, 1998; CORBISIER, 1991; PALACIN et al., 1991; JARAMILLO &
MCLACHLAN, 1993; HALL & FRID, 1998; REIS et al., 2000; BARROS et al., 2001 e
RIZZO E AMARAL, 2001).
As espécies de importância comercial que ocorrem na área de estudo são principalmente
os Penaeidae Penaeus brasiliensis, Artemesia longerinaris, Xiphopenaeus kroyeri
(camarão-rosa, camarão-barba-ruça, camarão-sete-barbas) e ainda Portunidae (siri) e
Stomatopoda (lagostim).
Apresenta-se a seguir (Tabela 3.4.2-1) o inventário taxonômico do bentos do substrato
não consolidado (infralitoral) da baía de Vitória e baía do Espírito Santo (BARRETO et al.,
2007; CEPEMAR, 2007; ENVIRONLINK, 2005; HABTEC, 2003; NALESSO et al., 2005).
Tabela 3.4.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral.
ZOOBENTOS
Filo Cnidaria
Classe Anthozoa
Ordem Actiniaria
Família Actiniidae
Actiniaria spp
Família Renillidae
Renilla reniformis (Pallas, 1766)
Ordem Gorgonacea
Filo Platyhelminthes
Classe Turbellaria
Polycladida sp
Stylochophana divae
Filo Nemertinea
Nemertinea sp
Filo Nematoda
Filo Annelida
Classe Polychaeta
Família Ampharetidae
Isolda pulchella F. Müller, 1858
Amphicteis sp
Família Amphinomidae
Eurythoe sp
Família Aricidea
Aricidea sp
Família Chaetopteridae
Phyllochaetopterus socialis Claparède, 1870
Família Cirratulidae
Cirratulus sp
Tharyx sp
Família Glyceridae
Hemipodia simplex Böggemann, 2002
Hemipodus sp
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Tabela 3.4.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação.
Família Dorvilleidae
Dorvillea sp
Família Eunicidae
Eunice multicylindri Shisko, 1981
Eunice tubifex Crossland, 1904
Eunice sp
Lysidice sp
Marphysa mortenseni de Quatrefages, 1865
Marphysa sp
Família Lysaretidae
Lysarete sp
Família Nephtyidae
Aglaophamus juvenalis Kinberg, 1866
Família Onuphidae
Família Syllidae
Exogone breviantennata Ørsted 1845
Exogone clavator Ehlers,1913
Pionosyllis sp
Syllis sp
Typosyllis sp
Família Glyceriidae
Glycera americana Leidy 1855
Glycera sp
Família Goniadidae
Glycinde sp
Goniada littorea Kinberg, 1866
Goniada maculata Oersted, 1843
Goniada sp
Goniadides aciculata Hartmann-Schröder, 1960
Goniadides carolinae Day, 1973
Goniadide sp
Família Phyllodocidae
Phyllodoce sp
Família Nephtydae
Família Nereidae
Ceratonereis sp
Laeonereis acuta (Treadwell, 1923)
Laeonereis sp
Namalycastis abiuma (Mueller, In Grube, 1871)
Nereis riisei Grübe, 1857
Nereis sp
Neanthes bruaca Lana & Sovierzoski,1987
Família Lumbrineridae
Lumbrineris aberrans (Shmarda, 1861)
Lumbrineris meteorana (Augener, 1931)
Lumbrineris sp
Lumbrineriopsis sp
Ninoe sp
Família Arabellidae
Arabella sp
Família Onuphidae
Diopatra cuprea (Bosc)
Nothria stigmatis (Treadwell, 1922)
Onuphis eremita oculata Audouin & Milne-Edwards, 1833
Onuphis sp
Diopatra tridentata
Família Paraonidae
Aricidea sp
Família Pholoidae
Pholoe sp
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Tabela 3.4.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação.
Família Spionidae
Laonice sp
Paraprionospio sp
Prionospio sp
Família Maldanidae
Euclimene spp
Família Capitellidae
Mediomastus sp
Notomastus latiriceus
Família Oenonidae
Labrorostratus sp
Família Opheliidae
Ophelina sp
Armandia sp
Família Pilargidae
Parandalia sp
Pilarges sp de Saint Joseph, 1899
Sigambra sp
Família Magelonidae
Magelona cincta F. Müller, 1858
Magelona sp
Família Pisionidae
Pisione sp
Família Sabellidae
Megalomma sp
Família Terebellidae
Família Oweniidae
Owenia sp
Família Sternaspidae
Sternaspis sp
Família Serpulidae
Filograna implexa Berkeley, 1828
Família Trochochaetidae
Trochochaeta sp
Filo Mollusca
Classe Polyplacophora
Ordem Neoloricata
Família Ischnochitonidae
Ischinochiton sp
Classe Gastropoda
Halistylus columma Dall, 1890
Família Acteonidae
Acteon pelecais
Família Barleeiidae
Barleeia rubroperculata Clark, 1853
Família Bullidae
Bulla striata Bruguière, 1792
Família Cerithiidae
Cerithium atratum (Born, 1778)
Família Chioninae
Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791)
Família Calyptraeidae
Calyptraea centralis (Conrad, 1841)
Crepidula aculeata (Lamarck 1822)
Família Elachisinidae
Elachisina floridana (Rehder, 1943)
Família Ellobiidae
Melampus coffeus (Linnaeus, 1758)
Família Eulimidae
Eulima sp
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Tabela 3.4.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação.
Família Epitoniidae
Epitonium sp (Lamarck, 1822)
Família Haminoeinae
Atys sp
Haminoea sp
Família Hydrobiidae
Heleobia australis (d’Orbigny, 1835)
Família Littorinidae
Littorina angulifera (Lamarck, 1822)
Littorina flava King & Broderip, 1832
Família Melongeninae
Pugilina morio (Linnaeus, 1758)
Família Mitridae
Mitra sp
Família Nassariidae
Nassarius vibex (Say, 1822)
Nassarius sp
Família Naticidae
Natica pusilla Say, 1822
Família Neritidae
Nerita fulgurans Gmelin, 1791
Neritina virginea (Linnaeus, 1758)
Família Obtortionidae
Finella dubia (d' Orbigny, 1842)
Família Odostomiinae
Miralda robertsoni Altena, 1975
Família Phasianellidae
Tricollia affinis Robertson, 1958
Família Retusidae
Volvulella sp
Família Olividae
Olivella defiorei klappenbach, 1964
Família Caecidae
Anachis obesa (Adams, 1845)
Caecum brasilicum Folin, 1874
Caecum sp
Família Pyramidellidae
Odostomia sp1
Odostomia sp2
Odostomia sp3
Turbonilla spp
Família Rissoellidae
Rissoella caribaea Rehder, HA, 1943
Família Skeneidae
Cyclostremiscus beauii (P. Fischer, 1857)
Família Columbellidae
Anachis isabellei
Anachis sertulariarum (d’Orbigny, 1841)
Família Terebridae
Terebra sp
Família Vitrinellidae
Solariorbis shimeri (Clapp, WF, 1914)
Ordem Nudibranchia
Classe Pelecypoda (Bivalvia)
Família Cardiidae
Papyridea soleniformis (Bruguiere, 1789)
Família Crassatellidae
Crassinella marplatensis Castellanos, 1970
Crassinella martinicensis (Dall, 1903)
Crassinella sp
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Tabela 3.4.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação.
Família Glycymerididae
Glycymeris sp (Linnaeus, 1758)
Família Hiatellidae
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767)
Família Lucinidae
Lucina pectinata (Gmelin, 1791)
Lucina sp (Gmelin, 1791)
Família Mytillidae
Brachidontes solisianus (Orbigny, 1846)
Lithophaga nigra (d´Orbigny, 1842)
Mytella falcata (Orbigny, 1846)
Mytella guyanensis (Lamarck, 1819)
Mytella sp
Família Psammobiidae
Heterodonax bimaculata (Linnaeus, 1758)
Família Veneridae
Chione paphia (Linnaues, 1767)
Chione pubera (Bory Saint-Vincent, 1827)
Chione subrostrata (Lamarck, 1818)
Chione sp (Linnaeus, 1767)
Gouldia cerina (C.B.Adams, 1845)
Família Nuculidae
Nucula brasiliana d´Orbigny, 1846
Nucula lyoni d´Orbigny, 1846
Nucula semiornata d´Orbigny, 1846
Nucula sp
Família Nuculanidae
Nuculana acuta (Conrad, 1831)
Família Corbulidae
Corbula caribaea d´Orbigny, 1853
Corbula cymella d´Orbigny, 1853
Corbula patagonica d´Orbigny, 1846
Corbula lyoni Pilsbry, 1897
Corbula tryoni E. A. Smith, 1880
Corbula sp
Família Tellinidae
Macoma sp
Tellina nitens C.B. Adams, 1845
Tellina gouldii Hanley, 1846
Tellina sp
Família Muricidae
Trachypollia turricula (Von Maltzan, 1884)
Família Arcidae
Anadara notabilis (Röding, 1798)
Anadara ovalis (Bruguière, 1789)
Anadara sp
Família Ostreidae
Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828)
Família Pandoridae
Pandora bushiana Dall, 1886
Família Petricolidae
Cooperella atlantica Rehder, 1943
Família Ranellidae
Cymatium parthenopeum (Von Salis, 1793)
Família Solecurtidae
Tagelus plebeius (Lightfoot, 1786)
Família Thraciidae
Thracia distorta Couthouy, 1839
Família Ungulinidae
Diplodonta punctata Say, 1822
Felaniella sp
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Tabela 3.4.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação.
Família Semelidae
Abra lioica (Dall, 1881)
Semelle nuculoides (Conrad, 1841)
Filo Arthropoda
Subfilo Uniramia
Classe Insecta
Anurida maritima Guérin, 1836
Ordem Diptera
Família Ceratopogonidae
Família Dolichopodidae
Subfilo Chelicerata
Classe Arachnida
Ordem Acariformes
Hydrachnidia sp1
Hydrachnidia sp2
Subfilo Crustacea
Classe Cirripedia
Família Chthamalidae
Chthamalus bisinuatus Pilsbry, 1916
Euraphia rizophorae (de Oliveira, 1940)
Tetraclita sp
Família Balanidae
Balanus sp
Classe Ostracoda
Classe Malacostraca
Ordem Amphipoda
Ampelisca paria Barnard & Agard, 1986
Ampelisca sp
Caprella sp
Família Corophiidae
Corophium sp
Familia Urothoidae
Uruthoe sp
Família Hyallidae
Família Ampithoidae
Família Gammaridea
Família hyalidae
Hyale sp
Família Melitidae
Elasmopus sp
Família Phoxocephalidae
Família Ischiroceridae
Ordem Isopoda
Família Anthuridae
Família Aegidae
Rocinela sp Leach, 1818
Família Cirolanidae
Eurydice convexa H. Richardson, 1900
Família Sphaeromatidae
Paracerceis sp
Ordem Tanaidacea
Família Kalliapseudidae
Kaliapseudes sp
Família Leptocheliidae
Leptochelia sp Dana, 1849
Ordem Decapoda
Infraordem Brachyura
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Tabela 3.4.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação.
Família Goneplacidae
Chasmocarcinus peresi Rodrigues da Costa, 1968
Família Leucosiidae
Ebalia stimpsoni A.Milne Edwards, 1880
Persephona punctata (Linnaeus, 1758)
Família Grapsidae
Aratus pisonii (Milne Edwards, 1837)
Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850)
Família Ocypodidae
Uca leptodactyla Rathbun, 1898
Uca sp
Família Porcellanidae
Petrolisthes sp
Família Portunidae
Callinectes sp
Família Callapidae
Hepatus gronqui (Herbst, 1785)
Família Xanthidae
Eurytium limosum (Say, 1818)
Hexapanopeus paulensis Rathbun, 1930
Hexapanopeus schmitti Rathbun, 1930
Menippe nodifrons Stimpson, 1859
Panopeus americanus Saussure, 1857
Panopeus austrobesus Williams, 1983
Panopeus hartii Smith, 1869
Panopeus spp
Tetraxanthus sp
Família Pinnotheridae
Infraordem Pennaeidae
Família Solenoceridae
Família Sergestidae
Família Palaemonidae
Macrobrachium sp
Família Pinnotheridae
Pinnixia chaetopterana Stimpson, 1860
Pinnixa sp
Infraordem Anomura
Família Diogenidae
Paguristes sp
Família Paguridae
Pagurus criniticornis (DANA, 1852)
Família Galatheidae
Munida sp
Infraordem Caridae
Família Alpheidae
Alpheus sp
Ordem Stomatopoda
Classe Pycnogonida
Filo Sipuncula
Aspidosiphon sp
Golfingia sp
Phascolion strombi (Montagu 1804)
Filo Echinodermata
Classe Asteroidea
Enoplopatiria stellifera
Classe Ophiuroidea
Hemipholis elongata (Say, 1825)
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Tabela 3.4.2-1: Inventário taxonômico do bentos para a região do infralitoral. Continuação.
Família Amphiuridae
Amphiura sp (O F Müller, 1776)
Axiognathus squamata Tommasi 1970
Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842)
Família Ophiothricidae
Ophiotrix sp
Família Ophidiasteridae
Ophyophragmus sp
Classe Holothuroidea
Holothuria grisea Selenka, 1867
Filo Hemichordata
Saccoglossus sp
Filo Urochordata
Classe Ascidiacea
Família Styelidae
Styela plicata (Lesueur, 1823)
Filo Chordata
Subfilo Cephalochordata
Classe Leptocarda
Família Branchiostomidae
Asymmetron lucayanum Andrews, E.A. (1893)
Branchiostoma sp
Subfilo Vertebrata (Craniata)
Superclasse Gnasthostomata
Classe Actinopterygii
Subclasse Neopterygii
Divisão Teleostei
Subdivisão Elopomorpha
Ordem Anguilliformes
Família Ophichthidae (Muçum)
Myrophis punctatus Lütken, 1852
Subdivisão Clupeomorpha
Ordem Peiciformes
Família Gobiidae

 BENTOS DE SUBSTRATO CONSOLIDADO
Apresenta-se a seguir a caracterização desses ambientes baseada em estudos realizados
na região da baía do Espírito Santo e baía de Vitória. As costas rochosas apresentam
feições que dependem do tipo de rocha, de sua exposição à energia do oceano aberto, do
grau de desgaste e da fragmentação. Estas características influem no tipo e densidade
dos organismos que vivem nesses ambientes. De forma a caracterizar os litorais
rochosos, foram identificados os seguintes tipos:
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- COSTÕES ABRIGADOS
FITOBENTOS
O fitobentos de costões rochosos expostos se caracteriza por uma zona do supralitoral
dominada por cianofíceas, o médio-litoral superior composto principalmente pelos gêneros
Enteromorpha, Centoceras, Ulva e Cladophora. O médio-litoral inferior é dominado por
Chaetomorpha antennina, Gigartina spp. e pelas Coralinaceas. No infralitoral ocorre
geralmente o predomínio do gênero Sargassum ou Pterocladia spp. A distribuição inferior
das algas é limitada pela presença de herbívoros, como ouriços e/ou peixes (SOUSA et
al, 1994).
ZOOBENTOS
O zoobentos dos litorais rochosos abrigados apresenta, em geral, faixas de zonação
menos extensas. O supralitoral é caracterizado pela presença de Lygia spp. e Littorina
spp. O médio-litoral pode apresentar colônias de Phragmatopoma sp. Já o infralitoral é
caracterizado pela presença dos antozoários Zoanthus sp. e Palithoa sp. Ocorrem
também os cnidários Anemonia sargassenssis, Budonosoma granuliferum; os moluscos
bivalves Lithophaga sp., Brachidontes sp., Ostrea spp., os gastrópodes Tegula sp.,
Fissurela spp., Cymatium sp. e o crustáceo decápode Eriphia gonagra (VELOSO &
CARDOSO, 1996; VELOSO et al., 1997a; 1997b).
- COSTÕES EXPOSTOS
FITOBENTOS
O fitobentos de costões rochosos expostos também se caracteriza por uma zona de
supralitoral dominada por cianofíceas, o médio-litoral superior composto principalmente
pelos gêneros Enteromorpha, Centoceras, Ulva e Cladophora. O médio-litoral inferior é
dominado por Chaetomorpha antennina, Gigartina spp., e pelas Coralinaceae. No
infralitoral ocorre geralmente o predomínio do gênero Sargassum ou Pterocladia spp. A
distribuição inferior das algas é limitada pela presença de herbívoros (ouriços e/ou
peixes). Comparado com o fitobentos de costões abrigados, o de costão exposto costuma
apresentar maior diversidade (SOUSA et al., 1994).
ZOOBENTOS
De maneira geral, o zoobentos de costões rochosos expostos se caracteriza por uma
zona de supralitoral com abundância do caranguejo Pachygrapsus transversus e do
molusco Littorina spp. O médio-litoral é dominado por cinturões de balanídeos Chtamalus
spp., Tetraclita spp. e outros moluscos, tais como: Colisella subrugosa, Fissurella spp.,
Thais haemastoma e Leucozonia nassa. O médio-litoral inferior é dominado
frequentemente pelo pelecípode Perna perna e/ou por espécies de ouriços como o
Echinometra lucunter e Paracentrotus gamardi. O infralitoral geralmente é composto pelos
crustáceos anomuros: Petrolisthes armatus, Pachychelis monilifer e pelo ouriço
Lithechinus variegatus (VELOSO & CARDOSO, 1996; VELOSO et al., 1997a; 1997b).
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Figura 3.4.2-2: Mapa de Localização das Áreas de Monitoramento das Comunidades Bentônicas de Substrato Duro.
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Entre os táxons encontrados nos costões rochosos da região, cinco deles aparecem na
lista de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA (2003): o ouriço-do-mar
Paracentrotus gamardi, o polychaeta Diopatra cuprea e as estrelas-do-mar Astropecten
sp., Coscinasterias tenuispina e Echinaster brasiliensis. Porém, essas espécies não são
classificadas quanto à categoria de ameaça.
Apresenta-se a seguir, na Tabela 3.4.2-2, o inventário taxonômico dos organismos
bentônicos (fitobentos e zoobentos) presentes nos costões rochosos (CEPEMAR, 2006;
EUTRÓPIO et al., 2007; FREITAS NETTO et al., 2007; KROHLING et al., 2007).
Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003).
Tabela 3.4.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e
zoobentos) presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória.
Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003)
FITOBENTOS
Divisão Chlorophyta
Classe Chlorophyceae
Ordem Ulvales
Família Ulvaceae
Ulva fasciata Delile
Ulva flexuosa Wulfen
Ulva lactuca Linnaeus, 1753
Ulva linza Linnaeus, 1753
Ulva rigida C. Agardh, 1823
Ulva sp
Ordem Cladophorales
Família Anadyomenaceae
Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh, 1823
Família Cladophoraceae
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing, 1849
Chaetomorpha antennina (Bory) Kützing, 1849
Chaetomorpha sp
Chaetomorpha gracilis Kützing, 1849
Chaetomorpha spiralis Okamura, 1903
Cladophora montagneana Kützing, 1849
Cladophora ordinata Børgesen
Cladophora prolifera (Roth) Kützing
Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek ,1963
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey
Willeella ordinata Børgesen
Família Siphonocladaceae
Cladophoropsis membranacea (C. Agardh) Børgesen
Família Valoniaceae
Valonia macrophysa Kützing, 1843
Ordem Bryopsidales
Família Bryopsidaceae
Bryopsis pennata J. V. Lamouroux
Família Codiaceae
Codium intertextum Collins & Hervey
Codium isthmocladum Vickers
Codium taylorii P.C. Silva
Família Caulerpaceae
Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh, 1817
Caulerpa fastigiata Montagne
Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing, 1849
Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux, 1809
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Tabela 3.4.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e
zoobentos) presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória.
Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003). Continuação.
Caulerpa racemosa (Montagne) Weber-van Bosse, 1898
Caulerpa setularioides (S.G. Gmelin) M. Howe, 1905
Caulerpa verticillata J. Agardh
Caulerpa webbiana Montagne, 1837
Família Udoteaceae
Boodleopsis pusilla (Collins) W.R. Taylor, A.B. Joly & Bernat
Halimeda cuneata K. Hering, 1846
Divisão Phaeophyta
Ordem Ectocarpales
Família Ectocarpaceae
Bachelotia antillarum (Grunov) Gerloff
Hincksia mitchelliae (Harvey) P.C. Silva 1987
Ordem Scytosiphonales
Família Scytosiphonaceae
Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier, 1851
Ordem Dictyotales
Familia Dictyotaceae
Dictyota cervicornis Kützing 1859
Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hörnig & Weber-Peukert
Dictyota mertensii (Mart.) Kütz.
Dictyoteris delicatula Lamouroux 1809
Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley ex Oliveira, 1977
Padina gynmospora (Kützing) Sonder, 1871
Zonaria tournefortii (J.V. Lamouroux)
Ordem Fucales
Familia Sargassaceae
Sargassum furcatum Kütz.
Sargassum ramifolium Kütz.
Sargassum vulgare C. Agardh
Divisão Rhodophyta
Classe Florideophycidae
Ordem Corallinales
Família Corallinaceae
Amphiroa beauvoisii Lamouroux, 1816
Amphiroa fragilissima Lamouroux, 1816
Amphiroa rígida Lamouroux, 1816
Amphiroa sp
Arthrocardia flabellata (Kützing) Manza, 1940
Corallina officinalis Linnaeus, 1758
Corallina panizzoi Schnetter & U. Richt.
Haliptilon subulatum (Ellis & Sol.) Johansen
Jania adhaerens Lamouroux, 1816
Jania crassa Lamouroux, 1816
Jania pumila Lamouroux, 1816
Ordem Gelidiales
Família Gelidiaceae
Gelidium floridanum Taylor, 1943
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis
Pterocladia bartlettii Taylor, 1943
Pterocladia capilacea (S.G. Gmelin) Santelices & Hommersand, 1997
Família Gelidiellaceae
Gelidiella acerosa (Forsskål) Feldmann & G. Hamel, 1934
Ordem Nemaliales
Família Galaxauraceae
Galaxaura marginata (Ellis & Solander) Lamouroux, 1816
Tricleocarpa fragilis (Linnaeus) Huisman & Townsend, 1993
Ordem Bonnemaisoniales
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Tabela 3.4.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e
zoobentos) presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória.
Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003). Continuação.
Família Bonnemaisoniaceae
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon
Ordem Gigartinales
Família Gigartinaceae
Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq, 1993
Chondracanthus teedi (Roth) Kuetzing
Família Hypneaceae
Hypnea cervicornis J. Agardh
Hypnea musciformis (Wulfen) J.V. Lamouroux, 1813
Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing
Família Rhizophyllidaceae
Octhodes secundiramea (Mont.) M. Howe
Família Phyllophoraceae
Gymnogongrus griffithsiae (Turn.) Martius
Ordem Halymeniales
Família Halymeniaceae
Cryptonemia seminervis (C. Agardh)J. Agardh
Halymenia bermudensis Collins & M. Howe
Halymenia floridana J. Agardh
Grateloupia doryphora (Mont.) M. Howe
Grateloupia filicina (J.V. Lamouroux) C. Agardh
Ordem Gracilariales
Família Gracilariaceae
Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh
Gracilaria domingensis (Kütz.) Sond. ex Dickie
Gracilaria sp1
Gracilaria sp2
Gracilariopsis lemaneiformis (Bory) E.Y. Dawson, Acleto et Foldvik
Ordem Gigartinales
Família Gigartinalacea
Solieria filiformis (Kütz.) P.W. Gabrielson
Order Plocamiales
Família Plocamiaceae
Plocamium brasiliense (Greville) Howe & Taylor
Ordem Rhodymeniales
Família Champiaceae
Champia parvula (C. Agardh) Harvey
Champia vieiliardii Kütz.
Família Rhodymeniaceae
Botryocladia occidentalis (Børgesen) Kylin
Gelidiopsis gracilis (Grev. ex J. Agardh) F. Schmitz
Gelidiopsis variabilis (Grev. ex J. Agardh) F. Schmitz
Rhodymenia pseudopalmata (J.V. Lamouroux) P.C. Silva
Ordem Ceramiales
Família Ceramiaceae
Aglaothamnion halliae (Collins) Aponte, D.L. Ballant. & J.N. Norris
Aglaothamnion cordatum (Børgesen) Feldm.-Maz.[A. neglectum; Callithamnion neglectum]
Aglaothamnion uruguyiensis
Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne, 1846
Ceramium brasiliense A.B. Joly
Ceramium brevizonatum H.E. Petersen
Ceramium comptum Boergesen
Ceramium flaccidum (Harvey ex Kützing) Ardissone, 1871
Ceramium luetzelburgii O.C. Schmidt
Ceramium vagabunde Dawson, 1957
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey, 1833
Wrangelia argus Montagne, 1856
Família Dasyaceae
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Tabela 3.4.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e
zoobentos) presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória.
Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003). Continuação.
Dasya brasiliensis Oliveira & Braga
Heterosiphonia crispella (C. Agardh) M.J. Wynne
Família Delesseriaceae
Caloglossa leprieurii (Montagne) G. Martens, 1869
Cryptopleura corallinarum (Nott) N.L. Gardner, 1927
Família Rhodomelaceae
Bostrychia binderi Harvey, 1849
Bostrychia moritziana (Sonder ex Kützing)
Bostrychia radicans Montagne, 1842
Bryothamnion saatorthii (Turner) Kütz. & Triquetrum
Chondria polyrhiza (Kützing) Okamura, 1907
Chondrophycus papillosa (C. Agardh)
Griffithsia schousboei Monty
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn
Laurencia flagellifera J. Agardh
Murayella periclados (C. Agardh) F. Schmitz
Neosiphonia tepida (Hollenberg) S. M. Guim. et M. T. Fujii
Osmundaria obtusiloba (C. Agardh) R. E. Norris
Ophidocladus simpliusculus (P.L. Crouan & H.M. Crouan) Falkenberg
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey
Polysiphonia ferulacea Suhr ex J. Agardh
Polysiphonia howei Hollenb in W.R. Taylor
Polysiphonia subtilissima Mont.
ZOOBENTOS
Filo Porifera
Classe Calcarea
Ordem Clathrinida
Clathrina aurea (Solé-Cava, Klautau, Boury-Esnault, Borojevic & Thorpe, 1991)
Classe Demospongiae
Ordem Hadromerida
Família Chondrillidae
Condrosia reniformis Nardo, 1847
Família Clionaidae
Cliona dioryssa (Laubenfels, 1950)
Ordem Halichondrida
Família Halichondriidae
Hymeniacidon heliophila (Parker, 1910)
Ordem Poecilosclerida
Família Mycalidae
Mycale angulosa (Duchassaing & Michelotti, 1864)
Família Myxillidae
Tedania ignis Duchassaing & Michelotti, 1864
Ordem Haplosclerida
Família Haliclonidae
Haliclona sp
Filo Cnidaria
Classe Hydrozoa
Subclasse Athecatae
Ordem Capitata
Família Pennariidae
Ordem Hydraires
Família Sertulariidae
Dynamena sp
Sertularella sp1 (Hincks, 1862)
Sertularella sp2 (Hincks, 1862)
Classe Anthozoa
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Tabela 3.4.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e
zoobentos) presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória.
Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003). Continuação.
Subclasse Hexacorallia
Ordem Actiniaria
Família Actiniidae
Phyllactis flosculifera Lesueur 1817
Phyllactis sp
Bunodosoma canjicum Correa, 1964
Bunodosoma sp
Bunodosoma caissarum Correa, 1964
Família Aiptasiidae (?)
Zoanthidea spp
Palythoa brasiliensis Heider, 1899
Palythoa sp
Zoanthus sp1
Zoanthus sp2
Discoma carlgreni
Ordem Alcyonaria
Família Gorgoniidae
Lophogorgia sp
Ordem Scleractinia
Astrangia sp
Siderastrea stellata Laborel (1969)
Siderastrea sp
Favia gravida Verrill, 1868
Ordem Octocorallia
Família Telestacea
Carijoa riisei (Duchassaing & Michelotti, 1860)
Ordem Gorgonacea
Filo Platyhelminthes
Classe Turbellaria
Filo Nematoda
Filo Annelida
Classe Polychaeta
Família Cirratullidae
Família Glyceridae
Glycera sp
Tharyx sp
Cirratulus sp
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808)
Família Goniadidae
Ophioglycera sp
Família Hesionidae
Família Polynoidae
Halosydnella sp
Lepidonotus sp
Família Amphinomidae
Eurythoe sp
Família Lumbrineridae
Lumbrineris tetraura (Schmarda, 1861)
Família Nereidae
Perinereis cultrifera (Grube, 1840)
Nereis spp
Família Eunicidae
Eunice sp1
Eunice sp2
Lysidice sp
Marphysa sp1
Marphysa sp2
CPM RT 002/10
Setembro/11

512

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(Apa) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Tabela 3.4.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e
zoobentos) presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória.
Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003). Continuação.
Família Phyllodocidae
Phyllodoce sp
Família Onuphidae
Diopatra cuprea (Bosc)
Diopatra sp
Onuphis sp Audouin & Milne-Edwards, 1833
Onuphis litoralis Audouin & Milne-Edwards, 1833
Família Terebellidae
Terebella sp
Thelepus setosus (Quatrefages, 1865)
Família Sabellidae
Branchiomma nigromaculatum (Baird, 1865)
Sabella sp
Família Sabelariidae
Phragmatopoma lapidosa Kinberg, 1867
Família Syllidae
Typosyllis sp
Syllis sp
Família Spionidae
Spiophanes sp
Filo Mollusca
Classe Polyplacophora
Ordem Neoloricata
Família Ischnochitonidae
Ischnochiton pectinatus (Sowerby, 1840)
Ischnochiton pruinosus Gould, 1846
Ischnochiton roseus Sowerby, 1832
Ischinochiton striolatus Gray, 1828
Ischinochiton sp
Classe Gastropoda
Família Acmaeidae
Colisella subrugosa Orbigny, 1846
Colisella sp
Família Barleeiidae
Amphithalamus vallei Aguayo & Jaume, 1947
Família Caecidae
Caecum ryssotitum de Folin, 1867
Família Columbellidae
Anachis catenata (Sowerby, 1844)
Anachis isabellei (Orbigny, 1841)
Anachis lyrata (Sowerby, 1832)
Anachis obesa (C.B.Adams, 1845)
Anachis pulchella (de Blainville, 1829)
Anachis sertularia Orbigny, 1841
Mitrella dichroa (Sowerby, 1844)
Mitrella ocellata (Gmelin, 1791)
Mitrella argus Orbigny, 1842
Collumbella mercatoria (Linnaeus, 1758)
Família Cylichnidae
Acteocina inconspicua Olsson & McGinty, 1958
Família Batillariidae
Batillaria minima (Gmelin, 1791)
Família Trochidae
Tegula viridula (Gmelin, 1791)
Tegula sp
Família Cerithiidae
Cerithium atratum (Born, 1778)
Cerithium sp
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Tabela 3.4.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e
zoobentos) presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória.
Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003). Continuação.
Família Calyptraeidae
Calyptraea centralis (Conrad, 1841)
Crepidula aculeata (Lamarck 1822)
Crepidula plana Say 1822
Crepidula protea d´Orbigny, 1841)
Família Costellariidae
Vexillum pulchellum (Reeve, 1844)
Família Elachisinidae
Elachisina floridana (Rehder, 1943)
Família Eulimidae
Melanella eulimoides (Adams, CB, 1850)
Família Fissurellidae
Fissurella sp
Fissurella rosea (Gmelin, 1791)
Fissurella clenchi Farfante, 1943
Família Glycymerididae
Glycymeris sp (Linnaeus, 1758)
Família Haminoeidae
Haminoea sp
Família Littorinidae
Littorina flava King & Broderip, 1832
Littorina ziczac (Gmelin, 1791)
Família Marginellidae
Prunum sp
Família Olividae
Olivella olssoni Altena, 1971
Família Skeneidae
Parviturbo rehderi Pilsbry & McGinty, 1945
Família Fasciolariidae
Leucozonia nassa (Gmelin, 1791)
Leucozonia ocellata (Gmelin, 1791)
Leucozonia sp
Família Pyramidellidae
Chrysallida gemmulosa. (Adams, 1850)
Chrysallida jadisi (Olsson & McGinty, 1958)
Odostomia sp
Turbonilla spp
Família Rissoinidae
Rissoina catesbiana Adams 1851
Rissoina fenestrada Adams 1851
Família Siphonariidae
Siphonaria hispida Smith, 1890
Siphonaria sp
Família Triphoridae
Triphora nigrocincta Adams, 1839
Família Nassariidae
Nassarius minor (Scacchi, 1836)
Família Thaididae
Thais deltoidea (Lamarck, 1822)
Família Muricidae
Stramonita haemastoma (Linnaeus, C., 1767)
Família Ranellidae
Cymatium parthenopeum (Von Salis, 1793)
Família Turridae
Pilsbryspira leucocyma (Dall, 1884)
Família Turbinidae
Astraea sp
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Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003). Continuação.
Família Tricoliidae
Tricolia affinis (Adams, 1850)
Tricolia bella (Smith, 1937)
Família Cerithiidae
Bittium varium Pfeiffer, 1840
Família Aplysiacea
Aplysia dactylomela Rang, 1828
Aplysia juliana Quoy and Gaimard, 1832
Família Onchidiidae
Onchidella indolens (Gould, 1852)
Ordem Nudibranchia
Classe Bivalvia
Família Crassatellidae
Crassinella lunulata (Conrad, 1834)
Crassinella martinicensis (d'Orbigny, 1846)
Famía Hiatellidae
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767)
Família Isognomonidae
Isognomon bicolor (C.B.Adams, 1845)
Isognomon sp
Família Limidae
Lima lima (Linnaeus, 1758)
Família Mytillidae
Brachidontes sp
Brachidontes darwiniano
Brachidontes rodriguezi (d´Orbigny, 1846)
Brachidontes solisianus (Orbigny, 1846)
Brachidontes exustus (Linnaeus, 1758)
Gregariella coralliophila (Gmelin, 1791)
Lioberus castaneus (Say, 1822)
Musculus viator (d´Orbigny, 1846)
Perna perna (Linnaeus, 1758)
Família Corbulidae
Corbula caribaea d´Orbigny, 1853
Família Ostreidae
Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828)
Ostrea cristata Born, 1778
Ostraea spp
Família Arcidae
Arcopsis adamsi (Dall, 1886)
Arca imbricata Bruguière, 1789
Barbatia candida (Helbling, 1771)
Anadara notabilis (Röding, 1798)
Anadara ovalis (Bruguière, 1789)
Família Myidae
Sphenia antillensis Dall & Simpson, 1901
Sphenia sp.
Família Noetiidae
Noetia bissulcata (Lamarck, 1819)
Família Tellinidae
Macoma uruguayensis (E.A. Smith, 1885)
Família Veneridae
Transennella stimpsoni Dall, 1902
Família Cardiidae
Trachycardium muricatum (Linnaeus, 1758)
Classe Cephalopoda
Ordem Octopoda
Octopus vulgaris Lamarck, 1798
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Tabela 3.4.2-2: Inventário taxonômico dos organismos bentônicos (fitobentos e
zoobentos) presentes nos costões rochosos da baía do Espírito Santo e baía de Vitória.
Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003). Continuação.
Filo Sipuncula
Filo Artthropoda
Subfilo Crustacea
Classe Cirripedia
Ordem Thoracica
Família Chthamalidae
Chthamalus sp
Família Balanidae
Balanus sp
Megabalanus tintinnabulum (Linnaeus, 1758)
Família Tetraclitidae
Tetraclita stalactifera (Lamarck, 1818)
Classe Ostracoda
Classe Malacostraca
Ordem Isopoda
Isopoda spp
Família Anthuridae
Cyantura sp
Família Cirolanidae
Cirolana sp Dana, 1852
Família Idoteidae
Erichsonella sp Richardson, 1900a
Idotea sp Fabricius, 1798
Família Ligiidae
Ligia sp Fabricius, 1798
Família Sphaeromatidae
Sphaeroma sp
Ordem Amphipoda
Família Hyalidae
Hyale sp
Família Ischyroceridae
Ericthonius brasiliensis Stebbing, 1906
Jassa falcata Montagu, 1808
Família Caprellidea
Caprella lunaris Mayer, 1890
Família Corophiidae
Unciola sp
Família Gammaridea
Ordem Tanaidacea
Família Kalliapseudidae
Kalliapseudes sp
Família Leptocheliidae
Leptochelia sp Dana, 1849
Ordem Decapoda
Infraordem Caridea
Família Alpheidae
Alpheus heterochaelis Say, 1818
Infraordem Thalassinidea
Family Callianassidae
Upogebia sp
Infraordem Anomura
Família Porcellanidae
Megalobrachium sp
Família Diogenidae
Clibanarius sp
Calcinus sp
Petrochirus sp
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Os táxons marcados em vermelho aparecem na lista de espécies ameaçadas de extinção
do IBAMA (2003). Continuação.
Família Paguridae
Pagurus sp
Infraordem Brachyura
Família Majidae
Acanthonyx sp
Microphrys sp
Epialtus sp
Pitho sp
Família Xanthidae
Pilumnus sp
Eriphia sp
Família Grapsidae
Pachygrapsus sp
Família Portunidae
Callinectes sp
Filo Bryozoa
Família Lunulitidae
Verminaria sp
Família Schizoporellidae
Arthropoma sp
Schizoporella sp (Hincks, 1877)
Family Scrupocellariidae
Scrupocellaria cornigera (Pourtales, 1863)
Filo Echinodermata
Classe Asteroidea
Família Astropectinidae
Astropecten sp
Coscinasterias tenuispina (Lamarck 1816)
Echinaster brasiliensis (Muller & Troschel, 1880)
Echinaster sp
Patiria sp
Classe Ophiuroidea
Ordem Ophiurida
Família Amphiuridae
Amphipholis squamata (Chiaje, 1829)
Ophiactis savignyi (Müller & Troschel, 1842)
Ophiothrix angulata violacea Clark, 1918
Ophioderma apressum (Say, 1825)
Classe Holothuroidea
Holothuria arenicola Semper, 1868
Holothuria grisea Selenka, 1867
Chiridota rotífera (Pourtales, 1851)
Thyone braziliensis
Classe Crinoidea
Família Tropiometridae
Tropiometra carinata (Lamarck, 1816)
Classe Echinoidea
Lytechinus variegatus (Leske, 1778)
Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)
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Filo Urochordata
Classe Ascidiacea
Família Clavelinidae
Clavelina sp
Família Didemnidae
Didemnum speciosum (Herdman, 1886)
Didemnum granulatum Tokioka, 1954
Didemnum sp
Diplosoma listerianum (Milne-Edwards, 1841)
Lissoclinum fragile (Van name, 1902)
Polysyncraton amethysteum (Van Name, 1902)
Família Holozoidae
Distaplia sp
Família Styelidae
Botrylloides nigrum Herdman, 1886
Botryllus tabori Rodrigues, 1962
Styela plicata (Lesueur, 1823)

3.4.3 CETÁCEOS
Até o presente momento, registros sobre a ocorrência de cetáceos na baía do Espírito
Santo se restringem ao monitoramento de cetáceos realizado pela ArcelorMittal Tubarão
no período de 1 (um) ano (2007), em que foi avaliada a sua ocorrência, distribuição e
hábitos. Nesse estudo, o registro dos cetáceos foi realizado por meio de observações em
campo (CTA, 2007).
Dentre as espécies registradas no litoral do Espírito Santo, apenas Sotalia guianensis foi
registrada através de avistamento na baía do Espírito Santo. Essa é uma espécie que
ocorre em todo o litoral do estado, preferencialmente nas regiões próximas à linha de
costa e em locais rasos (FREITAS NETTO, 2003). Os animais ocorrem preferencialmente
na isóbata de 10 metros, sendo que utilizam o local como área de deslocamento e
alimentação, não se tratando de uma área de residência (CTA, 2007). Apesar dessa única
ocorrência, ja foi registrado o encalhe da espécie Steno bredanensis na baía do Espírito
Santo (FREITAS NETTO & BARBOSA, 2003).
A seguir apresenta-se uma descrição das duas espécies já registradas na baía do
Espírito.
- Espécie: Sotalia guianensis (Van Bénéden, 1862)
Sinônimos: Sotalia fluviatilis (Gervais & Deville, 1853) (partim)
Nomes Vulgares: boto, boto-cinza, golfinho
Classe: Mammalia
Ordem: Cetacea
Família: Delphinidae
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O ecótipo marinho tem distribuição costeira contínua de Florianópolis, Santa Catarina
(27º35' S, 48º34' W), a Honduras (15º58' N, 85º 42'W) (da SILVA & BEST, 1996). Ao
longo de sua distribuição, é encontrado em estuários protegidos, baías e
desembocaduras de grandes rios, muitas vezes ocupando áreas que não sofrem
influência da água do mar (da SILVA & BEST, 1996). No litoral leste, o boto-cinza é um
dos cetáceos com maior número de registros (AZEVEDO 1997; DI BENEDITTO, 2001) e,
diferentemente de outros delfinídeos, Sotalia guianensis utiliza a região costeira ao longo
de todo o ano.
- Espécie: Steno bredanensis Lesson, 1828
Nome vulgar: Golfinho-de-dentes-rugosos
Classe: Mammalia
Ordem: Cetacea
Família: Delphinidae
O golfinho-de-dentes-rugosos tem sido reportado como uma espécie de hábitos
oceânicos, que ocorre em águas tropicais e subtropicais (JEFFERSON et al., 1993). No
Brasil, entretanto, tem sido frequentemente observado em águas costeiras (LAILSONBRITO et al., 1996a). A espécie é um dos delfinídeos mais frequentemente registrados no
litoral do sudeste do Brasil, seja por avistagem, capturas acidentais em redes de pesca ou
por animais encontrados mortos (AZEVEDO, 1997).
Das espécies de odontocetos registradas na bacia do Espírito Santo, duas possuem
hábitos exclusivamente costeiros, não realizam longos movimentos e utilizam a região ao
longo de todo o ano: o boto-cinza (Sotalia guianensis) e a franciscana (Pontoporia
blainvillei). Por serem espécies costeiras, interagem frequentemente com atividades
humanas. Tais interações, que ameaçam a conservação de P.blainvillei e Sotalia
guianensis, estão presentes em atividades de pesca, molestamentos causados pelo
crescente aumento do trânsito de embarcações, degradação e poluição dos ambientes
por despejos de poluentes (BRITO et al., 1994; LAILSON-BRITO et al., 1996b; DI
BENEDITTO, 1997; IBAMA, 1997; DI BENEDITTO, 2000; LAILSON-BRITO, 2000;
IBAMA, 2001).

CPM RT 002/10
Setembro/11

519

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(Apa) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

4

FATORES ANTRÓPICOS

 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para a realização da pesquisa do meio antrópico, adotou-se como base o Termo de
Referência para elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Praia
Mole proposto pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Iema.
A fim de realizar a caracterização dos ocupantes e usuários daquela região, foi necessário
apresentar o perfil da população dos bairros Balneário Carapebus, Lagoa de Carapebus,
Cidade Continental e Praia de Carapebus, já que esses bairros integram total ou
parcialmente a área definida como Unidade de Conservação (UC).
Na caracterização do município foram utilizados dados pretéritos na análise dos tipos de
habitação, infraestrutura, transporte, sistema viário e outras modalidades de uso por
atividades antrópicas. Dentre os principais órgãos federais consultados para as
informações secundárias, destacam-se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, além do Instituto Jones dos
Santos Neves – IJSN, em nível estadual. Para informações municipais, foram consultadas
bases agregadas de dados dos Ministérios da Saúde, da Educação e do Trabalho e
Emprego. No município da Serra, foram consultados dados das Secretarias Municipais de
Saúde, Promoção Social, Educação, Meio Ambiente e Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
A fim de obter a caracterização dos ocupantes e usuários da APA de Praia Mole, foi
realizada pesquisa qualitativa, tendo como resultado a percepção da dinâmica dos atores
sociais locais e a caracterização dos residentes nas localidades inseridas na UC. Diante
da proposta, a pesquisa buscou in loco elementos que caracterizassem a APA de Praia
Mole, bem como a identificação de importantes atores sociais a fim de identificar as
peculiaridades e desafios da região, no intuito de identificar as atividades produtivas e
usos das áreas, as manifestações culturais e os modos de produção e apropriação dos
recursos naturais.
Na análise foram contemplados os contextos da UC e do entorno imediato, pois a opção
pela descrição da paisagem contribuiu para estabelecer relações entre o uso do espaço e
das formas de ocupação e inter-relação com o território. Assim, a pesquisa adotou uma
abordagem voltada para a identificação das estratégias de ocupação, da relação com o
meio ambiente e para a identificação dos potenciais conflitos existentes. Com essas
informações associadas aos dados secundários foi possível identificar os aspectos
socioeconômicos e culturais que orientam as formas de apropriação e uso dos espaços.
Para obter os resultados da percepção ambiental, as informações foram coletadas
mediante entrevistas por meio de roteiro semiestruturado (com questões abertas e
fechadas) e observação direta. Para isso, a instrumentação de campo utilizou-se do
recurso da Técnica de Painel1 e a seleção de um grupo de atores locais entrevistados,
justificando a não necessidade da realização de entrevistas em todo o universo
pesquisado.

1

A Técnica de Painel utiliza a seguinte hipótese: o que se passa no interior do grupo entrevistado se passa, de certo
modo, na totalidade do grupo analisado.
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Segundo Richardson e outros (1999), o método é denominado amostra acidental,
abordagem que elege um subconjunto da população formado pelos elementos que se
puderam obter, quando não se tem clareza do universo, para um primeiro contato com o
problema de investigação. Assim, os sujeitos escolhidos para a pesquisa foram
caracterizados e devidamente relacionados na identificação das localidades e perfil dos
atores locais entrevistados.
Com base nesse tipo de critério, não é possível generalizar em termos de população que
esteja na área delimitada para o estudo, visto que não se podem obter inferências quando
não se trata de representatividade estatística do grupo entrevistado para a realização de
projeções conclusivas. Tampouco se pode, com base nos resultados das medições nesse
tipo de análise, submetê-la à prova de hipóteses substantivas, devido à dificuldade de
reunir os requisitos necessários para um planejamento estatístico. Mas, do mesmo modo,
apresenta caráter suficiente para os objetivos do plano de trabalho.
No trabalho de campo foram utilizados questionários semiestruturados (Anexo I – Roteiro
de Entrevista) que abordaram itens relacionados ao perfil dos entrevistados (Bloco I –
Identificação do local e perfil dos Entrevistados), as possíveis relações entre o
entrevistado e a região (Bloco II – Atividades e Usos das Áreas pela população em áreas
de mata) e, de maneira mais específica, a percepção ambiental (BLOCO III – Percepção
dos entrevistados sobre o Meio Ambiente); e itens relacionados a atrações turísticas e
desenvolvimento local (BLOCO IV – Economia e Cultura da região).
Neste sentido, o trabalho de campo teve por objetivo observar a ação antrópica no
contexto da UC, a fim de servir como instrumento para possibilitar o exame da empatia e
frustrações em relação à criação da APA de Praia Mole. Para tanto, relacionar o
comportamento das comunidades com os problemas ambientais (lixo e esgoto) foi uma
premissa desse processo, como também investigar as deficiências estruturais para a
oferta do que podem vir a ser os atrativos turísticos, além de detectar até que ponto a
insegurança afeta a relação homem/ meio ambiente.
Para essa caracterização foi realizado trabalho de campo por quatro pesquisadores
sociais durante o período de 02 a 12 de agosto de 2011, sendo entrevistados 18 (dezoito)
importantes atores locais, obtendo como resultado a percepção da dinâmica das
comunidades inseridas na UC. Após as entrevistas, os questionários foram codificados e
sistematizados a fim de adotar um padrão, as questões fechadas foram apresentadas em
forma de tabelas, e as abertas ou semiabertas foram agrupadas e codificadas de acordo
com a similaridade dos conteúdos, apresentados em tabelas no subitem dos resultados
do diagnóstico qualitativo.
Tendo em vista que os elementos da paisagem constituem estímulos sensoriais de
grande influência para a percepção do ambiente, procedeu-se à escolha da expressão
gráfica de imagens e mapas mentais, como recurso valioso no sentido de estudar a
percepção do ambiente segundo o modelo cognitivo estabelecido pelo indivíduo e
revelado por meio da elaboração dos mapas mentais. Além do exposto, a utilização dos
mapas mentais facilita a comparação de imagens mentais, demonstrando e realçando
semelhanças e diferenças na percepção de um mesmo objeto de estudo (OLIVEIRA,
1997).
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De acordo com Lowenthal (1972, apud Jesus, 1993) “as respostas da percepção do
ambiente, apoiadas em questionários e entrevistas, são filtradas pela linguagem e
expressam somente uma parte de tudo que os sujeitos percebem (...)”, o que de fato vem
corroborar a associação destes instrumentos.
As entrevistas foram realizadas em residências e em alguns equipamentos sociais e de
lazer na própria APA de Praia Mole. Para os mapas mentais, foi solicitado que sobre a
carta imagem e área delimitada os atores locais fizessem desenhos e apontassem o que
era considerado mais importante. O objetivo foi descobrir a sensibilidade deles para os
benefícios existentes na UC e os seus problemas ambientais.
Além do conjunto de técnicas de pesquisa utilizadas, também foi utilizada a fotografia
como um importante instrumento para o registro dos modos de vida dos entrevistados e
do cotidiano dessas localidades. Por meio da fotografia, foi possível registrar a realidade
das famílias presentes na área de estudo, assim como algumas características do meio
ambiente local. Neste diagnóstico as fotografias serviram como um instrumento de apoio
aos resultados do trabalho de campo.

4.1

CONTEXTO DE INSERÇÃO MUNICIPAL DA APA DE PRAIA MOLE

O estado do Espírito Santo, durante o período mais intenso da industrialização brasileira
(1950-1980), gerou oportunidades de crescimento econômico para suas macrorregiões,
principalmente para a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), composta pelos
municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Fundão (e atualmente
Guarapari). Com o início desse “desenvolvimentismo”, o crescimento econômico tornouse sinônimo de atração prioritária de investimentos industriais2.
Na década de 1970, a nova fase do desenvolvimento centrado na dinâmica urbanoindustrial foi acelerada pela entrada ou ampliação de grandes plantas industriais
produtoras de semielaborados para atendimento do mercado externo. O governo federal
atuou diretamente neste processo por meio da ex-estatal Companhia Vale do Rio Doce –
CVRD (atual Vale) e, posteriormente, com a implantação da Aracruz Celulose (atual
Fibria) e da Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST (atual ArcelorMittal Tubarão), que
resultou no processo de crescente urbanização da capital e dos municípios vizinhos.
Esta urbanização foi reforçada pelo esvaziamento populacional relativo dos municípios do
interior do Espírito Santo e de outros estados, desencadeando um processo de migração
rural-urbana provocado pelo crescimento da economia capixaba. Do aumento da receita
estadual atrela-se o crescimento e concentração urbana da população na RMGV, que em
determinados períodos mostrou-se superior à taxa nacional de crescimento demográfico.
Os projetos industriais implantados pós-1970, de forma brusca e sem planejamento
estratégico, principalmente do ponto de vista dos impactos sociais e ambientais,
promoveram a rápida decadência das atividades tradicionais e atraíram para Vitória
grande contingente populacional, caracteristicamente rural. Esse acelerado processo de
2

MOTA, Fernando C. M. Um outro olhar para a dinâmica territorial capixaba. In: IPES. Instituto Jones dos Santos
Neves. Índice de desenvolvimento social dos municípios do Espírito Santo - IDS - Relatório 2004.
<http://www.ipes.es.gov.br>.
CPM RT 002/10
Setembro/11

522

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

industrialização/urbanização transformou a paisagem de boa parte da Região
Metropolitana e deflagrou em um segundo momento, na ocupação irregular e invasão dos
espaços periféricos, manguezais e morros que se situavam no centro da ilha.
Apesar da desaceleração da economia brasileira, a economia capixaba permaneceu no
plano nacional como um espaço de potencial desenvolvimento. Isto porque na década de
1990, verifica-se na esfera econômica um processo de modernização acelerada que
insere o estado do Espírito Santo nos circuitos internacionalizados da economia,
colocando-o no ranking dos Estados da Federação com um dos maiores índices de
crescimento (SILVA, 2003 p. 67)3.
Sob diversos aspectos, a RMGV apresenta uma condição urbana que revela expressiva
demanda por políticas e investimentos públicos em infraestrutura física e social.
Sobretudo, em decorrência do contínuo processo de migração em grande escala,
originado pela expansão de investimentos produtivos em alguns municípios, salienta-se
que o potencial de atratividade extrapola fronteiras intrarregionais e sobrecarrega, em
população, o conjunto dos municípios metropolitanos.
Nesse contexto, o município da Serra se destaca tanto em termos de volume de
população como de concentração de investimentos, além de se colocar, na atualidade,
como um dos principais polos comerciais e de serviços no âmbito estadual e uma das
principais frentes de expansão econômica e populacional da RMGV.
Esse município concentra atualmente o maior parque industrial do estado, onde se
localizam extensas e diversificadas áreas com infraestrutura disponível para novos
empreendimentos, que integram atividades logísticas e são compostas de infraestrutura
própria, incluindo diversas modalidades de acesso.
Na atividade industrial do município destacam-se os ramos da construção civil, de
mecânica, de metalúrgica, de minerais não metálicos, de serviços de recuperação e de
conservação, e de vestuário, calçados e artefatos de tecidos. Os ramos que mais
empregam são os da construção civil, metalúrgico, minerais não metálicos, material
elétrico e de comunicações.
A ArcelorMittal Tubarão se insere como a maior empresa instalada no município e maior
produtora e exportadora de produtos siderúrgicos do país, atualmente com uma produção
de 7,5 milhões de toneladas/ano, possuindo, para tal, um terminal portuário. O Porto de
Praia Mole escoa a produção tanto da ArcelorMittal Tubarão quanto da Açominas e da
Usiminas, destacando-se na movimentação deste tipo de carga.
Esta empresa, recentemente incorporada ao grupo industrial ArcelorMittal, produz placas
de aço, produtos semimanufaturados para posterior laminação em produtos planos com
aplicações diversas, tais como: indústrias automobilísticas, eletrodomésticos, indústria
naval, tubos, gasodutos, construção civil, estruturas metálicas, etc. Seu mercado de
exportações está distribuído entre o Brasil, com cerca de 70% da produção atual, América
Latina (Colômbia, Chile, Venezuela, Argentina, El Salvador, Equador, Costa Rica,
Guatemala e Peru), agregando cerca de 16% da produção, Europa (França, Espanha,
3

ZORZAL E SILVA, Marta. Dilemas e Perplexidades do Modelo. In VASCONCELLOS, J G. (Org.). Memórias do
Desenvolvimento, Vitória: Multiplicidade, 2004, pg. 59-84.
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Bélgica, Reino Unido, Portugal e Itália) e América do Norte (México e EUA) com o
restante, segundo dados atuais contidos no site da empresa.
Desde o início de sua operação até 2009, a ArcelorMittal Tubarão já comercializou mais
de 74 milhões de toneladas de placas, sendo 92% destinadas ao exterior, e mais de 6
milhões de toneladas de bobinas laminadas a quente (início das operações de laminação
de bobinas a quente em 2002) sendo 26% das bobinas exportadas.
É importante salientar que esta empresa se localiza no limite sul da UC em foco,
conforme se verifica na Figura 4.1-1, detendo uma área total de 13,5 milhões de m2,
sendo que a usina ocupa 7 milhões de m2. Segundo dados de seu site, a empresa está
servida por malha rodoferroviária composta por Estrada de Ferro Vitória-Minas e Ferrovia
Centro - Atlântica (antiga Rede Ferroviária Federal) e pela Rodovia BR 101. Possui ainda
um extenso pátio com unidades administrativa e industrial em uso, além de uma grande
área ainda sem uso definido.

Figura 4.1-1: Foto aérea do porto de Praia Mole. Ao fundo, a ArcelorMittal Tubarão.
Fonte: www.arcelormittal.com/br/tubarao

Ainda no território municipal também se encontra um dos poucos aterros industriais
existentes no Espírito Santo de propriedade da empresa Vitória Ambiental, e que tem
destinação elevada de resíduos de toda natureza, especialmente os industriais. O aterro
está situado em zona rural às margens da Rodovia ES-351, no km 10, na localidade de
Putiri. Possui uma área com 275.000 m², onde se localiza sua Central de Gerenciamento
de Resíduos Industriais – CGRI, que atende a demanda por disposição de resíduos para:
armazenamento temporário, células de aterro classe I, células de aterro classe II, leito de
secagem, reservatório de percolado, célula para lama de perfuração, armazenamento
temporário de efluentes oleosos, unidade de blendagem para coprocessamento, área de
segregação, área de trituração e prensagem, e área para destruição de tanques de
combustível.
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São também atrativos o Centro Industrial de Vitória - CIVIT I e II -, um dos principais
centros industriais da RMGV, com um espaço de 5,5 milhões de m², o Terminal Industrial
e Multimodal da Serra – TIMS -, com um espaço de 2,3 milhões de m², e o Condomínio
Empresarial Jacuhy, que coloca o município como o maior e mais cobiçado espaço para
localização de novos investimentos. Associa-se a estas, uma série de outras vantagens
locacionais que concorrem para a ocupação desses espaços na especulação empresarial:
a proximidade ao maior centro consumidor do estado (Vitória, Vila Velha, Cariacica), a
disponibilidade e proximidade dos terminais portuários de Praia Mole e Tubarão,
proximidade do Aeroporto Eurico Sales, em Vitória, e a facilidade de acesso a serviços.
Contudo, nos últimos anos tem sido intensificada a ocupação urbana nesse município,
mudando a característica dos investimentos imobiliários, que até então eram constituídos
por loteamentos de baixa renda e atualmente passam a focar em condomínios para a
classe média e média alta. São muitos os empreendimentos condominiais instalados nos
últimos anos e em processo de instalação no município, destacando-se aqueles
pertencentes a grandes grupos empresariais do setor imobiliário como Morar, Lorenge,
Cyrella, Alphaville, dentre outros. O eixo de expansão desses empreendimentos se
mantém ao longo da costa litorânea do município da Serra, com maior adensamento nos
locais com maior proximidade à capital.
Segundo BRUSEKE4 (1966), a implantação de Grandes Projetos numa região se dá
numa sequência de: estruturação/territorialização em sua fase inicial, seguido de uma
desestruturação/desterritorialização, numa fase subsequente para se chegar numa
reestruturação/reterritorialização.
A identificação das possíveis causas e efeitos das relações sociais diretas e indiretas
existentes no presente estudo, contudo, não pode ignorar os acontecimentos ocorridos no
município e na região da UC, porque a implantação da atual ArcelorMittal Tubarão se deu
como parte de um processo social, com inter-relações entre macroestruturas: social,
econômica, política, cultural, e microestruturas: relações socioculturais entre grupos,
etnias, trabalho e meio ambiente.
4.1.1 CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA ECONÔMICA
Quando se compara o PIB – Produto Interno Bruto, estadual em relação ao municipal, a
Serra apresenta atualmente o segundo maior PIB dos municípios do Espírito Santo,
superado apenas pelo município de Vitória. Nas tabelas seguintes é possível verificar a
evolução do PIB da Serra em relação ao PIB dos municípios da RMGV e do Espírto
Santo, a preços de mercado e a preços correntes.

4

BRÜSEKE, Franz. J. "Desestruturação e desenvolvimento". In: FERREIRA, Leila C. & VIOLA, E. (Org.)
Incertezas de Sustentabilidade na Globalização. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1966.
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Tabela 4.1.1-1: PIB Municipal a preços correntes na RMGV – 2002 a 2008 (R$ mil).
MUNICÍPIO
Cariacica

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.478.899

1.676.392

2.011.940

2.345.343

2.435.848

3.038.712

3.552.563

73.771

79.110

111.682

135.575

246.912

300.662

280.537

421.204

475.000

561.885

600.934

682.078

754.601

827.243

Serra

3.989.680

4.737.577

6.886.875

7.185.220

9.130.483

10.402.706

11.640.836

Viana

374.969

513.702

518.206

639.203

591.211

691.334

876.102

Vila Velha

2.600.028

3.073.149

3.730.693

3.611.561

3.951.336

4.669.601

5.336.306

Vitória

7.678.733

8.426.386

11.817.767

15.797.487

16.476.046

26.756.050

31.063.717

40.217.397

47.222.579

52.777.544

19.152.858
60.339.817

22.694.461

Fundão
Guarapari

Espírito Santo
*a preços correntes do ano.
Fonte: IJSN, 2011.

69.870.222

Tabela 4.1.1-2: PIB municipal a preços constantes na RMGV – 2002 a 2008 (R$ mil).
MUNICÍPIO
Cariacica

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2.648.374

2.661.146

2.635.586

2.747.817

2.728.088

3.230.759

3.552.563

Fundão

132.106

125.582

146.300

158.841

276.535

319.664

280.537

Guarapari

754.281

754.026

736.053

704.058

763.910

802.291

827.243

7.144.613

7.520.546

9.021.616

8.418.245

10.225.912

11.060.157

11.640.836

Serra
Viana

671.485

815.463

678.836

748.894

662.141

735.026

876.102

4.656.062

4.878.392

4.887.105

4.231.326

4.425.397

4.964.720

5.336.306

13.750.872

13.376.252

15.480.949

18.508.426

18.452.757

20.363.319

22.694.461

47.914.028
Espírito Santo
*a preços correntes do ano
Fonte: IJSN, 2011.

49.311.306

52.683.679

55.326.244

59.109.523

64.153.294

69.870.222

Vila Velha
Vitória

O PIB per capita do município da Serra, de 2002 a 2008, também apresentou o segundo
melhor desempenho em relação aos municípios da RMGV. Merece destaque o PIB per
capita municipal em 2008 na ordem de R$ 29.305,00, expressivamente superior ao PIB
per capita estadual de R$ 20.231,00 no mesmo ano.
Tabela 4.1.1-3: PIB per capita da RMGV, a preços correntes – 2002 – 2008 (R$ mil).
MUNICÍPIO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cariacica

4.368

4.870

5.752

6.598

6.746

8.546

9.806

Fundão

5.340

5.598

7.730

9.182

16.371

19.762

17.398

Guarapari

4.385

4.794

5.504

5.717

6.309

7.755

8.023

Serra

11.411

13.131

18.514

18.750

23.152

27.000

29.305

Viana

6.671

8.967

8.878

10.750

9.766

12.082

14.555

Vila Velha

7.045

8.127

9.635

9.113

9.747

11.848

13.093

25.432

27.562

38.183

50.421

51.961

60.592

71.407

8.258

9.425

11.998

13.855

15.235

18.003

20.231

Vitória
Espírito Santo
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Observando a distribuição do PIB da Serra de 2003 a 2008 por setores econômicos,
Agropecuária, Indústria e Serviços, é possível verificar a predominância do setor Industrial
e de Serviços no PIB do município.
Tabela 4.1.1-4: Participação do PIB a preços correntes, por setor econômico no município
da Serra (%), 2002-2008.
ANO

AGROPECUÁRIA

INDÚSTRIA

SERVIÇOS

2002
2003

0,30
0,31

43,26
40,73

41,08
38,38

2004

0,26

41,90

35,85

2005

0,24

41,32

38,81

2006

0,59

41,39

38,66

2007

0,50

40,02

39,21

2008

0,16

37,43

41,43

Fonte: IJSN, 2011.

O PIB do município apresenta grande concentração na produção industrial, 40,02% em
2007, contra 39,21% do setor de comércio e serviços e 0,5% para o setor agropecuário no
mesmo ano. Essa concentração de geração de renda na Indústria pode ser explicada pela
presença no município dos polos empresariais CIVIT I e II e de importantes empresas no
segmento industrial. Contudo, em 2008 o setor de serviços apresentou maior participação
no PIB do município, provavelmente um reflexo do forte crescimento do comércio na
Serra, principalmente na Avenida Central em Laranjeiras.
No tocante ao nível de renda da população, verifica-se que a Serra possui um nível de
renda superior ao estadual, baseado no salário recebido pelas famílias residentes na área
urbana. Enquanto a maioria das famílias residentes na zona urbana do estado recebem
até 3 salários míninos, o que equivale a 82,7% do total, o município da Serra detém maior
número, acima de 3 salários, o que equivale a 54,7% do total das famílias residentes na
área urbana municipal. Nas faixas mais baixas de renda familiar também se constata uma
melhor condição do município da Serra frente ao estado, com o Espírito Santo detendo
69,3% do rendimento familiar até 2 salários e a Serra com apenas 27,3%.
Tabela 4.1.1-5: Renda Mensal Familiar - Município da Serra e Espírito Santo - 2000 (%).
Município

Sem
Rendimento

Até ½
SM

Mais de ½
a 1 SM

Mais de 1
a 2 SM

Mais de 2
a 3 SM

6,2

0,6

7,9

18,8

13,7

Total Famílias
com até
3 SM
45,3

4,4

20,1

26,0

23,2

9,0

82,7

Serra
Estado
ES

Total Famílias com
mais de 3 SM
54,7
17,3

Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000/IJSN-IPES
Nota: Somente as famílias residentes em domicílio particulares permanentes urbanos.

Em 2006, no município da Serra, o número de estabelecimentos no setor de comércio,
reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos era o maior, com
4.990 unidades, seguido pelo setor de indústrias de transformação com 1.239 unidades e
logo em seguida atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas com
1.081 unidades locais.
CPM RT 002/10
Setembro/11

527

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

O pessoal ocupado total concentrava-se basicamente em três setores principais:
indústrias de transformação (23.606 postos de trabalho), comércio, reparação de veículos
automotores, objetos pessoais e domésticos (22.224 ocupações) e atividades imobiliárias,
aluguéis e serviços prestados a empresas (15.751 vagas). Já o pessoal ocupado
assalariado estava predominantemente alocado nas indústrias de transformação no ano
de 2006 com 22.052 vagas ocupadas.
A massa salarial também encontrava-se expressivamente
nas indústrias de
transformação, com R$ 463.199,00, seguidas pelo setor de Construção com R$ 173.081 e
pelo setor de comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e
domésticos com o montante de R$ 167.308 salários pagos durante o ano de 2006.
Tabela 4.1.1-6: Principais características das empresas da Serra por setor de atividade –
2006.
Setores de Atividade Econômica
Agricultura, pecuária, silvicultura e
exploração florestal
Pesca
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Produção e distribuição de
eletricidade, gás e água
Construção
Comércio; reparação de veículos
automotores, objetos pessoais e
domésticos
Alojamento e alimentação
Transporte, armazenagem e
comunicações
Intermediação financeira, seguros,
previdência complementar e serviços
relacionados
Atividades imobiliárias, aluguéis e
serviços prestados às empresas
Administração pública, defesa e
seguridade social
Educação
Saúde e serviços sociais
Outros serviços coletivos, sociais e
pessoais
Serviços domésticos
Organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais

Número de
Unidades Locais
(Unidades)

Pessoal
Ocupado Total
(Pessoas)

Pessoal Ocupado
Assalariado
(Pessoas)

Salários
(Mil Reais)

35

76

37

259

2

-

-

-

53

625

545

8.065

1.239

23.606

22.052

463.199

12

778

778

40.734

498

13.180

12.474

173.081

4.990

24.224

18.524

167.308

584

3.161

2.512

14.300

526

8.276

7.754

81.974

102

440

418

13.606

1.081

15.751

14.412

124.358

6

8.998

8.998

132.797

191

1.604

1.352

16.548

224

2.289

1.965

18.872

820

1.901

1.448

14.337

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: MTE/RAIS, 2011.

A distribuição percentual da massa salarial por setores no município nos anos de 2007 e
2008 pode ser vista na tabela abaixo. Nos dois anos o setor de indústria de transformação
concentrava o maior quantitativo de salários pagos, representando 32,2% do total da
massa salarial dstribuída, seguido pelo setor de Comércio, reparação de veículos
automotores, objetos pessoais e domésticos com 15,4% e pelo setor de Construção Civil
com 13,3% do total de salários pagos por setor no ano de 2008.
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Tabela 4.1.1-7: Distribuição da massa salarial no município da Serra – 2007 e 2008 (%).
ATIVIDADE - SEÇÃO CNAE 1.0

2007

Administração pública, defesa e seguridade social

2008

11,7

11,2

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

0,2

0,2

Alojamento e alimentação

1,1

1,2

11,5

12

15,7

15,4

10,6

13,3

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e
domésticos
Construção
Educação

1,3

1,3

33,4

32,2

Indústrias extrativas

0,6

0,3

Intermediação financeira

1,2

1,1

-

-

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais

1,7

1,1

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água

2,8

2,4

Saúde e serviços sociais

1,6

1,6

0

0

6,7

6,7

100

100

Indústrias de transformação

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Serviços domésticos
Transporte, armazenagem e comunicações
TOTAL
Fonte: MTE/RAIS, 2011.

4.1.2

CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA POPULACIONAL

O município da Serra detém parcela expressiva da população estadual, pois participou,
em 2000, com 10,37% da população total do Espírito Santo, perfazendo um total de
322.518 residentes; aumentou essa participação em 2007 para 11,49%, totalizando
385.370 habitantes, e passou a 409.267 habitantes em 2010, o que corresponde a
11,64% da população do Espírito Santo, conforme se observa nas Tabelas 4.1.2-1 e
4.1.2-2.
Tabela 4.1.2-1: Evolução da população do município da Serra - 1970/2007.
Municípios

1970

1980

1991

1996

2000

2007

2010

Serra

17.286

82.568

222.158

270.373

322.518

385.370

409.267

Espírito Santo

1.617.857

2.063.679

2.598.505

2.802.707

3.094.390

3.351.669

3.514.952

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.
IBGE - Contagem de População 1996 e 2007.

Esta mudança de comportamento no crescimento populacional da Serra, assim como nos
outros municípios da RMGV, já começa a se apresentar a partir de 1980, intensificandose nas últimas décadas, quando a expansão urbana na capital estadual fica mais restrita
em termos espaciais, o que acarretou busca por espaço físico nos municípios vizinhos.
Em termos percentuais, o crescimento demográfico da Serra foi mais expressivo nas
décadas de 1970 e 1980, tendo, em ambos os períodos, triplicado sua população, o que
não se observa nas décadas seguintes. Porém, o percentual de participação da
população da Serra no total do estado se torna maior a cada década, representando o
constante aumento demográfico.
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Tabela 4.1.2‐2: Participação da população do município da Serra no total do estado (%).
Municípios

1970

1980

1991

1996

2000

2007

2010

Serra

1,06%

4,00%

8,54%

9,64%

10,42%

11,49%

11,64%

Espírito Santo

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000.
IBGE - Contagem de População 1996 e 2007.

É visível o intenso crescimento populacional da Serra quando se analisa sua taxa de
crescimento entre 1970 e 2010 (Tabela 4.1.2‐1). Esse município que teve a participação
mais expressiva no crescimento populacional ao longo dos períodos analisados no que se
refere ao contexto estadual, cresceu a uma taxa de 16,69% entre 1970 e 1980, de 9,4%
entre 1980 e 1991, de 4,01% no período 1991 e 2000 e de 2,64% entre 2000 e 2007,
superando, em muito, as taxas estaduais, como pode ser visualizado na Tabela 4.1.2‐3.
Tabela 4.1.2‐3: Taxa média de crescimento geométrico (%).
Municípios

1970-80

1980-91

1991-96*

1996-00

2000-07*

Serra

16,69
2,38

9,42
2,31

4,01

4,40

2,64

1,51

2,53

1,13

Espírito Santo

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000.
*IBGE - Contagem de População 1996 e 2007.

A grande transformação ocorrida na dinâmica populacional entre as décadas de 1970 e
de 2010 ocorreu no período de 1970/80, quando o intenso processo de urbanização vivido
no país como um todo inverteu a hegemonia da população rural sobre a urbana, fazendo
com que as cidades, especialmente os maiores núcleos urbanos e as sedes dos
municípios, passassem por um processo intenso de incremento populacional. Dentro
desta performance, destaca-se a Serra que apresentava, até a década de 1970,
predominância da população rural sobre a urbana, diferentemente daqueles municípios
constituídos como centros regionais e estaduais (Vila Velha) e como capital do estado
(Vitória), que já vinham, desde décadas anteriores, desenvolvendo-se como centros de
elevada atração populacional.
Tabela 4.1.2‐4: População residente por situação de domicílio no município da Serra 1970/2000.
1970

1980

1991

2000

2010

Município

Serra
ES

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Total

7.967

9.319

17.286

80.300

2.268

82.568

220.615

1.543

222.158

319.621

1.560

321.181

406.405

2.817

409.267

722.214 877.110 1.599.324 1.293.139 730.199 2.023.338 1.924.588 676.030 2.600.618 2.462.437 635.061 3.097.498 2.931.502 583.480 3.514.952

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 1970, 1980, 1991, 2000.

Reforçando a caracterização anterior, os dados relativos à densidade demográfica
demonstrados na Tabela 4.1.2‐5 apresentam forte crescimento ao longo do período
citado, demonstrando que o ponto de inflexão na tendência de evolução da densidade
demográfica é o período de 1970/80, quando se verifica um aumento de
aproximadamente 5 vezes, passando de 31,6 hab/km² para 150,97.
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Tabela 4.1.2-5: Densidade Demográfica - 1970/2010
Municípios

1970

1980

1991

2000

2007

2010

Serra

31,60

150,95

401,95

582,80

699,27

739,38

Fonte: IPES, IBGE e IDAF, 2010.

Analisando a dinâmica populacional do município da Serra, percebe-se uma grande
disparidade em relação à distribuição da população pelo território, com áreas muito
populosas e outras com densidade demográfica muito baixa em relação à média do
município, que em 2000 era de 597 hab./km² e em 2010 passou para 739,38 hab./km².
Isso porque cerca de 81% da população total está concentrada nos 50 maiores bairros, ou
seja, em menos da metade do total de bairros do município, conforme elencado na Figura
4.1.2‐1.
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Cantinho do Céu
Manoel Plaza
Mata da Serra
Porto Canoa
São Judas Tadeu
Vista da Serra I
Caçaroca
Cidade Continental
Novo Horizonte
São Diogo I
São João
Rosário de Fátima
Parque Residencial Mestre Álvaro
Conjunto Jacaraípe
Parque Residencial Laranjeiras
Barcelona
Nova Carapina II
José de Anchieta III
Cascata
Vista da Serra II
Serra Dourada III
Divinópolis
São Marcos
Vila Nova de Colares
Planalto Serrano
Nova Carapina I
Eldorado
Solar de Anchieta
Boa Vista I
Bairro de Fátima
Santo Antônio
Jardim Guanabara
Colina da Serra
Jardim Carapina
Nossa Senhora da Conceição
Guaraciaba
Diamantina
Maria Níobe
São Domingos
Carapina Grande
Central Carapina
José de Anchieta II
Jardim Tropical
Feu Rosa
Conjunto Carapina I
Hélio Ferraz
José de Anchieta
Taquara I
Valparaíso
André Carloni
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

Figura 4.1.2‐1: Os 50 bairros com a maior população do município da Serra– 2000.
Fonte: Serra em Números, 3ª edição, 2011.
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Tabela 4.1.2-6: Projeções populacionais do município da Serra (2009-2027).
ANO

POPULAÇÃO

2009

404.688

2012

453.212

2015

486.219

2018

519.227

2021

552.235

2024

585.242

2027

618.250

Fonte: Estimativa IBGE, 2009 e Agenda 21 Serra, 2011.

O acelerado crescimento da Serra também pode ser constatado ao se analisar as
pirâmides etárias de 1991 e 2000, onde pode ser visto crescimento em praticamente
todas as faixas etárias, exceto a faixa etária de 80 anos ou mais.
80 anos ou mais
70 a 74 anos
60 a 64 anos
50 a 54 anos
Mulheres

40 a 44 anos

Homens

30 a 34 anos
20 a 24 anos
10 a 14 anos
0 a 4 anos

Figura 4.1.2‐2: Pirâmide etária da Serra – 1991.
Fonte: IBGE e Serra em Números 3ª edição, 2011.

Figura 4.1.2‐3: Pirâmide etária da Serra – 2000.
Fonte: IBGE e Serra em Números 3ª edição, 2011.
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Quanto ao crescimento populacional e ao aumento da densidade demográfica, faz-se
importante analisar o processo migratório recente. Para tanto, segundo dados
disponibilizados pelo IBGE sobre o período de 1996 a 2000, conforme Tabela 4.1.2-7, a
procedência dos migrantes que se estabeleceram no município da Serra está na própria
região da Grande Vitória, seguido de outros municípios do Espírito Santo e por migrantes
que vieram dos estados da Bahia, Minas Gerais e, em menor grau, Rio de Janeiro e São
Paulo.
A migração de residentes nos municípios da Grande Vitória com destino ao município da
Serra equivaleu, no período em questão, a 31,9% do total de migrantes. Originários de
outros municípios do Espírito Santo foram 21,6%; os que vieram do estado da Bahia
representaram 15,8%; de Minas Gerais, 14,3%; do Rio de Janeiro, 5,4% e do estado de
São Paulo, 4,0%.
Estes dados evidenciam uma migração relevante de origem inter-regional, ocorrendo
dentro da região da Grande Vitória, seguida de uma migração interestadual dentro da
região Sudeste e entre os estados que fazem fronteira com o Espírito Santo (BA, MG e
RJ). Não há evidências, até então, de movimento migratório expressivo de outras regiões
do país para o município da Serra.
Tabela 4.1.2-7: Origem do Movimento Migratório para o Município da Serra - 1996 a 2000.
ES
Município

Municípios da
Grande Vitória

Demais
Municípios

Serra

15.534

10.528

MG

BA

RJ

SP

Outros Estados Outros Países

6.975 7.699 2.625 1.951

3.266

75

Total
Entrada
48.653

Fonte: IBGE - Microdados do Censo Demográfico de 2000.

A origem dos migrantes para o município da Serra, a partir do movimento inter-regional
dentro da Grande Vitória, aponta para a presença de um expressivo contingente de
migrantes vindo do município de Vitória, o que equivale a 54,5%. Depois da capital, os
municípios de Vila Velha e Cariacica são os maiores contribuintes com migrantes para a
Serra, originários da Grande Vitória, equivalendo a 20,7% e 21,5%, respectivamente,
conforme se verifica na tabela abaixo.
Tabela 4.1.2-8: Migração Intrarregional – Município da Serra – 1995 a 2000.
Município de Destino
Serra

Município de Origem
Cariacica

Viana

Vila Velha

Vitória

3.341

513

3.217

8.463

Total de Entrada
15.534

Fonte: IBGE- Microdados do Censo Demográfico de 2000.
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4.2

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

 BREVE HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO
A ocupação do atual território do município da Serra teve seu início com a fundação de
uma aldeia próxima ao morro Mestre Álvaro onde foi construída uma pequena igreja,
estabelecendo-se, ao seu redor, os fundadores que foram Maracajaguaçu, chefe dos
índios Temiminós e o padre jesuíta Brás Lourenço. Isto ocorreu em dezembro de 1556,
quando foi fundada a Aldeia de N. S. da Conceição da Serra.
Em maio de 1752, a Aldeia de N. S. da Conceição da Serra é elevada a freguesia por
Carta Régia, sendo instalada em 1769, depois de construída a igreja matriz (Figura 4.2-1).

Figura 4.2-1: Foto da Igreja de N. S. da Conceição da Serra, ainda sem as torres.
Fonte: Site da Câmara Municipal da Serra – Acessado em dezembro de 2009.

A freguesia de N. S. da Conceição da Serra foi elevada à categoria de Vila, em 1822,
sendo a criação do município datada de 1833, com o território desmembrado do município
de Vitória. Em 06 de novembro de 1875, a sede do município da Serra deixa de ser vila e
é elevada à categoria de cidade.
No século XIX, segundo informações colhidas no site da Câmara Municipal, este território
se desenvolveu como um entreposto de comércio para a região norte e litorânea norte e
também devido à sua produção de açúcar e café. São José de Queimado, hoje distrito da
Serra, situado à margem do rio Santa Maria, possuía um porto, "Porto do Una", onde
eram embarcadas grandes canoas, que comportavam mais do que 100 sacas de café, a
produção da região da Serra, e desembarcados os produtos importados para atender as
necessidades locais. O rio servia como via para o transporte em geral, inclusive para a
integração de Vitória com a Serra e o interior norte; por ali as pessoas se deslocavam de
um lugar para outro (Figura 4.2-2).
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Figura 4.2-2: Canoeiros Transportando café pelo rio Santa Maria em 1920.

A ferrovia Estrada de Ferro Vitória Minas EFVM e a crise econômica mundial de 1929
fizeram desaparecer a vila de São José do Queimado, onde restaram poucos residentes e
um patrimônio cultural e histórico de elevada importância municipal. Como parte do
projeto de revitalização da economia local, foi construída, em 1921, a primeira estrada de
rodagem entre Serra e a Capital, que foi concluída em 1923.
Em 11 de novembro de 1938 foi editado o Decreto-Lei nº 9.941, que fixou a divisão
territorial do estado, assinado pelo então governador João Punaro Bley, que estabeleceu
os limites do município da Serra, compreendido pelos distritos sede, Itapocu (hoje Calogi)
e Nova Almeida. O decreto acima foi editado na conformidade das normas gerais
firmadas pela Lei Orgânica Nacional nº 311, de 2 de março de 1938. Nessa época, os
distritos de Queimado e Carapina eram pertencentes a Vitória, e o atual distrito de Calogi
possuía o topônimo de Itapocu. Dentro do processo de formação territorial do município,
em 31 de dezembro de 1943 foram incorporados os distritos de Carapina e Queimado.
O município teve duas fases distintas de sua economia: a inicial rural, fase em que
produzia cana-de-açúcar, café, mandioca e, em menor escala cereais, e ainda, extração
de madeiras de lei. Havia um início de agroindústria, um tanto rudimentar, com engenhos
de produção de açúcar e aguardente, assim como produção de farinha e máquinas de
beneficiamento de arroz e produção de fubá de milho.
A segunda fase se deu na década de 50, quando se iniciou uma grande produção de
abacaxi. Os frutos eram vendidos para outros estados do país e, também, exportados
para outros países, principalmente Argentina. Nessa década também foi iniciada a
construção da BR 101.
Nos anos 60, a população no município da Serra era majoritariamente rural, assim como a
do Brasil. A população urbana representava 30% do total populacional, sendo que desta,
50% vivia em Serra Sede, 40% em Nova Almeida e 10% em Carapina.
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Os fatores determinantes para a ocupação e características da população na Serra foram
principalmente a disposição do sistema viário, as condições naturais do relevo, a
construção dos conjuntos populacionais pela Cohab (Companhia de Habitação do Espírito
Santo) e Inocoopes (Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais do Espírito
Santo) e a lógica imobiliária, que criou núcleos habitacionais distantes das principais
áreas conurbadas. Esses fatores conferiram ao município uma ocupação desordenada do
território, com extensas manchas urbanas descontínuas entre si, fazendo da Serra uma
cidade de características “horizontalizadas”.
A BR-101 teve um papel relevante na ocupação do território ao permitir o acesso a Vitória
e maior mobilidade urbana à população para realizar trajetos para as áreas de moradia e
trabalho. Além disso, a BR-101 permitia a ligação com a CVRD, CST e Civits.
Visto que a Serra e Vitória na década de 70 e 80 foram os principais municípios
privilegiados para sediarem os grandes projetos industriais no estado, como o Civit I e II,
ambos inaugurados nesse período, a partir daí houve um estímulo maior à urbanização e
ocupação do município, que passou a abrigar os conjuntos habitacionais que serviriam
principalmente para comportar os trabalhadores das indústrias ali sediadas, muitos dos
quais, impossibilitados de fixar moradia em Vitória pelo alto custo dos terrenos e
habitações, migraram para a Serra, em especial os trabalhadores de baixa renda.
Contudo, o município não absorveu apenas esse perfil econômico de trabalhadores, que
geralmente ocupavam os espaços vazios entre os conjuntos, mas também os moradores
com poder aquisitivo maior, que foram morar nos conjuntos habitacionais construídos pela
Cohab e Inocoops ou compraram loteamentos, pois a dinâmica imobiliária do município
variou de acordo com o perfil do moradores.
4.2.1 USO DO SOLO
Em relação ao uso e ocupação do solo da Serra, como o já citado, a população ocupa de
forma irregular o território, caracterizado por apresentar extensas manchas urbanas
descontínuas entre si. Assim, há aglomerações urbanas no litoral e em Serra Sede, que
são fragmentos do restante das áreas urbanizadas ocupadas em torno das principais vias
do município, ou seja, a característica da ocupação do solo por parte da população do
município é similar nesse aspecto ao verificado em relação à população da RMGV, que
tem no sistema viário um dos principais fatores responsáveis pela concentração
populacional em determinado espaço geográfico.
Em relação à utilização das terras do município, há o predomínio das pastagens, de
florestas nativas primárias e áreas alagadas, sendo que as atividades agrícolas estão
localizadas ao noroeste da Serra e de forma dispersa entre si (Figura 4.2.1-1).
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Figura 4.2.1-1: Mapa de Uso e Ocupação do Solo da Serra. Fonte: IJSN, 2011.
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4.2.2

EXPANSÃO URBANA

A Serra configura-se como um dos vetores de expansão urbana da RMGV, segundo
dados da Agenda 21 municipal. Os bairros vetores de expansão populacional na Serra
entre 1970 e 2005, período do “boom demográfico” municipal, foram os bairros
localizados ao sul do território, próximos a Vitória, como por exemplo, Jacaraípe. Isso
pode ser visualizado nas figuras abaixo.

Figura 4.2.2-1: Bairro Jacaraípe, exemplo de vetor de expansão demográfica da Serra – 2007.

Assim como acontece na RMGV, com o contingente populacional que migra para os
municípios vetores de expansão por, dentre outros motivos, altos custos imobiliários da
capital, o mesmo ocorre no território da Serra, como no bairro de Laranjeiras, importante
centro econômico, e por isto, com sucessivas valorizações de terrenos. Isto faz com que
ocorra um movimento interno da população para o litoral de Jacaraípe, Bicanga,
Manguinhos e também de outros bairros como Feu Rosa e Jardim Carapina. Ainda assim
o bairro de Laranjeiras tem vivido um “boom” imobiliário, e tem ocorrido um aumento do
contingente populacional em suas imediações, como nos bairros adjacentes de Morada
de Laranjeiras, Colinas de Laranjeiras e Laranjeiras II. Outros bairros apontados pelo
estudo são Serra Dourada, Nova Almeida e Serra Sede.
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Figura 4.2.2-2: Mapa perímetro urbano da Serra com sinalização dos bairros vetores de expansão.
Fonte: IJSN, 2011.
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4.2.3 SISTEMA VIÁRIO
A Serra é cortada por uma rodovia federal, a BR-101, e duas rodovias estaduais, a ES264 e a ES-010. A ES-264 não é asfaltada e faz a ligação com o município de Fundão. Já
a ES-010 é asfaltada e liga o litoral do município à BR-101. Há também uma estrada
municipal não asfaltada que passa em sua maior parte na área rural do município, ligando
os distritos de Queimados e Calogi à BR-101. Assim, quase todas as principais vias
existentes no território convergem para a BR-101.
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Figura 4.2.3-1: Mapa do sistema viário da Serra. Fonte: IJSN, 2011.
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4.3

INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS

Este item tem como objetivo a apresentação de um quadro referencial para a avaliação do
nível de vida da população do município da Serra influenciada pela constituição da APA
de Praia mole. É base desta análise áreas clássicas de avaliação do desenvolvimento
humano, como a saúde, educação, habitação, segurança social, transporte, lazer e
turismo.
O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano é um dos indicadores usados para
classificar os países membros da ONU de acordo com o nível de qualidade de vida da
população. Com base nas variáveis renda, educação e longevidade, constata-se que, no
período de 1970 a 2000, as diferenças do IDH entre os municípios do estado do Espírito
Santo diminuíram consideravelmente. É notável que o IDH do Espírito Santo cresceu mais
rapidamente do que a média brasileira nesses trinta anos, chegando a igualar ao IDH
médio do Brasil no ano de 2000.
No município da Serra este indicador apresenta-se dentro da média estadual e do país,
sendo que a partir de 1980 até 2000 há pouca diferença entre os índices dos três entes
federados (Tabela 4.3-1).
Tabela 4.3-1: IDH do município da Serra, Espírito Santo e Brasil- 1970-2000.
IDH

Entes Federados

1970

1980

1991

2000

Serra

0,390

0,679

0,693

0,761

Espírito Santo

0,415

0,673

0,690

0,765

Brasil

0,462

0,685

0,696

0,766

Fonte: Ipeadata, 2011.

Com relação ao IDH-M, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, conforme consta
da Tabela 4.3-2, o município da Serra, que possui a 3ª colocação no ranking estadual,
apresenta expressividade quando se analisa a IGME – Infraestrutura para Grandes e
Médios Empreendimentos, com 0,6050, apresentando-se como o território mais atrativo
para investimentos na região da Grande Vitória, conforme já destacado anteriormente. As
demais variáveis do IDH-M apresentam-se abaixo da média mínima (0,499),
apresentando apenas o Índice de Desenvolvimento Urbano (IDU) e o Índice de
Desenvolvimento Econômico (IDE) próximos desta média. O Índice de Desenvolvimento
Social (IDS) e o Índice de Desenvolvimento de Finanças (IFM) encontram-se bem abaixo
desta média.
Tabela 4.3-2: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH - M), 2000
Município

IDU

IDS

IFM

IDE

IGME

IDM-ES

Serra

0,4519

0,3485

0,1260

0,4807

0,6050

0,4024

Posição no
Ranking
3º

Fonte: IPES . Índice de Desenvolvimento dos Municípios do ES/2000, Índice de Desenvolvimento: Urbano (IDU), Social (IDS),
Finanças (IFM), Econômico (IDE), Infraestrutura para Grandes e Médios Empreendimentos (IGME).
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No que concerne à renda per capita, conforme Tabela 4.3-3, as estatísticas demonstram
que, no período entre 1991 e 2000, houve um crescimento de 48,7% para o estado frente
ao aumento de 35% para o município da Serra.
Tabela 4.3-3: Renda per capita a preços constantes de 2000 no município da Serra 1991-2000.
Municípios

Absoluto

2000/1991(%)

1991

2000

Serra

173,3

233,9

35,0

Espírito Santo

194,8

289,6

48,7

Fonte: Ipeadata.

4.3.1 SAÚDE
Nos últimos seis anos, o município da Serra passou por transformações no setor da
saúde que foram responsáveis por melhorar os índices de qualidade de vida da
população. O aumento da população coberta pelos programas de atenção básica à saúde
(PACS/PSF), que em 2004 era de 19.456 habitantes e em 2009 passa a ser de 113.401
(Tabela 4.3.1-1) é um exemplo dessa mudança.
Tabela 4.3.1-1: População coberta pelo PAC e PSF – Serra – 2009.
ANO

POP COBERTA PACS/PSF

2004

19.456

2005

68.505

2006

105.422

2007

102.855

2008

111.312

2009

113.401

Fonte: SESA – ES, 2011.

A infraestrutura existente no sistema de saúde da Serra é demonstrada pelos dados
apresentados na Tabela 4.3.1-2. Este município, junto dos municípios de Vitória e Vila
Velha, detêm a maior demanda por serviços mais especializados, e atendimento de maior
complexidade dentro do estado, sendo neles onde se localizam os hospitais públicos e
privados de maior porte e qualificação.
Com relação às unidades de saúde existentes, verifica-se que havia, em 2007, com base
nos dados do Datasus (Tabela 4.3.1-2), 200 unidades de saúde no município, sendo 3
hospitais gerais e 2 especializados. Aqui se destacam os Hospitais: Dório Silva,
Metropolitano e o Vitória Apart Hospital (iniciativa privada), unidades de referência no
estado. Em termos de postos de saúde, foram contabilizados, em 2007, 3 postos e 32
centros de saúde de unidade básica. Também havia 52 clínicas especializadas, 14
policlínicas e 87 consultórios isolados no município. As unidades de vigilância sanitária
somavam 4 e mais 3 unidades de apoio à diagnose e terapia.
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Tabela 4.3.1-2: Unidades Ambulatoriais Cadastradas - 2007.
MUNICÍPIOS

UNIDADES AMBULATORIAIS

Serra

Centro de saúde/unidade básica

32

Clínica especializada/ambulatório de especialidade

52

Consultório isolado

87

Hospital especializado

2

Hospital geral

3

Policlínica

14

Posto de saúde

3

Unidade de apoio diagnose e terapia

3

Unidade de vigilância de saúde

4
TOTAL

200

Fonte: DATASUS, 2009

Na distribuição dos leitos hospitalares, que em 2008 totalizaram 934 leitos, 673
encontram-se na modalidade cirúrgica, correspondendo a 72% do total dos leitos
disponíveis na Serra. Os demais leitos dividem-se entre as modalidades de clínica médica
e complementar, sendo de 146 e 115 respectivamente, de acordo com a Tabela 4.3.1-3.
Em termos de recursos humanos, a Serra também possui um número representativo,
detendo 174 odontólogos, 1328 médicos e 127 enfermeiros, totalizando 1629 profissionais
da área da saúde atendendo ao município em 2008.
Tabela 4.3.1-3: Leitos do SUS cadastrados no município da Serra – 2008.
ESPECIALIDADE

NÚMERO DE LEITOS

Cirurgia

673

Clínica Médica

146

Complementar

115

TOTAL GERAL

934

Fonte: DATASUS-Cnes, 2008

Tabela 4.3.1-4: Recursos humanos existentes no município Serra - 2008.
Tipo de Recurso
Nº Total de Enfermeiros

Nº Total de Médicos

Nº Total de Odontólogos

127

1328

174

Fonte: DATASUS – CNES – 2008

4.3.2

EDUCAÇÃO

Quanto aos indicadores educacionais, o município da Serra apresenta melhoras em
vários indicadores, como a proporção da população alfabetizada que aumentou
significativamente em todas as faixas etárias de 1991 a 2000, e a evolução do IDEB e dos
resultados da Prova Brasil nos anos iniciais. Porém, os resultados tanto do IDEB quanto
da Prova Brasil tiveram resultados negativos nos anos finais de 2005 a 2007.
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Tabela 4.3.2-1: Proporção da população residente alfabetizada por faixa etária – Serra –
1991- 2000.
SERRA

FAIXA ETÁRIA
1991

2000

5a9

44,3

53,2

10 a 14

93,5

96,9

15 a 19

95,3

97,9

20 a 49

89,4

94,2

50 e +
TOTAL
Fonte: IBGE, 2011.

63,8

72,9

81,4

87,9

Tabela 4.3.2-2: IDEB – Serra – 2005 – 2007.
ANO

ANOS INICIAIS

ANOS FINAIS

2005

3,8

3,7

4,3

3,4

2007
Fonte: INEP, 2011.

Tabela 4.3.2.3: Resultados - Prova Brasil 2005-2007 dos Anos Iniciais e Finais – Serra.
ANO

ANOS INICIAIS
Matemática

ANOS FINAIS

Português

Matemática

Português

2005

175,59

170,33

248,11

232,4

2007
Fonte: INEP, 2011.

188,63

173,3

236,45

224,55

O aumento considerável do número de professores da rede pública municipal, mesmo
que seja através do vínculo temporário e não efetivo desses professores, e do número de
matrículas em praticamente todas as modalidades de ensino são alguns dos fatores que
contribuíram para melhorar os indicadores educacionais da Serra.
Tabela 4.3.2-4: Evolução do número de professores, por tipo de vínculo, na rede pública
municipal da Serra – 1996-2009.
ANO

Nº DE PROFESSORES
Estatutários

Celetistas

Contratados

Total

1996

1.541

-

205

1.746

1997

1.571

-

229

1.800

1998

1.432

101

322

1.855

1999

1.405

97

469

1.971

2000

1.389

95

524

2.008

2001

1.415

94

612

2.121
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Tabela 4.3.2-4: Evolução do número de professores, por tipo de vínculo, na rede pública
municipal da Serra – 1996-2009. Continuação
ANO

Nº DE PROFESSORES
Estatutários

Celetistas

Contratados

Total

2002

1.732

89

456

2.277

2003

1.684

88

551

2.323

2004

2.141

88

220

2.449

2005

2.173

83

380

2.636

2006

2.040

78

621

2.739

2007

2.506

77

747

3.330

2008

2.575

70

716

3.361

2.747

62

752

3.561

2009
Fonte: Serra em Números, 2010.

Tabela 4.3.2-5: Número de matrículas por modalidade de ensino na Serra – 2000-2009.
MODALIDADE

ANO LETIVO
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6.959

8.564

9.634

10.203

10.441

10.458

10.917

11.021

11.826

13.457

28

26

-

-

-

-

-

-

-

-

23.058

24.234

26.356

27.857

28.633

33.531

37.341

41.321

42.945

42.778

462

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.934

4.708

5.012

6.122

5.233

1.166

262

126

-

291

TOTAL
34.441 37.532
Fonte: Serra em Números, 2010.

41.002

44.182

44.307

45.155

48.520

52.468

54.771

56.526

Educação Infantil
Classe Especial
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Supletivo

O município garante aos seus munícipes educação infantil e ensino fundamental, e a
maior parte dos estabelecimentos de ensino pertencem à rede pública que tem
aumentado sistematicamente os investimentos nas duas modalidades de ensino, como
pode ser observado através da evolução do custo por aluno.
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49

59

19

Privada

29

10

24

Filantrópica

2

-

Federal

80

TOTAL

EJA Ensino
Médio

Municipal

EJA Ensino
Fundamental

13

Educação
Profissional e
Técnica

37

Educação
Especial

Ensino
Fundamental 9
Anos

-

Ensino Médio

Ensino
Fundamental 8
anos

Estadual

Dependência
Administrativa

Educação
Infantil

Tabela 4.3.2-6: Número de estabelecimentos de ensino por modalidade e dependência –
Serra – 2009.

23

-

4

14

19

-

-

1

-

12

2

3

1

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

106

56

35

4

8

16

22

Fonte: Serra em Números – PMS, 2010.

Tabela 4.3.2-7: Custo por aluno por modalidade de ensino da rede pública municipal da
Serra 2007-2009.
MODALIDADE

(R$) CUSTO/ ALUNO
2007

2008

2009

Educação Infantil

3.239,43

2.890,47

3.165,49

Ensino Fundamental

1.739,64

1.866,63

2.075,57

4.979,07

4.757,10

5.241,06

TOTAL
Fonte: Serra em Números – PMS, 2010.

A seguir foram apresentadas as ações e atividades relacionadas à educação ambiental
que se desenvolvem no município da Serra. Neste contexto merece especial menção a
atuação do IEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente, em todo o estado através da
Gerência de Educação Ambiental, a qual criou e desenvolve o Plano de Trabalho de
Educação Ambiental, tendo como elemento norteador o Polo Central de Educação
Ambiental.
A elaboração do Plano de Trabalho da Gerência de Educação Ambiental mostrou que a
municipalização e a descentralização são prioritárias, visto a necessidade de atuar o mais
próximo possível da realidade local e de alcançar ganhos de eficiência, eficácia e
efetividade da Educação Ambiental. Neste sentido foi criado o Polo Central de Educação
Ambiental. Esse Polo objetiva fortalecer e instrumentalizar os municípios, mediante
atividades de cooperação e parceria, para a inserção e o fortalecimento da Educação
Ambiental. Pretende-se, ainda, que o Polo Central de Educação Ambiental atue como um
centro de capacitação na comunidade do seu entorno com ações que envolvam o poder
público, empresas da região e sociedade.
Além das ações desenvolvidas pelo órgão estadual, as ações municipais voltadas para a
educação ambiental também são expressivas, tendo sido este o tema das principais
ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, normalmente vinculadas aos projetos
da Secretaria Municipal de Educação. As duas secretarias desenvolvem projetos e ações
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voltadas para a educação ambiental, promovendo especialmente aqueles que têm como
tema os recursos naturais que são destaques no município. Os projetos Florescer,
Festival de Teatro Ambiental, Praia Limpa e Amigo do Verde são os projetos encampados
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município.
No que se refere ao Projeto Florescer – Adote seu Pedacinho do Planeta, este é oferecido
às comunidades disponibilizando curso de formação de Agentes Ambientais
Comunitários. O curso é desenvolvido por módulos temáticos onde são apreendidos
conceitos básicos para o cuidado, a preservação e conservação do meio ambiente. Além
disso, os agentes formados são orientados a desenvolver projetos e ações no âmbito de
sua comunidade. A este projeto vincula-se o Concurso de Projetos de Intervenção
Ambiental envolvendo os agentes ambientais comunitários.
O Festival de Teatro Ambiental acontece anualmente. Da mesma forma, o Projeto Praia
Limpa promove ações educativas e informativas aos usuários das praias do município. O
projeto Amigo do Verde atua junto a professores, tendo por objetivo, através de formação
continuada, a promoção da autonomia profissional dos educadores, proporcionando o
contato com conteúdos cognitivos ecológicos para efetivamente relacionar o
entrelaçamento das questões socioambientais e, assim, atuarem como agentes
multiplicadores e transformadores junto aos educandos.
4.3.3

HABITAÇÃO, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO

 HABITAÇÃO
Em decorrência das atratividades exercidas pelos municípios da RMGV, especialmente
da Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica, esses municípios tendem a ter maiores déficits
habitacionais. Os dados dos gráficos abaixo mostram o atual déficit existente nesses
municípios, bem como sua representação em termos do déficit estadual.
O déficit habitacional existente no município da Serra, segundo dados contidos no estudo
Déficit Habitacional nos Municípios do Espírito Santo (IJSN, 2009), é de 890 habitações,
frente aos 21.683 correspondentes ao Espírito Santo, o que computa a ele uma
participação de 4,47% do déficit habitacional estadual.
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Figura 4.3.3-1: Déficit habitacional na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Figura 4.3.3-2: Déficit habitacional na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Tabela 4.3.3-1: Déficit habitacional total – Município da Serra -2000.
MUNICÍPIO

DÉFICIT TOTAL

Serra

6.219

TOTAL ES

59.937

Fonte: IPES- 2005 - IBGE - Microdados do Censo de 2000/RMGV

Uma política adotada pelas administrações municipais devido, entre outros fatores, à
escassez de recursos destinados à construção de grandes conjuntos habitacionais tem
sido a urbanização de favelas e de bairros carentes já existentes. Esta forma de política
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urbana objetiva a melhoria das condições de habitação, não apenas da moradia em si,
mas dotando o local de saneamento básico mais adequado, de ordenação das ruas e de
alguns equipamentos sociais e urbanos como praças, escolas dentre outros. Esta política
tem sido consubstanciada em programas municipais de investimentos para melhorias na
infraestrutura urbana em bairros carentes e uma das principais pautas e prioridades de
investimentos nos municípios, assim como no município da Serra nas últimas duas
décadas.
 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Assim como nos demais municípios da Grande Vitória, o abastecimento de água é de
responsabilidade da Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan, que gerencia
o sistema de captação, tratamento e distribuição. A água para o abastecimento de toda a
região é proveniente das bacias hidrográficas do rio Jucu e do rio Santa Maria da Vitória.
O sistema atual é formado por três subsistemas que atendem o município, a área de
estudo e o subsistema Carapina. Esse subsistema atende as regiões de: Carapina,
Carapebus, Manguinhos, Jacaraípe, Nova Almeida e Joaripe, no município da Serra, bem
como a ArcelorMittal Tubarão, Vale - Companhia Vale do Rio Doce S.A., e demais
indústrias implantadas na região. Os subsistemas Carapina e Jucu estão interligados pela
adutora de abastecimento da Vale - Companhia Vale do Rio Doce S.A.
Este sistema conta também com uma ETA - Estação de Tratamento de Água,
denominada Mário Petrocchi. Essa ETA encontra-se localizada em Carapina e capta água
do rio Santa Maria da Vitória.
O índice de cobertura de abastecimento de água por habitante para o município da Serra
está dimensionado pela Cesan em 100%, segundo consta na tabela abaixo.
Tabela 4.3.3-2: População com Cobertura de Água – Município da Serra – 2008.
Municípios

População Urbana (1)

População Atendida (2)

Índice de Cobertura

Serra

383.443

383.434

100%

Fonte: CESAN, 2008.
1): IBGE, Contagem da População, 2007.
(2): População atendida em janeiro de 2008.

 ESGOTO SANITÁRIO
Com referência ao esgotamento sanitário, verifica-se a existência de Estações de
Tratamento de Esgoto - ETE no município da Serra, distribuídas entre os bairros de:







Cidade Continental,
Barcelona,
Calabouço,
Civit,
Castelândia,
Laranjeiras,
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Maringá,
Mata da Serra,
Porto Canoa,
Serra Dourada,
Valparaíso.

Os dados da tabela abaixo, relativa ao ano de 2008, mostram que o percentual de
cobertura do serviço estava na casa dos 41% apenas.
Tabela 4.3.3-3: População com Cobertura de Esgoto Sanitário – Município da Serra.
Municípios

População Urbana (1)

População Atendida (2)

Índice de Cobertura

Serra

383.443

155.830

41%

Fonte: CESAN, 2008.
(1): IBGE, Contagem da População, 2007.
(2): População atendida em janeiro de 2008.

Vale destacar a existência de programas governamentais que buscam a melhoria dos
sistemas de abastecimento e de saneamento em vários municípios do estado,
especialmente daqueles componentes da RMGV como a Serra. Dentre estes se destaca
o Programa Águas Limpas.
O Programa Águas Limpas, principal programa de saneamento do Governo do Estado do
Espírito Santo, conduzido pela Cesan, prevê investimentos da ordem de US$ 62 milhões
para ampliar o abastecimento de água e os serviços de tratamento de esgoto nos sete
municípios da RMGV. O programa conta com recursos do Banco Mundial (BIRD) no valor
de US$ 36 milhões e a contrapartida da Cesan, com recursos próprios, no montante de
US$ 26 milhões. O projeto está sendo executado desde 2004 pela Cesan, e a previsão é
de que todas as obras sejam concluídas até 2010.
As obras previstas de esgotamento sanitário no programa irão contribuir
significativamente para a redução da poluição na baía de Vitória, já que vários municípios
lançam seus dejetos na baía, principalmente os que têm baixos índices de esgoto tratado.
As obras do Programa Águas Limpas complementam o Programa de Despoluição e
Saneamento (Prodesan), finalizado em 2003 com a conclusão de cinco estações de
tratamento de esgoto (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari e Domingos Martins). Na
época, o índice de cobertura com esgoto tratado era de 21%.
As metas da Cesan estabelecidas no Planejamento Estratégico do Governo do Estado do
Espírito Santo são elevar a cobertura de esgoto tratado na Região Metropolitana da
Grande Vitória dos atuais 37% para 60% e universalizar o abastecimento de água, que
hoje é de 98,8%, até 2010.
Outro projeto previsto na área de saneamento e que envolve o município da Serra é o
projeto de Saneamento da Praia de Camburi e Lagoa Pau Brasil, também tocado pela
Cesan e conveniado com as Prefeituras de Vitória e da Serra. Esse projeto prevê a
despoluição da praia de Camburi, em Vitória, e da lagoa Pau Brasil, na Serra.
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As obras consistem na implantação de esgotamento sanitário em parte dos bairros
Manoel Plaza, Hélio Ferraz e Bairro de Fátima, na Serra, e Jardim Camburi, em Vitória.
Com isso, os imóveis terão a oportunidade de fazer a ligação às redes de esgoto,
deixando de lançá-lo na lagoa, cujo efluente deságua no final da praia de Camburi.
Os recursos para realização dessas obras são da ordem de R$ 1,2 milhão provenientes
da Cesan e das Prefeituras de Vitória e da Serra, por meio da assinatura de um convênio
de cooperação técnico-financeira entre a companhia e os dois municípios. Serão
beneficiados diretamente 15.700 moradores com a previsão de implantar 1.500 metros de
redes coletoras e 550 metros de redes de bombeamento. Além disso, a Cesan construirá
duas elevatórias e fará melhorias em duas existentes (CESAN, 2007).
O esforço do município da Serra em projetos e melhorias de seu sistema de saneamento
também deve ser notado, sendo colocado como prioridade dentro dos projetos
municipais.
 ENERGIA ELÉTRICA
Quanto ao serviço de energia elétrica, destaca-se que a empresa responsável pelo
serviço em todo o Espírito Santo é a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – Escelsa,
atual EDP – Energias de Portugal. Este serviço, no município, apresenta cobertura de
100% da população, segundo informações da prefeitura municipal da Serra.
4.3.4

SEGURANÇA

No que se refere à estrutura de segurança pública do município da Serra, constata-se que
esta fica sob a responsabilidade da Polícia Civil e da Polícia Militar. No município, a
Polícia Militar está representada pelo Comando da Polícia Ostensiva Metropolitana da
Região Metropolitana (CPOM), sediada no Quartel do Comando Geral em Maruípe –
Vitória/ES, criada pelo Decreto nº 728-R, de 31 de maio de 2001 como Comando
Intermediário, e subordina-se diretamente ao Comandante Geral, tendo como objetivo
coordenar o desempenho operacional dos seguintes batalhões:











1º BPM (Vitória);
4º BPM (Vila Velha);
6º BPM (Serra);
7º BPM (Cariacica-Viana);
10º BPM (Guarapari);
BME – Batalhão de Missões Especiais;
BPRv – Batalhão da Polícia Rodoviária;
BPMA – Batalhão de Polícia Ambiental;
RPMont – Regimento de Polícia Montada;
Cia. Polícia de Guarda.

Conforme a Tabela abaixo, no município da Serra encontram-se situados o 6º Batalhão
de Polícia Militar, Batalhão de Polícia Ambiental – BPMA e o Regimento de Polícia
Montada – RPMont.
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Tabela 4.3.4-1: Composição do Comando Militar da Região Metropolitana – Município da
Serra – 2009.
NOME SUBORDINADAS

DENOMINAÇÃO

SEDE

ATUAÇÃO

6º Batalhão de Polícia Militar

6º BPM

Serra

Serra

Batalhão de Polícia Ambiental

BPMA

Serra

Estado

Regimento de Polícia Montada

RPMont

Serra

Estado

Fonte: PMES- www.pm.es.gov.br

O 6º BPM está subordinado operacionalmente ao Comando de Polícia Ostensiva
Metropolitana - CPOM e tem como área de atuação todo o município da Serra, estando
subdividido em oito Companhias, distribuídas pelo Município, sendo responsáveis pelo
policiamento ostensivo nas suas respectivas subáreas, conforme destacado abaixo.
Tabela 4.3.4-2: 6º Batalhão da PM e suas Companhias – Município da Serra – 2009.
COMPANHIAS
Companhia de
Radiopatrulha e 1ª
Companhia
2ª Companhia
3ª Companhia

4ª Companhia
5ª Companhia

6ª Companhia

7ª Companhia
8ª Companhia

BAIRROS DE ATUAÇÃO
Hélio Ferraz, Bairro de Fátima, Jardim Carapina, André Carloni, Carapina, Carapina Grande,
Manoel Plaza e São Geraldo, Rosário de Fátima.
Ourimar, Manguinhos, Sítio do Irema, Portal de Jacaraípe, Castelândia, Conjunto Jacaraípe,
Parque Jacaraípe, São Pedro, São Patrício, Costa Dourada, Residencial Jacaraípe, Lagoa de
Jacaraípe, Bairro das Laranjeiras, Jardim Atlântico, Estância Monazítica, São Francisco,
Enseada de Jacaraípe, Praia de Capuba e Costa Bela.
Pitanga, Barro Branco, Parque Residencial Mestre Álvaro, Nova Carapina I e II, Cidade Pomar,
Taquara I e II, Barcelona, Maringá, Mata da Serra, Porto Canoa, Eldorado, Parque Residencial
Tubarão, Serra Dourada I - II e III e Civit I.
Campinho da Serra I e II, Planalto Serrano, Vista da Serra I e II, Vila Maria Níobe, São
Lourenço, Caçaroca, Santo Antônio, Cascata, São Marcos, Nossa senhora da Conceição, São
Domingos, Jardim Primavera, Jardim Guanabara, Centro da Serra, Jardim Bela Vista, Jardim
da Serra, Colina da Serra, Divinópolis, Belvedere, Cidade Nova da Serra e Serra Sede.
Santa Luzia, Jardim Limoeiro, São Diogo I e II, Novo Horizonte, Cidade Continental, Camará,
Carapebus, Balneário de Carapebus, Bicanga, e Loteamento Lagoa de Carapebus.
Laranjeiras Velha, Valparaíso, Chácara Parreiral, Guaraciaba, Parque Residencial Laranjeiras,
Morada de Laranjeiras, Alterosa, Civit II, Nova Zelândia, Vila Nova de Colares, Feu Rosa,
Condomínio Ecológico Parque da Lagoa, Área Comercial e Industrial (Trecho compreendido
entre os bairros Feu Rosa e Portal de Jacaraípe), Hospital Metropolitano, Hospital Dr. Dório
Silva, Shopping do Povo e Terminal de Laranjeiras.
Diamantina, Central Carapina, Cantinho do Céu, Jardim Tropical, Planalto de Carapina, José
de Anchieta I, II e III, Solar de Anchieta I, II e III.
Nova Almeida, Mar Bela, Morro São João, Bairro Novo, Boa Vista, Reis Magos, Parque Santa
Fé, Serramar I e II, Praiamar, Parque das Gaivotas, Parque Residencial Nova Almeida,
Chapadão e Nova Zelândia e Putiri.

Fonte: Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, 2009

Um dos projetos em execução pelo 6º batalhão é o PROERD- Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência. Este programa tem sido muito utilizado pelos
municípios para conter o avanço do uso de drogas e combater o tráfico e atua nas
escolas com crianças da 4º Série do Ensino Fundamental.
Quanto aos indicadores de segurança, no município da Serra os homens são as maiores
vítimas de mortes por causas violentas, segundo os dados do IBGE de 2003 a 2009,
sendo que os homicídios aumentaram cerca de 30% no período. Ao verificar os dados por
faixa etária, constata-se que os jovens que correspondem à faixa etária que vai de 15 a
24 anos são os que mais morrem por causas externas, leia-se, violentas.
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Tabela 4.3.4-3: Evolução do número de homicídios no município da Serra de 1997 a 2009
e variação percentual.
ANO

Nº HOMICÍDIOS

1997

297

1998

375

1999

347

2000

311

2001

331

2002

404

2003

363

2004

407

2005

346

2006

356

2007

386

2008

433

2009

387

Variação 2009/1997 (%)
Fonte: IJSN, 2011.

30,3

Tabela 4.3.4-4: Mortes por causas violentas, segundo gênero, na Serra – 2003 a 2009.
GÊNERO

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Homem

86,91

89,22

90,36

88,06

88,99

86,33

87,89

Mulher

13,09

10,78

9,64

11,94

11,01

13,67

12,11

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL
Fonte: IBGE, 2011.

Tabela 4.3.4-5: Taxa de óbitos por violência conjunta da População Total e da População
Jovem 2000 e 2009.
VIOLÊNCIA CONJUNTA
População Total

ABRANGÊNCIA
2000
Serra
ES
Fonte: IJSN, 2011.
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População Jovem
2009

2000

2009

137,6

126,8

214,3

273,2

76,8

86,5

112,8

167,1
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Tabela 4.3.4-6: Percentual das causas da mortalidade da população jovem 2000 e 2009.
CAUSAS
ABRANGÊNCIA

Interna
2000

Externa

2009

2000

2009

Homicídio
2000

2009

Acidentes
de
Transporte
2000

2009

Violência
Conjunta

Suicídio
2000

2009

2009

2009

Serra

13,0

14,0

87,0

86,0

67,2

71,2

16,4

10,0

0,0

1,2

83,6

82,4

ES

23,9

18,1

76,1

81,9

49,4

59,1

16,5

16,1

1,0

1,2

67,0

76,4

Fonte: IJSN, 2011.

4.3.5

TRANSPORTE

A logística de transporte da qual dispõe o município da Serra é uma das mais complexas
do estado, sendo esta uma das características que confere a este município a categoria
de um dos mais atrativos para a localização de empreendimentos na esfera estadual. A
localização no centro urbano da RMGV – Região Metropolitana da Grande Vitória e a
disposição de áreas planas, apropriadas para a instalação de empreendimentos de
grande porte também são fatores relevantes.
As diferentes modalidades de transporte disponíveis no município (e em seu entorno
imediato, especialmente na capital estadual) se materializam em estrutura portuária,
rodoviária, dutoviária e ferroviária.
Na modalidade portuária, o município situa o porto de Praia Mole, que é um terminal
portuário de uso privativo. Nesse porto se localiza um terminal para produtos siderúrgicos
(TPS) operado pelo condomínio ArcelorMittal Tubarão, Usiminas e Açominas, e um
terminal para carvão mineral operado pela Vale, possuindo acesso rodoferroviário.

Figura 4.3.5-1: Portos de Tubarão e de Praia Mole.
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Nesta área está sendo prevista a localização de um superporto, projeto do Governo
estadual contando com recursos federais, cujo layout se encontra na Figura abaixo.

Figura 4.3.5-2: layout do porto previsto para instalação na região de Carapebus.
Fonte: www.vitória.es.gov.br acessado em dezembro de 2009.

Divulgado em vários meios de comunicação, inclusive em sites, o denominado superporto
foi colocado como o primeiro porto de águas profundas para contêineres no país.
O site Porto Gente, especializado no assunto, tem dado total cobertura ao processo de
discussão sobre o porto e está acompanhando todo processo portuário da Capital. A
Agência Brasileira de Notícias deu enfoque aos esforços dado pela cidade de Vitória para
ter esse novo porto e fazer parte das principais rotas de transporte marítimo.
Segundo dados publicados na imprensa, o superporto está previsto para estar localizado
atrás do TPS-Terminal de Produtos Siderúrgicos, tendo vários berços, tanto para navios
pós-panamax, como para os convencionais. Prevê-se também um berço para carga geral,
visando movimentar cargas como granito e siderúrgicos, além de outro para
movimentação de cabotagem por supply boats (barcos de suporte a plataformas) da
Petrobras. O valor inicialmente previsto do investimento estaria na casa dos R$ 800
milhões (O Estado de S. Paulo - 18/10/2009).
O projeto de instalação do novo porto, apelidado de Superporto em função da
possibilidade de se instalar um terminal de contêineres em águas profundas, sem a
necessidade de pontes, devido às características geográficas existentes no local,
vislumbra a possibilidade de um calado de 18 metros, o que permitiria que navios da nova
geração de cargueiros de grande porte atracassem no Brasil. Este seria o grande
diferencial desse porto e colocaria o Espírito Santo na rota das embarcações de grande
porte.
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Na modalidade rodoviária, o município da Serra, assim como os de Vitória e Vila Velha,
possui uma localização extremamente privilegiada em relação à circulação rodoviária de
caráter intermunicipal, tanto estadual quanto interestadual. Os municípios integrantes da
Região Metropolitana, tanto ao sul quanto ao norte, são interligados entre si e com o
restante do estado e do país por uma rede de rodovias estaduais e federais considerada
de boa qualidade.
A principal via federal de transporte que atende essa área é a rodovia BR 101 – que
interliga norte a sul do país e do estado, entre os pontos de Divisa BA/ES (no norte) e
ES/RJ (no sul). O trecho dessa rodovia de uso intenso para descarregamento de cargas
que saem e chegam aos portos do estado, especialmente aos portos de Vitória e de
Tubarão, é a Rodovia do Contorno, interligando Carapina, na Serra, a Campo Grande em
Cariacica. Às margens desta via ficam localizados as EADIs – Estações Aduaneiras
Interiores, áreas de alfândega utilizadas como apoio para o descongestionamento de
cargas dentro dos portos.
As principais rodovias de interligação do município com os demais vizinhos e
componentes da RMGV encontram-se descritas na Tabela 4.3.5-1, sendo:
 BR 101: rodovia federal interligando
longitudinalmente o município.

norte

a

sul

do

país,

perpassando

 ES 010: Trecho norte da Rodovia do Sol, ligando Vitória a Itaúnas, passando pelo
município da Serra, paralelamente à BR 101, porém na faixa litorânea.
Tabela 4.3.5-1: Principais vias de acesso ao município da Serra - 2008.
MUNICÍPIOS

VIAS
BR-101

Serra
ES-010

DENOMINAÇÃO
Trecho Norte – Ligando o sul do estado até o norte, perpassando o
município em Carapina.
Rodovia do Contorno- Trecho de ligação entre a BR-101 Cariacica e a BR101 na Serra.
Rodovia do Sol-Trecho Norte – Ligando Vitória até Itaúnas

Fonte: http://www.der.es.gov.br/ - Acessado em Nov/2009.

No que diz respeito à logística rodoviária, um importante ponto é a questão do transporte
coletivo e do transporte individual, bem como o volume de tráfego observado nas
principais vias de acesso entre os municípios da Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica.
Segundo dados do IBGE de 2000, 13% da PEA ocupada (População Economicamente
Ativa) do município da Serra realizava deslocamento pendular intrametropolitano, ou seja,
mais de 33.000 residentes se deslocavam diariamente para locais da região metropolitana
da Grande Vitória.
Segundo dados da Agenda 21 municipal, 60% das viagens matinais realizadas por modo
individual na Serra são intramunicipais, enquanto 40% são intermunicipais e se dirigem
principalmente a municípios da região metropolitana. As viagens originadas pelo
transporte coletivo da Serra também pela manhã no horário de pico, em sua maioria, são
destinadas a algum município da região metropolitana. Essas viagens são realizadas
principalmente pelo sistema tronco-alimentado, Transcol, que possui três terminais na
Serra: Laranjeiras, Carapina e Jacaraípe.
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Figura 4.3.5-3: Viagens pelo modo individual geradas na Serra no período de pico da manhã – 2007.
Fonte: Agenda 21 do município da Serra, 2011.
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Figura 4.3.5-4: Viagens pelo modo coletivo geradas na Serra no período de pico da manhã – 2007.
Fonte: Agenda 21 do município da Serra, 2011.
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Figura 4.3.5-5: PEA ocupada que realiza deslocamento pendular para a RMGV a partir da Serra – 2000.
Fonte: Um olhar sobre a Grande Vitória – Fundação Vale, 2011.
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4.3.6

LAZER E TURISMO

Os dados relativos ao lazer e turismo foram levantados por meio de informações
disponibilizadas pela Prefeitura Municipal da Serra, bem como nos inventários de turismo
do Sebrae-ES.
O município da Serra possui cinco balneários, Bicanga, Carapebus, Manguinhos, Nova
Almeida e Jacaraípe, que são localidades consideradas núcleos turísticos, especialmente
para o turismo de lazer, pois são regiões que oferecem muitos atrativos naturais, dentre
eles praias e lagoas. A região de Bicanga tem praias boas para pesca, mergulho e
turismo. Já a praia de Manguinhos é área de desova de tartarugas marinhas e é uma
praia muito visitada pelos moradores dos municípios vizinhos, além de atrair muitos
turistas para seus eventos gastronômicos

Figura 4.3.6-1: Praia de Bicanga (esq.) e praia de Manguinhos (dir.).
Fonte: Galeria de fotos da Prefeitura Municipal da Serra.

Quanto ao balneário de Jacaraípe, por ter uma boa infraestrutura turística, recebe shows
e campeonatos de esportes e lazer, mesmo fora da época do verão, quando há maior
movimento nos balneários. Importantes pontos turísticos deste balneário são a Lagoa
Juara e a Casa de Pedra.

Figura 4.3.6-2: Praia de Jacaraípe durante a alta temporada de verão (esq.) e fora da alta temporada (dir.). Fonte:
Galeria de fotos da Prefeitura Municipal da Serra.
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Figura 4.3.6-3: Lagoa da Juara – Jacaraípe – Serra.
Fonte: Galeria de fotos da Prefeitura Municipal da Serra.

Já Nova Almeida abriga o mais visitado ponto turístico da Serra, a Igreja e Residência dos
Reis Magos, fundada em 1580 pelos Jesuítas, que fica situada no alto de uma colina de
onde se pode ver a foz do rio Reis Magos, o manguezal e boa parte da orla do balneário.
Além disto, ou exatamente por este motivo, Nova Almeida possui boa infraestrutura
turística com opções de restaurante, hotéis e pousadas.

Figura 4.3.6-4: Igreja dos Reis Magos.
Fonte: Galeria de fotos da Prefeitura Municipal da Serra.

O Monte Mestre Álvaro, considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa
brasileira, é o principal monumento natural do município, tem 833 metros de altitude e é
uma Unidade de Conservação. Outro monumento natural é formado pelo conjunto de
morros de 200 metros a 427 metros (Morro Vigilante) existente no município e abriga
restingas, lagoas e planícies que constituem refúgio para fauna e flora nativas.
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Figura 4.3.6-5: Monte Mestre Álvaro.
Fonte: Galeria de fotos da Prefeitura Municipal da Serra.

Embora o forte seja o turismo de veraneio, o potencial para o turismo cultural do município
é justificado pelo patrimônio arquitetônico formado por casas e sobrados antigos na sede
do município, como a Casa do Congo e o prédio da Secretaria Municipal de Turismo,
além de obras de caráter religioso, como a Igreja dos Reis Magos tombada pelo IPHAN; a
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição (século XVIII); a Igreja São João de Carapina
(1562) e a Igreja de São José do Queimado (Ruínas) (1849).
Outra opção de lazer oferecida no município é o parque aquático Yahoo Family Park, com
uma área de 180.000 m2. A implantação do Autódromo Serra – Circuito José Sampaio, e
do Kartódromo Internacional da Serra permite que a cidade possa realizar eventos
esportivos de maior projeção.
A valorização da cultura e o patrimônio histórico fazem parte das estratégias do município
no que se refere ao turismo de lazer. Neste sentido, dezoito edificações e monumentos
foram identificados e declarados pelo PDU (Plano Diretor Urbano municipal) de interesse
de preservação municipal, em 1998. Em 1999 foram criadas a Lei Municipal de Incentivo
ao Folclore e a Lei Municipal de Incentivo à Arte, além do Projeto Cultural Chico Prego.
A promoção do turismo é o objetivo do Consórcio Costa Verde Corais, formado pelos
municípios da Serra, Fundão e Aracruz. O município também faz parte da Rota do Sol e
da Moqueca. Outras ações em prol do turismo são a qualificação de profissionais do
segmento e a realização de feiras e eventos, além de veiculação de campanhas em TV e
jornal para divulgar o turismo.
As atuais ações desenvolvidas pelo município e que visam melhorar a qualidade do
turismo e lazer são:


Atualização do inventário da oferta turística do município da Serra: O Sebrae, em
parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo –
Sedetur/ES, e com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, entregou o
relatório atualizado das potencialidades do município da Serra. Outros 47 municípios
capixabas também foram contemplados com estudos desta natureza, produzidos ao
longo do ano de 2004 e publicados em 2005.
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Selo de Qualidade Turística: Concedido aos restaurantes e hotéis que prestam
serviços com qualidade aos turistas e à população, visando a estimular a melhoria dos
serviços prestados. Em 2005, cinco estabelecimentos foram contemplados, e no ano
de 2006 foram contemplados 13 estabelecimentos.



Monitor Jovem de Turismo: Capacitação de adolescentes em situação de risco
social para que possam orientar os visitantes sobre o Monumento Reis Magos. Foram
capacitados dezessete adolescentes pelo SENAI em parceria com a Secretaria de
Promoção Social, sendo eles moradores dos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares.



Sou da Serra Sim: Realização de palestras sobre “Turismo como fator de
desenvolvimento local e abordagem pedagógica” para professores de 1ª a 4ª série da
rede municipal, durante o “Encontro de Professores da Formação Continuada”,
organizado pela Secretaria de Educação, que possibilita professores a aperfeiçoar,
continuamente, sua competência docente-educativa. Em 2005, foram capacitados
cerca de 150 professores e em 2006 foram capacitados 94. Outra ação do Programa
foi o 8º Varal de Poesias, que teve como prêmio a publicação das 12 melhores poesias
em um catálogo que foi distribuído aos visitantes durante o evento.



Cursos de Qualificação: Realização de cursos como “Qualidade no Atendimento ao
Turista” para aproximadamente 35 estabelecimentos do município, no ano de 2006.
Realização do Seminário de Turismo “Estratégias para uma visão empreendedora”,
voltado para empresários do setor turístico, lideranças comunitárias, faculdades,
taxistas, etc.
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Figura 4.3.6-6: Mapa Turístico do município da Serra.
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Serra, 2011.

4.3.7

ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Neste item são citadas as principais instituições governamentais do município da Serra,
as entidades civis organizadas, especialmente as de cunho ambientalista e de maior
interface com a Unidade de Conservação como aquelas relativas ao turismo e à pesca,
além das entidades organizadas dos bairros inseridos na área em estudo. Afora essas
instituições, também são citadas as comissões e outras formas de organização social.
 GRUPOS ORGANIZADOS
Os Grupos Sociais Organizados representam uma pauta variada de interesses que vão
desde os comunitários, de bairros e outros, aos interesses de grupos que se organizam
em torno de temas voltados para a questão ambiental, social, educacional, cultural,
associativismo comercial, dentre outros.
Na área de estudo, aparecem como entidades organizadas de interesse da Unidade de
Conservação as entidades ambientalistas, as entidades comunitárias e aquelas
relacionadas a interesses nos setores da pesca e do turismo.
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Dentro da atividade pesqueira destacam-se a Associação de Pescadores Amadores e
Profissionais de Nova Almeida e a Associação de pescadores de Jacaraípe - Aspejes,
conforme destacado na Tabela 4.3.7-1 abaixo.
Tabela 4.3.7-1: Associações de Pesca no município da Serra.
ENTIDADE

CONTATO

Associação de Pescadores Amadores e Profissionais de Nova Almeida

Fábio Serra

ASPEJES – Associação de Pescadores de Jacaraípe

Manuel Bueno dos Santos

Fonte: Cepemar – 2009

No município da Serra, as entidades vinculadas ao setor turístico estão representadas
dentro do Contur - Conselho Municipal de Turismo. Esse Conselho é composto pelos
representantes da administração municipal, câmara municipal, representantes de agência
de viagem, representantes dos restaurantes e similares, bacharéis em turismo, imprensa
local, locadores de automóveis e taxistas, FAMS - Federação das Associações de
Moradores da Serra, AMO - Associação de Moradores, instituições financeiras sediadas
no município, dentre outros.
As entidades de atuação ambiental existentes no município da Serra estão, algumas
delas, cadastradas (ou em processo de cadastramento) pelo IEMA - Instituto Estadual de
Meio Ambiente. Uma dessas instituições ambientalistas, o Instituto Goiamum, localiza-se
dentro da área correspondente à APA de Praia Mole. Outras entidades, embora não
cadastradas nessa instituição, têm tido presença marcante em projetos ambientais e
aparecem em informações coletadas na Prefeitura Municipal. Tanto as primeiras como as
últimas estão relacionadas na Tabela 4.3.7-2 e Tabela 4.3.7-3, respectivamente.
Tabela 4.3.7-2: Entidades ambientalistas cadastradas e em processo de cadastramento
pelo IEMA/CEEA - 2009.
ENTIDADE/CONDIÇÃO
Instituto Jacuném
- Em cadastramento
Instituto Goiamum
- Cadastrada
Instituto Portas Abertas – IPA
- Cadastrada
Instituto de Defesa do Verde IDEVES - Em cadastramento

ENDEREÇO
Av. Guarapari, n°. 1054, bloco: H , apto. 104 – Valparaíso - Serra/ES
Cep: 29.165-751
Tel: 3228.5398
E-mail: jacunem@gmail.com
Av. Central, n°. 35, CPC: 161 – Balneário Carapebus – Serra/ES
Cep: 29.164-992
Telefax: (27) 3238.7219
E-mail: goiamum@goiamum.org.br
Caixa Postal 27, Nova Almeida - Serra/ES
Cep: 29174-970
Telefax: (27) 3074.2111
E-mail: atendimento@ipaglobal.org.br
Cidade Continental - Tel.: 9999-2677
Email: cida.ambientalista@gmail.com

Fonte: IEMA – 2009

Tabela 4.3.7-3: Outras entidades ambientalistas de atuação reconhecida no município da
Serra.
ENTIDADE

REPRESENTANTE

RECUPERLIXO

Joel Fanteceli

Projeto Peixinho

Alfonsus Rocha

Fonte: Prefeitura Municipal da Serra
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O Cadastro Estadual das Entidades Ambientalistas do Estado do Espírito Santo - CEEA
foi instituído pela Lei nº 5.355/96 com o objetivo de manter em banco de dados de acesso
público o registro das entidades ambientalistas não governamentais existentes no estado
do Espírito Santo, cuja finalidade seja a defesa, proteção e recuperação do meio
ambiente e recursos hídricos. As entidades ambientalistas cadastradas existentes no
município da Serra e em processo de cadastramento pelo CEEA - Cadastro Estadual das
Entidades Ambientalistas encontram-se na Tabela 4.3.7-4.
Tabela 4.3.7-4: Principais entidades organizadas agregadoras das Associações de
Moradores – Município da Serra.
ENTIDADE

REPRESENTANTE

Federação das Associações de Moradores da Serra

Jesus Alves Bezerra

Fonte: FAMS - 2009

As entidades comunitárias do município da Serra são representadas pela FAMS –
Federação das Entidades de Moradores do Município da Serra.
 ENTIDADES GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DA UC
No âmbito das entidades governamentais do município que têm maior proximidade de
atuação com a Unidade de Conservação e a mudança de uso do solo, destacam-se, no
município da Serra, as entidades abaixo descritas (Tabela 4.3.7-5):
Tabela 4.3.7-5: Instituições Governamentais de Âmbito Municipal da Serra.
INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS

ENDEREÇO E REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano

Rua Major Pissarra, 12 - Centro - Serra - E.S. - CEP: 29176-020 - Ana
Márcia Erler

Departamento de Transporte

Antônio Luiz Caus

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Rua Alpheu Corrêa Pimentel, Nº 144 - Bairro Caçaroca - Serra/ES - CEP.
29.176-180
- Cláudio Denícoli dos Santos

Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte
e Lazer

Rua Maestro Antônio Cícero, n°239, 3° Andar, Serra Sede - Serra ES setur@serra.es.gov.br
- Cleber Lanes

Secretaria de Promoção Social

Rua Alpheu Correia Pimentel nº 150 - Centro - Serra - ES - CEP: 29.176-180
- Nazaret Pimentel

Fonte: Prefeitura Municipal – 2010.

 OUTROS INTERESSADOS
Os Conselhos Municipais são outra importante forma de organização dos interesses em
torno de temas prioritários, tais como meio ambiente e turismo. No município da Serra
estão presentes os conselhos destacados na Tabela 4.3.7-6.

CPM RT 002/10
Setembro/11

568

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Tabela 4.3.7-6: Conselhos Estaduais e Municipais de Relevância - Município da Serra –
2009.
ESTADO/MUNICÍPIO

Espírito Santo

CONSELHO
Consema – Conselho Estadual de Meio
Ambiente
Conremas – Conselhos Regionais de
Meio Ambiente

Região Metropolitana da
Grande Vitória

COMDEVIT – Conselho Metropolitano
de Desenvolvimento da Grande Vitória

Serra

Condema – Conselho Municipal de
Meio Ambiente
Contur – Conselho Municipal de
Turismo.

ENDEREÇO E CONTATO
consema@iema.es.gov.br
Tel.: (0xx)27 3136-3508 - Luiz Cláudio Vianna
Fraga
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2524. Jesus
de Nazareth- Vitória.
- Eliane Abaurre
Rua Alpheu Corrêa Pimentel, Nº 144 - Bairro
Caçaroca - Serra/ES - CEP. 29.176-180
Rua Alpheu Corrêa Pimentel, Nº 144 - Bairro
Caçaroca - Serra/ES - CEP. 29.176-180

Fonte: IEMA e Prefeitura Municipal – 2009.

O Conselho Estadual de Meio Ambiente – Consema e os Conselhos Regionais de Meio
Ambiente – Conremas foram instituídos pela Lei Complementar nº 152 de 17 de junho de
1999. São órgãos colegiados integrantes da estrutura organizacional da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Seama, sendo auxiliares nas ações
comandadas pela pasta. São constituídos paritariamente por representantes da
Sociedade Civil Organizada, do Setor Empresarial e da Administração Pública, tendo
caráter consultivo, deliberativo, normativo e recursal, e com finalidade e competência
prevista nos termos da lei.
O município da Serra juntamente com os municípios de Vitória e Vila Velha integram o
Conselho Regional 5, que abrange os municípios pelos quais perpassam as bacias dos
rios Jucu e Santa Maria da Vitória.
Há ainda o Condevit - Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória,
que atua em ações visando integrar planos, programas e projetos em torno do espaço
metropolitano da Grande Vitória.
No município da Serra, o Comdema - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente foi
criado pela Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 312, e implementado por meio do
Código Municipal de Defesa do Meio Ambiente, sendo órgão colegiado, autônomo,
consultivo, normativo e deliberativo do Sistema Municipal de Meio Ambiente – Simma.
As atribuições do conselho estão previstas no artigo 15 da Lei Municipal nº 2.199/99,
sendo o Secretário Municipal de Meio Ambiente o seu presidente nato. O mandato dos
conselheiros e de seus suplentes é de dois anos, permitida a recondução por mais uma
vez.
O Contur - Conselho Municipal de Turismo é composto pelos representantes da
administração municipal, câmara municipal, representantes de agência de viagem,
representantes dos restaurantes e similares, bacharéis em turismo, imprensa local,
locadores de automóveis e taxistas, FAMS - Federação das Associações de Moradores
da Serra, AMO, instituições financeiras sediadas no município, hotelaria. Foi criado pela
Lei nº 2.037/97.
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4.3.8 ASPECTOS INSTITUCIONAIS
4.3.8.1 Planos e Programas Setoriais de Interesse Regional
Entre as ações e projetos municipais de interface com a área em análise, destacam-se
aqueles de cunho ambientalista, turístico, habitacional, dentre outros.
Os principais projetos e ações na área ambiental que merecem especial menção são:








Projeto Florescer;
Semma na comunidade;
Campanha Praia Limpa;
Mostra do meio Ambiente;
Descida da Lagoa Largo do Juara;
Fiscalização permanente;
Apoio a Comunidades Tradicionais (como catadores e pescadores).

O “Projeto Florescer” tem por objetivo sensibilizar os moradores para as questões
ambientais, formando Agentes Ambientais.
Já o Projeto “Semma na comunidade” visa a fornecer aos moradores subsídios para que
possam identificar os problemas ambientais de seu bairro, buscando soluções para os
eles, a fim de preservar, conservar e manter saudável o ambiente em que vivem.
A “Campanha Praia Limpa” vem sendo realizada há 16 anos, tendo como objetivo
promover ações educativas e informativas aos usuários da praia, enfatizando a
problemática do lixo, bem como a situação da balneabilidade das praias. Todos os anos,
a Campanha Praia Limpa realiza diversas atividades enfatizando a Educação Ambiental.
Na Semana do Meio Ambiente, é realizada no Horto Municipal da Serra a “Mostra de Meio
Ambiente” e o lançamento do “Calendário Ambiental”, com desenhos dos alunos de 4ª a
6ª série das escolas municipais da Serra. O objetivo desse Projeto é comemorar o Dia
Mundial do Meio Ambiente, divulgando, valorizando, impulsionando e dinamizando as
experiências e trabalhos na área de desenvolvimento sustentável.
Durante as comemorações relativas à semana do Dia Mundial da Água, é realizada, há 8
anos, a “Descida da Lagoa Largo do Juara”, que tem por objetivo a sensibilização da
população para a preservação dos recursos hídricos e a divulgação das lagoas da Serra.
Esse evento consiste na travessia de barcos de pequeno e médio porte, com início no
“Portinho de Macafé” e chegada na Associação dos Pescadores da Lagoa, em Jacaraípe.
A fiscalização é uma ação permanente e envolve cerca de 17 agentes que atuam em uma
área de aproximadamente 554 km², com lagoas, orla, picos, montanhas, áreas com
vegetação adensada, áreas rurais, áreas urbanas, etc. Os trabalhos são desenvolvidos
diariamente das 7h às 24h. Também têm sido realizadas diversas ações de combate às
invasões nas áreas verdes do município, ações relacionadas à preservação dos Recursos
Hídricos Municipais, contando com o apoio do destacamento da Polícia Ambiental
instalado no Horto Municipal.
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A prefeitura promove também uma ação de apoio a comunidades tradicionais, como
pescadores catadores de caranguejo. Em 2006, foi realizado na Serra o 1º Encontro
Nacional de Catadores de Caranguejo (Encata), do qual participaram cerca de 2.000
catadores de todo o Brasil, quando, dentre outros temas, foi abordado o problema da
Doença do Caranguejo Letárgico (DCL). A partir de 2006, a Secretaria Municipal de
Promoção Social (Seprom) se responsabiliza inteiramente pela distribuição de cestas
básicas para catadores de caranguejo devido aos períodos de Defeso e Andada, nos
quais não pode haver cata.
Dentre as ações e projetos vinculados ao turismo e que vêm sendo desenvolvidos através
da Secretaria Municipal de Turismo e outras entidades parceiras, destacam-se:







Rota do Sol e da Moqueca;
Selo de Qualidade Turística;
Monitor Jovem de Turismo;
Sou da Serra Sim;
Cursos de qualificação profissional em turismo;
Atualização do Inventário da Oferta Turística do Município da Serra.

Dentro do projeto Rota do Sol e da Moqueca se objetiva divulgar os municípios
nacionalmente, enfatizando suas belezas a atrativos naturais. Os municípios envolvidos
nesse projeto são, além da Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta.
O Selo de Qualidade Turística é concedido aos restaurantes e motéis que prestam
serviços com qualidade aos turistas e população, visando a estimular a melhoria dos
serviços prestados.
O Monitor Jovem de Turismo é um projeto que visa fornecer orientação aos visitantes
sobre o Monumento Reis Magos, envolvendo adolescentes em situação de risco social,
que foram capacitados pelo Senai, em parceria com a Secretaria de Promoção Social.
O Projeto Sou da Serra Sim tem realizado palestras sobre “Turismo como fator de
desenvolvimento local e abordagem pedagógica”, para professores de 1ª a 4ª série da
rede municipal, durante o “Encontro de Professores da Formação Continuada”,
organizado pela Secretaria de Educação, que possibilita professores a aperfeiçoar,
continuamente, sua competência docente-educativa. Outra ação do Programa “Sou da
Serra Sim” foi o 8º Varal de Poesias. O prêmio foi a publicação das 12 melhores poesias
em um catálogo que foi distribuído aos visitantes durante o evento.
Outra ação de importância para a atividade turística é o curso de “Qualidade no
Atendimento ao Turista”.
Também foi atualizado o inventário da oferta turística do município da Serra, através do
Sebrae, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo –
Sedetur/ES e com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo.
Com relação aos eventos turísticos e de lazer, a Serra conta com alguns eventos que
acontecem anualmente, tais como:
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Competição de Beach Soccer (Arena de Jacaraípe.
Competição de Futsal (Quadra de Jacaraípe).
Competição de Beach Soccer (Quadra de Nova Almeida).
Competição de Voleibol de duplas (Arena de Jacaraípe).
Campeonato de Futebol de Campo (Copa Serraninha).
Torneio de Handebol Feminino/Masculino (Quadra de Vila Nova de Colares).
Jogos Comunitários – Várias Modalidades.
Campeonato de Basquetebol.
Torneio de Futsal.
Campeonato Estadual de Iatismo – Lagoa Juara, em Jacaraípe.
Campeonato Estadual de Remo – Lagoa Juara, em Jacaraípe.
Corrida do Verde – competição pedestre, percurso de oito quilômetros, entre Serra
Sede e Macafé.

O município conta também com a Lei Roberto Siqueira Costa, nº 1.950/96. É uma lei de
incentivo ao esporte amador, no município da Serra, tendo como principal ação a
organização de campeonatos em diversas modalidades esportivas.
No tocante aos projetos habitacionais, destacam-se:








PHIS - Programa de Habitação de Interesse Social.
Programa Crédito Solidário.
Aluguel Social.
PAR-Programas de Arrendamento Residencial.
Programa Estratégico Bem Viver.
Programa Casa Legal.
Projeto de Revitalização dos Conjuntos Habitacionais – Serra em Cores Vivas.

O PHIS - Programa de Habitação de Interesse Social, criado através da Resolução
460/04, que concede financiamento destinado às famílias de baixa renda com até cinco
salários mínimos, desenvolvido de forma coletiva com entidade organizadora – Prefeitura
em parceria com Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal. É destinado à
aquisição e construção de moradias ou material de construção pelo Programa Carta de
Crédito Individual – FGTS.
O programa Crédito Solidário busca promover a melhoria da qualidade de vida da
população de baixa renda ao prever o acesso à moradia para famílias com renda mensal
de até cinco salários mínimos, organizadas em Cooperativas ou Associações com fins
habitacionais. Cada família pode tomar até R$ 24 mil de empréstimo com prazo de 20
anos para quitação do crédito. Esse valor é destinado à aquisição de terrenos e
construção e compra de material e reforma.
A prefeitura buscou parceria com a Cooperativa da Construção Civil – Construcooper,
assumindo neste programa o papel de fomentadora. O financiamento do Programa
Crédito Solidário é realizado com a pessoa física, através de recursos oriundos do Fundo
de Desenvolvimento Social – FDS, e todo o processo construtivo e o desenvolvimento do
trabalho técnico social será de responsabilidade da cooperativa.
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O programa de Aluguel Social tem funcionado com o intuito de atender as famílias em
situação de risco habitacional e outras situações constatadas pela Sehab, tais como:
encaminhamento pela Defesa Civil de famílias oriundas de ocupações irregulares com
condição socioeconômica favorável à inclusão no programa.
O Par – Programa de Arrendamento Residencial propicia moradia nos grandes centros
urbanos à população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com
opção de compra, sendo destinado às famílias com renda mensal até seis salários
mínimos. De acordo com as novas regras, 3% dos recursos do Par deverão atender os
maiores de 60 anos, com renda máxima de seis salários mínimos.
O Programa Estratégico Bem Viver beneficia os 27 bairros de maior vulnerabilidade
social. Tal programa tem como estratégia o planejamento e a intervenção integrada nos
bairros selecionados, buscando promover intervenções urbanísticas, ambientais, sociais e
legais.
Buscando intervir no processo crescente de ocupação desordenada de seu território, o
município da Serra, por meio da Secretaria de Habitação, está coordenando o Projeto
Casa Legal, que objetiva legalizar a permanência dos munícipes com renda até três
salários mínimos que residem em áreas ilegais ou irregulares do município. Os principais
benefícios do Programa são: acesso ao título de domínio de seus lotes, a inserção do
bairro ao conjunto da cidade legal, a possibilidade de os moradores do local se inserirem
em programas de financiamento ou crédito relacionados à melhoria habitacional,
possibilidade de valorização do lote e do próprio bairro, entre outros.
O município da Serra destaca-se dentre os demais municípios da Região Metropolitana
por apresentar inúmeros conjuntos habitacionais que foram implantados a partir das
décadas de 1970 e 1980. A Secretaria de Habitação implantou, no ano de 2005, o Projeto
de Revitalização de Conjuntos Habitacionais – Serra em Cores Vivas, visando à melhoria
e valorização paisagística da área.

4.4

FATORES ANTRÓPICOS DA APA DE PRAIA MOLE

 BREVE PANORAMA SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DE CARAPEBUS5
O primeiro registro histórico da Praia de Carapebus é fruto de um livro6 de quando,
a pedido da coroa portuguesa, o Príncipe Austríaco Maximiliano (Naturista
viajante), percorreu o litoral brasileiro do Rio de Janeiro até Salvador na Bahia.
Passou pela então Vila de Praia Mole e Carapebuçu, que quer dizer carapeba =
cará do mar [espécie de peixe estuarino], açú = grande, que aparece geralmente
em águas salobras onde rios e lagoas deságuam no mar (estuários). A
abundância desse peixe, muito presente no nosso litoral, originou o nome Vila de
Carapebuçu, hoje uma corruptela (desgaste do nome original), Praia de
Carapebus.
O Bairro Praia de Carapebus ainda na década dos anos 50 tinha suas construções
típicas, basicamente de pescadores, com paredes de estuque e cobertura de
palha de palmeiras.
5

O texto reproduzido foi escrito pela Pedagoga Maria do Rosário Varejão no ano de 2004.
Cf. Viagem ao Brasil, anos 1815 a 1817, de Maximiliano, Príncipe de Wied-Neiwied, Coleção Brasiliana, série 5, v.1 2
Ed. Nacional, São Paulo, 1958.
6
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Dada a proximidade da Praia de Carapebus com Vitória, os moradores nativos
(pescadores) iam até a Capital se registrar na Capitania dos Portos como
pescadores oficiais, com suas devidas carteiras profissionais de pescadores
filiados à Colônia de Pescadores Z-5 da Praia do Suá, da qual a Praia de
Carapebus fazia parte, tendo como administrador da colônia de pescadores da
Praia de Carapebus, o Senhor Sólon Eduardo e como fiscal o Senhor Clarindo
Miranda.
Os pescadores mais antigos e nativos da Praia de Carapebus foram, além do
próprio Sr. Sólon Eduardo (vindo da Bahia), casado com Dona Cotinha, Benedito
Miranda, Orcínio Rosa do Nascimento, casado com Dona Maria do Nascimento,
Theodomiro Correia do Espírito Santo (Flodomiro), casado com Dona Izaltina
(Menininha). O irmão de Dona Menininha, Gabriel, casou com Dona Palmerina
que vive até os dias de hoje em Bicanga, que é irmão do pescador João Rosa,
Darcy Coutinho Monteiro, casado com Dona Nira, João Rosa casado com Dona
Dejanir, Clarindo Antônio Miranda casado com Dona Maria Josefina do
Sacramento Miranda, Adanastor de Souza casado com Dona Elza Helena de
Souza, Manoel Ferreira de Vitória (Manel Cumpadre) casado com Dona
Joredelina, e seus irmãos Adelino e Teodomiro (Cuíca), Manoel Fernandes, Duca
Queiroz, José Pedro Borges, Pedro (Calção).
Mário Rosa do Nascimento, Joaquim Silva e seus irmãos donos das redes e pai
de Nira e Joana que é a nossa artesã em esteiras, assim como o Senhor Orcino
Rosa do Nascimento, também dono de rede, Mardino, João Queiroz, Chico
Duarte, Alceu, Amarolino, Alcides, Hélio Rocha Filó de Jesus, casado com Dona
Iáia, Florentino, Leonardo e outros. Atualmente, filhos, genros, netos e bisnetos
como Jair, Vladir Lamparina, Ronaldo da Silva Borges, Paulo Borges, Sebastião
Borges, Pec-Pec, Gilson, Totonho, Tiririca e alguns outros que se integraram à
colônia de pescadores, nos últimos anos como o Senhor Geraldo, Vianna Silvas,
Ubiratan, Izaque, Sérgio, perpetuando os costumes e continuando as tradições da
pesca e da culinária na Praia de Carapebus.
Era típica a pesca de arrasto, com redes tecidas por quase todas as casas da vila,
que sabiam tecer redes, com cordas confeccionadas com cipós retorcidos, as
crianças correndo atrás do saco da rede com seus samburás de cipó à espera de
peixes menores que esperavam das redes imponentes canoas escavada em um
único tronco de árvore. Todas tinham personalidade própria: Jurema, Boa Viagem,
São Benedito e Juventina, totalizando 3 redes e 4 canoas, todas com suas velas
de algodão cru, sempre enceradas e mantidas molhadas para reter o vento, as
velas (vela buja). Umas para a pesca em alto mar, outras para a pesca costeira.
A economia da Vila de Carapebus era basicamente a venda do pescado, visto que
a pesca era muito farta e o que os nativos não conseguiam consumir, vender ou
salgar e colocar ao sol para secar como camarões, manjubas, baiacus, peroás e
garoupas, que os abastecia em dias de vento sul, quando não dava para irem ao
alto mar pescar, o que sobrava levavam em lombo de burro para a Vila de
Carapina, a fim de ser comercializado.
Os pratos típicos da Vila de Carapebus, até hoje preparados pelas mulheres
nativas são: a moqueca de búzio com mamão verde, o ouriço assado na brasa, o
polvo, a moqueca de garoupa salgada e seca ao sol com banana da terra, a
moqueca de peroás ou fritas, moqueca de baiacu, e também era comum e ainda é
as mulheres saírem para mariscar, colhendo estes frutos do mar, nas marés
baixas, de agosto e setembro para o consumo da família. A moqueca da garoupa
salgada com banana da terra, também famosa na Vila, já não mais tão farta como
antigamente.
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dezembro a janeiro cantando a lapinha nas residências que tinham presépios e
que recebiam os tocadores com comidas e bebidas em homenagem ao
nascimento do menino Deus; a torcida de quase todos moradores e moradoras da
vila quase no centro da vila, que foi fundado pelos moradores ainda nos anos
1950 e que se divertiam torcendo pelo seu time quando jogava com algum
visitante ou iam de caminhão a outros bairros torcer pelo Sete de Setembro,
quando este jogava fora do campo.
A Vila de Carapebus teve uma característica interessante que a diferenciava das
demais enseadas como Mutuca, Bicanga, Manguinhos, Jacaraípe e Nova Almeida
que era a predominância do sexo masculino em relação ao feminino (mais
homens do que mulheres).
A Praia de Carapebus é privilegiada, não é poluída, tem duas lagoas perto do mar,
hoje, não mais tão propícias para banho como antigamente, mas de muita beleza
cada uma delas; a de maior porte é a lagoa Grande ou da Barra do Rio de
Carapebus, segundo Carta Náutica da Capitania dos Portos de Vitória, que fica
bem próxima da divisa da Praia de Carapebus com a praia de Mutuca, hoje
denominado, Bairro Balneário de Carapebus, também segundo a Carta Náutica da
Capitania dos Portos de Vitória, que fica bem próxima da divisa da Praia de
Carapebus, com a Praia de Mutuca, hoje denominado, Bairro Balneário de
Carapebus e a lagoa do Baú, a de menor porte que fica perto da Vila dos
Pescadores, ambas precisam de um trabalho de saneamento e paisagístico, por
parte dos órgãos competentes.
Nos anos de 1950, a Praia de Carapebus teve sua rotina alterada pela construção
de casas de veranistas da sociedade de Vitória como Drº Luís Castelar Silva e
Dório Silva, irmãos médicos, Drº Ermandino Benezár, médico da CVRD, os
fotógrafos Mazzei, Rômulo e Francisco Quintas, todos de grande fama na capital
de Vitória, Sr. Horácio, Máximo Vieira Varejão, Nelson Monteiro do Espírito Santo,
Janilson Monteiro do Espírito Santo, filho do Senhor Nelson, morador do bairro,
jornalista e artista plástico, atuante junto com sua filha, nas questões do bairro,
Zildon Zambelli, Jarbas Coronel e irmão Cézar Coronel e família Feu Rosa, que
sempre gostou da Praia de Carapebus, onde até hoje, o desembargador Feu Rosa
Filho, ainda tem sua casa de veraneio, os donos de imobiliárias José Olympio e
Álvaro Benetti, que vendiam, o último, ainda vende lotes para veranistas.
Ainda nos anos 50, Praia Mole e Praia de Carapebus sofreram com a extração de
suas areias monazíticas, que foram vendidas para o Japão, para que se fizesse
pólvora e se retirasse o Tório para a fabricação de flashs para as máquinas
fotográficas e máquinas de aparelhos de raio X. No início dos anos 60, a Polícia
Militar de Minas Gerais adquiriu uma gleba de terras na Praia de Carapebus para
construir uma Colônia de Férias para seus oficiais (Vila Militar). Esta que até os
dias de hoje é freqüentada por alguns coronéis ainda, pelos seus filhos, netos e
turistas mineiros. Se espelhando na PMMG a TELEMIG, hoje TELEMAR e a
USIMINAS que também adquiriram terrenos e construíram áreas de lazer para
seus associados.
No início dos anos 60, a CVRD (Companhia Vale do Rio Doce) começou a
construção de um grande Porto, denominado Porto de Tubarão para a exportação
de Minério de Ferro vindo de Minas Gerais. Fica o mesmo localizado entre as
Praias de Piraem e Ponta do Tubarão (Camburi). Anos depois também veio para
Praia Mole a construção da CST (Companhia Siderúrgica de Tubarão), para a
construção e exportação de chapas de aço. Foi grande o impacto ambiental que
nossa vila sofre pela proximidade destas empresas. Para construções deste porte,
houve necessidade de empreiteiras construírem canteiros de obras, bairros para
que os operários pudessem morar com suas famílias ou grandes alojamentos para
trabalhadores, originando-se assim o Bairro São Sebastião, hoje Bairro Novo
Horizonte, bastante desenvolvido nos dias de hoje.
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A Praia Mole é uma raia de surf nacional, fica localizada bem próxima à Praia de
Carapebus. Em dias de Campeonato de Surf recebe turistas adeptos deste
esporte, surfando com muita adrenalina sobre os corais ali existentes, dando um
clima mais festivo ao Bairro Praia de Carapebus. Dado o aumento de sua
população com a chegada de migrantes de várias regiões do estado e até mesmo
do Brasil, surgiram novas casas, invasões no nosso bairro, descaracterizando
assim a sua originalidade de Vila e tornando necessária uma ação mais atuante
dos governantes.
É importante dizer que, ao fazermos este resgate, queremos trabalhar, no sentido
de minimizar as situações que fizeram a Praia de Carapebus perder seu status de
vila bucólica, para um bairro que ficou prejudicado com loteamentos desordenados
e invasões, prejudicando assim a sua qualidade de vida que tanto impactaram e
continuam influenciando no seu paisagismo. Estaremos assim, contribuindo para o
despertar de uma consciência de preservação de nossas belezas naturais e
conservando nosso patrimônio histórico e cultural.

O contexto histórico das comunidades localizadas na APA de Praia Mole associa-se à
origem dos bairros que a compõem, especialmente de Carapebus, Balneário Carapebus,
Lagoa Carapebus e Cidade Continental.
Para falar da origem de Carapebus muitos dos entrevistados fizeram alusão a fatos
históricos que permitem ter uma ideia do processo de constituição do bairro. Embora esta
seja uma breve contextualização histórica dos tempos mais recentes de Carapebus, o Sr.
Perfeito Costa Domingues comentou que existem registros da presença de Dom João na
região 180 anos atrás. Com intenção de testemunhar o histórico de Carapebus, o Sr.
Perfeito destacou o trabalho da casa da memória, realizado pela Pedagoga Maria do
Rosário Varejão, no ano de 2004. Esta informação é confirmada pelo Sr. Marcelo Lima,
quem acrescenta que a Sra. Rosário ocupa outro espaço com elementos históricos do
bairro dentro do Instituto Carapebus Solidário mantido pela ArcelorMittal Tubarão.
De forma resumida, pouco antes de 1972, Carapebus se apresentava conforme se
observa na figura (Figura 4.4-1), com arruamento simples, havendo estradas de chão
batido sem calçamento algum e contando apenas com algumas poucas casas isoladas
além da estrutura montada pela Polícia Militar de Minas Gerais junto ao mar e à lagoa de
Carapebus.
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Figura 4.4-1: Fotografia da região de Carapebus em 1972 aproximadamente.
Fonte: Foto cedida pelo Sr. Perfeito Costa Domingues.

Em meados da década de 1970, a imobiliária do Sr. José Olimpio loteou grande parte da
região, reservando a área em frente à praia para investimentos futuros. Segundo o Sr.
Marcelo Lima, no ano de 1994, o Sr. Álvaro Benete quis lotear tudo que restava, mas
encontrou uma ferrenha oposição para tal por parte dos surfistas que não queriam que
acabassem com a restinga do lugar e, consequentemente, com a beleza cênica que esta
propiciava. A citada oposição dos surfistas, segundo Marcelo Lima, provocou uma luta a
golpes de punho com quem encabeçava o pretendido loteamento, paralisando o trator de
esteira que estava retirando a vegetação costeira e jogando as chaves do veículo no mar.
Balneário Carapebus, segundo o representante da entidade comunitária local, originou-se
de um loteamento organizado pelo proprietário da Fazenda Mutuca, Sr. José Olimpio
Gomes, com base no Decreto Nº 157 de 31 de março de 1960. A população foi atraída
pelas características do balneário, num primeiro momento, com o objetivo de construção
de residências de veraneio e, com o passar do tempo, essas residências passaram a se
tornar moradias, e a área em torno do loteamento acabou sendo invadida.
O bairro de Lagoa Carapebus originou-se de um loteamento mal estruturado, sem
condições básicas para construções residenciais, não respeitando as condições
ambientais, planejado pela imobiliária G&C. Os lotes foram comprados ou revendidos na
sua maioria por imigrantes. A imobiliária até os dias atuais insiste em vender alguns lotes
em áreas impróprias, mas, com a pressão da comunidade, esse fato tem-se reduzido.
A origem do bairro Cidade Continental nasce de um projeto do Governo do Estado do
Espírito Santo com a intenção de realizar um plano de urbanização organizada para a
região. A população do bairro tem várias origens, mas, principalmente, são originários dos
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estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro e, em menor proporção, da Bahia. O conceito
de urbanização imposto no projeto original da Cidade Continental fez com que fosse
elaborado um termo de compromisso pelo qual a forma de se utilizar o espaço fosse
controlada, assim como o número de pavimentos e a destinação das construções.
Segundo informações obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, os mesmos
bairros são loteamentos regulares sem maiores problemas fundiários. Apenas poderá
acontecer em alguns pontos específicos a extensão da propriedade sobre áreas
pertencentes à lagoa. Já no caso de Carapebus ou Praia de Carapebus, o loteamento não
tem seguido o processo regular de tramitação na Prefeitura Municipal.
Ainda sobre a prolongação das propriedades em Áreas de Preservação Permanente
(APP), técnicos da Prefeitura indicaram que são desenvolvidos trabalhos para inibir este
tipo de ação. De fato, a construção do calçadão no perímetro da lagoa que encerra os
diversos setores do bairro Cidade Continental teve também por finalidade evitar a pressão
sobre as áreas verdes da APA de Praia Mole.
4.4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
De acordo com as informações preliminares disponibilizadas pelo site do IBGE do Censo
Demográfico de 2010 se comparado com o ano de 2000 dos bairros Balneário
Carapebus, Lagoa de Carapebus, Cidade Continental e Praia de Carapebus, a população
total destes cresceu aproximadamente 33%, totalizando, no último censo, 21.830
habitantes, conforme apontado na Tabela 4.4.1-1.
Tabela 4.4.1-1: População residente na área de estudo, 2000 – 2010.
POPULAÇÃO RESIDENTE

ANO
2000
1.345
9.163
3.380
14.523

2010
4.441
10.356
5.462
21.830

ÁREA EM 1.000m²

Balneário Carapebus
2.0
Lagoa de Carapebus
0.9
Cidade Continental
1.9
Praia de Carapebus
1.5
TOTAL
8.3
Fonte: IBGE – Censo demográfico, 2000 e 2010.
Nota: Por ter sido normatizado em 2009, o Bairro Lagoa de Carapebus ainda não entrou na estimativa do Censo
Demográfico, e a prefeitura da Serra também publicou dados sobre ele.

O bairro Balneário Carapebus foi o que mais cresceu entre os bairros da área de estudo,
triplicando sua população em dez anos. A principal origem dos moradores se deve aos
fluxos migratórios da Bahia e de Minas Gerais, o que reforça e comprova os fluxos
migratórios do Município da Serra apresentados anteriormente, quando os estados da
Bahia e de Minas Gerais correspondem a pouco mais de 30% do total de residentes.
O bairro Praia de Carapebus não seguiu o mesmo ritmo de crescimento, porém teve um
acréscimo populacional compreensível, passando de 3.380 para 5.462 habitantes em 10
anos, se relacionado aos fluxos migratórios tanto para o Bairro de Praia de Carapebus
quanto para o bairro Balneário de Carapebus, motivado pela atração que os investimentos
nas instalações da CST (hoje ArcelorMittal Tubarão) geraram e continuam a ser gerados
na região.
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Quanto ao bairro de Cidade Continental, apesar de ser novo, já que seu loteamento foi
legalizado em 1995, é um bairro com um contingente populacional elevado, sendo o maior
da área de estudo, representando aproximadamente 50% da população do entorno da
APA. O bairro nasceu de um projeto de urbanização do Governo do estado do Espírito
Santo com a intenção de promover a ocupação ordenada na região. Dessa forma, o bairro
Cidade Continental está dividido em cinco setores que levam os nomes dos cinco
continentes: Europa, América, Ásia, África e Oceania.
Segundo o líder comunitário de Cidade Continental, a população do bairro teve várias
origens, no entanto, é principalmente originária dos estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro, e em menor medida originada do estado da Bahia, o que novamente reflete o
dado apresentado para o município da Serra. Dessa forma, o fluxo migratório observado
nos bairro da área de estudo reproduz e reforça, de forma geral, o que se observa no
município como um todo, ou seja, grande influência populacional dos estados vizinhos. Já
o bairro Lagoa Carapebus originou-se de um loteamento mal estruturado, sem condições
básicas para as construções residenciais, não respeitando as condições ambientais,
planejado pela imobiliária G&C.
4.4.1.1 Uso e Ocupação do Espaço da APA de Praia Mole: Percepção dos
Ocupantes e Usuários Entrevistados
Para facilitar a leitura e entendimento da pesquisa realizada, as categorias com as quais
se trabalhou para a identificação dos atores inseridos na UC em questão foram distintas:
 Os moradores que exercem influência direta nas áreas verdes.
 Optou-se por não entrevistar mais de uma pessoa por residência para evitar a
repetição dos dados.
 No período da pesquisa, muitos moradores considerados relevantes não foram
encontrados em suas residências. O fato de não encontrar os moradores do entorno
em suas casas demonstra que muitos trabalham durante todo o dia – fato comum entre
a classe média, que é predominante nessa região.
O questionário foi direcionado aos 18 entrevistados por tratar das questões concernentes
às comunidades inseridas na APA de Praia Mole. Foram também aplicadas entrevistas
não padronizadas, em forma de conversas informais, somente a alguns entrevistados.
Em alguns casos foram lidas as questões para o entrevistado, anotando suas respostas
(por opção do entrevistado). O endereço foi primordial para a obtenção da percepção dos
indivíduos, uma vez que o modo de observar e de sentir é demonstrado claramente pela
relação do entrevistado com o meio em que ele reside.
A tabela seguinte apresenta a relação dos atores locais considerados na pesquisa.
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Tabela 4.4.1.1-1: Relação dos entrevistados na pesquisa qualitativa.
N

ENTREVISTADO

TELEFONE

LOCAL

ATIVIDADE QUE EXERCE

1

Wander Silva de Oliveira - Sagrilo

-

Praia de Carapebus

Artesão, Músico e Fotógrafo

2

Eliete de Almeida Flores

(27) 3241 - 036

Praia de Carapebus

Aposentada

3

Elizabete Ferreira Gualberto

-

Praia de Carapebus

Secretária

4

Ednaldo Soares dos Santos

(27) 9874 - 1324

Praia de Carapebus

Líder Associação de Moradores de Carapebus

5

Jadir Fereira da Vitória

(27) 9246 - 3370

Praia de Carapebus

Pescador Aposentado

6

Marlúcia da Silva Batista

-

Novo Horizonte

Balconista

7

Marcelo Lima Cardoso

(27) 9998 - 0738

Praia de Carapebus

Empresário - Integrante do Conselho da APA de Praia Mole

8

Daniel Geraldino Mares

(27) 8155 - 8692

Praia de Carapebus

Administrador

9

Sebastião Pinheiro de Lacerda

(27) 9718 - 0259

Novo Horizonte

Mestre de Obras - Integrante do Conselho do Instituto Carapebus Solidário

10

Jadir Fereira da Vitória Filho

(27) 9246 - 3370

Praia de Carapebus

Segurança - Voluntário no Instituto Carapebus Solidário

11

Josefa Bassani Domingues

-

Praia de Carapebus

Aposentada

12

Thatiane Trajano da Silva

-

Cidade Continental

Assistente Social – Instituto Continental em Ação

13

Valteir Lopes de Oliveira

Cidade Continental

Comerciante

14

Rúbia Mara da Costa

Cidade Continental

Coordenadora do Instituto Continental em Ação

15

Ednalva Maria de Souza

(27) 3238 - 7637
(27) 9940 - 1440
(27) 8173 - 4405

Cidade Continental

Auxiliar serviços gerais

16

Renato José Caliari dos Santos
Sebastião monte de Almeida Mastiguinha
Wantuil Gonçalves Ferreira

(27) 9911 - 8627

Praia de Carapebus

Funcionário público

(27) 9997 - 6936

Praia de Carapebus

Consultor de Vendas

(27) 9911 - 8627

Cidade Continental

Aposentado – Líder da Associação de moradores de Cidade Continental setor América

17
18
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Quando os entrevistados foram questionados sobre o surgimento e a formação da
comunidade, todos ressaltaram que Carapebus cresceu sem a infraestrutura necessária,
o que trouxe como impacto a poluição das lagoas, já que o esgoto das casas desemboca
na Lagoa de Carapebus e na Lagoa do Baú, realidade esta apresentada também em
Cidade Continental, em que a população também joga muito lixo nas áreas consideradas
terrenos baldios.
Com o processo de urbanização da região, os entrevistados apontaram que muitos
animais eram vistos com frequência, mas desapareceram com o tempo, e a fauna e a
flora foram modificadas, quando não destruídas. Além disso, percebe-se uma venda mais
intensa das casas de veraneio para a ocupação residencial e de uso contínuo, em virtude
da intensificação da urbanização.

Figura 4.4.1.1-1: Esgoto lançado na Lagoa de Carapebus. Foto: Carla Rocha.

Abordadas as questões inerentes ao potencial turístico da região, os entrevistados de
Carapebus destacaram que a praia já foi muito mais visitada por pessoal de fora. Hoje
tem caído muito o número de turistas, o que pode ser relacionado à violência urbana e ao
uso de entorpecentes, bastante difundido na região.
Mesmo assim, em Carapebus existem apartamentos para uso turístico bem como
pousadas – Pousada Mar à Vista e outras três pousadas e colônias de férias da
Associação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerias e da Telemig. Também existem
duas áreas de camping, uma delas da igreja, na Rua da Liberdade, e outra na Pousada
da Marlene.
O bairro de Cidade Continental não possui equipamentos destinados ao uso turístico por
parte de visitantes, apenas tem por finalidade a destinação residencial dos seus
moradores, o mesmo ocorre em Lagoa de Carapebus.
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Contudo, os recursos naturais da região serviam como atrativo turístico, mas hoje, nas
altas temporadas, o movimento já não é tão intenso como há algumas décadas. Os
entrevistados associam essa diminuição da atividade turística com a instalação da
Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST (atual Arcellor Mital) na região, pois a atividade
industrial impactou as lagoas, a praia e o ar.
A presença da empresa na região afetou não somente a atividade turística e a paisagem,
mas também gerou uma mudança de tempos e espaços em relação aos modos de vida e
de trabalho. Outro impacto provocado, destacado pelos entrevistados, é a presença de
animais silvestres no perímetro urbano, lagartos, gambá, tartarugas e cobras que saem
constantemente da mata.

Figura 4.4.1.1-2: Entrevista com Coordenadora do Instituto Continental em Ação (esq.) e entrevista com
Assistente Social do Instituto Continental em Ação (dir.). Foto: Carla Rocha.

As áreas verdes da APA possuem trilhas, que, de acordo com os atores entrevistados, é
muito utilizada pela população para se deslocar de um setor para outro do bairro de
Cidade Continental. Com a construção do calçadão, o uso das trilhas foi diminuído, sendo
que isto se deve também ao medo da população de transitar em lugares pouco
movimentados. Os relatos apontam que há incidência de usuários de drogas nos
caminhos e trilhas existentes na mata.
A investigação da percepção ambiental nos estudos de relação ser humano/ ambiente é
importante para observação de valores entre os indivíduos com diferentes modos de vida.
Das questões apresentadas do roteiro de entrevista, foi possível verificar que a
importância da APA é extremamente relevante para todos os entrevistados. O lazer, a
natureza, o ar, dentre outras condições favoráveis à manutenção das áreas verdes, foram
elementos destacados como sendo de grande importância para vivência no ambiente da
UC. Ambientes naturais tendem a provocar certa empatia aos seus frequentadores,
empatia esta denominada por Tuan (1980) como topofilia. O contato físico e visual, o ar, a
água, provocam deleite espiritual, que no caso da APA se amplia por ser um ambiente
natural, encravado num conglomerado urbano.
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Figura 4.4.1.1-3: Exemplo de trilha bastante utilizada pela população em Cidade Continental (esq.)
e trecho concluído da ciclovia no Setor América. Fotos: Carla Rocha

Com o surgimento da APA houve uma mudança de percepção por parte da população
para as questões relacionadas à temática ambiental. A Associação de Surfistas de Praia
Mole teve uma intensa participação na preservação da praia durante décadas, que,
segundo os entrevistados, antes era utilizada para fins de extração de areia, da
biodiversidade e proveito para fins particulares. Os mesmos entrevistados destacam ainda
que faltam placas de orientação e identificação da APA para a conscientização da
população sobre a sua existência, porque a grande maioria dos moradores a desconhece.
Para isso, há a necessidade de um trabalho de conscientização, de educação ambiental
para a preservação das áreas de interesse, principalmente no que diz respeito ao lixo
urbano constantemente jogado nas áreas de mata, especialmente no bairro de Cidade
Continental, justamente onde a ciclovia não foi concluída. A Prefeitura, de acordo com os
relatos, não realiza adequadamente esta fiscalização.

Figura 4.4.1.1-4: Lixo e entulho lançado na Vegetação em Cidade Continental.
Foto: Carla Rocha

Sobre os aspectos culturais da região da APA, com destaque para as festas e artesanato,
os entrevistados relataram que a “taboa” é um dos materiais mais utilizados para a
fabricação de esteiras, bolsas e outros artigos artesanais. Esse artesanato é fabricado,
principalmente, pelas moradoras mais antigas da região, porém a atividade diminuiu
consideravelmente nos últimos anos.
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Houve, em determinada época, o desejo de montar uma rede de artesãs para confecção
de artesanato com o material mencionado, no entanto, a ideia não prosperou pela
dificuldade de coletar a matéria-prima necessária, embora ainda seja um potencial
existente para a geração de renda à população local. Apesar disso, também são
confeccionadas pranchas de surfe por alguns moradores do Balneário Carapebus.

Figura 4.4.1.1-5: Entrevista com membro do Conselho da APA de Praia Mole (esq.) e surfistas na praia.
Foto: Carla Rocha

Outro tipo de artesanato encontrado na região são os instrumentos utilizados no congo,
principalmente a fabricação dos tambores e casaca, estes confeccionados pelo morador e
artista de renome da Praia de Carapebus, o “Sagrilo”. O artista mostrou interesse em
receber visitas de escolas em sua oficina para que as crianças possam observar como se
faz uma casaca, podendo, inclusive, aprender a fazer o instrumento. O congo faz parte da
vida desta entidade cultural, como o próprio define: “a música está no “DNA”.

Figura 4.4.1.1-6: Entrevista com Wander Silva de Oliveira, o “Sagrilo”, artesão e músico local (esq.)
e espaço da oficina de tambores de congo do “Sagrilo” (dir.). Foto: Flavilio Pereira.

Além destas atividades de potencial geração de renda para a população, quando a lagoa
de Carapebus ainda não estava poluída, havia uma atividade de passeio de caiaque,
atraindo crianças e turistas principalmente no período de alta temporada. Porém, não foi
possível manter esta atividade por falta de apoio do governo, por meio de investimento
para divulgar a região como ponto a ser visitado por turistas e ainda para ser utilizado
como atividade de educação ambiental para as crianças do local.
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Há um morador da região que trabalha com confecção de camisetas com fotos de
paisagens de Carapebus para vendê-las no verão e almeja escrever um livro sobre a
história da região.
Com relação às festas tradicionais, os entrevistados apontaram, na região de Carapebus,
a festa da Padroeira do local: Nossa Senhora da Conceição, que ocorre no dia 08 de
dezembro, promovida pela Igreja Católica. As principais manifestações folclóricas e
religiosas são a Folia de Reis, Bandas de Congo, Capoeira e Boi Graúna. Nas atividades
culturais do bairro de Carapebus, merece destaque a Banda de Congo de Carapebus.
Há também a Festa da Primavera, o Carnaval, com o famoso “bloco das piranhas”, as
Festas Juninas e também as festas com bandas de congo do município da Serra e Vitória.
Na área da APA, tentou-se identificar as atividades que a população normalmente
costuma realizar em áreas de mata e qual o destino da exploração de alguns recursos.
Foi possível identificar atividades voltadas à alimentação, comércio e artesanato, o uso da
praia para veraneio, lazer e coleta de conchas para artesanato, além do uso comum para
atividades esportivas e para a atividade pesqueira.
Tabela 4.4.1.1-2: Atividades realizadas na APA.
ATIVIDADES REALIZADAS

FREQUÊNCIA
DE RESPOSTAS

DESTINO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DA APA

Caça

02

Alimentação

Pesca

13

Alimentação, comércio e artesanato

Turismo

11

Uso da praia e atividade de veraneio

Apicultura

04

Comércio e alimentação

Coleta de pássaros

08

Lazer e comércio

Coleta de Flores

02

Artesanato

Coleta de Plantas

11

Lazer familiar

13

Medicina, alimentação, artesanato e comércio
Uso da praia, lazer em fins de semana, atividade de veraneio, usos
dos campos de futebol e outras atividades esportivas como surfe,
vôlei, futebol de areia
Uso doméstico

Coleta de madeira
Atividades desenvolvidas pelos
entrevistados

01
08

Lazer e pesca

Fonte: Pesquisa qualitativa.

Os temas mobilizados neste tópico estão classificados como fatores de pressão negativa
e positiva. A caracterização desses fatores de pressão na APA foi fundamentada nas
entrevistas e na realidade cotidiana apresentada a partir das análises dos dados primários
obtidos pelo roteiro de entrevista. A análise proposta permite compreender os fatores de
pressão não só como a determinação das questões sociais e econômicas impacta a
região e seu entorno, mas também aponta os problemas que afetam as populações como
um todo. Em relação aos fatores de pressão negativa, boa parte está relacionada aos
impactos no meio ambiente.
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Tabela 4.4.1.1-3: Fatores de pressão negativa sobre a APA.
FATORES

FREQUÊNCIA DE APONTAMENTOS

Lançamento de lixo e entulho

06

Desmatamento

01

Invasão

03

Caça e pesca e predatória

02

Aterro

01

Lançamento de esgoto

03

Incêndios - causados por incendiários, limpeza de terreno e invasões

12

Fonte: Pesquisa qualitativa.

Nos fatores de pressão positiva, as ações observadas são de iniciativa para mutirões de
limpeza, educação ambiental, conduzindo também à realização de projetos sociais na
região. Há uma preocupação por parte de alguns atores entrevistados sobre a
preservação da APA, principalmente das lagoas – frequentemente citadas como o
principal local a ser preservado.
Tabela 4.4.1.1-4: Fatores de pressão positiva sobre a APA.
ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE REALIZADAS PELOS ENTREVISTADOS
Realizam atividades de educação ambiental
Projeto de substituição de produtos químicos domésticos por biodegradáveis
Realizam mutirão de limpeza
Trabalham em projetos sociais nos bairros
Participam de mobilização comunitária
Atuam em organizações sociais e ambientais
Fonte: Pesquisa qualitativa.

Diante das questões já abordadas com relação ao potencial turístico do bairro de
Carapebus, os entrevistados destacaram que atualmente é perceptível o declínio na
frequência desse perfil de usuário, e um dos principais motivos apontados está na
violência urbana e no uso de entorpecentes, bastante difundido na região.
Já as atividades produtivas no bairro Balneário de Carapebus podem ser sintetizadas em:
 Fábrica de argila – Manuel do Barro.
 Fábrica de vassoura feita com reciclagem de garrafas PET.
 HQ: Empresa de Comunicação Visual que se encontra em fase de implantação no
bairro.
 Duas fábricas de móveis.
 Atividades comerciais diversas para o atendimento dos seus moradores.
As principais fontes de emprego e renda dos moradores de Balneário Carapebus são
provenientes de empresas privadas e do setor público.
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As principais atividades comerciais desenvolvidas no bairro de Cidade Continental são
borracharia, lava-jato, oficinas mecânicas, supermercado, padaria, açougue, farmácias,
bares e outros pequenos comércios. Por ser um conjunto habitacional, não existem
empreendimentos de grande porte. As principais fontes de emprego e renda são
provenientes de empresas públicas e particulares em outras localidades, e alguns
residentes trabalham em atividades locais do bairro.
O comércio é a principal atividade produtiva em Lagoa de Carapebus, sendo este
constituído por lojas de móveis, empresa de comunicação visual, oficinas, padarias,
serralheria, pescadores. As principais fontes de emprego e renda dos residentes são
empresas privadas e serviços para a Prefeitura e o Estado, além de serviços autônomos
realizados por pedreiros e comerciantes locais.

Figura 4.4.1.1-7: Lagoa do Baú em Carapebus (esq) e entrevista com comerciante e morador local (dir.).
Foto: Noelle da Silva.

Destaca-se que as atividades de maior peso na região são aquelas relacionadas ao uso
residencial. Há ainda outras atividades e usos de destaque, dentre elas a atividade
pesqueira desenvolvida na região marinha e nas lagoas, no interior e no entorno da APA,
a atividade esportiva do surfe, intensa nessa região, caracterizando o uso para o lazer e
turismo. Também se verifica, na área de estudo, a ocupação por unidades industriais de
pequeno a grande porte, que serão destacadas mais adiante.
4.4.1.2

A fala como Representação Simbólica do Imaginário Social

A capacidade de perceber, conhecer, representar, pensar e se comunicar permite ao ser
humano moldar os lugares e as paisagens. Suas respostas ambientais são influenciadas
pelas interpretações que este é capaz de fazer a partir de suas experiências perceptivas
presentes e passadas, de suas expectativas, propósitos, aspirações, gostos e
preferências. Assim sendo, percepção, no entendimento de Tuan (1980), é tanto a
resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a atividade proposital na qual certos
fenômenos são claramente registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou
são bloqueados. A partir do lugar em que vivemos e temos vivido é que conhecemos o
mundo.
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A seguir, algumas respostas dos entrevistados serão consideradas.
“A APA de Praia Mole é importante porque é fruto de toda uma vida de luta. Para
mim, morar aqui é um tributo à vida”
“A APA é muito importante sim, é um espaço de natureza viva com ar puro.”
“A APA é um patrimônio que temos, uma mata dentro do centro conurbado, e o ar
é diferente, a temperatura é melhor ainda, e isto é bom para eliminar a depressão,
e também dá para fazer exercício, caminhar no calçadão pelo fato de ser uma
área verde.”
“A APA constitui uma extensão territorial de onde eu moro, uma espécie de quintal
gigante que deve ser preservado. Faz parte da minha história de vida, e hoje é
uma área de preservação ecológica que tem muita importância para todas as
gerações que estão por vir.”
“É uma região tranquila, traz paz, o fato de ser mata deixa o lugar mais bonito. Nós
vivemos melhor do que o pessoal que mora em Vitória.”
“A mata é um lugar muito bonito e ornamentado, porém, ao passarmos, notamos
um forte mal cheiro, de esgoto, talvez. A parte mais baixa pode ser melhor
cuidada.”
“Coisa boa: ar puro. Coisa ruim: falta de iluminação. No momento, pessoas
estranhas estão visitando a mata para intenções ruins.”
“O que precisamos na localidade é de segurança. À noite é muito escuro,
principalmente caminhar até os mirantes é muito ruim.”
“Me sinto em casa quando caminho. A coisa ruim é que não sei quem está me
observando quando passeio pelo calçadão nas áreas menos movimentadas.
Precisa de vigilâncias para poder circular.”
“A gente esquece um pouco da vida e passa a fazer parte da natureza quando
olhamos para tudo isso.”

Ao caminhar pelas trilhas é possível encontrar fezes humanas em várias partes, causando
odor desagradável juntamente com o lixo e esgoto lançados a céu aberto em alguns
pontos limítrofes com a área urbanizada. Estes aspectos negativos, associados a outros,
provocam nos transeuntes um desconforto topofóbico, causando as más sensações
acima descritas, remetendo à memória das pessoas sentimentos incompatíveis com
aquele ambiente.
Os entrevistados reprovam ou temem as atitudes de alguns ocupantes e usuários, como:
namoros na área de mata e grupos “suspeitos” que ali circulam, bem como moradores
que utilizam os recursos da mata para a retirada e corte de árvores, queimadas, etc.
A percepção, atitudes, comportamento de cada classe econômica reflete o perfil de seu
desenvolvimento cognitivo, ou seja, as experiências vividas ou ouvidas levam a
discriminar o desconhecido. Em oposição a esses sentimentos desagradáveis estão as
sensações de paz, tranquilidade, liberdade, pois o contato com a natureza e atmosfera
mais agradável leva as pessoas a experimentarem bons momentos.
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As populações, caracteristicamente urbanas, vêm buscando cada vez mais um contato
maior com os ambientes naturais. A maioria das pessoas busca nesses locais uma
oportunidade de relaxamento e beleza. Mas quando perguntados que tipo de atividade
desenvolvem nas áreas verdes ou mesmo percebem o uso dos demais usuários,
produzem as seguintes percepções:
“Somente passo, mas, às vezes, paro para descansar e beber água.”
“Não faço nada naquela área, não me sinto à vontade.”
“Não sei o que encontrar naquelas trilhas.”
“Falta divulgação.”
“Já participei de muitos passeios por ali. Adoro caminhar nessa região”.

Das atividades desenvolvidas na UC, a mais frequente é a utilização das trilhas que
servem de atalho, em sua forma mais diversificada. Pessoas que moram ou trabalham
nas proximidades aproveitam as horas de folga para desfrutarem da praia e passear. Para
os moradores da região mais próxima das avenidas e centro comercial, constitui-se em
área para caminhar e realizar atividade física.
Alguns se valem das áreas mais inacessíveis para a prática de atos ilícitos. Esses atos,
no entanto, provocam a negação (topofobia) de muitos visitantes e até moradores mais
antigos da região que findam por olhar para a UC com olhos de degradação da paisagem.
“Olhando de cima, nas partes mais altas, as trilhas não são evidentes devido à
cobertura vegetal que parece densa, mas por baixo, os proprietários estão
fazendo a limpa.”
“As placas que indicam hoje o cinturão verde estão quase todas em péssimo
estado de conservação. Havia um espelho d’água com peixes na lagoa, mas já
acabaram com ele. Seria interessante um mapa indicando a distância de uma
trilha para a outra.”
“Precisamos idealizar os atrativos para a finalização da implementação da APA
para interpretação ambiental.”
“A APA não oferece muitos atrativos, pois as trilhas são simples e limitadas. Falta
entretenimentos de todo o tipo na área.”

Para os moradores, as trilhas são caminhos para suas casas, portanto, muitos “cortam”
caminhos, criando novas trilhas, estas passando por locais indevidos. A ideia de muitos
ocupantes é que a APA é o “quintal de suas casas”, remetendo-os a submeter a UC às
suas atitudes arbitrárias com o meio, por vezes tratando um ambiente que deve ser
preservado como se pudesse ser tratado à revelia.
Isso influencia na interpretação do funcionamento do espaço, assim como da própria
organização dele. Se o espaço não significa a mesma coisa para todos, tratá-lo como se
ele fosse dotado de uma representação comum significaria uma espécie de violência
contra o indivíduo e, consequentemente, as soluções fundamentadas nessa ótica não
seriam aplicáveis.
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4.4.1.3 Principais Problemas Ambientais Detectados na APA de Praia Mole
A fim de caracterizar os usos e as formas de ocupação do espaço territorial de
determinada área geográfica, sobrepõem-se a essa área as diversas formas de uso e que
normalmente têm correspondência com as atividades produtivas desenvolvidas.
Desta forma, os usos da área encontram-se vinculados diretamente ao desenvolvimento
de atividades econômicas existentes, sendo com isto determinante que, ao analisar os
usos e as formas de ocupação, sejam analisadas as atividades econômicas
desenvolvidas – o que será efetuado em conjunto neste item conforme proposto no
estudo.
Por parte dos ocupantes e usuários, as pressões de maior interferência e prejuízo aos
recursos naturais ocorrem em função da produção e destinação inadequada de resíduos,
extração insustentável e sem controle de recursos como a aroeira, a caça de animais e a
pesca. Ou seja, os ocupantes e usuários exercem pressão sobre os recursos naturais do
local, sendo tratadas neste diagnóstico com maior atenção as seguintes atividades:
 Ocupação urbana às margens das Áreas de Preservação Permanente – APPs, e
recursos hídricos.
 Extração de aroeira.
 Caça.
 Pesca costeira.
 Produção e destinação de resíduos (residentes e usuários).
Com o objetivo de focar para ações futuras direcionadas aos (às):
 Ocupantes.
 Usuários (extratores de aroeira, pescadores, surfistas).
 Empresas localizadas na área e entorno da UC.
Os agentes causadores de pressão sobre os recursos naturais existentes são os
ocupantes e usuários da região da UC, bem como empresas imobiliárias (com projetos de
loteamentos), além de outros usuários visitantes e turistas que utilizam a região para
realizar atividades sazonais, sejam relacionadas ao lazer e turismo ou alguma atividade
extrativista e/ou econômica.
Os residentes acabam por pressionar os recursos naturais existentes na medida em que
se utilizam da área para construir moradias, aterrando ou mesmo canalizando redes de
água e esgoto. Neste sentido, tanto a ocupação, muitas vezes inadequada adentrando as
áreas de preservação, quanto o lançamento inadequado de resíduos domésticos em
áreas impróprias comprometem a qualidade desses recursos.
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4.4.1.3.1 Abertura de Trilhas Secundárias e Segurança
Uma trilha precisa ter vários cuidados. Desde o local de abertura até a manutenção e o
limiar da recuperação da vegetação pode ser ultrapassado em uma trilha, que os
pedestres utilizam indiscriminadamente, provocando desnudamento do solo, acarretando,
assim, erosão. Neste caso poderá ocorrer uma transformação química profunda naquele
solo, ou seja, acidificação (queda no teor de óxido de cálcio), tornando-o menos fértil,
devido à diminuição de nutrientes, levados pelas chuvas, até que não seja possível o
crescimento de nenhuma vegetação no local. O solo terá, então, ultrapassado o limiar da
recuperação ou pelo menos será longo o processo, podendo levar muitos anos para
atingi-lo.
No entanto, poderá ocorrer uma realimentação positiva se as maiores árvores, bem
enraizadas, absorverem o óxido de cálcio pelas raízes, devolvendo-o posteriormente para
a superfície do solo, podendo, assim, diminuir o processo de lixiviação.
No caso da APA, existem as trilhas “oficiais” – aquelas mais utilizadas pela população
residente –, que são utilizadas para passeios ou passagem entre os bairros. Mas a
população localizada nos limites do cinturão verde abriu várias outras trilhas secundárias
cortando a mata em determinados pontos, provocando clareiras observadas nitidamente.
Os moradores, vez ou outra, promovem replantio de árvores e plantas nesses locais, mas
outros usuários retiram as mudas plantadas e pisoteiam as demais, até voltar ao estágio
inicial de passagem.
Com a expansão urbana, a maioria dos bairros existentes na UC desenvolveu problemas
tipicamente urbanos, entre esses problemas, a segurança pública. A importância atribuída
à segurança pelos entrevistados é de tal forma exagerada que se tornou obsessiva.
Observa-se que apesar da realidade encontrada, o agravamento da situação ocorre
devido à desinformação. São poucos os registros e ocorrências registrados para a região,
ou seja, é importante saber até que ponto a criminalidade se faz presente, e qual é o
limite para o sentimento de insegurança sentido pelas pessoas na área – percebida
enquanto uma insegurança constante pela localização.
O mapa de pontos de trilhas (Figura 4.4.1.3.1-1 e Anexo XIV) apresenta as situações
mais críticas encontradas no decorrer do trabalho de campo para o meio antrópico. A
Tabela 4.4.1.3.1-1 está relacionada às referências e fotos recentes. A forma de
apresentação separada das legendas serve para ilustrar com fotos os pontos levantados.

CPM RT 002/10
Setembro/11

591

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Figura 4.4.1.3.1-1: Mapa de Trilhas da APA de Praia Mole
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas.
PONTO

LEGENDA

02

Entrada e saída da Trilha do setor África
(Tipo 2)

03

Água, possível nascente poluída

04

Despejo/queda fluvial - setor África

05

Junção da trilha
África -América-Europa (Tipo1)

06

Entrada e Saída da trilha
África -América-Europa (Tipo1)
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

LEGENDA

07

Queda de água fluvial e encruzilhada da
trilha África -América-Europa

07

Queda de água fluvial e encruzilhada da
trilha África -América-Europa

08

Entrada e saída da Trilha
América- África -Europa

09
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Ponte e nascente na trilha ÁfricaAmérica -Europa (Tipo1)
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

LEGENDA

10

CESAN

11

Entrada e Saída da trilha EuropaAmérica- África (Tipo1)

12

Entrada e Saída da trilha EuropaAmérica- África (carro) posto da
CESAN (tipo1)

13

Trilha América cerca. Trilha fechada,
uso da CESAN

13

Trilha América cerca. Trilha fechada,
uso da CESAN
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

LEGENDA

14

Possível nascente

15

Ponto da mata cerca América

16

Depósito de entulhos e lixo ao lado da
Unidade Saúde da Família

17

Entrada e saída de Trilha AméricaÁfrica (entulho)

18

Alimentação de animais silvestres
(aves e macaco)
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

LEGENDA

19

Depósito de entulhos e lixo

20

Entrada e Saída da trilha ÁfricaAmérica

FOTO

21

Entrada e saída da trilha AméricaÁfrica

23

Local para um possível Mirante - Praça
do setor Ásia

24

Campo de futebol
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

LEGENDA

FOTO

26

“Vale de Curas”: local de uso religioso
(Tipo 2)

27

Entrada e Saída da trilha África-Ásia
(Tipo 2)

29

Entrada e saída da trilha que leva aos
fundos do Casarão (Tipo 2)

29

Entrada e saída da trilha que leva aos
fundos do Casarão (Tipo 2)

30

Fundos do Casarão
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

32

LEGENDA

FOTO

Entrada e saída da trilha que leva aos
fundos do Casarão (Tipo 2)
Barragem da antiga lagoa (rompida)

33

Entrada do Casarão (Ásia)

34

Entrada e saída da trilha loteamento
(Tipo 2)

35

“Igreja” dentro da mata.

36

Cerca (possível invasão)

CPM RT 002/10
Setembro/11

599

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

LEGENDA

37

Depósito de entulhos e lixo

38

Entrada e Saída da trilha Ásia-África
(Tipo 1)

39

Entrada e Saída da trilha África –Ásia
(Tipo 1)

40

Possível Invasão

41

Trilha do antigo Sítio Portugal (possível
invasão) (Tipo1)
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

LEGENDA

43

Lagoa eutrofizada

44

Entrada Trilha da Praia Mole
(Tipo 1)

FOTO

45

Final da trilha da Praia Mole - acesso à
praia

46

Ponto de surfe Praia Mole

47

Ponto de surfe Véu Island
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

LEGENDA

48

Casa dos antigos campeonatos de
surfe em Véu Island

49

50

51

52
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Antiga ponte da lagoa de Carapebus

Depósito de entulhos e lixo

Possível despejo de esgoto

Depósito de entulhos e lixo
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

53

LEGENDA

FOTO

Possível despejo de Esgoto Lagoa

54

Entrada e saída da trilha na lagoa Ásia
(em frente à possível invasão) (Tipo 2)

55

Entrada e saída da trilha na lagoa Ásia
(em frente à possível invasão) (Tipo 2)

56

Trilha via acesso à possível invasão
(Tipo 3)

57
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

LEGENDA

58

Depósito de entulhos e lixo

59

Depósito de entulhos e lixo

60

Ponto de pesca lagoa lado Ásia

61

Ponto de pesca lagoa lado Ásia

62

Ponto de pesca lagoa lado Ásia
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Tabela 4.4.1.3.1-1: Legenda do mapa de trilhas. Continuação
PONTO

63

LEGENDA

FOTO

Ponto de pesca lagoa lado Ásiapossível mirante e também passeios
de barco, caiaques e travessias para
Carapebus

4.4.1.3.2 Educação Ambiental e Lazer
A seguir, apresenta-se o mapa (Figura 4.4.1.3.2-1 e Anexo XV) com pontos de interesse
para Educação Ambiental e Lazer onde sugere-se colocação de placas destinadas a
informar a população e usuários sobre tais áreas.
Logo após, apresenta-se as legendas dos pontos indicados no mapa (Tabela 4.4.1.3.2-1).
.
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Figura 4.4.1.3.2-1: Mapa de pontos de educação ambiental e lazer existentes.
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Tabela 4.4.1.3.2-1: Legenda do mapa de educação ambiental e lazer.
PONTO

LEGENDA

FOTO

02

Entrada e saída da Trilha do setor África
(Tipo 2)

06

Entrada e saída da Trilha do setor África América-Europa (Tipo1)

08

Entrada e saída da Trilha do setor África América-Europa (Tipo1)

11

Entrada e saída da Trilha do setor ÁfricaAmérica-Europa (Tipo1)

18
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Tabela 4.4.1.3.2-1: Legenda do mapa de educação ambiental e lazer. Continuação
PONTO

LEGENDA

23

Local para um possível Mirante - Praça do
Setor Ásia

27

Entrada e saída da Trilha do setor África Ásia

29

32

45
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FOTO

Entrada e saída da Trilha
que leva aos fundos do CASARÃO
(Tipo 2)

Entrada e saída da Trilha
que leva aos fundos do CASARÃO
(Tipo 2)

Final da trilha Praia Mole - Acesso à
praia
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Tabela 4.4.1.3.2-1: Legenda do mapa de educação ambiental e lazer. Continuação
PONTO

46

LEGENDA

Ponto de surfe Praia Mole

47

Ponto de surfe Véu Island

48

Casa dos Antigos campeonatos de
surfe em Véu Island

60

Ponto de pesca Lagoa lado Ásia

61
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Tabela 4.4.1.3.2-1: Legenda do mapa de educação ambiental e lazer. Continuação
PONTO

62

63

LEGENDA

FOTO

Ponto de pesca Lagoa lado Ásia

Ponto de pesca Lagoa lado ASIApossível mirante e também passeios
de barco caiaques e travessias para
Carapebus

4.4.1.3.3 Disposição do Lixo e Lançamento de Esgotos
O lixo domiciliar é aquele originado da vida diária e constitui-se de restos de alimentos,
produtos deteriorados, jornais, revistas, etc. O lixo pode também ser tóxico, acarretar
problemas ambientais e de saúde se lançado em local impróprio. No solo pode alterar
suas características físicas, químicas e biológicas.
Os macrovetores predominantes no lixo são: ratos, baratas, moscas, oferecendo maior
risco ao homem, além dos cães, aves e até o homem catador de lixo, enquadram-se
também neste grupo. Os microvetores são: vermes, bactérias, fungos, vírus e
actinomicetos.
Apesar de existir coleta regular de lixo nos bairros da UC, muitos moradores lançam lixo
na divisa entre o bairro e o cinturão verde. Quando a quantidade se torna inaceitável, a
Prefeitura Municipal da Serra promove um mutirão de limpeza para a retirada do lixo, mas
a limpeza não dura muito tempo, pois em pouco tempo as pessoas voltam a lançar lixo
nos pontos já considerados referência para o despejo.
O principal problema apontado é o lançamento do esgoto doméstico. Existem estações de
tratamento de esgoto doméstico (Cesan) com a finalidade de torná-lo em condições de
ser lançado aos rios e lagos.
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A rede de esgoto existente na região da UC, hoje, atende todas as comunidades; sendo
assim, várias residências têm seus efluentes líquidos lançados nas lagoas da APA.
Algumas pessoas não possuem sequer fossa rudimentar, e outras desconhecem a
existência de rede coletora na região. Em determinados pontos o lixo e o esgoto se
misturam num mesmo ambiente, causando odor desagradável, impacto ambiental e
visual. O mapa de pontos de acúmulo de lixo e esgoto está representado na Figura
4.4.1.3.3-1 e no Anexo XVI .
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Figura 4.4.1.3.3-1: Mapa de pontos de acúmulo de lixo e esgoto encontrados.
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A Tabela 4.4.1.3.3-1 está relacionada às referências e fotos recentes. A forma de
apresentação separada das legendas serve para ilustrar com fotos os pontos levantados.
Tabela 4.4.1.3.3-1: Legenda do mapa de pontos com acúmulos de lixo e esgoto.
PONTO

LEGENDA

16

Depósito de entulhos e lixo ao lado da
Unidade Saúde da Família

19

Depósito de entulhos e lixo

37

Depósito de entulhos e lixo

43

Lagoa eutrofizada

50

Depósito de entulhos e lixo
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Tabela 4.4.1.3.3-1: Legenda do mapa de pontos com acúmulos de lixo e esgoto.
Continuação
PONTO

LEGENDA

51

Possível despejo de Esgoto

52

Depósito de entulhos e lixo

53

Possível despejo de Esgoto Lagoa

58

Depósito de entulhos e lixo

59

Depósito de entulhos e lixo
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4.4.2 DO USO DOS RECURSOS NATURAIS EXISTENTES
MÚSICA SOBRE A PRAIA DE CARAPEBUS
AUTOR: PROF. PAULO MACHADO - 1967
Em Carapebus
a vida é mais risonha
volumoso é o mar.
Em suas areias
vi lindas sereias
a se bronzear
Tudo é tão bonito
o mar e o infinito
perdem-se no olhar.
Aqui não há tristeza
pois a natureza
parece cantar
Que tranquilidade
que felicidade
sente quem vem cááá
Nunca poderia nessa alegria
em versos descrever
Em Carapebus
a própria natureza
convida a sonhaaar
E a noite a lua vem
clareia a lagoa
dando brilho ao mar
Aqui há um quiosque
bem em frente ao bosque
que cerca a lagoa
É recanto ameno
plácido sereno
faz a vida boa
E delado a praaaia
doiraada a espraiar
A conter o mar
que se quebra em volta
sempre a lhe beijar
Um barquinho lento
ao sabor do vento
a se balançar
Leva pescadores
que nos seus labores
redes vão lançar
Quanta poesia
quanta harmonia
nas manhãs de luz
Eu sempre repito
que o paraíso
éééé Carapebus.
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4.4.2.1 Caracterização da Atividade Pesqueira
A pesca é uma das atividades mais antigas realizadas pelo ser humano. Porém, somente
com a invenção do motor e do casco de metal, obtidos após a revolução industrial, que as
condições tornaram-se favoráveis para a expansão do setor, através da maior autonomia
e eficiência nas capturas (PAES, 2002).
Nas últimas décadas, a importância da pesca como atividade econômica e social
aumentou consideravelmente, chegando a se destacar como principal atividade em
algumas comunidades, regiões e até países. Em muitos casos, é a principal fonte proteica
de alimentação (ISAAC et al., 2006).
No Brasil, esse crescimento se iniciou na década de 60, com a transição da atividade
pesqueira, predominantemente artesanal, para uma atividade industrial, principalmente
nos grandes centros urbanos. Um grande passo para essa industrialização foi o DecretoLei n˚ 221 de 28 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 1967) que isentou empresas de pesca do
imposto de renda, além de outros incentivos concedidos.
Os desembarques atingiram mais de 700 mil toneladas anuais na década de 80, mas caiu
para cerca de 500 mil toneladas na última década por consequência, dentre outros
fatores, da sobre-explotação (ISAAC et al., 2006).
Em 2006, a produção total de pescado no Brasil foi estimada em 1.050.808 toneladas.
Destes, 48,3% são oriundos da pesca artesanal, 25,8% da pesca industrial e 25,9% da
aquicultura (IBAMA, 2008). Das 63.368 embarcações que compõem a frota litorânea,
99,3% atuam na pesca artesanal (FUNDAÇÃO PROZEE; SEAP & IBAMA, 2006). Nesse
mesmo ano, foram cadastrados 391 mil pescadores em todo o Brasil (SEAP, 2009).
O Art. 8º da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 (BRASIL, 2009), que dispõe sobre a
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regula as
atividades pesqueiras, classifica a pesca como:
I – comercial:
a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma
autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios
ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações
de pequeno porte;
b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores
profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando
embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial.
II – não comercial:
a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de
pesquisa científica;
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b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou
petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o
desporto;
c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo
sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica.
Abaixo seguem alguns conceitos sobre os tipos de pescarias desenvolvidos no Brasil.
Trata-se da pesca artesanal, pesca empresarial desenvolvida por armadores e da pesca
industrial.

 PESCA ARTESANAL
Esta atividade contempla tanto as capturas com o objetivo comercial associado à
obtenção de alimento para as famílias dos participantes, como o da pesca com o objetivo
essencialmente comercial. Pode, inclusive, ser uma alternativa sazonal ao praticante, em
que o pescador dedica parte do ano para outras atividades, como a agricultura, e exerce a
pescaria em outras épocas (DIAS-NETO, 2002).
Diegues (1983) afirma que a pesca artesanal ou de pequena escala parte de um processo
de trabalho baseado na unidade familiar, ou no grupo de vizinhança. Tem como
fundamento o fato de que os produtores são proprietários de seus meios de produção
(redes, anzóis, etc.).
A embarcação, predominantemente de pequeno porte, não é, necessariamente, um meio
de produção, mas de deslocamento, sendo que o pescador pode não ser o proprietário.
Nesses casos, é comum um sistema de trabalho baseado na parceria, em que o pescador
que não é dono da embarcação paga com parte de sua produção para o uso dela
(DIEGUES, 1983).
Essa renda se assemelha ao valor da terra pago pelo agricultor meeiro. O proprietário da
embarcação normalmente é também um pescador que participa, como os demais, de toda
a faina de pesca. Porém, é também significativa a interferência de intermediários, ou seja,
proprietários de embarcações que não são pescadores, o que resulta numa perda
significativa na renda dos pescadores tripulantes (DIEGUES, 1983).



PESCA DESENVOLVIDA POR ARMADORES

Neste tipo de pescaria, os proprietários das embarcações e dos petrechos de pesca,
denominados armadores, não participam de modo direto do processo produtivo,
delegando essa função ao mestre da embarcação. Essas embarcações são de maiores
porte e raio de ação que aquelas utilizadas pela pesca de pequena escala (artesanal) e
exigem certa divisão de trabalho entre os tripulantes, como: mestre, cozinheiro, gelador,
maquinista, pescador/ marinheiro, etc. (DIEGUES, 1983).
Além dos seus motores propulsores, dispõem ainda de certos equipamentos auxiliares à
pesca, exigindo algum treinamento formal para determinadas funções. Entretanto, esses
treinamentos não substituem o saber tradicional, sendo que, geralmente, o mestre é quem
detém o maior conhecimento entre os pescadores a bordo (DIEGUES, 1983).
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A mão de obra, assim como na pesca de pequena escala, também é remunerada pelo
sistema de partes, ainda que existam casos isolados de assalariamento complementar
(DIEGUES, 1983).



PESCA EMPRESARIAL OU INDUSTRIAL

Na pesca industrial, segundo Diegues (1983), uma empresa é proprietária tanto das
embarcações como dos petrechos de pesca, sendo organizada em diversos setores,
participando dos processos de captura, beneficiamento e comercialização dos produtos.
As embarcações dispõem de mecanização não só para deslocamento, mas também para
o desenvolvimento das fainas de pesca, como o lançamento e recolhimento das redes.
Além disso, podem contar, em alguns casos, com equipamentos que fazem o
beneficiamento do pescado a bordo (DIEGUES, 1983).
A mão de obra, embora recrutada, em sua maioria é composta por pescadores de
pequena escala que recebem um treinamento específico para a operação da maquinaria,
o que vem substituir de maneira mais profunda o saber adquirido pela tradição
(DIEGUES, 1983).
É prática comum o regime de salário mensal ou semanal, que é complementado pelo
pagamento de partes que passam a ser calculadas sobre o valor global da produção
(mensal ou semanal) (DIEGUES, 1983).



A PESCA NO ESPÍRITO SANTO

Com o objetivo de diagnosticar a situação da pesca no estado do Espírito Santo, vários
estudos foram realizados desde a década de 70, destacando-se Espírito Santo (1976,
1981, 1984), Brasil (1988), e, mais recentemente, Espírito Santo (2005), Souza & Oliveira
(2003), Monjardim (2004), Pizzeta (2004), Costa, Martins & Olavo (2005), Martins &
Doxsey (2006), Rabelo (2006), Netto & Beneditto (2007), Pinheiro & Joyeux (2007),
Espírito Santo (2008) e Sousa (2010).
Souza & Oliveira (2003) estabeleceram uma projeção da produção de pescado no Espírito
Santo, que gira em torno de 13.000 toneladas por ano, movimentando cerca de R$ 130
milhões anualmente. Estimaram um total de 1.666 embarcações. Já Martins & Doxsey
(2006) avaliaram uma produção anual em torno de 22.095 toneladas com estimativa de
6.733 pescadores trabalhando em 2.038 embarcações. O fato de esse volume ter sido
maior para o ano de 2006 não representa um processo real de variação, sendo que as
estimativas citadas para 2006 consideraram a pesca artesanal de pequena escala, que foi
subestimada na estimativa de Souza & Oliveira (2003).
Abaixo segue uma descrição dos tipos de pescarias exercidas no Espírito Santo, segundo
Martins & Doxsey (2006).
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 Pesca de peixes costeiros: É a pesca mais artesanal do estado. Corresponde à
maior frota, 34%, sendo que 1/3 destes são barcos a remo que não levam gelo e fazem
viagens de algumas horas no máximo a alguns quilômetros do local de origem.
Realizam pescas costeiras com redes de emalhe e linhas de mão, capturando
principalmente peixes da família Sciaenidae, incluindo várias espécies denominadas
como pescada, pescadinha e corvina. Essa pescaria é exercida pelo segundo maior
contingente de pescadores do estado do Espírito Santo (21%) e representa 14% do
volume desembarcado, ficando atrás da pescaria de alto mar de peixes pelágicos,
como o dourado, e recifais como a cioba, vermelho, garoupa e badejo.
 Pesca de camarão costeiro (arrastos com balão): Pesca direcionada à captura de
camarões peneídeos, geralmente a poucas milhas da costa. São realizadas com
barcos motorizados de pequeno tamanho (7 a 10 metros) que levam dois a três
pescadores. Utilizam uma rede de arrasto de portas costeira denominada “balão”, que
pode ser simples ou duplo (dois balões arrastando simultaneamente). Globalmente
representa apenas 4% dos desembarques, mas representa 13% da frota e dos
pescadores do Espírito Santo. Está distribuída por toda a área, sendo mais importante,
entretanto, no setor norte (17% dos desembarques), onde se encontra a foz dos
maiores rios que desembocam no estado (rio Doce e rio Cricaré).
 Pesca de lagosta: Pescaria realizada por frotas mistas principalmente no norte e sul
do estado na plataforma interna recifal. Direciona-se a lagostas das espécies Panulirus
argus e P. laevicauda. No norte utiliza-se uma rede de emalhe ou caçoeira que se
prende ao fundo e tem alto impacto sobre o ecossistema. No final de 2007 essa rede
foi proibida, e os pescadores passaram por um turbulento processo de adaptação à
pescaria de lagostas com covos, um tipo de armadilha que foi desenvolvida e é
largamente utilizada no nordeste do Brasil.
 Pesca de camarão industrial: Pequena frota de tangoneiros industriais sediada numa
empresa de Vitória (ALVARENGA), que captura 100 toneladas anuais na plataforma
interna arenosa do norte do Espírito Santo. Esse tipo de pescaria se adapta à pesca de
linha em alto mar, voltada para peixes recifais e pelágicos, em épocas de escassez do
camarão. Possui barcos com maior autonomia de mar, podendo deslocar-se para
regiões mais distantes e/ou menos influenciadas pelas atividades portuárias ou de
exploração de petróleo e gás.
 Pesca de linha de alto-mar: Pescaria realizada principalmente na região do Banco de
Abrolhos, por barcos de madeira de 8 a 15m de comprimento com autonomia de
alguns dias até três semanas. Os recursos-alvo são peixes da família Lutjanidae e
Serranidae. Utilizam principalmente a linha de mão, mas entre outubro e fevereiro
podem utilizar pequenos espinhéis para a captura do dourado (Coryphaena hyppurus).
 Pesca de atum: É uma pescaria realizada exclusivamente pela frota do sul do estado
e principalmente pela comunidade de Itaipava, no município de Itapemirim. Atua em
todo litoral brasileiro, com maior concentração na região das plataformas da Bacia de
Campos. O recurso-alvo é a albacora-laje (Thunnus albacares), mas a pesca inclui
outras espécies de atuns, além do dourado entre outros pelágicos. É a pescaria mais
organizada e equipada do estado e possui uma frota com as maiores CPUEs
(kg/pescador/dia) da costa central do Brasil.
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A Tabela 4.4.2.1-1: mostra a distribuição dos tipos de pescarias e as formas de
organização das principais comunidades pesqueiras do Espírito Santo.
Tabela 4.4.2.1-1: Distribuição das formas de organização e da produção de pesca por
município e comunidade do estado do Espírito Santo – 2002. (MARTINS & DOXSEY,
2006).
PEQUENA PRODUÇÃO MERCANTIL
SIMPLES (%)
MUNICÍPIO COMUNIDADE

Praia dos
Cações
Marataízes Sede
Marataízes
Barra de
Marataízes
Pontal de
Marataízes
Itaoca
Itapemirim
Itaipava
Piúma

Anchieta

Vitória

Produção dos
pescadores
artesanais

Produção dos
armadores de pesca e
embarcados

Produção de
pequenas
empresas de
pesca

5

40

55

-

5

20

65

10

2

33

65

5

5

35

60

-

10

90

-

-

-

20

70

10

Piúma Sede

5

30

55

10

Iriri

10

90

-

-

2

48

50

-

Anchieta Sede

10

40

30

20

Ubu/ Parati

10

60

30

-

Meaípe

5

65

30

-

Guaibura
Guarapari
Sede
Perocão

30

70

-

-

-

30

20

50

15

70

15

-

Una

20

70

10

-

Ponta da Fruta

30

70

-

-

Barra do Jucu

25

70

5

-

Prainha

-

20

80

-

Praia do Suá

5

15

50

30

Praia do Canto

55

35

10

-

Carapebus

40

60

-

-

Manguinhos

10

90

-

-

Jacaraípe

5

70

25

-

Nova Almeida

5

30

65

-

Serra

Aracruz

Pequena Produção
familiar de
Pescadores

Inhaúma

Guarapari

Vila Velha

PRODUÇÃO CAPITALISTA DE PESCA (%)

Santa Cruz

25

25

45

5

Barra do Sahy
Barra do
Riacho
Regência

10

75

15

-

5

35

30

30

15

80

5

-

Povoação

30

70

-

-

Barra Seca

15

80

5

-

Campo Grande

80

20

-

-

Linhares
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Tabela 4.4.2.1-1: Distribuição das formas de organização e da produção de pesca por
município e comunidade do estado do Espírito Santo – 2002. (MARTINS & DOXSEY,
2006). Continuação.
PEQUENA PRODUÇÃO MERCANTIL
SIMPLES (%)
MUNICÍPIO

São Mateus

Conceição
da Barra

PRODUÇÃO CAPITALISTA DE PESCA
(%)
Produção dos
Produção de
armadores de
pequenas
pesca e
empresas de
embarcados
pesca
20

COMUNIDADE

Pequena
Produção familiar
de Pescadores

Barra Nova

20

60

Guriri
Meleira e
Barreira
Gameleira e
Nativo
Conceição da
Barra Sede
Itaúnas

20

80

-

-

25

75

-

-

20

80

-

-

15

45

25

15

20

80

-

-

Produção dos
pescadores
artesanais

Os resultados presentes nesse estudo são referentes a pesquisas de campo realizadas
durante o ano de 2009 com o intuito de diagnosticar a atividade pesqueira dentro da área
de influência de empreendimento em licenciamento da Petrobras, quais sejam, “Estudo de
Impacto Ambiental para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D nas Áreas dos
Campos de Golfinho, Canapu, Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na Bacia
do Espírito Santo” (Cepemar, 2009) e “Estudo de Impacto Ambiental para o Gasoduto sul
Norte Capixaba” (Cepemar, 2010).
Nesse sentido, as descrições dos processos metodológicos seguintes são referentes
àqueles estudos, não tendo sido feitas campanhas de campo específicas para o Plano de
Manejo em questão. No entanto, em nada se perde de informação, pois as análises foram
qualitativas e em profundidade, com um extensivo levantamento de campo naquela
ocasião que abrangeu toda a atividade pesqueira do Espírito Santo.



METODOLOGIA

- MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO
A pesquisa foi subsidiada por uma combinação de recursos metodológicos qualitativos e
quantitativos. A variedade de referenciais sobre a atual configuração da pesca no estado
do Espírito Santo estudada é o exercício do método de investigação quantitativa, que
reflete a credibilidade da realidade ora investigada, somada à relevância do método
empírico que consiste no processo de observação direta, entrevistas, mapeamento e
reuniões participativas, como também a compreensão dos discursos dos atores e suas
descrições.
O processo de pesquisa de campo foi fundamentado em uma das premissas do método
qualitativo (VIEIRA; BERKES & SEIXAS, 2005) com cinco ou mais informantes de cada
localidade, não sendo necessariamente restrito a esses locais. Refere-se a uma coleta de
dados por meio de entrevistas com roteiros semiestruturados junto a alguns informanteschave: pescadores indicados pelo próprio grupo composto durante as reuniões
CPM RT 002/10
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estruturadas. Uma vez apontados como representantes experientes de cada arte de
pesca, eram conduzidos às entrevistas em profundidade, como também os stakeholders
primários, reconhecidas lideranças da atividade pesqueira em cada uma das
comunidades elencadas para o estudo (Presidentes de Colônias de Pesca, Associações
de Pescadores, Cooperativas de Pesca).
Os dados levantados durante as entrevistas e os depoimentos dos atores foram
agrupados segundo temas, a fim de verificar a triangulação das evidências. As opiniões
convergentes sobre cada tema foram utilizadas para o delineamento das informações,
principalmente para elencar a força dos conflitos: questões pertinentes causadoras dos
principais problemas que, por meio da percepção desses entrevistados, são entraves para
o desenvolvimento da atividade pesqueira em cada uma das localidades.
A justificativa para a utilização de tais métodos para a pesquisa de campo está na
possibilidade de identificar e medir até que ponto algumas variáveis são determinantes ou
secundárias para a verificação de uma determinada realidade por meio da análise do
discurso. Outras fontes de dados foram utilizadas, como: observação direta de atores e
instituições; o exame de artefatos físicos e análise de documentos pretéritos. Os dados
coletados por meio dessas fontes precisaram então convergir em um formato de triângulo,
o que promove a validação dos resultados.
O formato de triângulo refere-se ao desenvolvimento de linhas convergentes de
investigação, cujas evidências provenientes de duas ou mais fontes primárias e
secundárias devem unificar relações no mesmo conjunto de fatos ou descobertas (YIN,
2005). Contudo, a partir do esboço dos métodos então empregados, a realização da
pesquisa resultou na coleta de dados e interpretação pela perspectiva dos atores e pelo
contexto dos acontecimentos.
As reuniões também tiveram por objetivo a elaboração de mapas de área de uso gerados
de forma participativa em cada um dos encontros, que indicavam o contorno limite da
atuação das frotas de pesca e as áreas de atuação das diferentes artes de pesca
predominantes de cada comunidade.
- METODOLOGIA DE CONFECÇÃO DOS MAPAS
Para a definição das áreas de pesca foram apresentados, em reunião, aos pescadores de
cada comunidade, mapas representativos da região em questão contendo as isóbatas,
cotas batimétricas e referências na costa (localização de comunidades litorâneas) em três
escalas: pequena escala (1:500.00); média escala (1:1.000.000) e grande escala
(1:3.000.000). Em conjunto, os pescadores discutiam e acordavam sobre as distâncias
normalmente percorridas, o tempo de viagem até os pesqueiros usualmente utilizados, as
profundidades frequentemente pescadas e os rumos de navegação. Dependendo da
comunidade, foi feita uma divisão da frota que facilitava a divisão das áreas de pesca.
Com isso algumas divisões das frotas foram diferentes de outras, considerando que cada
comunidade tem uma particularidade. As áreas definidas pelos grupos foram
representadas sobre o mapa e depois transferidas e tratadas pelo programa
ArcGis/ESRI®.
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- METODOLOGIA DA CONFECÇÃO DO RANKING DOS PROBLEMAS

Na análise dos dados, os conflitos foram individualizados e apresentados para cada
comunidade. Em seguida foram feitas frequências simples e relativas para cada
magnitude de problema e uma ponderação atribuindo pesos maiores para problemas de
maior magnitude e pesos menores para problemas menos importantes. O produto entre o
peso dado à importância do problema e o número de vezes (frequência) em que foi citado
em cada comunidade foi utilizado para construir um ranking dos conflitos para cada
comunidade. Os resultados geraram uma tabela com os conflitos em grau de importância
decrescente, além do detalhamento de cada conflito em particular.
- METODOLOGIA DA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO
A melhor forma de estimar a produção de dada comunidade seria realizar um
monitoramento de desembarque pesqueiro sistemático, por período igual ou superior a
um ano. Como não há dados disponíveis para todas as comunidades, a estimativa de
produção foi feita a partir das informações fornecidas pelos pescadores no campo, como:
o número total de barcos (N), o número médio de viagens realizadas pelos barcos por ano
(V) (descontando-se o tempo em que o barco não está pescando, seja pelo mau tempo,
infraestrutura ou defeso) e a média de captura de cada embarcação em cada viagem (C)
(MARTINS & DOXSEY, 2006). Com o produto desses três fatores (P=NxVxC) e somandose a produtividade de cada tipo de frota, conseguiu-se um valor estimado de captura
anual em cada comunidade.
Como a autonomia de cada tipo de embarcação (barco com casaria, barco sem casaria,
barco boca aberta e baitera) em cada comunidade é bastante variável, ou seja, um barco
com casaria pode trabalhar durante 1 dia ou até 20 dias, por exemplo, chegou-se à
conclusão que uma média ponderada entre essas diferentes autonomias para cada tipo
de barco será de mais fácil compreensão e utilização no cálculo da estimativa. O mesmo
ocorre para a quantidade desembarcada em cada viagem, podendo variar desde poucos
quilogramas até centenas de quilogramas desembarcados pela mesma embarcação. Para
tal, foi realizada a mesma ponderação acima descrita, sempre levando em conta os
valores médios declarados pelos grupos entrevistados durante as reuniões.
- ÁREA DE ESTUDO
Como resultado da avaliação dos dados pretéritos e das observações de campo,
verificou-se que a área da APA é explorada por uma frota artesanal permanente, que
utiliza a região com uma frequência diária. Dessa forma, foram definidas dentro dessa
área as localidades listadas na Tabela 4.4.2.1-2. A área de abrangência das atividades
pesqueiras das comunidades definidas está representada na Figura 4.4.2.1-1.
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Tabela 4.4.2.1-2: Comunidades de pescadores artesanais que atuam no entorno da APA
de Praia Mole.
Praia do Suá

Vitória

Praia do Canto
Carapebus
Bicanga

Serra

Manguinhos
Jacaraípe
Nova Almeida
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Figura 4.4.2.1-1: Comunidades de pescadores artesanais que atuam no entorno da APA de Praia Mole.

CPM RT 002/10
Setembro/11

625

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

 RESULTADOS
As transformações sofridas nos modelos de desenvolvimento econômico no estado do
Espírito Santo e no Brasil nas últimas décadas, como o incentivo à expansão de indústrias
e portos, turismo – atividade da pesca amadora – e incentivo ao consumo e captura de
pescados, aumentando a pressão sobre os recursos pesqueiros, influenciaram nos
resultados alcançados no presente estudo.
Cabe ressaltar alguns aspectos referentes à mobilização dos grupos locais: as lideranças
– Presidentes de Colônias e Presidentes de associações de pescadores – como
representantes institucionais da categoria foram os primeiros contatos para a efetivação
da pesquisa e alguns demonstraram resistência no fornecimento de dados e na
colaboração para a formação de grupos representativos da atividade pesqueira na
comunidade.
Em algumas localidades, o levantamento de dados foi exaustivo e teve-se que se utilizar
de diferentes argumentos de persuasão já que cada novo estudo exige a atualização de
dados e são realizadas repetitivas campanhas de diagnósticos com os mesmos atores.
Um demasiado número de reuniões, questionários, oficinas de Diagnósticos Rápidos
Participativos e pesquisas é imposto aos pescadores sem gerar resultado prático para a
atividade. O PEA – Programa de Educação Ambiental da Petrobras passou recentemente
em todas as comunidades do norte do estado. O Projeto Mosaico realizado no ano de
2006 elegeu comissões representativas da pesca em cada comunidade.
Cada edital aberto, como os referentes ao Ciranda Capixaba e ao Petrobras Ambiental,
levantam demandas de projetos e criam diversas expectativas nas comunidades e, em
alguns casos, reforçam ainda mais a descrença no poder público e insatisfação de uma
categoria que se reconhece como desfavorecida e desprovida de respostas às
reivindicações e em atendimento das urgências relacionadas às peculiaridades de cada
região.
- MUNICÍPIO DE SERRA
O município da Serra sedia a colônia Z-11, cujo presidente é Adwalter Lima e integra as
comunidades de Carapebus, Bicanga, Manguinhos, Nova Almeida e Lagoa Juara.
Estão cadastrados na colônia Z-11 860 pescadores profissionais de base familiar ou
pescadores artesanais. Estão cadastradas também 87 embarcações de médio a pequeno
porte, sendo que todas elas utilizam o gelo para a conservação do pescado.
CARAPEBUS
INSTITUIÇÕES, CONTATOS E INFORMAÇÕES GERAIS
Os pescadores da Carapebus são representados pela Associação de Pescadores de
Carapebus (ASPEC). O presidente atual é Ronaldo Borges.
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INFRAESTRUTURA DE APOIO À PESCA
A única estrutura de apoio à pesca na comunidade é uma banca comunitária para
exposição e venda do pescado para o consumidor final.
NÚMERO DE PESCADORES
A associação possui 58 associados, porém atualmente somente 33 estão ativos, 23 são
homens, o restante são mulheres marisqueiras.
PERFIL E QUANTIDADE DE EMBARCAÇÕES
Carapebus possui 13 barcos, sendo cinco barcos com casaria e oito baiteras.
ARTES DE PESCA
Os pescadores utilizam principalmente linha de mão para a captura de peixes diversos.
CONSERVAÇÃO DO PESCADO A BORDO
Os barcos maiores conservam o pescado em urna com gelo; as baiteras o conservam em
caixa com gelo ou não utilizam gelo.
ESPÉCIES CAPTURADAS E PERÍODOS DE PESCA
Os barcos maiores capturam principalmente pargo, cioba, baiacu, pescadinha, cação,
realito. As baiteras buscam principalmente pescadinha, roncador, sargo, baiacu. As
marisqueiras buscam sururu, ostras, budigão, ouriço e ameixa-do-mar.
De março a maio capturam pargo; de junho a agosto capturam baiacu; em janeiro, a
pescadinha.
COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO
Vendem o pescado na banca da comunidade e na casa dos pescadores mais conhecidos.
RENDA MÉDIA E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO
A Tabela 4.4.2.1-3 demonstra a estimativa de produção por tipo de embarcação de
acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 2009. Essa produção é toda
desembarcada na própria comunidade.
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Tabela 4.4.2.1-3: Estimativa de captura por tipo de frota em Carapebus, de acordo com
levantamento de campo em 2009.
TIPO DE EMBARCAÇÃO

ESTIMATIVAS

COM CASARIA

BAITERAS

5

8

Número de barcos
kg de pescado/viagem

60

10

Número de viagens/ano

120

180

kg de pescado/ano

36.000

14.400

TOTAL ANUAL: 50 toneladas

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MULHERES
As mulheres participam principalmente da mariscagem e beneficiamento do pescado. São
cerca de 30 mulheres atuantes na comunidade. Algumas ainda saem de barco com os
filhos ou companheiros. Elas estão unindo-se para criar uma cooperativa de artesanato
com conchas.
PRINCIPAIS PROBLEMAS DA COMUNIDADE
A Tabela 4.4.2.1-4 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o levantamento de
campo realizado em maio de 2009.
Tabela 4.4.2.1-4: Ranking dos conflitos em Carapebus em maio de 2009.

Força do conflito

1º

Traineiras

2º

Navios de sísmica

3º

Rota dos rebocadores

4º

Poluição

ÁREAS DE PESCA
Na comunidade de Carapebus, durante a elaboração da delimitação das áreas de pesca,
os pescadores presentes relataram que a principal frota na comunidade é de pesca de
linha e anzol à distância de 32 milhas, mas eles atuam principalmente na faixa de 60 a
100m de profundidade, sendo o limite sul a barra do rio Jucu e o limite norte o Balneário
de Bicanga (Figura 4.4.2.1-2).
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Figura 4.4.2.1-2: Áreas de pesca exploradas pela comunidade de Carapebus, Serra/ES.
CPM RT 002/10
Setembro/11

629

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

BICANGA
INSTITUIÇÕES, CONTATOS E INFORMAÇÕES GERAIS
Os pescadores de Bicanga estão representados pela Associação dos pescadores de
Bicanga (ASPEB). O Atual presidente é João Carlos do Nascimento. A Figura 4.4.2.4-3
apresenta a reunião realizada em Bicanga para a confecção do mapa de área de uso
pelos pescadores.

Figura 4.4.2.4-3: Reunião em Bicanga para definição de área de pesca da comunidade.

INFRAESTRUTURA DE APOIO À PESCA
Não há tipo algum de infraestrutura de apoio à pesca na comunidade, a não ser uma
banca comunitária utilizada para a venda do pescado para o consumidor final
NÚMERO DE PESCADORES
Atualmente são 36 pescadores em Bicanga, todos associados na ASPEB.
PERFIL E QUANTIDADE DE EMBARCAÇÕES
Bicanga possui 15 barcos, sendo três barcos com casaria e 12 baiteras.
ARTES DE PESCA
As baiteras utilizam linha, arrasto de praia, rede. Os barcos maiores utilizam linha de mão.
ESPÉCIES CAPTURADAS E PERÍODOS DE PESCA
Os barcos maiores capturam pargo, xixarro, baiacu e saioba. As baiteras capturam
pescadinha, pargo, realito e saioba. A manjuba é capturada por todos durante os meses
de dezembro, janeiro e fevereiro. Pescadinha aparece em novembro e dezembro. Entre
maio e julho não há captura, os pescadores quase não saem.
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COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO
O pescado de Bicanga é comercializado na banca da comunidade e na casa dos
pescadores mais conhecidos.
RENDA MÉDIA E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO
A Tabela 5 demonstra a estimativa de produção por tipo de embarcação de acordo com o
levantamento de campo realizado em maio de 2009. Essas embarcações desembarcam
toda a produção na própria comunidade.
Tabela 4.4.2.1-5: Estimativa de captura por tipo de frota em Bicanga, de acordo com
levantamento de campo em 2009.
TIPO DE EMBARCAÇÃO

ESTIMATIVAS

COM CASARIA

BAITERA

Número de barcos

3

12

kg de pescado/viagem

150

20

Número de viagens/ano

80

160

kg de pescado/ano

36.000

38.400

TOTAL ANUAL: 74 toneladas

PRINCIPAIS PROBLEMAS DA COMUNIDADE
A Tabela 4.4.2.1-6 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o levantamento de
campo realizado em maio de 2009.
Tabela 4.4.2.1-6 - Ranking dos conflitos em Bicanga em maio de 2009.

Força do conflito

1º

Traineiras

2º

Rota dos rebocadores

3º

Navios de sísmica

4º

Navios de carga

ÁREAS DE PESCA
A frota de baiteras chega a uma distância máxima de 3 milhas da costa, sendo o limite sul
a comunidade de Carapebus e o limite norte o Balneário de Manguinhos. Os barcos
motorizados alcançam uma distância de 20 milhas nos meses de inverno e uma de 30
milhas nos meses de verão. Estes têm como limite norte Nova Almeida e limite sul o porto
de Tubarão (Figura 4.4.2.1-4).
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Figura 4.4.2.1-4: Áreas de pesca exploradas pela frota de Bicanga, Serra/ES.
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MANGUINHOS
INSTITUIÇÕES, CONTATOS E INFORMAÇÕES GERAIS
Na localidade de Manguinhos há a Associação de pescadores de Manguinhos (Aspem),
cujo Presidente atual é Geraldo Ferreira Filho.
A pesca em Manguinhos é tradicional, atrai turistas e fomentou o desenvolvimento de
restaurantes especializados em frutos do mar. Manteve o ar bucólico da vila.
INFRAESTRUTURA DE APOIO À PESCA
A comunidade conta apenas com uma banca em que é exposto o pescado recémcapturado. As embarcações a remo são guardadas na praia e os barcos motorizados
ficam no mar exposto.
NÚMERO DE PESCADORES
Na comunidade são citados 32 pescadores ativos, sendo que 42 fazem parte da
associação de pescadores de Manguinhos e ainda existem cerca de 06 pescadores não
associados. A ASPEM foi fundada em fevereiro de 2009.
PERFIL E QUANTIDADE DE EMBARCAÇÕES
Manguinhos possui 38 barcos, sendo 06 barcos com casaria, 02 barcos tipo boca aberta e
30 baiteras.
ARTES DE PESCA
Os pescadores de manguinhos utilizam principalmente Linha, rede e balão.
ESPÉCIES CAPTURADAS E PERÍODOS DE PESCA
No verão, as espécies mais capturadas são chicharro, pargo, baiacu, pescadinha,
camarão, boca-de-velho, peixe-galo, guaibira. Em setembro, outubro e novembro
capturam dentuça, pescadinha e pescada. No inverno há o pargo, catuá, garoupa, badejo
e cioba. Mês de junho é o pior para a pesca.
COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO
O peixe é vendido diretamente para o consumidor final, logo após o desembarque.
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RENDA MÉDIA E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO
A Tabela 4.4.2.1-7 demonstra a estimativa de produção por tipo de embarcação de
acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 2009. Toda a produção é
desembarcada na própria comunidade.
Tabela 4.4.2.1-7: Estimativa de captura por tipo de frota em Manguinhos, de acordo com
levantamento de campo em 2009.
ESTIMATIVAS

TIPO DE EMBARCAÇÃO
COM CASARIA

TIPO BOCA ABERTA

BAITERAS

Número de barcos

140

200

200

kg de pescado/viagem

500

40

15

Número de viagens/ano

20

150

150

kg de pescado/ano

1.400.000

1.200.000

450.000

TOTAL ANUAL: 168 toneladas

PRINCIPAIS PROBLEMAS DA COMUNIDADE
A Tabela 4.4.2.1-8 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o levantamento de
campo realizado em maio de 2009.
Tabela 4.4.2.1-8: Ranking dos conflitos em Manguinhos em maio de 2009.

Força do conflito

1º

Traineiras

2º

Lagosteiros

3º

Rota dos rebocadores

4º

Redes de fundo

ÁREAS DE PESCA
Em Manguinhos ocorrem duas frotas: as baiteras e os barcos motorizados. As baiteras
chegam a uma distância de 1 milha náutica, pescando principalmente nos pesqueiros
chamados enseada e enseada de fora. O limite norte é Jacaraípe e o limite sul é Bicanga.
Já os barcos a motor atuam entre Nova Almeida e Bicanga até uma distância de 16
milhas (Figura 4.4.2.1-5).
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Figura 4.4.2.1-5: Áreas de pesca exploradas pela comunidade de Manguinhos, Serra/ES.
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JACARAÍPE
INSTITUIÇÕES, CONTATOS E INFORMAÇÕES GERAIS
Os pescadores estão representados pela Associação de Pescadores de Jacaraípe
(ASPEJ). O atual presidente é Manuel Bueno (Nego).
INFRAESTRUTURA DE APOIO À PESCA
Atualmente a comunidade de pescadores de Jacaraípe conta com uma Fábrica de gelo
de propriedade da Aspej (tel. 3243-1999), a barra do rio Jacaraípe fixada por molhes
artificiais, um píer na desembocadura desse rio, uma rampa para içamento de
embarcações para eventuais manutenções e boxes e bancadas para limpeza e venda de
pescado. A Associação de pescadores possui sede com escritório e computador. Ela
possui também um projeto para construção de um centro de beneficiamento de pescado e
a capacitação necessária para tal fim, necessitando ainda de verba para execução do
projeto.
NÚMERO DE PESCADORES
Atualmente existem 460 associados na ASPEJ. Alguns são pescadores de lagoa e rio. O
presidente não soube precisar quantos são pescadores especificamente de mar, pois o
número flutua com a época do ano.
PERFIL E QUANTIDADE DE EMBARCAÇÕES
Jacaraípe possui atualmente 40 barcos, sendo 20 barcos com casaria, 17 barcos tipo
boca aberta e 03 baiteras.
ARTES DE PESCA
Os barcos maiores utilizam linha, espinhel de fundo e espinhel de superfície. Os barcos
menores utilizam linha, rede e balão e as baiteras usam linha e rede.
CONSERVAÇÃO DO PESCADO E BORDO
Todo pescado é conservado no gelo que é comprado a preço de custo na fábrica de gelo
da ASPEJ.
ESPÉCIES CAPTURADAS E PERÍODOS DE PESCA
Os barcos maiores capturam principalmente o chicharro, cioba, cação, dourado, pargo,
ariocó. Já os barcos menores capturam em maior quantidade baiacu, pargo, camarão,
pescada, pescadinha e corvina. As baiteras pescam mais a pescada, pescadinha, corvina
e baiacu.
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COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO
O pescado é vendido na banca da associação; quando há excedentes, os pescadores
vendem também para atravessadores e/ou peixarias locais.
RENDA MÉDIA E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO
Os pescadores de barcos maiores conseguem ganhar até R$ 1.500,00 no verão. No
inverno, mês ruim para pesca, a renda média cai para R$1.000,00. Pescadores que vão e
voltam diariamente, ou seja, com barcos menores, conquistam até R$1.200,00; em mês
ruim, a renda não chega a um salário mínimo.
A Tabela 4.4.2.1-9 demonstra a estimativa de produção por tipo de embarcação de
acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 2009. Grande parte da
produção é desembarcada na própria comunidade, outra parte pode ser desembarcada
mais ao norte, como Santa Cruz e Conceição da Barra.
Tabela 4.4.2.1-9: Estimativa de captura por tipo de frota em Jacaraípe, de acordo com
levantamento de campo em 2009.
ESTIMATIVAS

TIPO DE EMBARCAÇÃO
COM CASARIA

TIPO BOCA ABERTA

BAITERAS

Número de barcos

20

17

3

kg de pescado/viagem

1.000

140

40

Número de viagens/ano

30

120

200

kg de pescado/ano

600.000

285.600

24.000

TOTAL ANUAL: 910 toneladas

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MULHERES
As mulheres participam das atividades de limpeza e venda do pescado. Saem para
pescar eventualmente nos finais de semana com os maridos.
PRINCIPAIS PROBLEMAS DA COMUNIDADE
A Tabela 4.4.2.1-10 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o levantamento de
campo realizado em maio de 2009.
Tabela 4.4.2.1-10: Ranking dos conflitos em Jacaraípe em maio de 2009.
Força do conflito
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ÁREAS DE PESCA
As baiteras de Jacaraípe atuam entre as praias Capuba e Manguinhos até uma
profundidade de 10m. Os barcos motorizados boca aberta, que possuem comprimento
entre 5 e 7m, pescam entre as profundidades de 5 e 40m, desde Barra do Riacho, no
limite norte, e Vila Velha no limite sul. Os barcos maiores que 7 metros de comprimento
pescam principalmente com espinhel e linha atual até a profundidade de 1000m entre
Itaúnas e Itapemirim (Figura 4.4.2.1-6).
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Figura 4.4.2.1-6: Áreas de pesca exploradas pela comunidade de Jacaraípe, Serra/ES.
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NOVA ALMEIDA
INSTITUIÇÕES, CONTATOS E INFORMAÇÕES GERAIS
A instituição pesqueira da comunidade é a Associação dos Pescadores Profissionais e
Amadores de Nova Almeida (Appana). Essa instituição também agrega os pescadores
que moram em Praia Grande, no município de Fundão, mas atuam em Nova Almeida. O
presidente atual é Júlio César Gomes.
INFRAESTRUTURA DE APOIO À PESCA
A comunidade de pescadores de Nova Almeida conta com bancadas para limpeza e
venda do pescado, uma câmara fria para armazenamento de gelo proveniente da fábrica
de gelo da Associação de Pescadores de Jacaraípe, uma fábrica de gelo de propriedade
particular e pequenos píeres de madeira para carga e descarga das embarcações na foz
do rio Reis Magos.
A Associação conta ainda com um projeto da Prefeitura para dragagem de
aprofundamento do canal na foz daquele rio, mas que ainda está em processo de
licenciamento pela Prefeitura Municipal da Serra. Além disso, há um projeto para
construção de um cais que substitua os trapiches de madeira e para a construção de uma
rampa para içamento das embarcações para eventuais manutenções.
Toda infraestrutura de pesca supracitada encontra-se em Nova Almeida; apesar disso,
existem peixarias em Praia Grande que compram pescado dos pescadores que
desembarcam em Nova Almeida.
NÚMERO DE PESCADORES
Existem 300 pescadores associados, porém somente 170 estão ativos e atuantes na
comunidade de Nova Almeida, segundo relatos obtidos da reunião com os pescadores.

Figura 4.4.2.1-7: Reunião com pescadores de Nova Almeida.
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PERFIL E QUANTIDADE DE EMBARCAÇÕES
O perfil das embarcações de Nova Almeida é de barcos motorizados entre 6 e 14 metros.
De acordo com o levantamento de campo que entrevistou os pescadores em maio de
2009, existem 40 barcos com casaria, 20 boca aberta e 4 baiteras.
ARTES DE PESCA
Na pescaria exercida em Nova Almeida são utilizados dois tipos de linhas: espinhel de
fundo e espinhel de superfície. O espinhel de fundo é destinado à pesca de garoupa,
arraia e badejo, e o espinhel de superfície tem por objetivo a pesca do cação. Também se
utiliza o balão para a pesca de camarão em áreas mais próximas à costa.
CONSERVAÇÃO DO PESCADO A BORDO
Todo o pescado é conservado no gelo. Os barcos maiores possuem urna.
ESPÉCIES CAPTURADAS E PERÍODOS DE PESCA
Os barcos motorizados pescam a corvina (inverno), pescada, pescadinha (verão), badejo,
pargo, baiacu (inverno), cação, camarão, chicharro, dourado (primavera) e garoupa. Já as
baiteras têm como alvo as espécies robalo, pescada, pescadinha e corvina.
COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO
O pescado é vendido ao público local na banca da praça dos pescadores ou aos
atravessadores e/ou peixarias locais.
RENDA MÉDIA E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO
A Tabela 4.4.2.1-11 demonstra a estimativa de produção por tipo de embarcação de
acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 2009. Quase toda a
produção é desembarcada na própria comunidade, mas também uma quantidade
considerável pode ser desembarcada em outras comunidades mais ao norte de Nova
Almeida, tais como Conceição da Barra ou Alcobaça (BA).
Tabela 4.4.2.1-11: Estimativa de captura em por tipo de frota em Nova Almeida, de acordo
com levantamento de campo em 2009.
ESTIMATIVAS

TIPO DE EMBARCAÇÃO
COM CASARIA

TIPO BOCA ABERTA

BAITERAS

Número de barcos

140

200

200

kg de pescado/viagem

500

40

15

Número de viagens/ano

20

150

150

kg de pescado/ano

1.400.000

1.200.000

450.000

TOTAL ANUAL: 1.422 toneladas
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MULHERES
As mulheres da comunidade desenvolvem projetos sociais diversos, participando, por
exemplo, do Projeto Peixinho, que trabalha com artesanato com couro de peixes, como a
tilápia, além de ajudarem os maridos pescadores com a limpeza, armazenamento e
comercialização do pescado.
PRINCIPAIS PROBLEMAS DA COMUNIDADE
O assoreamento do rio é um problema constante na comunidade, com dificuldade de
entrar no estuário nos períodos de seca e marés baixas. Existe também a interferência
dos pescadores do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul,
contribuindo para as baixas nos rendimentos das pescarias locais (ESPÍRITO SANTO,
2005).
Em relação às atividades de exploração de petróleo, os pescadores já tiveram muitos
problemas com as operações sísmicas, com diversos casos de perdas de materiais que
ocorreram na região (ESPÍRITO SANTO, 2005). O navio sísmico foi popularmente
apelidado de “Chupa-Cabras” no período de maior conflito.
A Tabela 4.4.2.1-12 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o levantamento de
campo realizado em maio de 2009.
Tabela 4.4.2.1-12: Ranking dos conflitos em Nova Almeida em maio de 2009.
1º
Força do conflito

Navios de sísmica

2º

Traineiras

3º

Barcos demais

ÁREAS DE PESCA
Em Nova Almeida, a delimitação das áreas de pesca se subdividiu em barcos
motorizados maiores que 8 metros, que pescam principalmente com espinhel e linha e
anzol, barcos motorizados de até 8 metros de comprimento, que pescam com linha,
arrasto de fundo e rede de espera, e baiteras, que pescam com rede de espera.
As baiteras pescam apenas na região da desembocadura do rio Reis Magos. Os barcos
motorizados menores que 8m de comprimento atuam entre a ilha de Vitória e a barra do
rio Doce, entre as profundidades de 10 e 200m. Já os barcos motorizados maiores que
8m, entre as profundidades de 20 e 1000m desde Vitória-ES até Belmonte-BA (Figura
4.4.2.1-8).
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Figura 4.4.2.1-8: Áreas de pesca exploradas pela comunidade de Nova Almeida, Serra/ES.
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- MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Vitória pode ser considerado o principal porto de desembarque de pescado, pois agrega a
melhor infraestrutura de apoio à pesca existente, contando com empresas de pesca,
grande quantidade de peixarias, fábricas de gelo, grande mercado consumidor, rota para
outros mercados consumidores, estaleiros, entre outros.
Os pescadores de Vitória são representados pela Colônia de pescadores Z-5 Maria Ortiz,
localizada na Rua Almirante Tamandaré, 23, Vitória. CEP 29052-190. O atual presidente é
Álvaro Martins.
A colônia Z-5 foi uma das primeiras do estado, fundada em 1925. Por localizar-se na
capital, agrega pescadores de outros municípios, como Fundão, Baixo Guandu, Ibitirama.
A atualização cadastral não é feita com frequência e muitas vezes os pescadores morrem
e a Colônia não dá baixa no registro. De acordo com o presidente, atualmente a colônia
possui 5.760 pescadores registrados, mas cerca de 3.000 são ativos.
ENSEADA DO SUÁ
INSTITUIÇÕES, CONTATOS E INFORMAÇÕES GERAIS
Na Enseada do Suá há a Associação de pescadores do Terminal da Praia do Suá, cujo
presidente é o mesmo da colônia Z-5, Álvaro Martins. O papel da Associação confunde-se
com a colônia e atua mais na representação social nas instâncias políticas.
INFRAESTRUTURA DE APOIO À PESCA
O bairro conta com dois estaleiros para calafetagem, pinturas e serviço de oficina de
motores, o que atrai barcos de outras localidades. Além disso, conta ainda com um píer
de madeira para atracação de embarcações menores e um cais de concreto para
atracação de barcos maiores e da frota industrial (Figura 9).
NÚMERO DE PESCADORES
Atualmente cerca de 800 pescadores atuam na “Grande Praia do Suá’, sendo cerca de
100 pescadores de baiteras que atuam mais na baía de Vitória.
PERFIL E QUANTIDADE DE EMBARCAÇÕES
De acordo com os pescadores, atualmente atuam na Enseada do Suá 540 barcos, sendo
140 barcos com casaria (uma traineira oriunda de Santa Catarina está registrada na
colônia e atua na região), 200 barcos boca aberta e 200 baiteras. A Figura 4.4.2.1-9
apresenta embarcações atracadas no terminal da Praia do Suá.

CPM RT 002/10
Setembro/11

644

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Figura 4.4.2.1-9 - Embarcações atracadas no Terminal da Enseada do Suá, Vitória - ES.

ARTES DE PESCA
Na pescaria exercida na Enseada do Suá, são utilizados principalmente a linha de mão
(170 barcos), rede de espera (12 barcos), balão (70 barcos) e arrasto (100 barcos).
ESPÉCIES CAPTURADAS E PERÍODOS DE PESCA
As principais espécies capturadas são cioba, badejo, catuá, garoupa, dentão-papa-terra,
olho-de-boi e camarão. As baiteras capturam principalmente robalo, tainha, sargo e
carapeba.
COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO
O pescado é destinado principalmente para exportação e mercados consumidores em
São Paulo via atravessadores, mas também é vendido para as peixarias e empresas de
pesca locais como a Alvarenga, Disk VG, Dumar, São Pedro, Unipeixes, e para navios de
comércio e distribuição de pescados que, além da comercialização, atuam também com a
frota industrial.
RENDA MÉDIA E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO
A Tabela 4.4.2.1-13 traz a estimativa de produção por tipo de embarcação de acordo com
o levantamento de campo realizado em maio de 2009. Além disso, foi possível constatar
que essa produção é desembarcada, principalmente na própria comunidade, por se tratar
de uma local onde há uma grande quantidade de peixarias, e ainda empresas de pesca
que existem em Vitória.
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Tabela 4.4.2.1-13: Estimativa de captura por tipo de frota na Enseada do Suá, de acordo
com levantamento de campo em 2009.
ESTIMATIVAS

TIPO DE EMBARCAÇÃO
COM CASARIA

TIPO BOCA ABERTA

BAITERAS

Número de barcos

140

200

200

kg de pescado/viagem

500

40

15

Número de viagens/ano

20

150

150

kg de pescado/ano

1.400.000

1.200.000

450.000

TOTAL ANUAL: 3.050 toneladas

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MULHERES
As mulheres atuam na mariscagem na baía de Vitória e na limpeza do camarão. Muitas
das mulheres ativas na pesca de Vitória são autônomas, não dependem de ter marido
atuante na pesca. Os pescadores moram longe e muitas vezes as esposas não
participam da rotina da pesca.
PRINCIPAIS PROBLEMAS DA COMUNIDADE
A Tabela 4.4.2.1-14 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o levantamento de
campo realizado em maio de 2009.
Tabela 4.4.2.1-14: Ranking dos conflitos na Enseada do Suá em maio de 2009.

Força do conflito

1º

Traineiras

2º

Navios de sísmica

3º

Rota dos rebocadores

4º

Poluição da água

ÁREAS DE PESCA
As embarcações da Praia do Suá São Compostas principalmente por linheiros, redeiros e
camaroneiros. Aqueles atuam desde Vitória até Trindade (a leste) em profundidades de
até 300m, e até Belmonte (ao norte) em profundidades de até 60m. As embarcações
camaroneiras pescam entre Santa Cruz e Regência em profundidades de até 50m, de
Regência a Barra Nova entre 10 e 40m de profundidade, e desse ponto até Conceição da
Barra a uma profundidade de 20m. E os barcos que atuam na pesca com rede trabalham
entre Vitória e Santa Cruz entre profundidades de 10 a 40m (Figura 4.4.2.1-10).

CPM RT 002/10
Setembro/11

646

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Figura 4.4.2.1-10: Áreas de pesca exploradas pela comunidade da Praia do Suá, Vitória/ES.
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PRAIA DO CANTO
INSTITUIÇÕES, CONTATOS E INFORMAÇÕES GERAIS
A Associação dos Pescadores do Terminal da Praia do Canto (APTPC) (Figura 4.4.2.111) foi fundada em 25/02/1991, o atual presidente é Laudelino Alvim Serrão Martins. Ela
está localizada na Rua Joaquim Lírio, 885 - CEP-29.055-460 - Vitória - ES.

Figura 4.4.2.1-11: Peixaria da APTPC (esq.); e entrevista com pescadores da Praia do Canto (dir.), Vitória/ES.

INFRAESTRUTURA DE APOIO À PESCA
O local possui um píer de madeira fixo para embarque e desembarque, conta com uma
peixaria e uma fábrica de gelo, ambos de propriedade da APTPC (Figura 11).
NÚMERO DE PESCADORES
São 80 pescadores associados, mas somente 15 são nativos da Praia do Canto e
atualmente somente 12 estão em atividade. Existem ainda os “pescadores de final de
semana” que atuam no píer da Praia do Canto.
PERFIL E QUANTIDADE DE EMBARCAÇÕES
Existem 13 barcos atuantes na comunidade, sendo quatro barcos com casaria, seis
barcos tipo boca aberta e três baiteras. Os pescadores afirmam que somente cinco
barcos atuam fora da baía de Vitória.
ARTES DE PESCA
As principais artes utilizadas são linha de fundo e balão.
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ESPÉCIES CAPTURADAS E PERÍODOS DE PESCA
Os 4 barcos maiores que estão em atividade capturam principalmente cioba, badejo,
catuá, garoupa, dentão-papa-terra, olho-de-boi e peroá. Os barcos menores, tipo boca
aberta, capturam especialmente chicharro, cioba, camarão, pargo. As baiteras são
auxiliares na cata de ostra, sururu e lambreta.
COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO
A comercialização do pescado desembarcado pela frota da Praia do Canto é destinada a
peixarias e ao consumidor final.
RENDA MÉDIA E ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO
A Tabela 4.4.2.1-15 demonstra a estimativa de produção por tipo de embarcação de
acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 2009. Essa produção é toda
desembarcada no próprio terminal pesqueiro da Praia do Canto, onde há uma peixaria da
Associação.
Tabela 4.4.2.1-15: Estimativa de captura por tipo de frota na Praia do Canto, de acordo
com levantamento de campo em 2009.
ESTIMATIVAS
Número de barcos
kg de pescado/viagem
Número de viagens/ano
kg de pescado/ano

COM CASARIA
4
1.000
12
48.000

TIPO DE EMBARCAÇÃO
TIPO BOCA ABERTA
6
100
50
30.000

BAITERAS
3
20
200
12.000

TOTAL ANUAL: 90 toneladas.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MULHERES
As mulheres atuam na mariscagem nos costões e nas ilhas do Boi e do Frade.
PRINCIPAIS PROBLEMAS DA COMUNIDADE
O único conflito registrado que é problema para frota da Praia do Canto são as Traineiras.
Elas pescam grandes quantidades de pescado e não selecionam o tamanho do peixe,
dizem os pescadores.
ÁREAS DE PESCA
Os barcos da Praia do Canto que atuam com arrasto de fundo, pescam entre a Barra do
Jucu e Carapebus, até uma profundidade de 30m. Os barcos que trabalham com rede de
espera também atuam nessa área, mas, além disso, pescam entre Nova Almeida e o
Porto de Tubarão entre as profundidades de 30 e 45m. Já os barcos que trabalham com
linha e anzol pescam desde Santa Cruz, o Porto de Tubarão, entre as profundidades de
45 e 300m, área denominada de barranco, ou seja, a quebra da plataforma continental
(Figura 4.4.2.1-12).
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Figura 4.4.2.1-12: Áreas de pesca exploradas pela comunidade da Praia do Canto, Vitória/ES.
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4.4.3 CARACTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS DA REGIÃO
Como a APA de Praia Mole está localizada em perímetro urbano e em área densamente
povoada, a infraestrutura de serviços públicos dos bairros nos quais ela se encontra –
Balneário Carapebus, Cidade Continental, Praia de Carapebus e Bicanga – pode ser
considerada como passível de ser utilizada pela administração e apoio à gestão em seus
diversos programas de manejo. Os detalhamentos desses serviços e dos equipamentos
específicos estão relacionados de acordo com os fins a que se destinam, como segue:
4.4.3.1 Saúde
O bairro Balneário Carapebus conta com uma unidade de saúde que dispõe de
atendimento pediátrico e de clínica geral. No caso da clínica geral, dispõe de atendimento
médico por dois profissionais, um deles pela manhã e outro pela tarde.

Figura 4.4.3.1-1: Unidade básica de saúde de Carapebus.

Existe também um posto de recolhimento de amostras para análises clínicas uma vez por
semana, recebendo os exames para análises clínicas e colhendo sangue para exame em
um laboratório conveniado. Dentro da unidade municipal de saúde funciona também uma
farmácia dependente da Prefeitura Municipal que fornece medicamentos para os
moradores do bairro. Ainda nessa unidade existem dois programas municipais: o “Bolsa
da Mamãe” e o “Bolsa do Bebê”.
Com referência à infraestrutura para o atendimento da saúde, no bairro não existem
unidades básicas de saúde, sendo que a população procura atendimento na Unidade de
Saúde de Praia de Carapebus, na Unidade de Saúde de Cidade Continental, na
Policlínica de Novo Horizonte ou no Pronto Atendimento de Carapina.
No tocante à saúde, o bairro de Cidade Continental conta com duas Unidades de Saúde,
uma no Setor América e outra no Setor Oceania. As duas unidades funcionam com um
médico clínico geral, um ginecologista e um médico pediatra. A Sra. Maria Aparecida
acrescentou que, no caso da unidade de saúde existente no setor América, esta funciona
numa casa alugada. Quando é preciso atendimento por especialistas não contemplados
entre os atuantes nas unidades de saúde, o morador do bairro deve dirigir-se ao CRA
(Centro de Referência Ambulatorial) que fará o encaminhamento adequado para seu
atendimento médico.
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No bairro de Lagoa de Carapebus não existe nenhuma unidade de saúde, e o
atendimento aos residentes é realizado pelas Unidades Básicas do bairro Cidade
Continental. Quando há maiores necessidades, os moradores procuram o Pronto
Atendimento de Carapina.



ABASTECIMENTO DE ÁGUA

No tocante ao abastecimento do bairro Balneário de Carapebus, a população conta com
água tratada da concessionária (Cesan). No bairro Cidade Continental, o abastecimento e
o saneamento também são de responsabilidade da concessionária, assim como no bairro
de Lagoa Carapebus.



ESGOTO SANITÁRIO

Em Balneário Carapebus, onde já foi iniciada a implantação da rede coletora de esgoto, a
destinação dos esgotos domésticos é em fossas sépticas, esvaziadas pelo caminhão de
limpeza (sugador) da prefeitura, o que ocorre em quase todas as residências.
O saneamento do bairro Cidade Continental é de responsabilidade da concessionária
Cesan. O sistema de rede coletora de esgoto montado no bairro é insuficiente porque foi
dimensionado para atender casas com um quarto e um banheiro; hoje as residências
contam com até seis banheiros.
A destinação final dos esgotos domésticos em Lagoa de Carapebus é de 50% em
sumidouros, sendo a manutenção de responsabilidade da Prefeitura Municipal da Serra
com auxílio de carro fossa, e 50% em redes de esgotamento da Cesan, com destino ao
pinicão do bairro Cidade Continental. É importante ressaltar que quando a elevatória não
suporta a carga de chegada, o efluente excedente extravasa na Lagoa de Carapebus.



RESÍDUOS SÓLIDOS

A coleta de lixo é realizada por empresa privada contratada pela Prefeitura Municipal da
Serra, em Balneário Carapebus, com destino final ao aterro sanitário que a empresa
Marca Ambiental dispõe na Rodovia do contorno. Os dias de coleta dos resíduos sólidos
são terças-feiras, quintas-feiras e sábados nas ruas transversais com caminhão caçamba,
e segundas, quartas e sextas-feiras nas ruas principais com caminhão compactador.
A coleta dos resíduos sólidos em Cidade Continental é realizada duas vezes por semana,
sendo terças e quintas-feiras os dias para colocar o lixo na rua, dias em que o caminhão
passa coletando. O problema se dá com o entulho porque, mesmo existindo o serviço de
coleta de resíduos da construção civil pela Prefeitura Municipal, muitos moradores acham
“mais cômodo” jogar o material nos espaços verdes no entorno da lagoa.
Os dias da semana de coleta de lixo no bairro Lagoa de Carapebus são terças-feiras,
quintas-feiras e sábados. O destino do lixo é o Aterro Sanitário da Marca Ambiental
localizado em Cariacica, na Rodovia do Contorno. Não existe aterro sanitário em nenhum
dos quatro bairros.
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4.4.3.2 Educação
O bairro de Balneário Carapebus possui a escola estadual de ensino fundamental de
Carapebus (Figura 4.4.3.2-1), que atende somente do ensino de 1ª a 4ª série. Os alunos
são encaminhados a outro bairro para poderem completar o ensino fundamental (5ª a 8ª
série). A maioria recorre aos estabelecimentos de ensino do bairro de Cidade Continental.
Em oportunidade da visita de campo, falava-se da iminência da assinatura, por parte do
Prefeito da Serra, da ordem de serviço para construção da creche municipal e da
pavimentação das ruas do bairro, com exceção das correspondentes a colônia de férias
da Polícia Militar de Minas Gerais que, segundo os entrevistados, desejam que tudo
permaneça do jeito que se encontra. Quanto à creche municipal, a área para tal foi
comprada durante a administração municipal do Prefeito Audifax Barcelos.

Figura 4.4.3.2-1: Escola Estadual de ensino
fundamental de Carapebus.

A diretoria da associação de moradores obteve um terreno ao lado do terreno da Igreja,
onde funcionava o antigo posto de saúde para possível ampliação da Escola Estadual,
mas ainda nada foi definido. Nas atividades culturais do bairro merece destaque a Sagrilo,
fábrica de instrumentos para Congo, bem como a Banda de Congo de Carapebus.
A população em idade escolar é atendida por estabelecimentos escolares de bairros
vizinhos, e o meio de transporte é feito pelo ônibus disponibilizado pela prefeitura e alguns
alunos fazem uso do passe livre. Os principais estabelecimentos que acolhem os alunos
do bairro de Balneário Carapebus são a Escola Zumbi dos Palmares, localizada no setor
Oceania no bairro Cidade Continental, que dispõe de ensino de nível fundamental e
médio; e a Escola Irmã Creuza, localizada no setor Europa no bairro Cidade Continental,
também contando com nível fundamental e médio.
No que tange à educação ambiental, dentro do bairro de Balneário de Carapebus,
encontra-se instalado o Projeto Goiamum, localizado na Av. Augusto Ruschi.
A infraestrutura educativa no bairro de Cidade Continental pode ser descrita da seguinte
maneira: duas escolas no setor Ásia, sendo uma a Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Maria Olinda e a Escola Estadual de Ensino Fundamental
Francisco Alves Mendes, esta última de 1ª a 8ª Série. No setor Oceania está instalada a
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Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Zumbi dos Palmares, e no setor Europa
funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Creuza, com turmas da 1ª à 8ª
Série.
No tocante às creches, no setor África funciona a Creche Municipal de Ensino Infantil
Vovó Enadina Francisca Porciliana. No setor América funciona a CMEI Primeiros Passos.
No setor Europa funciona a CMEI Espaço Feliz, e no setor Oceania, à época do
levantamento destas informações, a CMEI encontrava-se no início das suas atividades.
No bairro de Lagoa de Carapebus não existem escolas ou creches instaladas, assim
como também não existe nenhum projeto de educação ambiental. Os residentes são
atendidos pelas escolas do bairro Cidade Continental, sendo elas: Escola Maria Olinda,
Chico Mendes e Irmã Creuza; esta última atende um número pequeno de moradores do
bairro.
4.4.3.3 Habitação
Com relação à infraestrutura habitacional e turística do bairro de Balneário Carapebus, há
apenas uma pousada como unidade de hospedagem. No mesmo local, observam-se
algumas áreas de preservação e um campo de futebol.
O padrão construtivo das residências existentes no bairro Cidade Continental refere-se a
construções de alvenaria, que remetem ao estilo colonial. Uma reclamação da líder
comunitária é em referência à utilização de algumas casas como repúblicas por parte de
trabalhadores das empreiteiras da CST.
A maioria das residências de Lagoa de Carapebus é duplex e colonial, com condições
construtivas regulares. Não existe nenhuma unidade de hospedagem. As áreas de lazer
da população são a Lagoa de Carapebus, campo de futebol e algumas áreas
conservadas dotadas de pouca ou nenhuma infraestrutura.
4.4.3.4 Segurança
A estrutura da Polícia Militar em atendimentos aos bairros da área de estudo está
constituída pela 5ª Companhia subordinada ao 6º Batalhão da PM. No tocante à
segurança pública por bairros, os representantes da comunidade de Balneário Carapebus
manifestaram que não contam com nenhuma infraestrutura que garanta a segurança dos
seus moradores, não existem postos policiais dentro do bairro, porém é grande a
frequência de viaturas da PM e Rotam, sendo que as principais ocorrências referem-se a
tráfico de drogas e pequenos furtos.
No quesito segurança, há algum tempo, o bairro Cidade Continental sediava a Companhia
da Quinta Região, mas esta foi mobilizada para o bairro José de Anchieta. Isso mostra
que a região carece de cobertura de segurança pública. Foi salientado ainda que é muito
comum ver furtos nos domicílios e consumo de drogas.
No bairro Lagoa de Carapebus não existe posto policial. Os registros mais comuns de
ocorrência estão relacionados ao tráfico de armas e de drogas.
CPM RT 002/10
Setembro/11

654

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

4.4.3.5 Transporte
O acesso ao bairro Balneário de Carapebus se dá pela Estrada de Carapebus. Em
referência ao transporte público de passageiros, a empresa prestadora deste serviço é a
empresa de transportes Paratodos. Esta questão do transporte e das possibilidades de ir
e vir foi apontada como uma grande mudança desde a instalação da ArcelorMittal e da
Vale na área contígua ao bairro.
Moradores antigos ressaltam que desde que estas grandes empresas se instalaram na
ponta do Tubarão, o deslocamento que eles faziam para ir a Vitória tem mudado muito,
aumentando muito o tempo e o espaço percorrido.
Dentre as principais vias de acesso, as que merecem destaque são:







Av. Augusto Ruschi;
Av. do Meio;
Rua Braúna;
Rua Jacarandá;
Rua Roseira;
Rua Casuarina.

As condições das vias internas pavimentadas e não pavimentadas são ótimas, na visão
da liderança comunitária, até porque as vias não pavimentadas já estão em processo de
pavimentação.
Quanto ao transporte público, a população é atendida por três linhas de ônibus do sistema
Transcol, entre intervalos de 18 minutos. Essas linhas são as que realizam os seguintes
roteiros:




José de Anchieta – Bicanga.
Terminal de Carapina – Terminal de Jacaraípe.
Balneário de Carapebus – Terminal de Carapina.

As principais vias de acesso ao bairro Cidade Continental são a Av. Mar Vermelho, a Av.
Terceiro Mundo, a Av. Asteca, a Rua dos Índios, a Estrada de Bicanga e a Estrada de
Carapebus. Nessas vias, não há planejamento e sinalização adequada para os pedestres
e ciclistas, o que representa perigo em trafegar de bicicleta. Grande número de acidentes
acontece principalmente na saída do setor América em direção ao setor Europa,
envolvendo motoqueiros.
O transporte coletivo de passageiros que atende aos moradores do bairro são:






Linha 847: Cidade Continental – Carapina.
Linha 817: Praia de Carapebus com o Terminal Carapina.
Linha 883: Praia de Carapebus com José de Anchieta.
Linha 884: Bicanga – José de Anchieta.
Circular: Balneário de Carapebus – Terminal Carapina.
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As vias de acesso ao bairro Lagoa de Carapebus, tanto as principais quanto as internas,
apresentam boas condições de uso. A empresa responsável pelo transporte público é a
Ceturb, e só há uma linha de ônibus que passa pelo bairro, a 847 que faz o percurso
Cidade Continental/Terminal de Carapina. Porém, segundo alguns moradores, há
necessidade de uma linha ligando o bairro ao Terminal de Laranjeiras.
4.4.3.6 Organização Social no Contexto de Inserção da APA de Praia Mole
Na área onde se localiza a APA de Praia Mole existem algumas entidades, a maioria
representativa da comunidade e organizada sob a forma de associação comunitária ou de
bairro.
As entidades comunitárias representativas desta área estão constituídas por:





Associação de Moradores de Carapebus.
Associação de Moradores de Balneário Carapebus.
Associação de Moradores de Lagoa Carapebus.
Associação de Moradores de Cidade Continental.

Dos grupos e movimentos sociais identificados durante trabalho de campo destacam-se
os Institutos Carapebus Solidário e Continental em Ação, que realizam atividades
frequentes com a população local, como já abordado anteriormente. Além disso, há um
comerciante na região que possui um projeto de substituição de produtos químicos por
produtos biodegradáveis, colocando à venda em seu comércio (loja de material de
construção).

Figura 4.4.3.6-1: Entrevista com voluntário do Instituto Carapebus Solidário (esq.) e entrevista com liderança
local de Carapebus (dir.)

As demais formas de organização social nesses bairros vêm sendo representadas por
entidades de cunho religioso tais como igrejas e outros grupos organizados.
No bairro Cidade Continental existem várias Igrejas de diversas religiões: Católica,
Batista, entre outras.
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Outro grupo atuante em Cidade Continental é representado pelo Projeto em Ação. Esse
projeto, localizado no setor África, tem atuação em todo o bairro, com atividades
relacionadas a aulas de música. O projeto em Ação tem como representante a Sra. Eliane
(representante do bairro).
Ainda em Cidade Continental, o Grupo da Terceira Idade tem atuação em todo o bairro
relacionada a atividades diversas oferecidas para a população da terceira idade. Atuante
nesse bairro funciona ainda o CISE - Conselho Integral de Segurança Municipal,
extrapolando seus limites de atuação para os bairros do entorno.
A instituição Alcoólicos Anônimos também se faz presente, atendendo a todo o bairro. As
atividades são realizadas na Escola Francisco Alves Mendes, sendo o público-alvo
pessoas com necessidade de recuperação devido a dependência alcoólica.
Outras atividades sociais desenvolvidas no bairro são as oficinas de materiais
reutilizáveis. Essas oficinas são oferecidas para a comunidade local e a representante é
a Sra. Maria Aparecida, Agente Ambiental do bairro formada como tal pela Secretaria de
Meio Ambiente da Prefeitura Municipal da Serra.
Outra organização atuante no bairro de Cidade Continental é a Associação do Motivo, que
desenvolve atividades voltadas para prática do futebol de crianças, adolescentes e jovens
do bairro. O representante é o Sr. Emerson.
As organizações sociais existentes em Lagoa de Carapebus são Organizações de
diversas religiões atuantes no bairro e a Associação Recreativa Lagoa, que é um projeto
de escolhinha de futebol, que a princípio possuía recursos suficientes para se manter, o
que não acontece atualmente e por isso está desativado. O espaço físico desta
associação não é regulamentado e por isso a verba do patrocínio não foi aprovada.
No bairro Balneário Carapebus, o líder comunitário destacou a existência do Projeto
Social da Associação Lar Semente do Amor. A Missão desta associação é “Contribuir
para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes em risco social e/ou pessoal
do município da Serra”. Seu público-alvo são crianças que moram na Casa Lar e crianças
e adolescentes do município no Projeto Jornada Ampliada. A pessoa responsável pela
instituição é a Sra. Lucimar Maria Zanoti Roncon.
As atividades desenvolvidas pelo projeto incluem: capoeira, aula de computação, dança,
artesanato, casa de lar. Seus patrocinadores são a Prefeitura Municipal da Serra e a
ArcelorMittal, dentre outras empresas. A tabela seguinte lista as principais organizações
sociais:
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Tabela 4.4.3.6-1: Organizações sociais identificadas na APA de Praia Mole.
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS IDENTIFICADAS NA REGIÃO
Instituto Carapebus Solidário
Instituto Continental em Ação
Associação de Moradores de Cidade continental- Setor Europa
Associação de Moradores de Cidade continental- Setor América
Associação de Moradores de Cidade continental- Setor África
Associação de Moradores de Carapebus
Associação de Surfistas de Praia Mole
Instituto Goiamum
Agentes Ambientais formados pela Prefeitura Municipal de Serra
Projeto Pense Grande de substituição de produtos químicos
Fonte: Pesquisa qualitativa.

4.4.3.7 Estruturas Físicas para Gestão e Manejo
Serão necessárias e consideradas fundamentais para cumprimento dos objetivos de
manejo da unidade estruturas de apoio aos programas de educação ambiental, apoio à
comunidade, pesquisas, proteção e administração, sendo necessária a implementação de
estruturas correlatas, tais como: uma sede administrativa, auditório e centro de vivência.
Devido às suas características urbanas, a UC tem rede de água tratada, coleta de lixo,
telefonia e distribuição de energia elétrica em 100% das unidades residenciais,
instituições, equipamentos sociais e estabelecimentos comerciais. Já existem alguns
equipamentos sociocomunitários para servir de apoio a algumas atividades correlatas à
APA de Praia Mole, sendo estes o Instituto Continental em Ação e o Instituto Carapebus
Solidário, incluindo até mesmo parcela do público-alvo a ser experimentado nas primeiras
atividades que serão desenvolvidas de acordo com o Plano de Manejo.



INSTITUTO CONTINENTAL EM AÇÃO

Entidade sem fins lucrativos que busca promover a qualidade de vida dos moradores do
bairro Cidade Continental e entorno, contribuindo para o Desenvolvimento Integrado,
Sustentável, Social, Econômico, Ambiental e Cultural da comunidade através de projetos
sociais que garantam a inclusão da comunidade. O projeto objetiva promover geração de
trabalho a comunidade e visa à capacitação/qualificação de mulheres e crianças de
Cidade Continental.
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Figura 4.4.3.7-1: Instituto Continental em Ação. Foto:
Noelle da Silva.



INSTITUTO CARAPEBUS SOLIDÁRIO

O Instituto Carapebus Solidário (Figura 4.4.3.7-2), formado há quatro anos, tem o objetivo
de atender crianças e jovens com faixa etária de 07 até 24 anos. Fornecem informática a
partir dos 16 anos em diante e trabalham com acompanhamento escolar. Além disso,
trabalham a questão da educação ambiental, conscientizando as crianças e também a
população.
O intuito é fazer com que as crianças e os jovens se ocupem com atividades que não
permitam o contato com o mundo das drogas e da violência. Segundo o instituto, é
preciso mais recursos e uma equipe maior para desenvolver os projetos. Reclamam,
ainda, que o centro comunitário em Carapebus não interage suficientemente, dificultando
a parceria com a comunidade e o desenvolvimento do instituto.

Figura 4.4.3.7-2 : Sede do Instituto Carapebus Solidário.
Foto: Noelle da Silva.

Não existem, entretanto, benfeitorias para administração e o manejo da unidade. A
infraestrutura existente na área é apenas aquela implementada pelos próprios moradores
a fim de atender as necessidades da comunidade, como algumas trilhas por dentro da
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mata ciliar da Lagoa de Carapebus que objetiva o deslocamento entre os bairros, bem
como um número reduzido de trilhas na área da Praia Mole voltadas para o deslocamento
dos usuários desta praia.
Para atendimento ao turista da APA de Praia Mole, que em sua maior parte destina-se ao
balneário, existem alguns quiosques, bares e restaurantes localizados na orla e na
desembocadura das lagoas de Carapebus e do Baú. Como exemplo de atrativo da região,
há o “Castelinho”, hoje propriedade do Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de
Minhas Gerais.



CLUBE DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

O Clube é frequentado por policiais militares mineiros, principalmente na alta temporada.
Ele possui uma edificação de valor histórico para o município, com arquitetura em estilo
coríntio carinhosamente chamado de Castelinho1.

Figura 4.4.3.7-3: “Castelinho” no Clube dos Oficiais.
Foto: Noelle da Silva.

4.5 ARQUEOLOGIA / SÍTIOS HISTÓRICOS
4.5.1 INFORMAÇÕES GERAIS
A área de abrangência do presente trabalho compreende diretamente a área da APA de
Praia Mole.
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 entorno da Baía de
Vitória, incluindo dessa forma parte dos municípios de Serra e Cariacica, além de Vitória.
Esses sítios, entretanto, estão fora da área da APA, sendo apenas mencionados para
compreensão do contexto.

1

Disponível em < http://www.consulteweb1.com.br/sites_on/copm/conteudo.php?LISTA=smenu&MENU=6>. Acesso
em: 10 de agosto de 2011.
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4.5.2 ASPECTOS LEGAIS

De acordo com a legislação vigente, os sítios arqueológicos são Patrimônio 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 a serem considerados em 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 subsequente, caso prospecções sejam
executadas.
4.5.3 OBJETIVO
Para essa fase atual do trabalho é esperada a caracterização arqueológica da área da
APA de Praia Mole, estabelecendo uma delimitação preliminar da área com ocorrência de
informações e vestígios (caso obtidos), e definindo as ações necessárias para sua
identificação e preservação. Com essas informações, pretende-se fornecer subsídios
iniciais para elaboração do Plano de Manejo.
Os objetivos da pesquisa arqueológica nessa fase são:


Levantar informações sobre a existência de vestígios arqueológicos na área em
estudo.



Verificar o potencial de ocorrência arqueológica na área da APA de Praia Mole.



Caracterizar a arqueologia da região.



Propor programas de pesquisa e/ou ações de preservação, a serem implantados com
a continuidade do projeto.
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A partir dos resultados obtidos com esse diagnóstico, poderão ser propostas ações
complementares, como prospecções arqueológicas para identificação e delimitação de
sítios arqueológicos.
4.5.4 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
A APA de Praia Mole é definida pelos limites indicados no Artigo 3º do Decreto Nº 3802,
de 29/12/1994 que a criou, transcrito abaixo e apresentado na Figura 1.3.3.1 (Capítulo I
Aspectos Gerais):
Ponto de Partida: Na faixa de praia ao norte da lagoa de Carapebus, segue no sentido
NW por aproximadamente 300 m até o início do loteamento Bicanga; segue contornando
a encosta da lagoa de Carapebus por aproximadamente 1.700 m até o início dos tanques
de piscicultura da família Siepiersky; segue margeando os tanques no sentido SE,
atravessando o Córrego Carapebus por aproximadamente 250 m, segue no sentido NW
margeando o Conjunto da COHAB-ES, por aproximadamente 200 m, segue no sentido
SE por aproximadamente 350 m até encontrar a estrada; segue pela estrada que
contorna o Conjunto da COHAB/ES por aproximadamente 1.900 m até encontrar a
estrada que liga os bairros Novo Horizonte e Bicanga, segue pela estrada de acesso ao
bairro de Carapebus, sentido Novo Horizonte x Carapebus, por aproximadamente 2.870
m, até o ponto A1 de coordenada 20º13'59" S e 40º13'18" W; segue no sentido NW por
aproximadamente 750 m até o ponto A2 de coordenada 20º14"20" S e 40º13'08" W,
segue no sentido NW por aproximadamente 280 m até o ponto A3 de coordenadoria 20º
14' 28" S e 40º 13' 04" W; segue no sentido NW por aproximadamente 350 m até a linha
de praia - Ponto B de coordenada 20º 14' 32" S a 40º 12' 52" W; segue pela faixa de praia
por aproximadamente 1.950 m até o ponto de partida.
Cabe observar que no ofício que comunicou a realização desse diagnóstico ao IPHAN
(Anexo III), constam as coordenadas da área da APA conforme proposto pelo Instituto
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA – gestor da unidade. Os limites
propostos estão indicados na Figura 1.3.3.2 (Capítulo I Aspectos Gerais).
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4.5.5

CONTEXTO AMBIENTAL

A APA de Praia Mole localiza-se em região de clima tropical quente e superúmido com
estação subseca no mês de agosto.
A vegetação original, relacionada predominantemente ao domínio da Mata Atlântica de
Tabuleiro, foi quase totalmente suprimida, restando fragmentos de mata ciliar secundária
em estágio de regeneração inicial a médio. Observam-se também fragmentos de restinga
já bastante antropizada, assim como brejo herbáceo, plantios diversos e campos sujos.
A APA está inserida predominantemente na Formação Barreiras, havendo pontos de
contato com a planície costeira (quaternário). O solo predominante é o Podzólico
Amarelo, ocorrendo também a fixa de areia marinha e solos fluviais. A área está
atualmente muito alterada pela ação humana, quase toda urbanizada.
É cortada por córregos, destacando-se duas lagoas: a do Baú e a de Carapebus.
A Figura 4.5.5-1 dá uma visão geral da área.

Figura 4.5.5-1: Vista da área.

4.5.6

PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Além do Termo de Referência, foi considerado para esse trabalho o escopo estabelecido
para a fase inicial da pesquisa arqueológica, conforme definido para a etapa de
“diagnóstico” pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; e o
indicado no “Roteiro Metodológico de Planejamento” para Parques Nacionais, elaborado
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA.
Para o diagnóstico arqueológico, o IPHAN indica em sua portaria n° 2302 a realização de
levantamento de dados secundários, vistoria de campo preliminar e a indicação de
programas complementares. Em seu Roteiro, o IBAMA solicita a identificação e avaliação
dos sítios arqueológicos, caso essas informações estejam disponíveis, e recomendações
para preservação e visitação.

2
Apesar de estabelecida para licenciamento ambiental, essa portaria foi utilizada como referência quanto ao escopo do
diagnóstico arqueológico, por não haver recomendação específica do IPHAN para Planos de Manejo.
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Esse trabalho foi então realizado com base nas informações disponíveis na bibliografia,
entrevistas, análises de fotos e mapas, além de visita de reconhecimento à área para
identificação inicial dos vestígios. Para atingir os objetivos propostos, foram realizadas as
seguintes atividades:
4.5.6.1

Levantamento Bibliográfico e de Outras Fontes

Inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico referente à pré-história e aspectos
etno-históricos da área, procurando-se formar um panorama do conhecimento atual para
a região e visando subsidiar a identificação de sítios arqueológicos na área indicada para
o Aterro. Foram consultadas publicações, registros do IPHAN, e realizadas entrevistas
com lideranças comunitárias da região.
4.5.6.2

Reconhecimento de Campo

A área da APA foi percorrida de forma extensiva, observando-se a superfície e
subsuperfície em locais em que esta se encontra exposta por ações naturais ou
antrópicas (Figura 4.5.6.2-1). Procurou-se identificar possíveis vestígios arqueológicos,
áreas potencialmente propícias à habitação e possíveis fontes de matéria-prima, além de
avaliar as condições da área para preservação de sítios (Figura 4.5.6.2-2).

Figura 4.5.6.2-1: Solo exposto utilizado para
observação de superfície.

4.5.7

Figura 4.5.6.2-2: Buraco utilizado para observação de
subsuperfície.

DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO

A área abordada foi objeto de breve pesquisa arqueológica para a primeira versão do
Plano de Manejo da APA, considerando os sítios já registrados no Cadastro Nacional de
Sítio Arqueológicos do IPHAN não encontrados (Instituto Goiamum, 2006).
Diversos estudos foram efetuados no município desde a década de 60, em diferentes
graus de profundidade, indicando o potencial arqueológico da região (Salles Cunha, 1963;
Perota, 1972, 1974, 1995a, 1995b; Perota & Assis, 1993; Cepemar, 1996; Machado,
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2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d, 2006a, 2006b, 2006c, 2007a, 2007b, 2007c e
2008; Machado e Sene 2008a, 2008b, 2008c e 2008d).
As pesquisas arqueológicas realizadas mais próximo à APA foram relacionadas a
processos de licenciamento ambiental, não sendo identificados vestígios arqueológicos.
Os mais próximos foram diagnósticos arqueológicos não interventivos, elaborados para
Estudos de Impacto Ambiental do Aterro Industrial da Vale (Machado, 2008) e do
Loteamento Nova Manguinhos (Machado, 2005d). O primeiro está em área limítrofe à
APA, cerca de 150 metros ao norte. Outro estudo efetuado foi mais intenso, prospecção
arqueológica em área da Vale, para licenciamento do Projeto de Expansão da Produção.
Também sem evidências arqueológicas, deve ser considerado que o estudo foi realizado
em área já intensamente antropizada (Machado, 2006c).
Outras pesquisas realizadas na região, entretanto, indicam sua riqueza arqueológica ao
registrar diversos sítios pertencentes a diferentes tradições culturais. Dentre elas,
destaca-se a pesquisa realizada na área do Alphaville Jacuhy, ainda em andamento
(Machado, 2007c; Machado e Sene 2008b, 2008c e 2008d). Foram encontrados
remanescentes de diversos períodos e culturas, desde sítios de caçadores-coletores até o
período histórico. Aguarda-se a conclusão das pesquisas para classificação desses sítios
dentro das tradições conhecidas, ou identificação de novos grupos culturais.
O sítio arqueológico mais próximo à área da APA é mencionado em um estudo efetuado
para a orla de Jacareípe (Perota, 2007b), situado entre as Praias de Bicanga e Mole,
próximo ao córrego de Manguinhos. Esse sítio não foi registrado no IPHAN, não tendo
sido obtidas na ocasião coordenadas para sua localização. Em consulta ao pesquisador,
este confirmou a informação e indicou a localização do sítio em mapa, ficando cerca de
2,5 quilômetros a nordeste da área.
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 proporciona facilidade de deslocamento. Apresentase a seguir uma síntese das informações disponíveis para a região, caracterizando os
tipos de culturas a que os sítios identificados na área estão relacionados. Ressalta-se que
nem sempre foi possível fazer a correlação entre sítios e culturas, pois algumas vezes as
fontes consultadas informavam haver sítios conhecidos para determinada fase cultural,
sem, entretanto, identificá-los.
4.5.7.1

Contexto Pré-Histórico

 CAÇADORES-COLETORES DO LITORAL
Com o aquecimento global conhecido como “optimum climático”, por volta de 6.000 A.P3,
há um aumento na oferta de recursos marinhos, tornando-se um ambiente atraente para
as populações pré-históricas. 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
poderiam estar submersos.
3

Antes do Presente.
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Os mais antigos habitantes da região costeira são identificados genericamente como
caçadores-coletores do litoral, havendo diversas informações sobre sítios arqueológicos
relacionados a esses grupos no litoral central do Espírito Santo.
Os dados existentes permitem reuni-los em dois grandes 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.
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
pesca4.
No Espírito Santo, ocorrem nas 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 perfurados (Perota, 1971).
Na baía de Vitória, há a maior concentração de sambaquis registrados no estado.
Em 1950, Monjardim (1995) visita o sambaqui “Ilha da Margarida”, situado nos canais do
manguezal do Lameirão, de onde muito material teria sido remetido para o Instituto
Histórico e Geográfico do Espírito Santo e para o Rio de Janeiro. Esse sambaqui é
mencionado por Salles Cunha (1963), localizado “em alagado perto de Jacuí”, mas não
aparece no mapa por ele elaborado.
Salles Cunha (1963), dentista estudioso de populações pré-históricas, menciona 14
sambaquis entre os mangues do Canal Norte da baía de Vitória e o Chapadão de
Carapina, em uma área com menos de 9 quilômetros quadrados. Alguns desses
sambaquis foram visitados por Orssich (1981) posteriormente.
Os sambaquis mencionados por Salles Cunha seriam em sua maioria pequenos (entre 18
e 100 metros de diâmetro) e em forma de calota esférica (entre 0,5 e 4 metros de altura, a
maioria com até 1,5 metro). São formados por terra preta misturada às carapaças de
moluscos, onde predominam os gêneros ostrea, lucina e mythillus. Também são
encontrados vestígios de crustáceos, ossos de peixes, aves e mamíferos e carvão (Salles
Cunha, 1963).
Apesar de citar que “com muita freqüência encontram-se” nos sambaquis vestígios que os
associam ao homem, principalmente sepultamentos e artefatos líticos polidos e lascados,
Salles Cunha não identifica em quais desses sambaquis há remanescentes culturais.
Menciona apenas que o material por ele estudado é proveniente de sete sambaquis.
Ressalta que em nenhum deles há presença de cerâmica (Salles Cunha, 1963).
Durante os estudos de viabilidade na área do loteamento AlphaVille (Figura 4.5.7.1-1),
localizado na Fazenda Jacuhy entre a Baía de Vitória e a Rodovia do Contorno, foram
identificados vestígios de cinco sambaquis, além de ao menos uma ocorrência da
Tradição Itaipu (Machado, 2004a e 2007c). A continuidade dos estudos, uma vez que a
pesquisa na área está em andamento, pode vir a incluir outros sítios. Quatro dos
4

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.
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sambaquis, denominados “Sambaqui da Torre”, “Sambaqui do Péricles I”, “Sambaqui do
Péricles II” (Figura 4.5.6.1-2) e “Sambaqui Jacuhy” já estão afetados por ações antrópicas
pretéritas, em diferentes graus. O “Sambaqui do Morro” está praticamente intacto,
estando em curso pesquisa no local.

Figura 4.5.7.1-2: Aspecto do solo em perfil de
sondagem no Sambaqui do Péricles II. Observar a
grande quantidade de vestígios malacológicos.

Figura 4.5.7.1-1: Vista do Sambaqui do Morro, na área
do Alphaville Jacuhy.

Ferreira (1986, pp. 121, 143, 153) cita diversos sambaquis na área do Lameirão e seu
entorno imediato. Nenhum deles é identificado pelo nome, porém, pela localização podese inferir que quase todos correspondem a sambaquis já anteriormente mencionados.
Três desses sambaquis podem corresponder a três dos identificados durante estudos
para o loteamento Alphaville (“Sambaqui do Péricles I”, “Sambaqui do Péricles II” e
“Sambaqui Jacuhy”). Três outros sambaquis parecem corresponder a outros identificados
por Salles Cunha (1963). Um possível sambaqui, segundo essa pesquisadora, não foi
confirmado como tal por um especialista. Está situado a cerca de 80 metros do Canal da
Passagem, em frente ao Bairro Maria Ortiz.
Outro sambaqui foi mencionado por Perota na área prevista para implantação do “Polo
Industrial Jacuhy”, próximo ao Canal dos Escravos, porém sem vestígios arqueológicos
observados. Dois sambaquis, já destruídos, estariam localizados na área do “Polo
Industrial Piracema”, próximo ao TIMS (Cepemar, 1996).
Foi também registrado o “Sambaqui de Queimados” (Figura 4.5.7.1-3), ainda na Fazenda
Jacuhy, no seringal na propriedade do Sr. Carlos Larica. Escavado há cerca de 40 anos,
foi coletada grande quantidade de ossos humanos e cerâmica segundo informação do Sr.
Jaime Lartica. Situado em sopé de elevação de cerca de 6 metros de altura, junto à área
alagada, foi observada na ocasião do registro grande quantidade de fragmentos
malacológicos, terra preta e um artefato lítico polido (Machado, 2005b).
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Figura 4.5.7.1-3: Artefato lítico polido encontrado no
“Sambaqui do Queimado”.

Durante estudo realizado para o Plano de Manejo da Estação Ecológica do Lameirão
(Machado, 2007b), constatou-se a existência de um sambaqui além do limite noroeste
dessa reserva (Figura 4.5.7.1-4). Semelhante a uma “ilha” no meio do apicum, destaca-se
na paisagem pela vegetação exuberante em meio à vegetação rasteira do entorno. A
elevação do terreno no local da ocorrência é nítida, ainda que não alcance grande altura.
Essa “ilha” é formada por uma camada de vestígios malacológicos bastante compactados,
com aproximadamente 30 metros de diâmetro e cerca de 1 metro de altura. Várias lascas
de quartzo foram observadas em superfície, e, apesar de nenhum artefato identificado, a
matéria-prima é de boa qualidade para fabricação deles (Figura 4.5.7.1-5). Cabe ressaltar
que não há fontes de quartzo na área, sendo pouco provável que esses vestígios líticos
sejam naturais. Pode corresponder tanto a um dos sambaquis registrados por Salles
Cunha, quanto ser um sítio inédito.

Figura 4.5.7.1-5: Lascas de quartzo observadas no
Sambaqui do Lameirão.

Figura 4.5.7.1-4: Vista do sambaqui do Lameirão.

Próximo ao braço norte do canal de Vitória, em área de manguezal, Perota (1972)
menciona 4 sambaquis no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, situado no
bairro de Goiabeiras, município de Vitória (sítio ES-VI nº 9 e três outros sambaquis não
identificados).
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No norte do estado, foram obtidas datações para sambaquis entre 2450 +- 200 a.C. e 430
+- 170 a.C5 (Simbios, 2000), mas não há datações absolutas para sambaquis na região
em estudo. Segundo Perota (1995; Perota e Assis, 1993), o estabelecimento de
populações litorâneas no estado, com a configuração atual da costa, pode ter ocorrido por
volta de 5.000 AP (aproximadamente 3.050 a. C.).
É possível que alguns dos sambaquis mencionados sejam concheiros naturais, uma vez
que nem em todos foram observados vestígios culturais. Outra possibilidade é que alguns
desses sítios identificados como “sambaquis” estejam relacionados à Tradição Itaipu,
pelas características indicadas. Apenas estudos adicionais intensos nos sítios poderiam
esclarecer essas hipóteses.
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. Denominada Tradição Itaipu, são caçadores-coletores de economia
diversificada, sendo encontrada nos sítios maior quantidade de ossos de peixes e animais
terrestres, além de moluscos.
Os sítios dessa tradição são definidos por Carvalho (1987) como de ocupação intensiva
por macrobandos, com ênfase na pesca e grande consumo de vegetais. A similaridade de
certos artefatos, principalmente ósseo, parece sugerir uma herança dos grupos
sambaquianos. 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 perfuradas (Perota, 1974).
Um dos sítios representativos dessa tradição é o “Areal” (ES-VI-46), alvo de escavação
arqueológica realizada no final da década de 80, localizado na área do Terminal
Intermodal da Serra (TIMS), ao norte da área da Estação Ecológica (Perota e Assis, 1993;
Cepemar, 1996). Situado em terraço marinho na baía de Vitória, a ocupação desse sítio
se inicia em aproximadamente 4.500 AP (2550 a.C), com caçadores-coletores não
relacionados a fases culturais. Por volta de 3.200 AP (1250 a C), o material arqueológico
se torna característico de populações sambaquianas. As mudanças culturais nesse sítio,
com superposição de diferentes grupos, são relacionadas por Perota e Assis (1993) às
pressões ambientais ocorridas, levando a adaptação aos recursos existentes. A última
camada de ocupação foi relacionada à Tradição Itaipu (Perota e Assis, 1993),
representada nesse sítio pela Fase Potiri em período de ocupação estimado entre 2.500 e
2.000 anos A.P6 (550 a 50 a.C.). A principal atividade econômica indicada é a caça
terrestre, mas há diversificação na economia, com coleta de moluscos e pesca. Ocorrem
artefatos líticos lascados e polidos, artefatos ósseos (pontas e adornos) e artefatos
malacológicos (raspadores e adornos)7.
5

Antes de Cristo.
Antes do Presente, considerando “presente” o ano de 1950.
7
Em 1994, durante resgate de fauna na área do TIMS, o biólogo João Gasparini (comunicação pessoal, 2005) observou
a existência de grande quantidade de artefatos arqueológicos, dentre eles ponta de flecha lítica e lâmina de machado,
em local correspondente ao sítio arqueológico “Areal”. O fato foi comunicado na ocasião ao arqueólogo Celso Perota,
que confirmou ser área de sítio já estudado.
6
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Ainda ao norte da baía de Vitória, foi obtida informação sobre possível sítio arqueológico
durante estudo realizado para o loteamento Alphaville (Machado, 2004a). Identificado
como “Ponto C”, sua localização foi indicada por Perota (comunicação pessoal, 2003)
como um sítio ainda não registrado relacionado à Tradição Itaipu. Esse ponto também
parece corresponder a um dos sambaquis indicados por Ferreira (1986, pp.143). O local,
entretanto, foi alvo de exploração de areia, estando completamente destruído, atualmente
alagado. Nos montículos de areia remanescentes, foram observados raros fragmentos de
conchas e dois pequenos fragmentos de quartzo (Machado, 2004a).
A continuidade das pesquisas na área do Alphaville levou à identificação de diversas
ocorrências que podem vir a ser relacionadas à Tradição Itaipu (Machado, 2007c) (Figura
4.5.6.1-6). Os vestígios encontrados nesses sítios durante a prospecção, entretanto,
foram exclusivamente lascas de quartzo (Figura 4.5.7.1-7), sendo prematuro classificá-los
como pertencentes a determinada tradição antes de concluídas as escavações e análises,
assim como quantificar o número de sítios e/ou ocorrências isoladas.

Figura 4.5.7.1-6: Vista do Sítio Lascas do Areal,
possivelmente relacionado à Tradição Itaipu.

Figura 4.5.7.1-7: Detalhe dos vestígios encontrados no
Sítio Lascas do Areal.

Também na área da Fazenda Jacuhy, mas em terreno onde atualmente há a implantação
do Polo Industrial Piracema, foi localizado, em 1969, por Perota, um sítio pré-cerâmico já
considerado destruído na ocasião, sendo possível apenas a coleta de material lítico em
superfície. Para esse sítio não foi estabelecida correlação cultural (Cepemar, 1996).
Nessa região, na área prevista para implantação do Parque de São João de Carapina, há
informação de um sítio caçador-coletor, ainda não relacionado a um grupo cultural. Esse
sítio está a cerca de 150 metros da igreja de São João de Carapina, na estrada entre a
igreja e as ruínas da residência da família Nunes, tendo sido inicialmente observado por
Perota (1995a; comunicação pessoal 2004). Esses vestígios foram verificados in loco,
sendo observada uma grande concentração de fragmentos malacológicos em terra preta,
além de lascas de quartzo. Esse sítio ainda não foi alvo de pesquisas, e está sendo
destruído pela ação de carroceiros que retiram a terra preta para venda (Machado,
2005c).
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A leste da baía de Vitória, foram registrados sítios pré-cerâmicos no bairro de Goiabeiras,
em terrenos pertencentes ao Aeroporto de Vitória (Sítios Aeroporto 1, 3, 4 e 5) e a
Universidade Federal do Espírito Santo (ES-VI nº 10), próximos ao Canal Norte da Baía
de Vitória e a mangue (Figuras 4.5.7.1-8 e 4.5.7.1-9). Esse último também corresponde a
um dos “sambaquis” indicados por Ferreira (1986, pp.190 e 211). Relacionados por
Perota aos sítios “Areal”, podem pertencer à mesma fase cultural (Machado e Sene,
2008a).

Figura 4.5.7.1-9: Lascas bipolares de quartzo
encontradas em sítio do Aeroporto de Vitória.

Figura 4.5.7.1-8: Vértebras de peixe perfuradas
encontradas em sítio do Aeroporto de Vitória.

Cerca de 2,5 quilômetros a nordeste da área da APA, há informação de um sítio com
elementos pré-cerâmicos e também da Tradição Aratu, não registrado. Está localizado
próximo ao córrego de Manguinhos, entre as Praias Mole e de Bicanga (Perota, 2007b).
Além de sambaquis e sítios pré-cerâmicos relacionados à tradição Itaipu (Fase Potiri),
Perota também registrou, no entorno da baía de Vitória, sítios cerâmicos relacionados à
Tradição Una (Fase Tangui), à Tradição Aratu (Fases Itaúnas, Jacareípe e Camburi) e à
Tradição Tupiguarani (Fases Tucum e Cricaré). Christiane Machado8 também registrou
um sítio Tupiguarani, possivelmente relacionado à Fase Cricaré. A distribuição de alguns
desses sítios pode ser observada na Figura 4.5.7.1-10, que reproduz parte do mapa
apresentado por Perota (1974).

8

Ficha de Registro de Sítio Arqueológico – IPHAN.
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Figura 4.5.7.1-10: Recorte de mapa elaborado por Perota (1974) com a
localização das culturas arqueológicas no litoral central do Espírito Santo.
Observar a diversidade no entorno da baía de Vitória.

 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 horticultura (Carvalho, 1987).
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.C9.(SI-1189)10. Foram registrados na região central do
estado nos vales dos rios Jucu e Santa Maria, e nas proximidades da baía de Vitória
(Perota, 1974 e 1975; 1995; Simbios, 2000).
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 calcedônia
(Perota, 1974).
O sítio “Mestre Alvo” (ES-VI nº 1), relacionado a essa fase, está situado na parte inferior
sudeste do morro de mesmo nome, próximo ao córrego Santa Maria, afluente do rio
Tangui. É um abrigo sob rocha com vestígios arqueológicos encontrados a até 25
centímetros de profundidade, ocorrendo material cerâmico e lítico associado à tradição
Una (Perota, 1970).

9

Depois de Cristo.
Datação obtida para o sítio ES-CI nº 2, no município de Castelo.

10
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 TRADIÇÃO TUPIGUARANI
Tradição de agricultores ceramistas de ampla difusão no território brasileiro, relacionada
etnograficamente aos índios do tronco linguístico Tupi-Guarani. Na região sudeste, ocorre
a Subtradição 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 recurso (Carvalho, 1987).
No Espírito Santo, os sítios dessa tradição são encontrados desde a década de 40
(Neves, 1943; Ruschi, 1953; Orssich, 1981), com ampla ocorrência já registrada. Na área
central do estado, foram registradas no litoral as Fases Cricaré e Tucum.
Os sítios da Fase Cricaré ocorrem próximo 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 em branco, vermelho e preto, ocorre também decoração
plástica (corrugada, ungulada, incisa, escovada, entalhada e ponteada) e pequena
quantidade de material lítico, ocorrendo afiadores, lascas de quartzo e machados polidos.
No litoral central do estado, ocorrem dois sítios relacionados a essa fase: um sítio não
identificado no município de Serra (Perota, 1974) e um sítio em Cariacica (“CFA - Centro
de Formação e Aperfeiçoamento Academia da Polícia Militar”11). A única datação
disponível para essa fase é de 895 ± 80 d.C. (SI-828) próximo ao rio Itapemirim (Perota,
1974)12.
A Fase Tucum13, 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 próximo 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 frequente, 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 (Figura 4.5.7.1-11). A indústria
lítica é pouco representativa, formada por batedores, machados polidos e lascas de
quartzo. Uma datação por C14 de 1390 ± 70 d.C. (SI-832) foi obtida próximo de Vitória
(Perota, 1974).

11

Ainda sem sigla, em registro no IPHAN.
Perota (1975) cita uma datação por C14 de 1390 ± 70 d.C. (SI-832) para o sítio ES-VI-20 para essa fase. Em outra
publicação (Perota, 1974) cita essa mesma data para a fase Tucum. Segundo comunicação pessoal do pesquisador, a
data está relacionada à fase Tucum.
13
Perota (1975) faz referência a essa fase como pertencente à subtradição Corrugada – Escovada. Em outras
publicações, entretanto, menciona apenas a subtradição Pintada no estado. Consultado, informou que os dados foram
insuficientes para sustentar a divisão em duas subtradições no Espírito Santo.
12

CPM RT 002/10
Setembro/11

673

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Figura 4.5.7.1-11: Vasilhame cerâmico com decoração
típica Tupiguarani. Coleção 21ª SR IPHAN.

 TRADIÇÃO ARATU
Tradição de agricultores ceramistas, encontrada no Espírito Santo ao longo de toda costa.
Na faixa litorânea central, próximo à baía de Vitória, ocorrem sítios pertencentes às fases
Jacareípe, Itaúnas e Camburi.
A Fase Jacareípe é representada por dois sítios habitações na chapada de Carapina (ESVI nº18 e ES-VI nº41) com dimensões de até 500X200 metros, e até 25 centímetros de
profundidade. Estão a cerca de 1 quilômetro da costa, distando um do outro
aproximadamente 10 quilômetros.
Apresentam cerâmica predominantemente simples, bem compacta, alisada, temperada
com quartzo, hematita e caco moído. A decoração plástica ocorre apenas em faixa perto
da borda, podendo ser corrugada, ungulada e ponteada, ocorrendo também cerâmica
vermelha. As formas mais comuns são tigelas pequenas e pequenos recipientes
globulares e cônicos, ocorrendo bases arredondadas e cônicas. O material lítico é
lascado, em quartzo e calcedônia.
Os dois sítios forneceram datas bastante próximas, 1345 ± 70 d.C. (SI-836), e 1350 ± 45
d.C. (SI-1189) (Perota, 1971, 1974, 1975).
A Fase Itaúnas foi datada no litoral central do estado14 em 1780 ± 75 d.C. (SI-829).
Apresenta cerâmica acordelada simples, havendo um aumento nos tipos decorados:
corrugada, ungulada, incisa, ponteada, escovada, entalhada, entre outras. A decoração
pintada é pouco representada nessa fase. As formas em geral são urnas piriformes, com
bordas inclinadas para dentro, esféricas e em meia calota, ocorrendo cachimbos
tubulares, rodelas de fuso, asa e taipa. O antiplástico principal é o quartzo, ocorrendo
também hematita e grafita, e raramente conchas moídas.
Os instrumentos líticos são batedores, machados polidos e lascas de quartzo bem
elaboradas. A indústria sobre ossos e conchas inclui buril, vértebras, dentes e conchas
perfuradas. Nas proximidades de Vitória foram registrados três sítios dessa fase, dois em
Vitória e um em Carapina, nenhum deles identificado (Perota, 1971 e 1974).
14

Sítio ES-VI nº2, em Nova Almeida, Serra. Datação próxima foi obtida para o norte do estado (Perota, 1975).

CPM RT 002/10
Setembro/11

674

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Para a Fase Camburi não há descrição de seu conteúdo cultural, apenas a indicação de
dois sítios próximos à baía de Vitória, não identificados (Perota, 1971, 1974, 1995).
Cerca de 2,5 quilômetros a nordeste da área da APA, há informação de um sítio não
registrado com elementos da Tradição Aratu e também pré-cerâmicos (Figura 4.5.7.1-12).
Está localizado próximo ao córrego de Manguinhos, entre as Praias Mole e de Bicanga
(Perota, 2007b). As informações sobre ele são muito breves, sem indicação de Fase
associada.

Figura 4.5.7.1-12: Urnas da Tradição Aratu encontrada no
Sítio Vila do Mutirão, em Aracruz.

4.5.7.2

Contexto Etno-Histórico

A região em estudo, norte da baía de Vitória, é uma área de grande riqueza histórica, com
registro de sítios relevantes. Dentre eles, destacam-se a igreja de São João de Carapina,
remanescente de aldeamento jesuítico tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, um
casarão rural do século XIX, as ruínas da Igreja e Vila de Queimados, além de diversos
sítios arqueológicos desse período identificados na área do Alphaville Jacuhy. Uma vez
que essa pesquisa está em andamento, podem-se esperar em breve dados detalhados
sobre esses sítios (Machado, 2007c; Machado e Sene 2008b, 2008c e 2008d). A
continuidade das pesquisas permitirá quantificar os sítios e ocorrências isoladas, assim
como situar o seu período de ocupação (Figura 4.5.7.2-1).

Figura 4.5.7.2-1: Cachimbo fragmentado encontrado no Sítio do Cachimbo.
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Coutinho (2002: 96) assim se refere à freguesia de Serra, quando de sua visita em 1812:
“Esta freguesia terá três mil almas, tendo ido sempre em aumento, apesar de haver
muitos pobres, e o terreno, ao menos na esplanada, me parece um tanto árido e estéril;
mas os vales e as várzeas por entre as serras são verdadeiramente fertilíssimos, e
mostram alto e soberbo arvoredo. Boas águas e bons ares fazem o país saudável, e
promete grandes aumentos quando os colonos se puderem estender mais para o interior,
o que até agora não tem feito com medo do bugre, ou tapuio, como chamam todas as
raças de gentio do mato, que aqui tem chegado a aparecer e a matar gente bem perto da
igreja: e o vigário me disse que há poucos meses enterrara a ossada de um escravo que
eles tinham comido.”
Maximilliano (1958: 148-149), que realizou viagem entre o Rio de Janeiro e a Bahia entre
os anos de 1815 e 1817, assim se refere à sua passagem por Praia Mole e Carapebuçu,
seguindo para o norte até Vila Nova de Almeida:
“(...) A três léguas da Capitania, conseguimos pouso para a noite na
pequena povoação de Praia Mole.
Aí, numa verde planície, um pouquinho acima do nível do mar, encontramse esparsas várias habitações. Numa delas, encontramos amigável
acolhimento; e como todos os habitantes tivessem muito gosto pela música,
fomos, à tardinha, agradavelmente entretidos com músicas e danças. (...)
Deixando Praia Mole, chegamos cedo, na manhã seguinte, ao povoado de
Carapebuçu. Desse lugar em diante, ao longo do litoral, se estendiam
florestas, orlando as enseadas e cobrindo as pontas de terra. (...) Nos
cerrados que margeiam a costa, habitam famílias pobres e esparsas, que
vivem da pesca e da colheita em suas plantações. São em geral negros,
mulatos e outras gentes de cor. Há muito poucos brancos entre eles. (...)
Continuando para o norte, alcançamos um trecho onde moravam, não
crioulos ou mulatos, mas índios civilizados. (...) Depois de quatro léguas de
viagem, saímos da selva e contemplamos, à frente, numa eminência
sobranceira ao mar, a Vila Nova de Almeida.”

Apresenta-se a seguir um resumo da ocupação indígena da região, assim como aspectos
marcantes da colonização do município.

 A PRESENÇA INDÍGENA
O litoral do Espírito Santo provavelmente já era habitado havia 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
frequentes, e influenciaram na mudança da sede da capitania do continente (Vila Velha)
para a ilha, mais facilmente defensável (Vila de Vitória).
Na região litorânea central do Espírito Santo, as referências etnográficas indicam o
predomínio de índios da família Tupi, denominados Temiminó (Nimuendaju, 1981) (Figura
4.5.7.2-2). Derenzi (1965) cita sua presença na baixada de Goiabeiras, Carapina e até
próximo a Serra. 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
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comportamento hostil (Coutinho, 2002; Maximilliano, 1958; Nimuendaju, 1981; SaintHilaire, 1974). Os ataques e as doenças dos europeus tiveram grande efeito sobre a
população indígena, com muitas baixas e fuga para o interior.

Figura 4.5.7.2-2: Mapa Etno-histórico de Curt Nimuendajú
(1981). Recorte mostrando o predomínio
de índios Temiminó na área estudada.

 OS JESUÍTAS
- ALDEAMENTOS
Em 1551, chegam os primeiros jesuítas ao 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 Tamoio no Rio de Janeiro.
Há referência a esse aldeamento em documento de 1557, mas sua localização original é
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imprecisa. Algumas mudanças de local foram registradas, e foram finalmente
estabelecidas ao norte de Vitória, “3 ou 4 léguas por um rio muito ameno acima”, hoje
município de Serra (Carvalho, 1982; Derenzi, 1965). Não há registros de vestígios do
aldeamento de Nossa Senhora da Conceição.
Em 1562 é citado o aldeamento de São João, “1/2 légua” acima do aldeamento de Nossa
Senhora da Conceição. Em 1584, a aldeia é deslocada, construindo-se a igreja no alto de
Carapina (Figura 4.5.7.2-3). Essas aldeias tiveram residência em ao menos um
momento, e chegaram a abrigar 3.000 índios.

Figura 4.5.7.2-3: Igreja de São João de Carapina.

Com a fundação de outros aldeamentos – Anchieta menciona 10 em 1581, e, com poucos
padres, foi necessário agrupar os aldeamentos. Em 1593, são citados apenas quatro
aldeamentos: São João e Reis Magos ao norte de Vitória, Reritiba e Guarapari ao sul.
Restam remanescentes hoje apenas desses quatro aldeamentos (Carvalho, 1982).
Como testemunho do aldeamento de São João, ao norte da área em estudo, existe a
Igreja de São João Batista, tombada pelo Conselho Estadual de Cultura. Está localizada
em área privilegiada, de acordo com a preferência jesuítica, em elevação próxima ao rio e
ao mar. Dessa forma, facilitava-se o deslocamento, realizado por navegação, e dominavase o ambiente, permitindo ver e ser visto a uma grande distância.
- FAZENDAS
Os jesuítas estabeleceram também fazendas, sendo as mais conhecidas Muribeca,
Araçatiba, Itapoca e Jucutuquara. Nelas 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.
Derenzi (1965: 110) faz referência a fazendas jesuíticas que se situariam na região:
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“Abandonadas as benfeitorias de melhoria do solo, foram se
transformando novamente em pantanais, cuja recuperação, após 1950,
custou polpudas despesas ao D.N.O.S.
Goiabeiras, Carapina, Jacuí transformam-se em carrascais de camará,
onde havia hortaliças, milho mandioca e olarias.”

A fazenda de Carapina, dedicada à policultura, também é citada por Derenzi (1965),
Balestrero (1979) e Achiamé et alii (1991). Segundo Serafim Leite (1938, apud Perota,
1995a), as terras são assim descritas:
“Principiavam na barra do rio da Passagem, em Maruípe, e estendiamse até a ponte de Cambori, onde se colocou um marco, daí ao Córrego
Negro, onde se fincou outro: tomando rumo norte até o rio Carapebus –
Mirim, hoje rio da Praia Mole e onde foi assinalado outro: daí a Malha
Branca do Mestre Álvaro, prosseguindo rumo ao sul com diferentes
marcos no travessão do Jacuí ao Porto Velho, que era a beira da
estrada para Vitória em direção ao rio da Passagem, no lugar onde se
havia fundado o primeiro marco...”

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.

 SÃO JOSÉ DO QUEIMADO
A Vila que existiu na margem esquerda do rio Santa Maria se revestiu de importância
histórica devido ao acontecimento ocorrido em meados do século XIX. Em 1849, na
localidade denominada Queimado, ocorreu um levante de escravos em busca de alforria.
Essa manifestação se iniciou durante a inauguração da Igreja dedicada a São José, de
ordem franciscana. A igreja teria sido erguida com “trabalho extra” dos escravos, que
supostamente teriam esperado a liberdade com os sermões abolicionistas do Padre
Gregório José Maria Bene. Como essa aspiração não se concretizou, ocorreu o levante,
que tomou grandes proporções com o envio de tropas pelo Presidente da Província.
Muitos escravos foram mortos na luta, e outros condenados (Derenzi, 1965; Instituto de
Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento Jones dos Santos Neves, 2000) (Figura 4.5.7.24).

Figura 4.5.7.2-4: Vila de São José do Queimado, com a Igreja ao fundo, em 1875.
Reproduzida de Barros, 2002.
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Ruínas da Igreja e vestígios da Vila são ainda observados, estando em curso projeto da
Prefeitura Municipal da Serra para sua recuperação (Machado, 2007a) (Figuras 4.5.7.2-5
e 4.5.7.2-6).

Figura 4.5.7.2-5: Estado atual das ruínas da Igreja de
São José do Queimado.

Figura 4.5.7.2-6: Vestígios da Vila de São José do
Queimado.

A Figura 4.5.7.2-7 demonstra área de inserção da APA de Praia Mole, com os sítios
arqueológicos registrados no entorno da baía de Vitória.
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Figura 4.5.7.2-7: Mapa da Área de inserção do empreendimento com os Sítios Arqueológicos Registrados no entorno da baía de Vitória.
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4.5.7.3

Vistoria em Campo

A maioria das entrevistas efetuadas não acrescentou novas informações. Os moradores
da APA são em sua maioria de loteamentos urbanos recentes, sem conhecimento sobre
possíveis remanescentes de ocupações pretéritas. Foram entrevistadas lideranças da
comunidade, que desconheciam a ocorrência de possíveis remanescentes arqueológicos
na região15.
A vistoria realizada mostrou que a área é favorável à ocorrência de sítios arqueológicos,
situada nas proximidades do mar, com córregos e lagoas. O relevo suave favorece
ocupações humanas prolongadas, e sua localização é privilegiada para obtenção de
recursos naturais tanto dos ambientes aquáticos diversificados, quanto das matas que
outrora integravam a paisagem (Figuras 4.5.7.3-1 e 4.5.7.3-2).

Figura 4.5.7.3-1: Vista da área da APA de Praia Mole –
tabuleiros próximos ao mar.

Figura 4.5.7.3-2: Vista da área da APA de Praia Mole –
Lagoa de Carapebus.

Pode ser observado que a área em estudo já foi alvo de diversas intervenções
comprometedoras da integridade do patrimônio arqueológico, caso existente. Em sua
maior parte, a área já sofreu remoção da vegetação original com destoca, assim como
abertura de ruas, loteamentos, construções de casa e edificações diversas, implantação
de redes de esgoto, água, elétricas, entre outras obras de urbanização (Figura 4.5.7.3-3).
Com isso, a probabilidade de que sítios arqueológicos tenham-se preservado na área é
pequena. Estes poderiam ainda ser encontrados nos locais em que ocorreram
intervenções menos intensas, como as áreas de preservação junto a córregos e lagoa
restinga junto à praia, terrenos ainda não edificados e no terreno da CST.

15

Foram entrevistados Eva Regina Diogo, Renato José Caliari e Marcelo Lima.
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Figura 4.5.7.3-3: Vista da área da APA de Praia Mole, com intervenções urbanas.

A observação realizada foi extensiva, visando ao reconhecimento da área como um todo,
observando-se locais com solo exposto, como terrenos capinados, perfis formados nas
margens de córregos e em barrancos junto à praia, além de buracos diversos para
investigação de subsuperfície (Figura 4.5.7.3-4, 4.5.7.3-6 e 4.5.7.3-7). Procurou-se
verificar os diferentes compartimentos ambientais, como os tabuleiros, restinga, praia,
margens de córregos e lagoas. Não foi identificado, nos locais percorridos, nenhum
possível vestígio arqueológico. Algumas conchas foram observadas misturadas a detritos
modernos, sem formar concentração significativa, aparentando resíduos recentes (Figura
4.5.7.3-5).

Figura 4.5.7.3-4: Terreno recentemente capinado
utilizado para observação de superfície.
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Figura 4.5.7.3-6: Corte de terreno próximo à lagoa de
Carapebus e campo de futebol utilizado para
observação de subsuperfície.

Figura 4.5.7.3-7: Perfil junto ao mar utilizado para
observação de subsuperfície.

Uma informação que merece destaque foi prestada por Jayme Henriques, pesquisador
responsável pelas moderações das oficinas e pela análise da paisagem deste estudo. Em
visita realizada à área, Jayme lembra que no campo de futebol situado às margens da
lagoa de Carapebus, havia manchas de terra preta bem definidas. Era um local tradicional
de pesca, existindo um atracadouro. Não soube dizer se as manchas eram fruto de
atividade recente, mas pelo local e potencial pesqueiro até tempos recentes, seria
recomendada intensificação de pesquisa no local. Por ter sido aterrado para implantação
do campo de futebol, tal investigação traria agora resultados menos proveitosos (Figura
4.5.7.3-8).

Figura 4.5.7.3-8: Área do campo de futebol, onde teriam sido
observadas manchas de terra preta antes do aterro.
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4.5.7.4 Considerações e Recomendações
Os estudos já efetuados demonstram o potencial arqueológico da região abordada. O
território do município de Serra é de relevância pré-histórica e histórica, como
testemunhado pelos vestígios registrados na região, descritos anteriormente. O litoral
sofreu intensa ocupação indígena, testemunhada pelos dados etnográficos e pelos sítios
pré-históricos registrados, sendo também a primeira área colonizada pelos europeus.
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 sua utilização econômica.
Nesse caso, incluem-se os sambaquis, explorados desde o século XVII para a fabricação
de cal destinada a construções. Dessa forma, os sítios arqueológicos litorâneos –
principalmente em regiões altamente urbanizadas, como a abordada - acabaram por se
tornar raros, o que aumentou seu valor para estudos. A preservação dos remanescentes
deve ser assegurada, ainda que a probabilidade de serem identificados sítios na área em
questão seja baixa devido à intensa antropização.
Por ser uma Unidade de Conservação, torna-se ainda mais importante garantir a
identificação dos sítios, efetuando-se investigações prévias a novas intervenções nas
áreas ainda com potencial para que eles sejam encontrados. Essas áreas seriam os
terrenos ainda não edificados, assim como a restinga e áreas de preservação junto a
córregos e lagoas16. Ainda que nesses locais já tenham ocorrido atividades que possam
ter afetado a integridade de possíveis sítios arqueológicos existentes, estas não
necessariamente os destruiriam, sendo ainda possível recuperar remanescentes.
Os estudos arqueológicos anteriores indicam que os sítios prováveis na região abordada
poderiam ser tanto acampamentos de pequena duração para coleta de recursos
alimentares, quanto sítios habitação de longa duração, por diferentes grupos culturais,
tanto pré-históricos quanto históricos. Ocupações sazonais, como de grupos de
caçadores-coletores pré-ceramistas, são mais suscetíveis ao desaparecimento por ações
naturais e antrópicas, por serem de pequenas dimensões e pouco profundos, deixando
poucos vestígios duráveis.
Tais inferências são reforçadas pela informação de um sítio arqueológico, com elementos
tanto de grupos pré-cerâmicos quanto de uma tradição ceramista, encontrado junto ao
córrego Manguinhos.

16

Ainda que não sejam esperadas intervenções nessas últimas áreas, devem ser mencionadas caso alguma atividade
venha a ser realizada nelas.

CPM RT 002/10
Setembro/11

685

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Dessa forma, considerando o contexto pré-histórico e etno-histórico regional, o acelerado
processo de destruição dos testemunhos do passado no litoral e os preceitos legais,
recomenda-se a prospecção arqueológica prévia a qualquer nova intervenção a ser
realizada na área. Por ser uma Unidade de Conservação, a identificação de sítios
arqueológicos agregará valor a ela, que, além da significância ambiental que levou à sua
criação, 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 frequenta.
4.5.7.4.1 Programas
Para a realização desses programas, deve ser elaborado projeto de pesquisa
arqueológica, considerando as observações realizadas neste diagnóstico. Esse projeto
deve ser submetido ao IPHAN para obtenção da autorização de pesquisa necessária para
sua execução.

 PROSPECÇÃO
Apesar de ser uma área já intensamente urbanizada, por ser uma Unidade de
Conservação e uma região com alto potencial arqueológico, recomenda-se que novas
intervenções na área sejam precedidas de prospecções arqueológicas.
A prospecção proposta possui um caráter oportunístico, uma vez que será realizada em
locais de novas obras. Nesses terrenos, entretanto, o levantamento será efetuado de
forma sistemática, conforme metodologia a ser aprovada pelo IPHAN exposta no projeto
para autorização da pesquisa.
Os locais com maior potencial para que remanescentes arqueológicos sejam encontrados
na área estudada são aqueles onde ocorreram menos intervenções, destacando-se as
áreas de preservação permanente ao longo de córregos, lagoas e mar. Por estarem em
área de preservação, possíveis sítios porventura existentes e não identificados nesses
locais estarão, a princípio, a salvo de interferências. No caso de quaisquer intervenções
nesses locais, como abertura de acessos ou outras construções para infraestrutura, estas
devem ser precedidas de prospecção sistemática na área diretamente afetada pelas
obras, de forma a assegurar que possíveis sítios ainda desconhecidos não venham a ser
afetados. Dessa forma, caso novos sítios sejam identificados, haverá tempo hábil para
alterações no projeto.
Mesmo em áreas antropizadas, qualquer atividade que implique movimentação de solo,
seja por escavação, terraplanagem ou aterramento, implica a possibilidade de afetar sítios
arqueológicos ainda desconhecidos. Havendo identificação de sítios arqueológicos no
local afetado, deverá ser realizado seu resgate ou preferencialmente implantadas
medidas que assegurem sua preservação.
Os sítios arqueológicos identificados na APA devem ser delimitados, ainda que
preliminarmente. A área de dispersão dos vestígios materiais deve então ser identificada,
visando preservar os sítios de ações que possam comprometer sua integridade até a
realização do resgate, caso recomendado.
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Com a implantação do programa de prospecção arqueológica, pretende-se assegurar a
preservação dos remanescentes históricos e pré-históricos porventura existentes na área
da APA de Praia Mole, preservando-os para pesquisas futuras e como testemunhos da
ocupação pretérita na região.
Atividades de educação patrimonial devem ser desenvolvidas junto aos moradores, de
forma a conscientizar a população sobre a importância de preservação do patrimônio
histórico.

 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
É recomendada a adoção de um Programa de Educação Patrimonial voltado
principalmente para os moradores. O objetivo principal é difundir o conhecimento sobre o
patrimônio arqueológico regional, a possibilidade de que sítios arqueológicos existam na
área em que habitam, despertando sobre sua importância e necessidade de preservá-lo.
Considerando ser essa uma Unidade de Conservação peculiar, com grande densidade
habitacional, a população local deve ser considerada o principal agente para prevenir a
destruição dos testemunhos arqueológicos.
Esse trabalho deverá ser desenvolvido por profissionais da área de educação e
arqueologia através de palestras, cartilhas e outros instrumentos de apoio que se fizerem
necessários. Recomendam-se atividades com grupos que possam atuar como agentes
multiplicadores desse conhecimento junto à comunidade, como professores, lideranças
comunitárias, entre outros.
Os sítios arqueológicos, caso venham a ser identificados, deverão estar sinalizados e
mapeados para visitação, preferencialmente realizadas com acompanhamento por guias
credenciados, prevenindo ações indevidas.

4.6

SITUAÇÃO LEGAL E FUNDIÁRIA DA APA DE PRAIA MOLE

4.6.1

LEGISLAÇÃO APLICADA

Dentre as várias normas jurídicas que serão abordadas, destaca-se a Lei 9.985/00 que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e estabelece critérios e
normas para a criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação.
Considerando esta lei, ressalta-se que a participação social na criação e na gestão das
Unidades de Conservação constitui um de seus avanços em virtude de contemplar para
tanto, instrumento de participação social denominado Conselho da Unidade que deve ser
formado por uma representação, sempre que possível paritária, dos órgãos públicos e da
sociedade civil.
Ressalta-se ainda que o Decreto nº 4.340/02, que regulamenta artigos da Lei do SNUC,
dedica o Capítulo V à composição e funcionamento dos Conselhos, definindo as
competências do órgão executor e do conselho de cada unidade. Assim sendo,
considerando o conselho como instância legal e legítima de participação e controle social
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da gestão das Unidades de Conservação, este deve constituir fórum de debate que
promova a socialização da discussão e a definição de prioridades para implementação do
Plano de Manejo, avaliando os projetos estratégicos, acompanhando sua execução e
buscando conferir maior transparência e efetividade ao processo.
Nos itens subsequentes listam-se as principais legislações com interface com a Unidade.
4.6.1.1 Âmbito Federal 17
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
 Art. 225: O caput deste artigo ressalta o direito de todo o cidadão “ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado” e impõe ao Poder Público e à coletividade “o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." Destaca-se que o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (instituído pela Lei Federal n°
9.985/00) regulamenta os incisos I, II, III e IV do § 1° do Artigo 225 da Constituição da
República.
 Arts. 24 e 30: No primeiro artigo, a Constituição estabelece a competência legislativa
comum à União e Estados para assuntos relacionados à proteção do meio ambiente e
patrimônio histórico-cultural e controle da poluição, entre outros. Essa competência é
estendida aos municípios através do Art. 30 em seus incisos I e II que confere aos
mesmos, competência para legislar sobre “assuntos de interesse local”, suplementando
a legislação Federal e Estadual, no que couber.
 LEIS FEDERAIS


Lei nº 4.771, 15 de setembro de 1965: Institui o Código Florestal, que é considerado
o principal diploma de proteção legal das florestas. A mencionada lei teve sua origem
vinculada ao regime constitucional estabelecido pela Carta Magna de 1946, vez que o
artigo 5°, inciso XV, alínea 1 desta Constituição, elencava em seu bojo a competência
atribuída à União Federal para legislar sobre florestas. Vale lembrar que a referida
competência não excluía a competência dos Estados quanto à edição de legislação
estadual supletiva ou complementar.



Lei nº 5.197, 03 de janeiro de 1967: Dispõe sobre a Proteção à Fauna, e dá outras
providências.



Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979: Dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano e dá outras providências, assim como permite que os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios venham a estabelecer normas complementares relativas ao
parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades
regionais e locais.

17

Baseado no Banco de Dados Legis Ambiental que reúne a Legislação do Meio Ambiente, Saúde Ocupacional,
Segurança do Trabalho e Responsabilidade Social emitida por todos os órgãos públicos, nos âmbitos Federal, dos
Estados, Capitais e principais municípios brasileiros. Disponível em: <http://www.normaambiental.com.br>, acessado
em 11 de novembro de 2009.
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Lei N° 6.902, De 27 De Abril De 1981: Dispõe sobre a criação de Estações
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental, e dá outras providências. Estações
Ecológicas são áreas representativas de ecossistemas brasileiros, destinadas à
realização de pesquisas básicas e aplicadas de Ecologia, à proteção do ambiente
natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista.



Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências. Esta Lei, com fundamento nos incisos VI e VII do artigo 23 e no artigo
225 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente) e institui o Cadastro de
defesa Ambiental.



Lei n° 7.661, de 16 de maio de 1988: Institui o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro e dá outras providências.



Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997: Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1° da Lei n°
8.001 de 13 de março de 1990, que modificou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de
1989.



Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências. Esta Lei inovadora, também chamada de “Lei de Crimes
Ambientais”, representou um avanço decisivo na legislação ambiental brasileira, pois,
antes a legislação era bastante esparsa e de difícil aplicação, contribuindo assim,
muitas vezes com a impunidade de atos nocivos ao meio ambiente.



Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999: Dispõe sobre a educação ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.



Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000: Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de
Águas - ANA, entidade Federal de implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, e dá outras providências.



Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000: Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de
1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá outras providências.



Lei n° 9.985, de 18 de junho de 2000: Institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC) estabelece critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das Unidades de Conservação.



Lei n° 11.132, de 04 de julho de 2005: Acrescenta artigo à Lei nº. 9.985, de 18 de
julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição
Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
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Lei n° 1.284, de 02 de março de 2006: Dispõe sobre a gestão de florestas públicas
para a produção sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o
Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Florestal (FNDF). Altera as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de
1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973 e dá
outras providências.

 DECRETOS FEDERAIS


Decreto n° 89.336, de 31 de janeiro de 1984: Reservas Ecológicas, Áreas de
Preservação Permanente e Áreas de Relevante Interesse Ecológico.



Decreto n° 7.347, 24 de julho de 1985: Disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá outras
providências.



Decreto n° 99.274, de 06 de junho de 1990: Regulamenta as Leis 6902/81 e
6938/81.



Decreto n° 750, 10 de fevereiro de 1993: Dispõe sobre o corte, a exploração e a
supressão da vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração
da Mata Atlântica, e dá outras providências.



Decreto n° 1.922, 05 de junho de 1996: Dispõe sobre o reconhecimento das
Reservas Naturais Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), e dá outras
providências.



Decreto n° 5.758, de 13 de abril de 2006: Institui o Plano Estratégico Nacional de
Áreas Protegidas (PNAP), seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá
outras providências.



Decreto nº. 6.063, de 20 de março de 2007: Regulamenta, no âmbito federal,
dispositivos da Lei nº. 11.284, de 02 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão de
florestas públicas para a produção sustentável, e dá outras providências.



Decreto nº. 6.514, de 22 de julho de 2008: Dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações, e dá outras providências.



Decreto nº. 6.660, de 21 de novembro de 2008: Regulamenta dispositivos da Lei nº.
11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica



Decreto nº. 6.686, de 10 de dezembro de 2008: Altera e acresce dispositivos ao
Decreto nº. 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções
administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para
apuração destas infrações.
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Decreto nº. 6.848, de 14 de maio de 2009: Altera e acrescenta dispositivos ao
Decreto nº. 4.340, de 22 de agosto de 2002, para regulamentar a compensação
ambiental.

 RESOLUÇÕES CONAMA


Resolução CONAMA n° 004, 18 de setembro de 1985: Transforma em Reservas
Ecológicas as formações florísticas e as áreas de preservação permanente do artigo
18, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.



Resolução CONAMA n° 004, 18 de junho de 1987: Declara diversas Unidades de
Conservação como sítios ecológicos de relevância cultural.



Resolução CONAMA n° 010, de 03 de dezembro de 1987: Sobre ressarcimento de
danos ambientais causados por obras de grande porte.



Resolução CONAMA n° 011, 03 de dezembro de 1987: Sobre categorias de
Unidades de Conservação.



Resolução CONAMA n° 003, 16 de março de 1988: Constituição de mutirões
ambientais.



Resolução CONAMA n° 011, 14 de dezembro de 1988: Proteção às Unidades de
Conservação.



Resolução CONAMA n° 013, 06 de dezembro de 1990: Proteção dos Ecossistemas
do entorno das Unidades de Conservação.



Resolução CONAMA n° 002, 18 de abril de 1996: Reparação de danos ambientais
causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas.



Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 1997: Revisa os procedimentos
e critérios utilizados no processo de licenciamento ambiental.



Resolução CONAMA nº. 303, de 20 de março de 2002: Dispõe sobre parâmetros,
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.



Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de março de 2005: Dispõe sobre a classificação
dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras
providências.



Resolução CONAMA n° 369, de 28 de março de 2006: Dispõe sobre os casos
excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação
Permanente - APP.
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Resolução CONAMA n° 371, de 05 de abril de 2006: Estabelece diretrizes aos
órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos
de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC e dá outras providências.



Resolução CONAMA nº. 382, de 26 de dezembro de 2006: Estabelece os limites
máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas.



Resolução CONAMA nº. 410, de 4 de maio de 2009: Prorroga o prazo para
complementação das condições e padrões de lançamento de efluentes, previsto no art.
44 da Resolução nº. 357, de 17 de março de 2005, e no art. 3º da Resolução nº. 397,
de 3 de abril de 2008.



Resolução CONAMA nº. 428, de 17 de dezembro de 2010: Dispõe, no âmbito do
licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração
da Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985 de
18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela
administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não
sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências.



Resolução CONAMA nº. 429, de 28 de fevereiro de 2011: Dispõe sobre a
metodologia de recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APPs.

 PORTARIAS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS (IBAMA)


Portaria nº 384, 27 de junho de 1989: Vincula às Diretorias de Ecossistemas e de
Recursos Naturais Renováveis as Unidades de Conservação.



Portaria nº 90-N, 02 de setembro de 1994: Dispõe sobre filmagens, gravações e
fotografias em Unidades de Conservação.



Instrução Normativa IBAMA nº 115 de 20 de setembro de 2006: Proíbe: qualquer
tipo de pesca de arrasto, a menos de uma milha náutica; a pesca de arrasto com portas
por embarcações com arqueação bruta superior a dez, a menos de três milhas e; a
pesca de arrasto pelo sistema de parelhas e a pesca de cerco, a menos de cinco
milhas náuticas da costa do estado do Espírito Santo.



Instrução Normativa IBAMA nº 146 de 10 de janeiro de 2007: Estabelece critérios
para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento,
monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência de
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei n°
6938/81 e pelas Resoluções Conama n° 001/86 e n° 237/97.



Instrução Normativa IBAMA Nº 05, de 02 de setembro de 2009: Dispõe sobre
procedimentos para a análise dos pedidos e concessão da autorização para o
licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos que afetem as unidades de
conservação federais, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes.
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Instrução Normativa IBAMA n° 04, de 13 de abril de 2011: Estabelece
procedimentos para elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada PRAD ou Área Alterada, para fins de cumprimento da legislação ambiental, bem como
dos Termos de Referência constantes dos Anexos I e II desta Instrução Normativa.

4.6.1.2 Âmbito Estadual 18

 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Na sequência relacionam-se alguns artigos da Constituição Estadual do Espírito Santo,
relevantes no contexto da Unidade de Conservação.
 Art. 186: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado,
impondo-se-lhes e, em especial, ao Estado e aos Municípios, o dever de zelar por sua
preservação, conservação e recuperação em benefício das gerações atuais e futuras.
 Parágrafo único: Para assegurar a efetividade desse direito, além do disposto na
Constituição Federal, incumbe ao Poder Público competente: .... II - definir espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, permitidas
suas alterações e supressões somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. (grifo
nosso).
 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).
 Art. 189: Os proprietários rurais ficam obrigados a preservar ou a recuperar com
espécies florestais nativas um por cento ao ano de sua propriedade, até que atinja
o limite mínimo de vinte por cento. (grifo nosso).
 Art. 190: O Poder Público poderá estabelecer, para fins de proteção de ecossistemas,
restrições ao uso de áreas particulares que serão averbadas no registro imobiliário.
(grifo nosso).

18

Baseado no Banco de Dados Legis Ambiental que reúne a Legislação do Meio Ambiente, Saúde Ocupacional,
Segurança do Trabalho e Responsabilidade Social emitida por todos os órgãos públicos, nos âmbitos Federal, dos
Estados, Capitais e principais municípios brasileiros. Disponível em: <http://www.normaambiental.com.br>, acessado
em 11 de novembro de 2009.
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§ 1° O Estado, na forma da lei, estabelecerá incentivos aos proprietários das áreas
alcançadas pela restrição prevista neste artigo e pela obrigação constante do artigo
anterior.
§ 2° As terras particulares cobertas com florestas nativas receberão, na forma da lei,
incentivos do Estado proporcionais à dimensão da área conservada, e seu proprietário
terá prioridade na concessão de crédito.
 Art. 191. O Estado estimulará a formação de consórcios entre Municípios
objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental.
(grifo nosso).

 LEIS ESTADUAIS


Lei nº 3.218, 25 de outubro de 1978: Compete ao Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar do Espírito Santo, por meio de seu órgão próprio, estudar, analisar, planejar,
exigir e fiscalizar todo o serviço de segurança das pessoas e dos bens, contra incêndio
e pânico, como disposto nesta Lei e em sua regulamentação.



Lei nº 3.582, de 08 de novembro de 1983: Dispõe sobre as medidas de proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente no Estado do Espírito Santo.



Lei nº 3.624, de 03 de janeiro de 1984: "Dispõe sobre as Áreas Especiais e Locais de
Interesse Turístico."



Lei nº 3.706, de 09 de janeiro de 1985: Autoriza o Poder Executivo a controlar a
distribuição, a comercialização e a aplicação no território do Estado do Espírito Santo,
de todo e qualquer produto agrotóxico e outros biocidas, condicionando-os a prévio
cadastramento perante a Secretaria de Estado da Agricultura com parecer prévio da
Secretaria de Estado da Saúde.



Lei n° 3.780, de 09 de janeiro de 1985: Proíbe a instalação de Indústrias que
provoquem a poluição do meio ambiente nos balneários e em regiões montanhosas de
vocação turística.



Lei nº 3.864, de 04 de julho de 1986: Altera a Lei Nº 3.706, de 28 de dezembro de
1984.



Lei nº 3.974, de 26 de novembro de 1987: Dispõe sobre a extinção de reservas
biológicas e florestais, ou da área de proteção ambiental, bem como a redução de seus
limites e modificações.



Lei nº 4.030, de 29 de dezembro de 1987: Declara de preservação permanente os
remanescentes da Floresta Atlântica existentes dentro dos limites geográficos do
Estado do Espírito Santo.



Lei nº 4.126, de 25 de junho de 1988: Dispõe sobre a implantação da política
estadual de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.
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Lei nº 4.289, de 01 de dezembro de 1989: Proíbe a utilização do processo de
queimada, como forma de desmatamento e/ou limpeza de áreas em exploração
agrícola, no Estado do Espírito Santo.



Lei nº 4.349, de 29 de março de 1990: Obriga os proprietários e possuidores de
imóveis a promover o reflorescimento com espécies florestais frutíferas, em áreas
marginais onde existem mananciais e reservatórios de água natural ou artificial.



Lei nº 4.414, de 12 de julho de 1990: Disciplina no Estado do Espírito Santo o uso, a
produção, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno, dos
agrotóxicos, seus componentes e afins.



Lei nº 4.427, de 03 de agosto de 1990: Dispõe sobre a participação da Comunidade
na discussão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), prevista no "caput" do Art. 187
da Constituição Estadual, garantida na forma desta lei.



Lei nº 4.428, de 03 de agosto de 1990: Dispõe sobre o referendo popular para decidir
sobre a instalação e operação de obras ou atividades potencialmente causadoras de
significativo impacto ambiental, previsto no Artigo 187, § 5º, da Constituição Estadual.



Lei nº 4.473, de 30 de novembro de 1990: Dispõe sobre a manutenção de florestas
próprias as pessoas físicas e jurídicas consumidoras de matéria-prima florestal, nas
condições que especifica.



Lei nº 4.474, de 30 de novembro de 1990: Dispõe sobre a concessão de incentivos
especiais decorrentes da obrigação de preservar, conservar e recuperar a cobertura
florestal nativa e proteger os ecossistemas.



Lei nº 4.591, de 03 de dezembro de 1991: Dispõe sobre a realização de cursos sobre
legislação ambiental, de âmbito Federal, Estadual e Municipal, para membros de
entidades ambientalistas e outras organizações populares, nos diversos municípios do
Estado.



Lei nº 4.594, de 30 de novembro de 1991: Dispõe sobre o controle de utilização de
insumos químicos na agricultura e na criação de animais para alimentação humana, de
forma a assegurar a proteção ao meio ambiente e à saúde pública.



Lei nº 4.671, de 21 de outubro de 1992: Garante a concessão de incentivos
especiais decorrentes da obrigação de preservar, conservar e recuperar a cobertura
florestal nativa e proteger os ecossistemas.



Lei n° 4.683, de 19 de novembro de 1992: Cria a Comissão Especial de Estudos
para a Elaboração de Minuta do Anteprojeto de Lei Instituindo o Código Estadual de
Proteção ao Meio Ambiente.



Lei n° 4.701, de 01 de dezembro de 1992: Dispõe sobre a obrigatoriedade que todas
as pessoas, físicas e jurídicas, devem garantir a qualidade do meio ambiente, da vida e
da diversidade biológica no desenvolvimento de sua atividade, assim como corrigir ou
fazer corrigir às suas expensas os efeitos da atividade degradadora ou poluidora por
ela desenvolvida.
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Lei nº 5.244, de 03 de julho de 1996: Autoriza o Poder Executivo a explorar o
turismo, por si ou por empresas, nas Reservas ou Parques Florestais do Estado do
Espírito Santo e dá outras providências.



Lei nº 5.355, de 27 de dezembro de 1996: Institui o Cadastro Estadual de Entidades
Ambientalistas do Estado do Espírito Santo - C.E.E.A.- ES.



Lei nº 5.358, de 30 de dezembro de 1996: Disciplina prazo para fornecimento de
informações pelos órgãos da Administração Pública do Estado do Espírito Santo.



Lei nº 5.361, de 30 de dezembro de 1996: Dispõe sobre a Política Florestal do
Estado do Espírito Santo e dá outras providências.



Lei nº 5.377, de 20 de dezembro de 1997: Regulamenta o artigo 187, § 3º, da
Constituição Estadual, dispondo sobre a apreciação de licenciamentos que envolvam a
análise de relatórios de impacto ambiental pela comissão permanente específica da
Assembleia Legislativa.



Lei nº 5.642, de 11 de maio de 1998: Dispõe sobre a criação do Selo de Procedência
Florestal (SPF) e o Certificado de Procedência Florestal (CPF), no Estado do Espírito
Santo.



Lei n° 5.736, de 21 de setembro 1998: Dispõe sobre a fixação da política de defesa
sanitária animal e adota outras providências.



Lei nº 5.760, de 01 de dezembro de 1998: Disciplina o uso, a produção, o consumo,
o comércio, o armazenamento e o transporte interno dos agrotóxicos, seus
componentes e afins no Estado do Espírito Santo.



Lei n° 5.816, de 22 de dezembro de 1998: Institui o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro do Espírito Santo.



Lei Nº 5.818, de 29 de dezembro de 1998: Dispõe sobre a Política Estadual de
Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento e Monitoramento dos
Recursos Hídricos, do Estado do Espírito Santo - SIGERH/ES, e dá outras
providências.



Lei n° 6.295, de 26 de julho de 2000: Dispõe sobre a administração, proteção e
conservação das águas subterrâneas do domínio do Estado e dá outras providências.



Lei nº 6.607, de 05 de fevereiro de 2001: Dispõe sobre o preparo do solo para fins
agrícola, pecuário e florestal e dá outras providências. Alterada pela Lei N° 6.924/01.



Lei nº 6.613, de 06 de fevereiro 2001: Dispõe sobre a proibição de queimadas no
Estado do Espírito Santo nas situações que especifica.



Lei nº 6.924, de 14 de dezembro 2001: Modifica dispositivos da Lei nº 6.607, de 06
de fevereiro de 2001, que dispõe sobre o preparo do solo para fins agrícola, pecuário e
florestal.
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Lei nº 7.058, de 22 de janeiro de 2002: Dispõe sobre a fiscalização, infrações e
penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado
para Assuntos do Meio Ambiente.
Lei n° 7.669, de 16 de dezembro de 2003: Revoga a Lei nº 7.403, de 09/12/2002.



Lei nº 7.943, de 16 de dezembro de 2004: Dispõe sobre o parcelamento do solo para
fins urbanos e dá outras providências.



Lei nº. 8.060, de 22 de junho de 2005: Institui o Código Estadual de Proteção aos
Animais no âmbito do Estado do Espírito Santo.



Lei nº. 9.264, de 15 de julho de 2009: Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos
e dá outras providências correlatas.



Lei nº. 9.265, de 15 de julho de 2009: Institui a Política Estadual de Educação
Ambiental e dá outras providências.



Lei n° 9.462, de 16 de agosto de 2010: Institui o Sistema Estadual de Unidades de
Conservação - SISEUC e dá outras providências

 LEIS COMPLEMENTARES


Lei Complementar nº 81, de 29 de fevereiro de 1996: Institui o Sistema Estadual de
Política Agrícola, Agrária e Pesqueira do Espírito Santo - SEPAAP - e dá outras
providências.



Lei Complementar nº 152, de 16 de junho de 1999: Cria o Fundo de Defesa e
Desenvolvimento do Meio Ambiente, o Conselho Estadual e os Conselhos Regionais
do Meio Ambiente e dá outras providências.



Lei Complementar nº 169, de 14 de dezembro de 1999: Altera a Lei Complementar nº
81, de 29 de fevereiro de 1996, que institui o Sistema Estadual de Política Agrícola
Agrária e Pesqueira do Espírito Santo - SEPAAP e dá outras providências.

 DECRETOS ESTADUAIS


Decreto nº 420-N, de 09 de outubro de 1973: Cria zonas de turismo. Designa
membros titulares e suplentes para composição do Colegiado do Conselho Estadual do
Meio Ambiente - CONSEMA, conforme indicação das entidades e órgãos nele
representados.



Decreto nº 1.519-N, de 16 de março de 1981: Regulamenta a Lei Estadual Nº 3.384,
de 17 de novembro de 1980 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outras providências.
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Decreto nº 2.299-N, de 12 de junho de 1986: Regulamenta a Lei Nº 3.582, de 03 de
novembro de 1983 que dispõe sobre as medidas de proteção, conservação e melhoria
do Meio Ambiente no Estado do Espírito Santo.



Decreto nº 2.592-N, de 31 de dezembro de 1987: Instala e define a competência da
Secretaria Extraordinária para Assuntos do Meio Ambiente - SEAMA e dá outras
providências.



Decreto nº 2.684-N, de 25 de julho de 1988: Regulamenta a Lei nº 4.030, de 23 de
dezembro de 1987, que declara de preservação permanente os remanescentes da
Floresta Atlântica dentro dos limites geográficos do Estado do Espírito Santo.



Decreto nº 3.111-N, de 17 de janeiro de 1991: Regulamenta a Lei Nº 4.383, de 11 de
junho de 1990, que dispõe sobre os recursos fundiários do Estado, discriminação e
destinação das terras devolutas e dá outras providências.



Decreto nº 3.130-N, de 06 de março de 1991: Regulamenta a Lei Nº 4.473, de 28 de
novembro de 1990, que dispõe sobre a obrigação de as pessoas físicas ou jurídicas,
consumidoras de matéria-prima florestal, manterem ou formarem florestas próprias ou
em participação com terceiros, para o seu suprimento.



Decreto nº 4.826-E, de 31 de maio de 1991: Regulamenta a Lei Nº 4.414, de 10 de
julho de 1990, que disciplina no Estado do Espírito Santo o uso, a produção, o
consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno dos produtos
agrotóxicos, seus componentes e afins.



Decreto n° 3.562-N de 29 de agosto de 1993: Publicada em 29/08/1993, Institui o
"Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos do Estado do Espírito Santo"
e dispõe sobre as respectivas competências para sua implementação.



Decreto nº 3.984-N, de 14 de maio de 1996: Dispõe sobre o Conselho Estadual do
Meio Ambiente – CONSEMA, definindo competência, e dá outras providências.



Decreto nº 4.124-N, de 12 de junho de 1997: Aprova o Regulamento sobre a Política
Florestal do Estado do Espírito do Santo.



Decreto nº 7.058-E, de 29 de outubro de 1997: Instituí o Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo.



Decreto nº 4.225-N, de 06 de fevereiro de 1998: Regulamenta a concessão para
realizar pesquisas, estudos e trabalhos em áreas naturais protegidas pelo Estado do
Espírito Santo.



Decreto nº 4.428-N, de 23 de março de 1998: Aprova normas para o Licenciamento
de Programas ou Projetos de Reflorestamento.



Decreto nº 4.344-N, de 07 de outubro de 1998: Regulamenta o Sistema de
Licenciamento de Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente,
denominado SLAP, com aplicação obrigatória no Estado do Espírito Santo.
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Decreto nº 4.376-N, de 11 de dezembro de 1998: Institui o Plano de Prevenção de
Acidentes Ambientais com produtos perigosos.



Decreto nº 4.447-N, de 08 abril de 1999: Altera o Decreto nº 4.344-N, de 07 de
outubro de 1998 e dá outras providências.



Decreto nº 4.489-N, de 15 de julho de 1999: Regulamenta a construção de
barragens, represas e reservatórios no Estado do Espírito Santo.



Decreto nº 7.453-E, de 22 de julho de 1999: Aprova o Regulamento do Conselho
Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA e dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente
- CONREMAS.



Decreto nº 7.464-E, de 22 de julho de 1999: Altera dispositivos do Decreto nº 7.453E, de 13 de julho de 1999, que regulamenta o Conselho Estadual de Meio Ambiente CONSEMA e dos Conselhos Regionais de Meio Ambiente - CONREMAS.



Decreto n° 1.271-R, de 23 de janeiro 2004: Institui o Programa de Saneamento
Ambiental do Estado do Espírito Santo, denominado "Projeto Águas Limpas", cria o
Comitê Diretivo do Projeto e dispõe sobre as respectivas competências para sua
implementação.



Decreto n° 1.633-R, de 10 de fevereiro de 2006: Dispõe sobre o reconhecimento da
reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual– RPPN estadual – como Unidade de
Conservação da natureza, estabelece critérios e procedimentos administrativos para a
sua criação, estímulos e incentivos para a sua implementação, institui o Programa
Estadual de RPPNs e determina outras providências.



Decreto nº. 1.617-R, de 18 de janeiro de 2006: Dispõe sobre a Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo e seu sistema de gestão e dá outras
providências.



Decreto n° 1.737, de 27 de outubro de 2006: Altera o Decreto Nº 1354-R de 14 de
julho de 2004, que regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos -CERH.



Decreto n° 1.777, de 08 de janeiro de 2007: Dispõe sobre o Sistema de
Licenciamento e Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio
Ambiente denominado SILCAP.



Decreto nº. 2.086-R, de 01 de julho de 2008: Institui o Programa Estadual de
Zoneamento Ecológico-Econômico no Estado do Espírito Santo e dá outras
providências.



Decreto n° 2613-R, de 28 outubro de 2010: Cria o Programa Estadual de Prevenção
e Combate a Incêndios Florestais, denominado PREVINES, para proteção das
Unidades de Conservação e seu entorno; Áreas Prioritárias para Conservação da Mata
Atlântica no ES; Áreas de Preservação Permanente e estabelece as ações a serem
desenvolvidas.
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Decreto nº 2529-R, de 02 de junho de 2010: Institui Corredores Ecológicos
Prioritários do Espírito Santo no âmbito do Corredor Central da Mata Atlântica.

 RESOLUÇÕES CONSEMA19


Resolução CONSEMA n° 001, de 19 de março de 1998: Recomenda ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a homologação do seu Regimento
Interno.



Resolução CONSEMA n° 004, de 10 de janeiro de 2000: Estabelece o objetivo da
Câmara Técnica de Licenciamento de Grandes Projetos e Estudo de Impacto
Ambiental, bem como a composição da mesma.



Resolução CONSEMA n° 005, de 10 de janeiro de 2000: Institui a Câmara Técnica
de Recursos Administrativos e de Apreciação de Assuntos Jurídicos, bem como a
composição da mesma.



Resolução CONSEMA n° 006, de 10 de janeiro de 2000: Estabelece o objetivo da
Câmara Técnica de Controle de Recursos Minerais, bem como a composição da
mesma.



Resolução CONSEMA n° 007, de 10 de janeiro de 2000: Estabelece o objetivo da
Câmara Técnica de Resíduos e Saneamento Ambiental, bem como a composição da
mesma.



Resolução CONSEMA n° 008, de 10 de janeiro de 2000: Estabelece o objetivo da
Câmara Técnica de Zoneamento Ambiental, bem como a composição da mesma.



Resolução CONSEMA n° 009, de 10 de janeiro de 2000: Estabelece o objetivo da
Câmara Técnica de Conservação do Solo, Meio Ambiente Rural e Desenvolvimento
Florestal, bem como a composição da mesma.



Resolução CONSEMA n° 010, de 10 de agosto de 2005: Estabelece normas para
licenciamento ambiental pelo órgão competente, de empreendimentos minerários
decorrentes de autorizações de pesquisa mineral com Guia de Utilização, antes da
outorga da Concessão de Lavra pelo Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM, bem como estabelece outras providências.



Resolução CONSEMA n° 011, de 10 de agosto de 2005: Estabelece normas de uso
das ilhas costeiras especialmente protegidas ou que constituem sítios reprodutivos de
aves no litoral do Espírito Santo, bem como estabelece outras providências.



Resolução CONSEMA n° 012, de 20 de setembro de 2005: Dispõe sobre a definição
dos procedimentos para o licenciamento ambiental dos empreendimentos enquadrados
como classe simplificada tipo “S” nos termos da legislação.
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Resolução CONSEMA nº. 03, de 21 de novembro de 2008: Estabelece o Plano de
Aplicação dos Recursos de Compensação Ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, de que trata a Lei Federal nº. 9.985, de 18 de julho de
2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).



Resolução CONSEMA nº 02, de 07 de abril de 2009: Dispõe sobre aprovação do
Projeto de Lei que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras
providências correlatas.



Resolução CONSEMA nº 002, de 30 de junho de 2010: Estabelece a Metodologia de
Cálculo para a Compensação Ambiental no Estado do Espírito Santo



Resolução CONSEMA nº 001, de 30 de junho de 2010: Revoga a Resolução
CONSEMA nº 001/2007, mantendo-se vigente apenas o seu Anexo Único até que seja
atualizado por meio de Instrução Normativa do IEMA, estabelecendo novas diretrizes
para o exercício do Licenciamento Ambiental Municipal, e dá outras providências.

 RESOLUÇÕES CERH 20


Resolução CERH n° 001, de 30 de novembro de 2000: Estabelece diretrizes para a
formação e funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas e ou Regiões
Hidrográficas, de forma a implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento e
Monitoramento de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo - SIGERH/ES,
conforme estabelecido pela Lei nº 5818, de 30 de dezembro de 1998.



Resolução CERH n° 002, de 18 de dezembro de 2000: Divulgação das propostas de
criação de comitês de bacias hidrográficas.



Resolução CERH n° 003, de 18 de dezembro de 2000: Diretrizes para execução de
serviços de limpeza da calha de rios, córregos e canais.



Resolução CERH n° 004, de 15 de janeiro de 2004: Normatiza, aperfeiçoa e
dinamiza o processo de cadastramento das entidades que tenham, dentre seus
objetivos principais, a proteção, conservação e o desenvolvimento das águas de
domínio do estado, nos termos dispostos nos incisos I a VIII do artigo 39, da Lei
5.818/98.



Resolução CERH n° 005, de 07 de fevereiro de 2006: Estabelece critérios gerais
sobre a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado do
Espírito Santo.



Resolução CERH n° 012, de 04 de setembro de 2006: Designa componentes para a
Câmara Técnica Permanente de Compensação pelo Uso Racional dos Recursos
Hídricos.
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Resolução CERH n° 013, de 18 de setembro de 2006: Institui a Câmara Técnica de
Educação, Capacitação, Treinamento, Mobilização Social e Informação em Recursos
Hídricos - CTEM.



Resolução CNRH nº. 91, de 5 de novembro de 2008: Dispõe sobre procedimentos
gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos.



Resolução CNRH nº. 98, de 26 de março de 2009: Estabelece princípios,
fundamentos e diretrizes para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a
mobilização social e a informação para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos no
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

 INSTRUÇÕES NORMATIVAS IEMA


Instrução Normativa IEMA n° 007, de 25 de janeiro de 2005: Considerando o
previsto no Decreto Nº 4344, de 07 de outubro de 1998, que regulamenta o Sistema de
Licenciamento de Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente – SLAP.



Instrução Normativa IEMA n° 004, de 25 de janeiro de 2005: Considerando o
Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre o IEMA e o IDAF (Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal), que prevê a cooperação entre as partes em ações a
serem desenvolvidas nas atividades de Licenciamento Ambiental de pedreiras (rochas
ornamentais), visando à celeridade do processo administrativo em trâmite no IEMA.



Instrução Normativa IEMA n° 012, de 04 de fevereiro de 2005: Estabelece critérios
para enquadramento da atividade de Aqüicultura.



Instrução Normativa IEMA n° 019, de 06 de outubro de 2005: Estabelece
procedimentos administrativos e critérios técnicos referentes à outorga de direito de
uso de recursos hídricos em corpos de água do domínio do Estado do Espírito Santo.
Alterada pela Instrução Normativa IEMA n° 004/06.



Instrução Normativa IEMA n° 023, de 28 de dezembro de 2005: Regulamenta o
Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio
Ambiente – SLAP.



Instrução Normativa IEMA n° 002, de 27 de janeiro de 2006: Fixa os prazos de
vigência das outorgas de direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de
domínio do Estado do Espírito Santo.



Instrução Normativa IEMA n° 003, de 08 de fevereiro de 2006:
Define os procedimentos administrativos para o requerimento de licenciamento
ambiental das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente.



Instrução Normativa IEMA n° 004, de 06 de março de 2006: Revoga o art. 21, da
Instrução Normativa nº 019/05, que estabelece procedimentos administrativos e
critérios técnicos referentes à outorga de direito de uso de recursos hídricos em corpos
de água do domínio do Estado do Espírito Santo.
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Instrução Normativa IEMA n° 005, de 14 de março de 2006: Dispõe sobre a
definição dos procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos mineiros
abrangidos pelo Código de Mineração. (Alterada em seu parágrafo primeiro, do artigo
11, pela Instrução Normativa nº 009/2006).



Instrução Normativa IEMA n° 006, de 06 de maio de 2006: Estabelece os critérios e
procedimentos básicos para a implementação do Cadastro Técnico Estadual de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - CETEA, previsto no Art. 17 da Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981.



Instrução Normativa IEMA n° 017, de 06 de dezembro de 2006: Institui Termo de
Referência com o objetivo de estabelecer critérios técnicos básicos e oferecer
orientação para elaboração de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas –
PRADs, visando à restauração de ecossistemas.



Instrução Normativa IEMA n° 003, de 05 de fevereiro de 2007: Normatiza o
processo de eliminação e controle de espécies exóticas invasoras em Unidades de
Conservação.



Instrução Normativa IEMA n° 004 de 07 de março de 2007: Institui diretrizes gerais
para a aplicação dos recursos financeiros da compensação ambiental de
empreendimentos de significativo impacto ambiental.



Instrução Normativa IEMA nº. 010, de 19 de outubro de 2007: Estabelece metas
progressivas de melhoria de qualidade de água para fins de outorga para diluição de
efluentes em cursos de água de domínio do Estado do Espírito Santo.



Instrução Normativa IEMA nº. 02, de 09 de março de 2009: Estabelece os critérios
técnicos mínimos a serem observados na entrega, no IEMA, de resultados de análises
laboratoriais físico-químicas de parâmetros ambientais, caracterização de corpos
hídricos, caracterização de resíduos industriais, efluentes e qualquer outro tipo de
informação analítica pertinente a processos de licenciamento de atividades industriais e
não-industriais que gerem resíduos e/ou efluentes, denúncias e atendimento a
acidentes envolvendo produtos químicos.



Instrução Normativa IEMA nº. 03, de 18 de março de 2009: Estabelece os termos
de referência para elaboração de programas e projetos de educação ambiental e de
comunicação social, e dá outras providências.



Instrução Normativa nº. 07, de 02 de setembro de 2009: Estabelece procedimentos
para a fiscalização de atividades poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente de
responsabilidade de pessoas físicas, micro ou pequenas empresas.



Instrução Normativa IEMA nº. 10 de 2010: Dispõe sobre o enquadramento das
atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente com
obrigatoriedade de licenciamento ambiental junto ao IEMA e sua classificação quanto a
potencial poluidor e porte.
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Instrução Normativa IDAF-ES nº. 05, de 22 de julho de 2008: Regulamenta as
diretrizes técnicas para o licenciamento ambiental de terraplenagem.

4.6.1.3 Âmbito Municipal (Serra/ES)
 Lei Orgânica do Município da Serra: Seção do Meio Ambiente;


Lei Municipal nº. 2.100/98: Institui o Plano Diretor Municipal da Serra. Determina a
finalidade de promover o uso e ocupação ordenada do solo em seu Art. 1° e articula-o
com os interesses comuns da região metropolitana da Grande Vitória em seu Art. 2°:
“Art. 2º. O município da Serra, respeitado seu peculiar interesse, atenderá
ao planejamento, à organização e à execução das funções públicas de
interesse comum da Região Metropolitana da Grande Vitória, visando unir
espaços na promoção do desenvolvimento urbano do Município e à sua
integração regional, mediante:
I - o planejamento integrado do desenvolvimento urbano;
II - a homogeneidade e complementaridade das respectivas legislações
municipais, em especial quanto ao:
a) Uso e parcelamento do solo;
b) Equipamentos urbanos;
c) Proteção ambiental e paisagística, e preservação do patrimônio
histórico.”



Lei Municipal nº. 2.199/99: Cria o Código Municipal de Meio Ambiente fundamentado
no direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações e visa
regular a ação do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e as
entidades públicas ou privadas para a garantia desse direito. Institui, também, o
Conselho Municipal de Meio Ambiente (Art. 13).



Lei Municipal nº. 2.489/2005: Inclui na planta de uso do solo a zr4/26 e altera o
disposto no anexo 4.4 da Lei nº. 2.100/98.



Decreto Municipal nº. 9.915/97: Cria o Sistema de Licenciamento Municipal Integrado
– SLIM.
Necessária se faz a observância do artigo 2° do mencionado Decreto, por estabelecer
os objetivos do Sistema de Licenciamento Municipal Integrado – SLIM – do Município
de Serra:
“Art. 2°. O SLIM tem como objetivo facilitar, simplificar, desburocratizar e
racionalizar o uso dos meios de constituição e legalização das atividades
econômicas no Município de Serra, atuando na análise e deferimento de
processos de liberação de alvará de localização e funcionamento, assim
como nas renovações e respectivas alterações, a cargo de técnicos das
Secretarias Municipais de Planejamento, Saúde, Serviços Públicos e
Meio Ambiente.”
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Decreto Municipal nº. 078/2000: Regulamenta as normas do Poder de Polícia
Ambiental estabelecidas no Título IV - Capítulo I da Lei N° 2.199, de 16 de junho de
1999, que instituiu o Código Municipal de Meio Ambiente de Serra.



Decreto Municipal nº. 1.266R/2004: Aumenta o número de atividades a serem
licenciadas pela Secretaria.

4.6.1.4 Avaliação do Decreto de Criação Frente aos Objetivos de Manejo da APA de
Praia Mole21
4.6.1.4.1 Correspondência da Categoria de Manejo com as Características Intrínsecas da
Área
De acordo com o SNUC, a categoria de manejo APA corresponde a uma área em geral
extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos bióticos, abióticos,
cênicos ou culturais, importantes para vida e o bem-estar humano, com condições para o
desenvolvimento de pesquisas e para a garantia de manutenção da diversidade biológica
e sustentabilidade do uso dos recursos naturais. APA de Praia Mole está localizada
dentro do perímetro urbano do município de Serra/ES, e abrange dois grandes bairros
residenciais – Cidade Continental e Carapebus, com grande concentração populacional,
sendo extremamente limitados os recursos naturais destinados a pesquisas e proteção da
biodiversidade.
4.6.1.4.2 Compatibilidade dos Objetivos de Manejo Estabelecidos para a Unidade de
Conservação com as Características Intrínsecas da Área
Existe compatibilidade de parte dos objetivos de manejo estabelecidos no instrumento de
criação com as características da área. Os objetivos estabelecidos no instrumento de
criação da unidade foram: 1- Promover o desenvolvimento econômico com a proteção da
natureza, manejo adequado dos recursos naturais e disciplinamento do uso e ocupação
do solo. 2- Atuar como zona de integração entre uma área industrial, residencial, turística
e proteger os remanescentes da vegetação nativa de restinga e mata atlântica,
proporcionando proteção paisagística estética e ambiental, por meio de adequação das
atividades efetivas ou potencialmente poluidoras e ou degradadoras das condições
ecológicas dos locais. 3- Assegurar a perenidade e qualidade dos recursos hídricos da
região. 4- Assegurar o desenvolvimento do turismo local integrado às condições naturais
dos ecossistemas das paisagens e belezas cênicas. 5- Preservar os sítios abióticos com
características naturais excepcionais de rara beleza, mediante a adequada proteção
paisagística destes recursos. 6- Preservar os recursos da flora e da fauna. 7- Implantar
equipamentos e serviços necessários à consecução dos objetivos constantes deste
decreto.
No entanto, ainda que a maior parte da área esteja ocupada com grande concentração
populacional, ressalta-se que a unidade de conservação possui uma área de floresta de
preservação permanente bastante significativa para os padrões urbanos. Possui ainda
21
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duas importantes lagoas, a de Carapebus e Baú, e uma faixa ao longo da praia de
Carapebus com vegetação de restinga relativamente bem conservada. O turismo é uma
realidade na área, que possui várias sedes “campestres” de Associações de funcionários
e a praia que é ponto conhecido de encontro de surfistas.
4.6.1.4.3 Correspondência entre os Objetivos de Manejo e a Categoria de Manejo
Existe correspondência da maioria dos objetivos de manejo estabelecidos no instrumento
de criação (Decreto n.º 3.802-N de 29/12/94) com a categoria definida para a unidade de
conservação.
Poucas áreas urbanas possuem o percentual de cobertura florestal e recursos hídricos
que esta possui e que se forem bem manejadas assegurarão bem-estar aos moradores e
desenvolvimento do turismo e das atividades de educação ambiental. Ressalta-se, porém,
que a área da unidade é pequena, com 389 ha, e densamente povoada, fatos que
dificultam a garantia da diversidade biológica na unidade. Entretanto, ela tem papel
importante como zona de integração entre área industrial e residencial, para melhoria da
qualidade ambiental local e paisagística.
4.6.2

INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E O ZONEAMENTO
ATUAL DA ÁREA

Os instrumentos de ordenamento territorial existentes no âmbito municipal são, em geral,
traçados com base nas diretrizes dos governos estadual e federal, como parte de sua
política urbana, habitacional e afim.
Esses instrumentos estão representados por leis, códigos e planos, entre outras
modalidades legais, sendo estas: Lei do Perímetro Urbano, Lei de Parcelamento do Solo,
Código de Obras, Código de Posturas, Código de Meio Ambiente, Plano Diretor Urbano
(PDU), Plano Diretor Municipal (PDM), Plano Habitacional de Interesse Social (PHIS).
Todos esses instrumentos têm complementaridade entre si, com especial importância do
Plano Diretor Municipal, que serve de instrumento norteador do uso e da ocupação de
todo o espaço territorial, não apenas da área urbana.
Necessário salientar também a implementação de um novo instrumento que é o Estatuto
das Cidades. O Estatuto da Cidade, criado por Lei Federal 10.257, em 10 de julho de
2001, é uma lei que regulamenta a política urbana nacional, expressa nos artigos 182 e
183 da Constituição Federal. O principal objetivo do Estatuto das Cidades é garantir o
direito de todos à cidade, ou seja, às riquezas naturais, aos serviços, à infraestrutura e à
qualidade de vida. Essa Lei vem estabelecer uma nova forma de apropriação do espaço
urbano, baseada na função social da propriedade. Através dela as propriedades precisam
abrigar atividades ou construções que representem benefícios para toda a cidade, não só
para os donos. As diretrizes constantes do referido estatuto têm sido consideradas para
efeitos dos Planos Diretores Municipais-PDMs.

CPM RT 002/10
Setembro/11

706

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

O PDM - Plano Diretor Municipal é atualmente um dos mais importantes instrumentos de
apoio às políticas públicas municipais e instrui sobre o ordenamento territorial dos
municípios, orientando tanto a ocupação na área urbana quanto na área rural, além de
outros tipos de ocupação.
Para o município da Serra, o PDM ainda se encontra em vias de finalização e de
discussão com os agentes participantes. Com isto a legislação de ordenamento territorial
mais atual se refere ao Plano Diretor Urbano que foi criado em 2006, e cujas diretrizes e
zoneamento encontram-se descritos abaixo.
No município da Serra, o Plano Diretor Urbano foi criado através da Lei Municipal nº
2.503, de 16 de abril de 2002, que altera a Lei Municipal nº 2.100 de 03 de julho de 1998.
Inseridos nesta lei estão a Lei de Parcelamento do Solo, a Lei de Zoneamento ou
Equivalentes, a Legislação sobre as Áreas de Interesse Especial e Áreas de Interesse
Social. O Plano Diretor Municipal encontra-se em fase de finalização, devendo ser
encaminhado à Câmara Municipal em 2010.
Segundo informações obtidas junto a técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
da Prefeitura Municipal da Serra, a planta que ilustra a Figura 4.2.3-1 corresponde ao
zoneamento proposto para os bairros que se encontram dentro ou no entorno imediato ao
da unidade de conservação APA de Praia Mole.

Figura 4.6.2-1: Zoneamento proposto pelo PDU, versão 2006.
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Segundo esta figura, o bairro de Carapebus estaria enquadrado pelas zonas ZR2/01 e
ZR3/01; o bairro de Lagoa de Carapebus, pela zona ZR3/02; o bairro de Cidade
Continental, pela poligonal correspondente ZR4/01; e o bairro Balneário de Carapebus,
pelas poligonais ZR2/02 e ZR3/03. A Lagoa de Carapebus está contemplada pela zona
ZN.
Segundo o texto da Lei N° 2100 de 1998, no seu artigo 42:
Art. 42. As Zonas Residenciais caracterizam-se pela predominância do
uso residencial e foram classificadas em função da densidade
populacional, intensidade de uso e característica de ocupação do solo,
em:
I - Zona Residencial 1 (ZR1);
II - Zona Residencial 2 (ZR2);
III - Zona Residencial 3 (ZR3);
IV - Zona Residencial 4 (ZR4);
V - Zona Residencial 5 (ZR5);
VI - Zona Residencial Especial 1 (ZRE1);
VII - Zona Residencial Especial 2 (ZRE2).

De tal modo, todas as zonas que constituem os bairros que se encontram dentro da
região da APA, total ou parcialmente, levam esta característica definida pela legislação:
predominância de uso residencial, seja pela densidade populacional observada nos
bairros, ou pela intensidade que se dá neste tipo de uso, ou pelas características que
apresenta a ocupação do solo dentro destas poligonais.
Segundo se observa no Anexo II deste documento, as variações entre as diversas ZRs
correspondem a definições de gabaritos permitidos, ou afastamentos, ou outras
especificações construtivas, mas, na essência, não possuem grandes diferenças entre si.
Existem algumas diferenças de permissão de construções industriais à medida que se
afasta da orla, que permitiram, como está acontecendo, a montagem de uma fábrica de
letreiros em Balneário de Carapebus na ZR3.
4.6.2.1 Levantamento Fundiário da APA de Praia Mole
 BAIRRO PRAIA DE CARAPEBUS

Com base no Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, e regulamentado pelo
Decreto nº 3.079 de 15 de setembro de 1938, foi criado o Loteamento Praia de
Carapebus.
Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 03 de dezembro de 1915,
pelo Tabelião Antônio Lopes Gonçalves do Distrito de Nova Almeida – Serra – ES e
registrada no Livro de Transcrição das Transmissões, 3A - Registro nº 2.069, de 13 de
agosto de 1918 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de
Vitória – ES, os senhores: Fulgecio da Fraga, Benedicta Maria da Victória e Leopoldino
Marques do Nascimento e sua mulher Beatriz da Ajuda da Boa Morte venderam o imóvel
constituído por um terreno no lugar “Carapebus e Ilha” Distrito de Carapina, Município de
Vitória – ES, que se divide: ao norte pelo rio Carapebus, braço esquerdo e terras de
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Bicanga; a oeste com o rio São Diogo e terras dos sucessores de José Francisco da Silva
Melo; ao sul com o rio Baú e terras do comprador e Laranjas Azedas; e a leste com o mar
e terras de Carapebus ao Senhor Manoel Nunes do Amaral Pereira, que por sua vez,
conforme transcrição no mesmo Cartório do RGI, em 14 de julho de 1960, sob o nº 27.521
de ordem do livro nº 3-BM, foi vendida ao Senhor João Gasparini.
Através de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas Notas do Cartório do
Primeiro Ofício da cidade de Vitória – ES, pelo Tabelião Raul Leão Castello, no livro nº
205, às fls. 149/150V, em 15 de junho de 1964, transcrita no Registro Geral de Imóveis
da 2ª Zona da Comarca de Vitória – ES, sob o nº 1.905 do livro 3-C, em 15 de junho de
1964, o Senhor João Gasparini e sua esposa, Dalila Gasparini, venderam ao Senhor
José Olympio Gomes o imóvel antes descrito e caracterizado.
Com base na documentação acima mencionada, foi registrado pelo proprietário do imóvel,
Sr. José Olympio Gomes, o Memorial referente ao Loteamento Praia de Carapebus, com
área de 1.506.283,00m² (um milhão, quinhentos e seis mil, duzentos e oitenta e três
metros quadrados), no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona, Comarca de
Vitória – ES, sob o Nº de Ordem 4-A, Livro Auxiliar 8-A, em 03 de julho de 1964.
Quadro áreas, referente ao Loteamento Praia de Carapebus, conforme dados obtidos em
cartórios e Prefeitura Municipal de Serra-ES, com base na Lei Municipal nº 3.421/09 de 27
de julho de 2009:
Área Documental

1.506.283,00m²

Área Medida

1.458.798,11m²

Perímetro
Áreas do Poder Público Municipal: ruas, avenidas, praças, jardins, escolas,
Campo de Futebol, etc.
Área de Lotes: residenciais, comerciais e industriais

6.396,28m

607.593,76m²

Área de Preservação Ambiental

195.182,84m²

Área de Marinha

73.829,64m²

Perímetro

2.171,46m

582.191,87m²

 BAIRRO LAGOA DE CARAPEBUS

Com base no Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937 e regulamentado pelo
Decreto nº 3.079 de 15 de setembro de 1938 e Decreto Municipal nº 224 de 16 de junho
de 1964, foi criado o Loteamento Lagoa de Carapebus.
Conforme Escritura Pública de Doação, lavrada nas Notas do Cartório do Quarto Ofício da
cidade de Vitória – ES, pelo Tabelião Dr. Wlademiro da Silva Santos, no livro nº 87, às fls.
39/39V, em 04 de agosto de 1954 e registrada no Livro de Transcrição das Transmissões,
3-AU - Registro nº 21.618, de 18 de agosto de 1954 do Cartório de Registro Geral de
Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Vitória – ES, a Prefeitura Municipal da Serra – ES,
adquiriu do Estado do Espírito Santo, uma área de terreno situado no lugar denominado
Carapebus, Distrito de Carapina – Serra – ES, Comarca da Capital do Espírito Santo,
medindo 707.000,00m² (setecentos e sete mil metros quadrados) e o perímetro de
3.498,30m (três mil, quatrocentos e noventa e oito metros e trinta centímetros), limitandoCPM RT 002/10
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se ao norte com o rio Carapebus, ao sul com oceano Atlântico, a leste com o rio
Carapebus e a oeste com o rio Baú e Godofredo Nunes.
Através de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas Notas do Cartório do
Terceiro Ofício de Vitória – ES, pelo Tabelião substituto Dr. Paulo Pessoa Monteiro, no
livro nº 97, às fls. 97/98V, em 16 de agosto de 1956, transcrita no Registro Geral de
Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Vitória – ES, sob o nº 498 do livro 3-A, em 12 de
fevereiro de 1963, foi adquirido pelo Senhor José Olympio Gomes a área de 50,00ha
(cinquenta hectares) ou sejam 500.000,00m² (quinhentos mil metros quadrados),
desmembrados de área maior do imóvel antes descrito e caracterizado, conforme consta
na transcrição do Cartório do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Vitória
– ES, sob o nº 25.966, livro 3-BH, em 17 de novembro de 1958.
Com base na documentação acima mencionada, foi registrado pelo proprietário do imóvel,
Sr. José Olympio Gomes, o Memorial referente ao Loteamento Lagoa de Carapebus, com
área de 500.000,00m² (quinhentos mil metros quadrados), no Cartório de Registro Geral
de Imóveis da 2ª Zona, Comarca de Vitória – ES, sob o Nº de Ordem 03, Livro Auxiliar 8A, em 31 de julho de 1963.
Descrição atual das áreas, referente ao Loteamento Lagoa de Carapebus, conforme
dados obtidos em cartórios e Prefeitura Municipal de Serra-ES, com base na Lei Municipal
nº 3.421/09 de 27 de julho de 2009:
Área Documental

500.000,00m²

Área Medida

557.746,12m²

Perímetro
Área do Poder Público Municipal: ruas, avenidas, praças, jardins, escolas, campo de
futebol, etc.
Área de Lotes: residenciais, comerciais e industriais

3.578,82m

196.159,66m²

Área de Preservação Ambiental

110.768,03m²

250.818,43m²

 BAIRRO BALNEÁRIO DE CARAPEBUS

Com base no Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937 e regulamentado pelo
Decreto nº 3.079 de 15 de setembro de 1938 e Decreto Municipal nº 157/60 de 30 de
março de 1960, modificado pelo Decreto Municipal nº 071/78 de 06 de novembro de 1978,
foi criado o Loteamento Balneário de Carapebus.
Conforme Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada nas Notas do Cartório do Quarto
Ofício da cidade de Vitória – ES, pelo Tabelião Dr. Wlademiro da Silva Santos, no livro nº
115-A, às fls. 25, em 22 de março de 1958 e registrada no Livro de Transcrição das
Transmissões, 3-BF - Registro nº 25.431, de 24 de março de 1958 do Cartório de Registro
Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Vitória – ES, o Senhor José Olympio Gomes
adquiriu, do estado do Espírito Santo, uma área de terreno situado no lugar denominado
Carapebus, Distrito de Carapina – Serra – ES, Comarca da Capital do Espírito Santo,
medindo 854.948,00m² (oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito
metros quadrados) e o perímetro de 4.898,70m (quatro mil, oitocentos e noventa e oito
metros e setenta centímetros), limitando-se ao norte com herdeiros de Manoel Joaquim e
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Outros, ao sul com José Olympio Gomes, a leste com herdeiros de Manoel Joaquim e
Outros e o Córrego Bicanga, e a oeste com a lagoa Carapebus.
Também por Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas Notas do Cartório do
Quarto Ofício da cidade de Vitória – ES, pelo Tabelião Dr. Wlademiro da Silva Santos, no
livro nº 115-A, às fls.24, em 22 de março de 1958 e registrada no Livro de Transcrição das
Transmissões, 3-BF - Registro nº 25.432, de 24 de março de 1958 do Cartório de Registro
Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Vitória – ES, o Senhor José Olympio Gomes
adquiriu, do estado do Espírito Santo, uma área de terreno situado no lugar denominado
Carapebus, Distrito de Carapina – Serra – ES, Comarca da Capital do Espírito Santo,
medindo 988.623,00m² (novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e três metros
quadrados) e o perímetro de 4.799,40m (quatro mil, setecentos e noventa e nove metros
e quarenta centímetros), limitando-se ao norte com Sebastião Saar, ao sul com oceano
Atlântico – terrenos de marinha, a leste com o rio Bicanga e a oeste com a lagoa
Carapebus.
Com base na documentação acima mencionada, foi registrado pelo proprietário do imóvel,
Sr. José Olympio Gomes, o Memorial referente ao Loteamento Balneário de Carapebus,
com área de 1.844.800,00m² (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil e oitocentos
metros quadrados), no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona, Comarca de
Vitória – ES, sob o Nº de Ordem 44, Livro Auxiliar 8-H, em 31 de julho de 1963.
Descrição atual das áreas, referente ao Loteamento Balneário de Carapebus, conforme
dados obtidos em cartórios e Prefeitura Municipal de Serra-ES, com base na Lei Municipal
nº 3.421/09 de 27 de julho de 2009:
Área Documental

1.844.800,00m²

Área Medida

1.953.912,59m²

Perímetro

6.856,60m

Área do Poder Público Municipal: ruas, avenidas, praças, jardins, escolas, campo de
futebol, etc.
Área de Lotes: residenciais, comerciais e industriais

583.633,72m²

Área de Preservação Ambiental

449.721,68m²

Área de Marinha

878.674,54m²

41.882,75m²

Perímetro

1.196,65m

 BAIRRO CIDADE CONTINENTAL

Com base no Decreto Municipal nº 8.350/95 de 14 de agosto de 1995, foi criado o
Loteamento Cidade Continental.
Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas Notas do Cartório de
Argolas – Distrito de Paul – Município de Vila Velha – ES, pelo Tabelião Dr. Cid Etienne
Dessaune, no livro nº 05, às fls. 140 e verso, em 30 de março de 1939, transcrita no
Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Vitória – ES, no Livro de
Transcrição das Transmissões – 3BM, sob o nº 27.521, em 14 de julho de 1960 o Senhor
João Gasparini, adquiriu do Senhor Manoel Nunes do Amaral Ferreira e sua mulher Maria
da Penha Sarmento Nunes um terreno próprio sem benfeitorias, situado na Fazenda
Pirahen, no lugar Ilha de Carapebus, Distrito de Carapina, com 10 (dez) alqueires de
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terras, que se limita: ao norte e ao sul, com o rio Chamado Carapebus; a leste, com as
cabeceiras do mesmo rio e, a oeste, com a Estrada de Rodagem.
Através de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada nas Notas do Cartório do
Primeiro Ofício da cidade de Vitória – ES, pelo Tabelião Raul Leão Castello, no livro nº
205, às fls. 149/150V, em 15 de junho de 1964, transcrita no Registro Geral de Imóveis
da 2ª Zona da Comarca de Vitória – ES, sob o nº 1.905 do livro 3-C, em 15 de junho de
1964, o Senhor João Gasparini e sua esposa, Dalila Gasparini, vendeu ao Senhor José
Olympio Gomes o imóvel antes descrito e caracterizado.
Através de Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda, lavrada no Cartório do
Terceiro Oficio da cidade de Vitória – ES, pelo Tabelião Paulo Pessoa Monteiro, no livro
nº 183, às fls. 120v/127v, em 14 de abril de 1970, o Senhor José Olympio Gomes,
prometeu à Companhia Vale do Rio Doce a venda de uma área de terrenos legítimos,
situada em Carapebus, Município da Serra – ES, limitando-se ao norte com a estrada
para Manguinhos. Ao sul, com remanescente do Loteamento Lagoa de Carapebus, de
propriedade dos Outorgantes; pelo lote 5 da Quadra 48 com parte da Rua 38; com os
lotes 5, 6, 7 e 9 da Quadra 49; com a Rua 44, desde a esquina com o lote 9 da Quadra
49, até o seu encontro com a Avenida; com a Avenida desde às proximidades da Rua nº
44; até a esquina da Avenida com a Rua nº 58; com a Rua nº 58 até o seu encontro com
a Rua 56; com parte do lote nº 1, da Quadra 71. A leste, pelo rio Carapebus, com seu
braço esquerdo e por terras de Bicanga, com o Senhor Samuel Fonseca. A oeste, pelo
braço direito do rio Carapebus e terrenos da Companhia Ferro e Aço de Vitória, transcrita
no Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Vitória – ES, sob o nº 1.870 do
livro 4-C, em 23 de abril de 1970.
Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório do Terceiro Ofício da
cidade de Vitória – ES, pelo Tabelião Paulo Pessoa Monteiro, no livro nº 191, às fls.
127/128v, em 19 de fevereiro de 1971, o Senhor José Olympio Gomes vendeu à
Companhia Vale do Rio Doce um terreno legítimo com a área de 181,17ha (cento e
oitenta e um hectares e dezessete ares), situado em Carapebus, Município da Serra – ES,
com as mesmas características e confrontações antes citadas, transcrito no Registro
Geral de Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Vitória – ES, sob o nº 10.042, do livro nº 03,
19 de abril de 1972.
Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório do Terceiro Ofício da
cidade de Vitória – ES, pelo Tabelião Paulo Pessoa Monteiro, no livro nº 315, às fls.
084/087v, em 19 de setembro de 1980, a Companhia Vale do Rio Doce vendeu, à
Fundação Vale do Rio Doce, um terreno legítimo com a área de 181,17ha (cento e oitenta
e um hectares e dezessete ares), situado em Carapebus, Município da Serra – ES, com
as mesmas características e confrontações antes citadas, transcrito no Registro Geral de
Imóveis da 1ª Zona da Serra, Comarca de Vitória – ES, sob o nº 01, livro nº 02-AE,
referente à matrícula nº 6.404-A, em 23 de setembro de 1980.
Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, com Hipoteca, lavrada no Cartório do
Terceiro Ofício da cidade de Vitória – ES, pelo Tabelião Substituto, David Lacerda Fafá,
no livro nº 321, às fls. 116/120v, em 1º de dezembro de 1980, a Fundação Vale do Rio
Doce, vendeu à Companhia Habitacional do Espírito Santo – COHAB-ES, um terreno
legitimo com a área de 181,17ha (cento e oitenta e um hectares e dezessete ares),
situado em Carapebus, Município da Serra – ES, com as mesmas características e
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confrontações antes citadas, transcrito no Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra,
Comarca de Vitória – ES, sob os nºs 02 e 03, livro nº 02-AE, referente à matrícula nº
6.404-A, em 1º de dezembro de 1980.
O imóvel antes descrito e caracterizado, com a criação do Cartório do Registro Geral de
Imóveis da 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital do Espírito Santo, atualmente encontrase transcrito neste Cartório no livro nº 02, registros nºs 01, 02 e 03, referente à matrícula
nº 225, em 15 de janeiro de 1985.
Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório do Quarto Ofício da
cidade de Vitória – ES, pelo Tabelião, Fenelon da Silva Santos, no livro nº 265, às fls.
67/69, em 25 de junho de 1982, a Companhia Habitacional do Espírito Santo – COHABES, vendeu para o Estado do Espírito Santo um terreno legítimo com a área de
197.035,00m² (cento e noventa e sete mil e trinta e cinco metros quadrados)
desmembrado da porção maior de 181,17ha (cento e oitenta e um hectares e dezessete
ares), situado no lugar denominado Bicanga, em Carapebus, Município da Serra – ES,
que fica confrontando ao norte com a estrada para Manguinhos, ao sul, leste e oeste, com
a área remanescente da Outorgante Vendedora da qual ora é desmembrada, e a sudeste
com remanescente do Loteamento Lagoa de Carapebus e terrenos de quem de direito,
transcrito no Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra, Comarca de Vitória – ES,
sob os nºs 01, livro nº 02-AR, referente à matrícula nº 9.324, em 21 de setembro de 1982.
O imóvel antes descrito e caracterizado, com a criação do Cartório do Registro Geral de
Imóveis da 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital do Espírito Santo, atualmente encontrase transcrito neste Cartório no livro nº 02, Averbação nº 05, referente à matrícula nº 225,
em 15 de janeiro de 1985.
Descrição atual das áreas, referente ao Loteamento Cidade Continental, conforme dados
obtidos em cartórios e Prefeitura Municipal de Serra-ES, com base na Lei Municipal nº
3.421/09 de 27 de julho de 2009:
Área Documental

1.811.700,00m²

Área Medida

1.938.604,17m²

Perímetro

8.579,44m

Área do Poder Público Estadual
Área do Poder Público Municipal: ruas, avenidas, praças, jardins, escolas, campo de
futebol, etc.
Área de Lotes: residenciais, comerciais e industriais

197.035,00m²

Área de Preservação Ambiental

487.812,63m²

Área de Preservação do Parque de Tubarão – ArcelorMittal

43.736,20m²

Área destinada à CESAN

1.186,00m²

629.821,90m²
579.012,44m²

- RESUMO GERAL
Situação Fundiária dos Imóveis Denominados: Praia de Carapebus, Lagoa de Carapebus,
Balneário de Carapebus e Cidade Continental, situados no Distrito de Carapina, Município
de Serra/ES, implantados na Área de Proteção Ambiental de Praia Mole.
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Área Documental

5.662.783,00m²

Área Medida

5.909.060,99m²

Perímetro

12.451,95m

Área do Poder Público Estadual
Área do Poder Público Municipal: ruas, avenidas, praças, jardins, escolas, campo de
futebol, etc.
Área de Lotes: residenciais, comerciais e industriais

197.035,00m²

Área de Preservação Ambiental

1.243.485,18m

Área de Marinha

115.712,39m²

Área de Preservação do Parque de Tubarão- ArcelorMittal

43.736,20m²

Área Destinada à Cesan

1.186,00m²

Imóveis (n° total)

6.930

2.341.506,74m²
1.966.399,58m²

Os mapas dos loteamentos encontram-se no Anexo V e toda documentação cartorial no
Anexo VI deste documento.

4.7

ASPECTOS INSTITUCIONAIS

4.7.1 ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA UC
Nos termos da Lei 9.985/2000, os conselhos das Unidades de Conservação podem ser
consultivos ou deliberativos, conforme a categoria de UC. O decreto determina que a
composição dos conselhos deverá ser sempre que possível paritária entre órgãos
públicos e a representação da sociedade civil.
A Lei Federal também criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). É
em seu texto e no texto do Decreto Federal nº 4.340/2002, o qual regulamenta a Lei do
SNUC, que estão as informações legais sobre como deve funcionar cada uma das
categorias de Unidades de Conservação existentes no país.
É importante que cada conselheiro conheça o que diz a Lei do SNUC e o seu Decreto
regulamentador, pois as discussões e decisões do Conselho Gestor da UC devem ser
pautadas principalmente nessa lei.
Os conselhos serão compostos por órgãos públicos das diferentes esferas (municipal,
estadual e federal) e de áreas afetas à conservação, tais como pesquisa científica,
educação, defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, povos indígenas e assentamentos
humanos. A representação da sociedade civil será composta por organizações
ambientalistas com comprovada atuação na região, população residente no interior ou no
entorno da UC, representantes dos setores privados atuantes na região e, quando houver,
membros de comitês de bacia.
No caso de UC municipal, o Conselho Municipal de Meio Ambiente poderá assumir o
papel de conselho da UC, desde que respeitados os critérios de diversidade e de
paridade estabelecidos pelo decreto. Dentre as inúmeras competências relacionadas ao
monitoramento, à gestão e à integração da UC com a sociedade local e o seu entorno
atribuídas aos conselhos, destaca-se a competência para manifestar-se sobre obra ou
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atividade potencialmente causadora de impacto na Unidade de Conservação, em sua
zona de amortecimento, mosaicos e corredores ecológicos. Antes do decreto 4.340/02
essa atribuição era de responsabilidade única do órgão gestor da UC.
Poderão, ainda, gerir Unidades de Conservação, mediante a celebração de termo de
parceria com os órgãos executores do SNUC - nos moldes da Lei 9.790/99 - OSCIPs organizações da sociedade civil de interesse público que tenham por finalidade a proteção
ao ambiente ou promoção do desenvolvimento sustentável e que comprove a realização
dessas atividades na região abrangida pela UC ou no bioma por ela protegido.
O edital para seleção das organizações interessadas será publicado com, no mínimo, 60
dias de antecedência no Diário Oficial e em jornal de grande circulação local. A aprovação
da organização será feita pelo conselho deliberativo ou, no caso de conselho consultivo,
pelo órgão público responsável pela UC. A OSCIP que integrar o conselho da UC não
poderá participar da licitação para gestão da Unidade de Conservação. O decreto não
define a abrangência da gestão da Unidade de Conservação a ser delegada às OSCIPs,
ou seja, o limite entre as atribuições que poderão ser terceirizadas e aquelas que
permanecerão sob a responsabilidade do órgão público executor do SNUC (INSTITUTO
GOIAMUM, 2006).
Outra discussão importante é a Regulamentação específica para cada categoria de UC.
Embora tenham sido bastante discutidas propostas para regulamentação específica de
cada categoria de Unidade de Conservação, o Decreto 4.340/02 prevê que cada categoria
será regulamentada em ato próprio a partir de proposta do Ministério de Meio Ambiente.
Regulamentada a matéria, o desafio maior agora reside na implementação e no
funcionamento dos conselhos gestores das UCs que, se operados transparentemente,
poderão criar sinergias positivas para a gestão compartilhada das áreas protegidas e sua
inserção no meio socioeconômico local.
Outro desafio histórico na questão das áreas protegidas que pode ser enfrentado com a
implementação dos conselhos gestores é a cobrança por destinação concreta de recursos
para a efetiva implementação das Unidades de Conservação, boa parte delas existentes
ainda somente em decretos, leis e similares, mas ainda a serem efetivamente
implementadas (Fonte: ISA - Instituto Socioambiental).

4.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Unidade de Conservação em análise, atualmente classificada como Área de Proteção
Ambiental – APA de Praia Mole, localiza-se em meio ao maior adensamento urbano no
município da Serra e em área limítrofe ao município de Vitória, capital do Estado.
Encontra-se bastante adensada em termos de ocupação espacial, sendo composta por
quatro conjuntos habitacionais de relevante dimensão, e, consequentemente, sofre
pressões antrópicas e questões próprias de uma região pouco urbanizada e planejada.
Os estudos relativos ao meio antrópico, visando subsidiar a discussão relativa ao plano de
manejo da APA de Praia Mole, mostram que essa área está compreendida, em sua maior
parcela, por ocupação através de loteamentos, sendo três regulares (Cidade Continental,
Lagoa Carapebus e Balneário Carapebus) e um irregular (Praia de Carapebus, pois não
possui decreto de criação, tendo sido criado com base em lei e decreto federais). Os
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loteamentos Cidade Continental e Lagoa Carapebus encontram-se, em parte, dentro da
área da APA, estando parcela deles localizada fora dessa área. Os outros dois estão
totalmente situados dentro da APA de Praia Mole.
Em função da característica de ocupação da região, um dos principais aspectos a serem
analisados é a pressão por ocupação das poucas áreas de preservação que ainda
existem, especialmente a Lagoa Carapebus e as APPs existentes, que são entremeadas
pelos loteamentos, o que torna estes recursos naturais ainda mais vulneráveis a
constante degradação.
Durante o trabalho de campo realizado na área, assim como nas entrevistas, fica patente
o aspecto relacionado às pressões por ocupação, havendo ainda, em função do
adensamento urbano existente, a destinação inadequada de resíduos e efluentes,
especialmente domésticos (lixo e esgoto), sobre os recursos naturais existentes.
Para tanto, é possível concluir que:
 Os problemas ecológicos existentes na APA são agravados pela ocupação de áreas
irregulares, principalmente quando não há planejamento no uso das margens das
lagoas.
 Elementos da natureza representam para os moradores uma importância no cotidiano
experimentado por eles, sendo através de histórias ou simplesmente de casos que os
acompanharam ao longo de anos, confundindo com a história da região.
 Nas entrevistas não padronizadas, grande parte dos entrevistados esperava que o
trabalho revertesse em benefícios para a comunidade, do tipo: iluminação nas vias e
lugares mais ermos, aumento no número de atrativos e equipamentos de lazer, além
de cuidados com as áreas a serem preservadas.
 Todos os entrevistados se mostraram solícitos ao responder ao questionário.
Demonstraram motivação com a posse do Conselho Gestor da APA de Praia Mole,
relacionando os benefícios desta etapa conquistada para a vida dos ocupantes e
usuários –, isto porque a região tem grande importância para a vida de muitas pessoas,
principalmente por ser uma UC num conglomerado urbano, trazendo lazer, paz,
contato, com a natureza e outros benefícios às suas vidas.
 Muitos habitantes da região não se dão conta dos benefícios a serem obtidos com a
existência da UC próximo à comunidade, embora a maioria tenha demonstrado
satisfação por esta fazer parte do seu dia-a-dia.
 É importante observar que a maioria dos entrevistados afirma ter segurança para
circular nas trilhas, ciclovias e ruas limítrofes das áreas verdes. Assim fica claro que
quem conhece melhor a realidade dos bairros inseridos na APA de Praia Mole não tem
problemas com relação ao “medo” e insegurança, simplesmente por ser um território
relativamente conhecido.
 Contudo, os moradores inseridos na UC travam uma luta diária contras as péssimas
condições das ruas e avenidas dos bairros e a falta de melhor atendimento nos setores
de saúde e educação, entre outros problemas.
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5

ACESSOS À UNIDADE
TRANSPORTES

DE

CONSERVAÇÃO

E

MEIOS

DE

A APA de Praia Mole conta com diversas rotas de acesso à unidade, todas bem
localizadas e que podem ser utilizadas durante todo o ano.
As características urbanas da APA contribuem para existência de vias de acesso que
favorecem o deslocamento em toda a unidade em face da existência de malha viária dos
bairros Cidade Continental e Carapebus, disponíveis para uso durante todo o ano.
É possível contornar praticamente todo o perímetro da APA por estradas, o que favorece
o deslocamento e os acessos para o interior da unidade. Sua restrição apresenta-se nas
lagoas, mesmo assim existe uma ponte para pedestre que facilita o acesso e as
necessidades de manejo.
O principal acesso à APA de Praia Mole se dá pela estrada de Carapebus que margeia o
muro da indústria ArcelorMittal Tubarão. Essa estrada contorna toda face oeste da
unidade, levando até a praia de Carapebus.
No bairro Cidade Continental - Setor Europa - o melhor acesso fica pela Avenida
Meridional que leva ao distrito de Bicanga. Já no Setor África, as principais vias margeiam
a mata ciliar da lagoa Carapebus. Destacam-se a Av. dos Índios, Rua Sibéria e Av.
Terceiro Mundo que liga o setor África ao Setor Ásia. No Setor Ásia, a principal via é a Av.
Hosihmim que corta ao meio todo setor até a ponta da lagoa Carapebus.
No balneário Carapebus, o principal acesso se dá pela Estrada Carapebus e pela Av.
Vitória que liga a entrada do bairro até a orla da praia. Na orla pode-se transitar pela Av.
Beira Mar.
A porção lacustre apresenta condições favoráveis de acesso em toda a sua área, sendo
necessário o deslocamento com o meio de transporte hidroviário adequado ou por trilhas
abertas na mata.
Outras informações sobre os acessos e meios de transporte disponíveis podem ser
encontradas no item 4.3.6 - Transporte (sistema viário e transporte coletivo).
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6

ANÁLISE DA PAISAGEM

6.1

INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na sua versão atualizada, adota o
conceito de que "Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com certo
grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais".
A noção de paisagem acompanha a existência humana desde o início, uma vez que a
sobrevivência dos seres humanos sempre dependeu de sua relação com o meio.
Entretanto, a formulação de um conceito de paisagem ocorreu ao longo de muito tempo,
começando a se manifestar mais claramente a partir das observações de pintores, artistas
e poetas, tanto do Oriente quanto no Ocidente.
A partir de Humboldt, iniciam-se estudos mais sistemáticos que levariam à compreensão
de paisagem como resultante de um complexo de interações entre elementos naturais e
humanos. Contudo, ainda haveria discussões sobre o conceito e o método de abordagem
da paisagem, passando por ênfases nos aspectos geomorfológicos, biológicos ou
ocupação humana de um espaço.
Em meio a tendências à especialização da década de 60, Bertrand, geógrafo francês,
descartou que paisagem fosse uma simples junção de elementos geográficos; antes a
definiu como “combinação dinâmica, instável, dos elementos físicos, biológicos e
antrópicos” (Bertrand,1968).
Na Geografia ocidental contemporânea, paisagem é entendida como produto visual de
interações entre elementos naturais e sociais que, por ocupar um espaço, pode ser
cartografada em escala ampla ou de detalhe, e classificada de acordo com um método ou
elemento que a compõe. Paisagem não é o mesmo que espaço, mas parte dele; algo
como um parâmetro ou medida multidimensional de análise espacial.
As diversas disciplinas científicas e mesmo o senso comum têm uma explicação própria
do que seja paisagem. Há variações do conceito, conforme a disciplina que o elabora,
mas também há parâmetros mais ou menos comuns mantidos nas definições.
Dois fatos marcaram o início da observação e representação consciente da paisagem a
partir do concreto no mundo ocidental: escritos de Montaigne, relatando sua viagem à
Itália no século XVII, e aquarelas do holandês Albrecht Dürer, produzidas em sua viagem
aos Alpes austro-italianos, de 1495 a 1505. Há importância nestes acontecimentos porque
ocorreram em uma sociedade ocidental até então culturalmente afastada da natureza.
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6.1.1 CONSTRUÇÃO DO(S) CONCEITO(S) DE PAISAGEM E DE ESTUDOS DA
PAISAGEM
Na Alemanha do século XVIII, Humboldt fez referência à paisagem demonstrando seu
interesse pela fisionomia e aspecto da vegetação, pelo clima, sua influência sobre os
seres e o aspecto geral da paisagem, variável conforme a natureza do solo e sua
cobertura vegetal (Rougerie e Beroutchatchvili, 1991).
Em suas análises, Humboldt partiu da observação da vegetação para caracterizar um
espaço, e das diferenças paisagísticas da vegetação para aplicar o método ao mesmo
tempo explicativo e comparativo.
Os significados do termo paisagem se diversificam a cada definição de dicionário, e
tornam-se mais complexos conforme os usuários.
Para o sociólogo ou o economista, a paisagem é a base do meio físico, onde o homem
em coletividade a utiliza, ou não, e a transforma segundo diferentes critérios. Para o
botânico ou ecólogo, a paisagem significa, antes de mais nada, um conjunto de
organismos num meio físico, cujas propriedades podem ser explicadas segundo leis ou
modelos, com ajuda das ciências físicas e ou biológicas.
O espaço é o objeto de estudo da geografia, enquanto a paisagem poderia ser entendida
como uma medida multidimensional de compreensão de um lugar (Maximiano, 2002).
A avaliação da qualidade ambiental de determinados territórios torna-se necessária para
que se possam estabelecer critérios de uso e ocupação do solo, ou até mesmo para
avaliar o grau de intervenção exercido pela ação do homem. Essa avaliação é facilitada
quando se utiliza um Sistema de Informações Geográficas - SIG. SIG é um sistema de
mapeamento computacional que aceita, organiza, analisa e disponibiliza dados num
formato espacial (Kane e Ryan, 1998).
A ecologia da paisagem é uma ciência que trabalha com três características da paisagem:
estrutura, que são as relações entre os distintos ecossistemas ou elementos presentes
em relação ao tamanho, forma, número, tipo e configuração; funcionamento, que se
traduz nos fluxos de energia, matéria e espécies dentro da paisagem; e alterações que
são as modificações observadas na estrutura e fluxos do mosaico ecológico (Forman e
Godrom, 1986).
A Ecologia da Paisagem (Geoecologia) também é definida como “o estudo das relações
físico-biológicas que governam as diferentes unidades espaciais de uma região” (Troll,
1950), e procura resgatar uma visão holística da natureza. Outra definição mais recente,
“estudo da estrutura, funções e mudanças em área heterogênea de terra, composta por
uma combinação de ecossistemas e suas interações, das relações espaciais entre
elementos da paisagem (fluxo de espécies, energia e materiais) e da dinâmica ecológica
do mosaico da paisagem” (Forman & Godron, 1986), enfatiza a dimensão espacial dos
fenômenos ecológicos.
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A delimitação de unidades de paisagem, “trato de terra ecologicamente homogêneo
conforme a escala considerada” (Zonneveld, 1995), busca classificar os ecossistemas
com base nas interações entre a biota (comunidades vegetais) e o ambiente físico,
incluindo o resultado da ação humana (enfoque geográfico). O enfoque ecológico
geralmente classifica a paisagem conforme a distribuição de seus componentes
estruturais (mancha/fragmento, corredor, matriz), comparando padrões espaciais em
diferentes períodos através de índices métricos (Turner & Gardner, 1991).
A paisagem é uma unidade heterogênea, composta por um complexo de unidades
interativas (ecossistemas, vegetação ou de uso e ocupação das terras), cuja estrutura
pode ser definida pela área, forma e disposição espacial dessas unidades (Opdam et al.,
1993). A estrutura da paisagem interfere na dinâmica de populações, alterando o risco de
extinção e as possibilidades de deslocamento das populações pela paisagem (Andrén,
1994).
A maioria das paisagens é influenciada pela ação do homem; e o mosaico de paisagens
resultante é uma mistura de elementos naturais e antrópicos que variam em tamanho,
forma e arranjo (Turner, 1989), de modo que as medidas usadas para descrever os
padrões de paisagens podem ser aplicadas na análise de sua estrutura. Turner, 1989,
ressalta o potencial dos dados de sensoriamento remoto na análise da estrutura da
paisagem, a partir das medidas de padrões espaciais ou de textura. Dentre estas
medidas, o índice de diversidade espacial parece refletir, adequadamente, o grau de
variabilidade da paisagem e, consequentemente, revelar as tendências gerais da
influência das atividades humanas sobre o mosaico.
Os conceitos de paisagem têm sido muito discutidos e podem ser considerados de forma
variada por diferentes disciplinas e abordagens. A compreensão da paisagem implica
assim, o conhecimento de fatores como a litologia, o relevo, a hidrografia e hidrologia, o
clima e o tempo, os solos, a fauna e a flora da estrutura ecológica, o uso do solo e todas
as outras expressões humanas, bem como a análise de suas inter-relações que resulta na
realidade multifacetada do mosaico de paisagens e um determinado espaço geográfico.
Ou seja, uma combinação de fatores bióticos, abióticos e antrópicos de forma objetiva
(científica), como também, de forma subjetiva (sensorial) as impressões e percepções
causadas por estas combinações em cada observador ou, em casos específicos, o senso
comum acerca do espaço ou lance de vista denominado paisagem.
A análise da paisagem, na sua maioria, hoje utiliza e observa as relações entre a
estrutura e a dinâmica da paisagem e através da confluência da análise geomorfológica e
geológica junto à vegetação, somando-se e/ou identificando fenômenos climatológicos,
antrópicos e culturais, e hoje em dia econômicos, seja pelo extrativismo, seja pelas
atividades agroindustriais e, em menor escala, a prestação de serviços e até mesmo o
turismo.
As definições de unidades de paisagem e respectivas classificações dependem da
cartografia e das aplicações de acordo com o objetivo, limitações técnicas, informações e
estudos especializados, quando de uma análise da paisagem de forma mais aprofundada.
É fundamental a definição das escalas de análise, classificação das unidades e critérios e
questões a serem abordadas e explicitadas em um trabalho de análise da paisagem de
acordo com as características e especificidades da área e os objetivos e aplicações do
determinado estudo.
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Essas definições e sugestões de sítios de maior interesse para conservação ambiental,
sejam estes geológicos, geomorfológicos, biológicos, hidrológicos, socioculturais (análise
objetiva da paisagem- modelo in visu da paisagem), podem influenciar diretamente na
utilização, apreciação e posterior conservação de áreas que promovem sensações
estéticas e sensoriais de uma(s) paisagem(ens) de um determinado espaço,
especialmente em uma unidades de conservação.
Este estudo da paisagem da APA de Praia Mole buscou integrar os enfoques geográfico,
ecológico e paisagístico (Bohrer, 1998), principalmente por meio das classificações e
representações observáveis da interação entre relevo, solos, vegetação e uso do solo e
suas respectivas paisagens.
Neste sentido, baseando-se no Termo de Referência e Plano de Trabalho aprovados, foi
realizado o estudo de Análise da Paisagem. A seguir são descritas as questões
conceituais e históricas referentes à paisagem em geral, os objetivos definidos para este
trabalho, análise da paisagem e suas demandas básicas, principais definições e
classificações das unidades da paisagem com respectivos mapas, indicações,
conclusões, além da metodologia e atividades realizadas.
6.1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO

 OBJETIVO GERAL
O estudo propõe identificar, classificar, mapear a(s) paisagem(ens) da APA de Praia
Mole.
A análise da paisagem de maneira geral objetiva estudar e descrever o sistema
antroponatural, indicando limitações, especificidades relativas à qualidade visual,
ambiental e sociocultural de uma região e/ou unidade de conservação, estabelecendo a
integração e/ou contrastes entre os elementos de leitura da paisagem.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Investigar e classificar a representação de heterogeneidade ou homogeneidade
espacial da APA de Praia Mole.



Pesquisar as interações entre as paisagens, estruturas e troca entre elas, quando
possível.



Elaborar mapas das unidades da paisagem, classificações, sítios cênicos e
paisagísticos indicados e contribuir com a elaboração do mapa de sensibilidade
ambiental, qualidade visual e paisagística.



Selecionar e sugerir unidades ou sítios prioritários para conservação da natureza e
qualidades cênicas e paisagísticas para a gestão da unidade.



Contribuir para o zoneamento, programas, projetos de manejo e desenvolvimento de
atividades sustentáveis e uso público da APA de Praia Mole.
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Auxiliar a gestão da unidade para o desenvolvimento de modelos de previsão de
cenários futuros e sistemas de controle e utilização de áreas e paisagens em
determinados espaços na APA de Praia Mole.

6.2

METODOLOGIA E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A metodologia reúne dados e informações sobre os diferentes aspectos e representações
do ambiente físico, biótico e antrópico através dos diagnósticos e cartas temáticas
(geologia, geomorfologia, uso do solo, vegetação, hidrologia, fauna e fotografias das
áreas disponibilizadas para o estudo).
Utilizando a sobreposição das cartas e informações temáticas, correlaciona-se
espacialmente e, de acordo com os atributos e elementos observáveis, a delimitação e
classificação das unidades de paisagem, que contribuem para a definição de áreas
prioritárias, zoneamento, programas e projetos da APA de Praia mole, estabelecendo
sítios e áreas relevantes para a educação, interpretação ambiental, recreação e uso
público da UC.
A metodologia utilizada e os respectivos métodos e atividades foram selecionados de
acordo com as características gerais da APA, seus objetivos de manejo e o termo de
referência da elaboração do plano de manejo. De acordo com o termo de referência, o
estudo da análise da paisagem deve analisar a paisagem da APA de Praia Mole em
termos de espaço, volume, forma, cores, níveis, estrutura, texturas, orientação, insolação
e movimento. Para tal, foram selecionados e utilizados conhecimento e técnicas de
ecologia da paisagem, biogeografia e interpretação da paisagem, junto às técnicas e
conhecimentos legais da conservação ambiental.
Neste sentido, a metodologia utilizada na análise da paisagem do Plano de Manejo da
APA de Praia Mole é denominada triangulação metodológica (Alencar, 1996). Consistiuse na utilização de conceitos, ideias e métodos de autores referenciados e metodologias
de uso consagradas, visando à otimização do estudo e reduzindo as limitações e
subjetividade inerente a este tipo de área de conhecimento, podendo destacar-se:









Griftih & Valente (1979);
Kent (1993);
Forman & Godron (1986);
Macharg (1969);
Daniel & Boster (1976);
Escribano (1989);
Gobster & Chenoweth (1989).
Bertrant (1972).

Prioritariamente, a metodologia utilizada no estudo contém:
a)
b)
c)
d)

Descrição física e observável dos recursos visuais.
Avaliação da qualidade visual.
Análise das dimensões e preferências paisagísticas.
Métodos de análise ecológica, geográfica, sociocultural e da qualidade da paisagem.

Para tal, foram utilizados os métodos e atividades descritos a seguir.
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6.2.1 MÉTODOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Os métodos e atividades utilizadas durante os estudos da paisagem foram
prioritariamente revisão bibliográfica, visitas de campo, reuniões técnicas e comunitárias,
elaboração de shapes e mapas temáticos, construção e elaboração da análise da
paisagem.
Para o desenvolvimento e aplicação desses métodos, foram realizadas as seguintes
atividades:
a) Avaliação preliminar da delimitação, direcionamento e nível de precisão do estudo
junto à equipe de consultores e técnicos do IEMA.
b) Revisão documental da região e da APA de Praia Mole e dos estudos e cartas
temáticas.
c) Determinação final da classificação, escalas de abordagem e mapeamento, critérios,
classes de uso e qualidade da paisagem.
d) Caracterização, descrição e contribuição para o zoneamento e manejo da área.
e) Elaboração e apresentação dos mapas, da análise, descrições e conclusões do estudo
da paisagem.
f) Mapeamento da distribuição espacial destas unidades e determinação das classes de
qualidade visual e prioridade de conservação com relação à qualidade da paisagem e
sensibilidade (fragilidade) ambiental (baixa, média e alta) e possíveis subdivisões.

6.3

ANÁLISE, DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE
PAISAGEM

A utilização de uma classificação hierárquica para a paisagem, que vai culminar com uma
unidade básica, constitui um modelo da paisagem utilizado para estudar o sistema
antroponatural. A escolha da unidade básica é em função dos objetivos deste estudo e da
escala ideal de abordagem. Vários autores descrevem níveis hierárquicos de tratamento
da paisagem com fins de planejamento ambiental. Associados a esses níveis hierárquicos
estão: objetivos do trabalho, nível de detalhe e precisão requerido, escalas espacial e
temporal (Bertrand, 1971; Moss, 1986; Orea, 1978).
Neste trabalho foram levados em consideração aspectos positivos e negativos de um
sítio, lugar ou paisagem, tais como as relações a questões ligadas a ventilação, água,
sombra, declividade, terreno, piso, insetos, animais, temperatura, insolação, processos
químicos e físicos naturais e antrópicos (esgoto, resíduos, lixo) que influenciam na
percepção, valorização, conservação e gestão de biotas e ecossistemas ou geotopos e
geoecossistemas.
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Neste estudo, estes são compreendidos como espaços, lugares, paisagens e respectivas
escalas, níveis, classes e unidades desagregadas (separadas) ou agregadas (um todo)
para futura utilização e gestão de forma que o ser humano que visite essas áreas ou viva
nelas aumente a sua responsabilidade e melhore suas práticas para que as gerações
futuras possam vivenciar, observar e utilizar as paisagens que hoje se tenta conservar.
Os mapas, tabelas e gráficos e respectivos comentários estão agrupados e dispostos no
item 6.4, facilitando a comparação entre os itens abordados e representados como
resultado das análises neste estudo da paisagem.
6.3.1 DETERMINAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO, ESCALAS E NÍVEIS DE ABORDAGEM
E CRITÉRIOS DAS CLASSES DE USO, QUALIDADE E MAPEAMENTO DO
ESTUDO DA PAISAGEM
Foi realizada a classificação e determinação das unidades da paisagem conforme a
distribuição dos seus elementos e componentes estruturais, texturais e componentes
observáveis (mancha, fragmento, corredor, matriz, tipo de uso). Foi estabelecido um
sistema (modelo) de classificação simplificada baseada na análise técnica de
interferências positivas, negativas, ou possíveis usos para a elaboração e denominação
das áreas e classificação dos elementos e níveis de qualidade da paisagem. Além disto,
foi proposta a redelimitação da APA, baseada em aspectos de conectividade e
representatividade da paisagem da região.
6.3.1.1 Escalas e Níveis de Abordagem
Cada escala espacial de análise pode corresponder a critérios diferentes da segmentação
(classificação) da paisagem. Este estudo se baseou nas três escalas básicas de análise
da paisagem - macroescala/mesoescala/microescala. Os respectivos limites e tamanhos
devem ser evidenciados para o tipo e objetivo do estudo e da análise da paisagem. Os
fatores de dinâmica e representação atual da paisagem-tempo, clima, geomorfologia,
geologia, pedologia, litologia, vegetação, temperatura, ventos, hidrologia, antropismo,
sociologia, topografia, relevo, entre outros, são fatores fundamentais e condicionantes das
representações e percepções paisagísticas e devem ser sempre considerados em um
estudo aprofundado e temático de análise da paisagem.
Também foi realizada a divisão em níveis (escalas) da paisagem: macroescala - natural
ou antrópico (e, em casos específicos, seminatural); mesoescala – biótico abiótico e
antrópico; microescala - unidades e sítios da paisagem relevantes.
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6.3.1.2 Níveis Básicos da Análise da Paisagem
a) Naturais
Físicos
Bióticos
Abióticos

b) Antrópicos
Urbanização (moradia, industrialização ou serviços)
Vias de circulação e estradas
Desmatamento e degradação.
Culturas agrícolas.
Recreação e lazer.

6.3.1.3 Fatores Básicos de Análise da Paisagem
a) Físico

b) Biótico

c) Antrópico

6.3.2 TAMANHO, TEXTURA,
MOVIMENTO

FORMA,

VOLUME,

CORES,

INSOLAÇÃO

E

A definição de tamanho, forma (mapas) e volume (tabela, porcentagens e gráficos) das
unidades de paisagem em relação à área total está disposta em todos os mapas e
respectivas tabelas no estudo.
A textura está representada na quantificação e classificação das unidades de paisagem
ou áreas/zonas delimitadas.
Estrutura - distribuição e repetição de manchas, mosaicos, corredores e limites (formas
diversas). A estrutura da paisagem foi analisada a partir das medidas e delimitações
espaciais ou de textura, distribuição e forma e representações cartográficas através das
cores que estão dispostas neste estudo.
Cores - Foram utilizadas cores do sistema RGB e código pantone, usando cores quentes
para as áreas mais importantes do ponto de vista da conservação ambiental e da
paisagem, e cores frias para as áreas mais alteradas através do antropismo e
respectivamente menores sensibilidade ambiental e qualidade visual paisagística. A
diversidade de cores utilizada apresenta a heterogeneidade e diversidade da paisagem da
APA de Praia Mole (vide item 6.4 mapas, gráficos e tabelas).
A insolação também pode ser usada como referência para estabelecimento e definição de
sítios, áreas recreativas, posicionamento e implantação de mirantes, áreas de estudo e
estruturas relacionadas ao uso público e questões de gestão da unidade de conservação.
Insolação e térmica – Os fatores que influenciam a insolação de uma paisagem,
destacando-se tipos de extratos vegetais, ocorrência de vales, topos, platôs, chapadas e
consequentemente mirantes e sítios, onde o posicionamento do sol, terreno, época do
ano e até mesmo intervenções antrópicas comprometem e influenciam o uso da paisagem
e de áreas da UC para educação e interpretação ambiental, recreação e turismo (ex.:
maré cheia, maré baixa, areia grossa ou areia fina, clara ou escura em uma praia, fundo
de lama ou areia, água clara ou água escura em lagos, lagoas e rios, trilhas com dossel
alto ou baixo, ocorrência de sombreamento natural ou antrópico, terreno pedregoso ou de
terra batida). Ou seja, aspectos relacionados à percepção visual e sensorial da paisagem
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influenciam e muito na função, uso e gestão de uma unidade de conservação e também
na própria conservação e até mesmo em investimentos em uma unidade de conservação.
Para a APA de Praia Mole, a insolação é distribuída de forma uniforme e sem fatores que
a comprometam, destacando-se nas bordas dos tabuleiros e no ecótono com a planície
costeira, em especial nas lagoas, onde ocorre um sombreamento nos finais de tarde e em
trilhas que cortam as matas ciliares e de tabuleiro onde o dossel é um pouco mais
elevado. Além disto, a proximidade do mar proporciona boa ventilação, atenuando
aspectos relativos à insolação.
6.3.3 CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES DA PAISAGEM
A classificação ou determinação de unidades de paisagem é definida como a delimitação
de unidades de paisagem homogêneas e heterogêneas conforme a escala considerada
(Zonneveld,1998).
Isto, junto às manifestações observáveis e identificáveis de textura, forma e volume dos
elementos da paisagem e distribuição destes, constitui-se em subsídio para definição e
classificação das unidades homogêneas e heterogêneas de uma área.
Para a APA de Praia Mole foram identificadas e definidas 15 unidades representativas da
paisagem, o que confere à região uma considerável diversidade e relevante grau de
heterogenia. Isto demonstra e reforça a necessidade de conservação e gestão dessas
unidades da paisagem e os aspectos bióticos, físicos e sociais que as compõem (Vide
item 6.4.3-mapas e distribuições dos elementos e das unidades da paisagem).
6.3.3.1 Classes das Unidades de Paisagem Identificadas
















Praia
Restinga
Mata de Tabuleiro (secundária)
Formações recifais
Mata ciliar ou de galeria
Macrófitas aquáticas
Lagoa ou lâmina d’água
Urbana de baixa densidade
Urbana de média densidade
Urbana de Alta densidade
Pastagem (áreas degradadas)
Plantio ou cultura agrícola
Áreas de recreação e lazer
Tanques/lago artificial
Mar
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6.3.3.2 Classificação da Qualidade Visual da Paisagem
A classificação da qualidade da paisagem foi dividida em três níveis de acordo com as
características de heterogenia e homogenia da paisagem da APA de Praia Mole, e
buscou integrar, em espaços delimitados, as relevâncias paisagísticas e dos estudos
temáticos realizados, contribuindo para a elaboração do zoneamento e determinação da
sensibilidade ambiental da UC. A seguir, a descrição das classes utilizadas:
a) Baixa Qualidade visual da paisagem: são as áreas com alto nível de antropismo e
baixa diversidade paisagística e ambiental.
b) Média Qualidade visual da paisagem: são as áreas com nível médio de antropismo
e média ou baixa diversidade paisagística e ambiental.
c) Alta Qualidade visual da paisagem: são as áreas com baixo nível de antropismo e
alta diversidade paisagística e ambiental.
Dentre os fatores que influenciaram a inserção de áreas nestes níveis, podem-se destacar
a análise estética da paisagem e as características e indicações relevantes dos estudos
bióticos e abióticos apontados no diagnóstico que devem ser consideradas para as
futuras ações de manejo, infraestrutura e licenciamentos na região (Vide item 6.4.4 mapas
e distribuições dos elementos nos níveis de qualidade visual da paisagem).

6.4

MAPAS TEMÁTICOS, TABELAS E GRÁFICOS DA ANÁLISE DA
PAISAGEM

Como resultado da análise da paisagem, neste item são apresentados todos os mapas,
tabelas e gráficos em conjunto para uma melhor compreensão e comparação dos
elementos da paisagem e suas respectivas formas, volumes, texturas e cores das
classificações e das unidades de paisagem identificadas e determinadas neste estudo.
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6.4.1 NÍVEIS BÁSICOS DE ANÁLISE DA PAISAGEM - MAPA, TABELA E GRÁFICO.

Figura 6.4.1-1: Mapa de Nível Básico de Análise de Paisagem.
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Este item e seu respectivo mapa (Figura 6.4.1-1), tabela (Tabela 6.4.1-1) e gráfico
(Figura 6.4.1-2), confirmam o desequilíbrio de volume da área antropizada em relação à
área natural da unidade de conservação e reforça a necessidade de redelimitação
para inserção de áreas naturais e de conectividade da paisagem na área da
APA. Demonstram também a necessidade de maior fiscalização e controle da
urbanização na região e evidenciam que a área urbana, mesmo contendo uma parcela de
baixa densidade não comprometendo a qualidade da paisagem, causa desequilíbrio ao
meio do ponto de vista biótico e ecológico na região da APA devido à mudança da matriz
de uso do solo e substituição da área natural existente pela área antropizada ao longo das
ultimas décadas.
Tabela 6.4.1-1: Volume de Nível Básico de Análise da Paisagem.
ÁREAS (NÍVEIS BÁSICOS)

ÁREA (ha)

%

Área Antropizada

263,08

66,92

Área Natural

130,01

33,08

33,08

Área Antropizada
Área Natural
66,92

Figura 6.4.1-2: Gráfico de Volume (Porcentagem) de Nível Básico de Análise da Paisagem.
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6.4.2 DIVISÃO POR FATORES DA ANÁLISE DA PAISAGEM - MAPA, TABELA E GRÁFICO

Figura 6.4.2-1: Mapa de Fatores da Análise de Paisagem.
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Este item comprova, por meio de seu mapa (Figura 6.4.2-1), tabela (Tabela 6.4.2-1) e
gráfico (Figura 6.4.2.2), a escala e o volume da área antropizada da APA de Praia Mole e
também reforça a obrigação de proteção e conservação da área física das lagoas. Além
disto, demonstra a necessidade de aumento da área de vegetação e de recuperação das
áreas degradas e, principalmente, demonstra a necessidade de controlar com veemência
a possibilidade de aumento da área urbana da APA, com ênfase no controle restrito a
novos loteamentos, fracionamentos e ocupações irregulares, para um melhor equilíbrio
paisagístico e ambiental para a região.
Tabela 6.4.2-1: Volume da divisão da paisagem em fatores.
CLASSES

ÁREA (ha)

%

Área Antropizada

263,08

66,92

Área Biótica

98,09

24,96

Área Física

31,92

8,12

67%

Área Antropizada
Área Biótica
Área Física

8%

25%

Figura 6.4.2-2: Gráfico de volume da divisão da paisagem em fatores.
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6.4.3 CLASSES E UNIDADES DA PAISAGEM - MAPA, TABELA E GRÁFICO

Figura 6.4.3-1: Mapa de Classes e Unidades da Paisagem.
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Este mapa (Figura 6.4.3-1), tabela (Tabela 6.4.3-1) e gráfico (Figura 6.4.3-2) representam
a diversidade da paisagem da APA e, ao mesmo tempo, demonstram a diferença de
volumes entre as unidades e reforçam a proteção das unidades de pequena extensão e
representação, garantindo esforços e recursos nessas unidades de menor representação
distribuídas na área da APA de Praia Mole-ES.
Tabela 6.4.3-1: Volume unidades da paisagem.
UNIDADE

ÁREA (ha)

%

Área de Recreação e Lazer

0,74

0,18

Formação Recifal

5,78

1,39

Lagoa/Lâmina D'Água

22,13

5,30

Macrófitas Aquáticas

10,56

2,52

4,11

0,99

92,02

22,06

Mar
Mata de Tabuleiro (Floresta Secundária)
Pastagem

26,27

6,29

Plantio Cultura Agrícola

15,82

3,80

Praia

4,57

1,11

Restinga

4,38

1,05

Tanque

3,83

0,92

118,54

28,45

Área Urbana de Alta Densidade
Área Urbana de Baixa Densidade

33,81

8,12

Área Urbana de Média Densidade

74,12

17,79

0%
18%

1% 5%

3%
1%
22%

8%

6%
4%

29%
1%

1% 1%

Area de Recreação e Lazer
Lagoa/Lamina D'Água
Mar
Pastagem
Praia
Tanque
Área Urbana de Baixa Densidade

Formacao Recifal
Macrófitas Aquáticas
Mata de Tabuleiro (Floresta Secundária)
Plantio Cultura Agrícola
Restinga
Área Urbana de Alta Densidade
Área Urbana de Média Densidade

Figura 6.4.3-2: Gráfico de volume das unidades da paisagem.
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6.4.4 CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA PAISAGEM - MAPA, TABELA E GRÁFICO

Figura 6.4.4-1: Mapa de Qualidade da Paisagem.
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Este mapa (Figura 6.4.4-1), tabela (Tabela 6.4.4-1) e gráfico (Figura 6.4.4-2) evidenciam
que a APA de Praia Mole mesmo com uma área urbana representativa, ainda mantém
aspectos naturais e paisagísticos em volume e qualidade expressivos, reforçando assim a
necessidade de conservação e preservação em médio e longo prazo por meio das ações
e programas de manejo.
Tabela 6.4.4-1: Volume da qualidade da paisagem.
CLASSES

ÁREA (ha)

%

Alta Qualidade

135,87

35,01

Média Qualidade

109,43

28,20

Baixa Qualidade

142,76

36,80

35%

37%

Alta Qualidade
Média Qualidade
Baixa Qualidade

28%

Figura 6.4.4-2: Gráfico de volume de qualidade da paisagem.
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6.4.5 MAPA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL

Figura 6.4.5-1: Mapa de Sensibilidade.
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6.4.6 MAPA DE SÍTIOS RELEVANTES (MIRANTES E PONTOS DE OBSERVAÇÃO)
DA ANÁLISE DA PAISAGEM
Estes sítios identificados devem ser priorizados nas ações de infraestrutura, uso público,
educacional e turístico da região da APA, pois são áreas com alto grau de qualidade
visual e paisagísticas e com pontos de observação que se destacam na região da APA.
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Figura 6.4.6-1: Mapa de Sítios Relevantes da Paisagem.
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6.4.7 MAPA DE CONECTIVIDADE DA PAISAGEM E SUGESTÃO DE AMPLIAÇÃO
DOS LIMITES DA UC
Comentário- Este mapa e a sugestão de redelimitação têm claramente, neste estudo, uma
relação estrita com aspectos de conectividade e representatividade da paisagem, mas
junto a estes evidencia-se, ao longo deste estudo, a necessidade de inserção dessas
áreas devido a questões ambientais, ecológicas e também culturais da região da APA.
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Figura 6.4.7-1: Mapa da proposta para Nova Delimitação e Conectividade da Paisagem.
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6.5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.5.1 CONCLUSÕES
A interdisciplinaridade é a maior característica dessa área de estudo, sendo por isso sua
aplicação muito abrangente. O estudo da paisagem é um instrumento muito importante no
planejamento de uso e ocupação do solo, na avaliação de impactos ambientais, na
recuperação de áreas degradadas, na proteção de recursos cênicos e no
desenvolvimento turístico de uma região.
A análise da paisagem contribuiu para o zoneamento, estabelecimentos de áreas
prioritárias para conservação, áreas de uso sustentável, áreas de recuperação,
corredores ecológicos, sítios de recreação, educação e interpretação ambiental.
Este estudo tem limitações referentes às variáveis e questões ligadas a um estudo da
paisagem mais aprofundado que demandaria estudos e análises primárias durante uma
escala temporal maior que a realizada, e vários aspectos e fenômenos deveriam ser
considerados e avaliados, destacando-se:


Amanhecer e entardecer, radiação direta, umidade, entre outros fatores influenciam no
estudo da insolação; estações do ano são extremamente importantes para a análise
da insolação na paisagem. Para um estudo mais aprofundado são necessários
equipamentos, outras variáveis e um estudo de no mínimo um ano em todas as
estações do ano e condições meteorológicas para avaliar e demonstrar aspectos e
fenômenos ligados principalmente à climatologia e à geografia física de uma
determinada região.



Temperatura, unidade, radiometria, absorção e retenção de calor em determinadas
superfícies, terrenos e vegetações, textura e cores contribuem positivamente ou
negativamente para as atividades, experiências educacionais, recreativas e de turismo
em uma unidade de conservação, e diretamente e indiretamente para o sentimento de
pertencimento, apropriação, autoestima e até mesmo proteção e conservação de uma
unidade de conservação por populações que vivem nesses espaços, lugares e
paisagens.



Sol ou chuva, cheias ou secas, lagoa aberta ou fechada, maré cheia, maré baixa, lua
cheia ou minguante, vento nordeste ou vento sul, quente ou frio, dia ou noite, calmaria
ou ondas, água clara ou água escura, areia compactada ou desagregada (fofa),
terreno seco ou alagado, mata nativa ou secundária, dossel alto ou baixo, insolação ou
sombreamento, insetos ou sem insetos, fauna visível ou não visível, diversidade e
densidade são fatores que devem ser considerados em proposições e alternativas de
gestão e uso da paisagem da APA de Praia Mole.

Os resultados representados através dos mapas, tabelas e gráficos comprovam e
demonstram a relação da estrutura, composição florestal e qualidade da paisagem com
outras variáveis relevantes, como altitude, posição, declividade e forte influência do relevo
junto aos processos físico-químicos, geológicos e geomorfológicos com a textura de uma
determinada paisagem e o sistema de cores a ser utilizado e apresentado na cartografia
do estudo da paisagem.
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Para a construção do zoneamento e respectivos programas de manejo, a qualidade
visual, as unidades da paisagem e o mapa de sensibilidade poderão ser a referência junto
aos estudos temáticos para a espacialização e delimitação dessas áreas, cumprindo
assim o papel essencial de um estudo de análise da paisagem.
Conclui-se que, do ponto de vista da análise da paisagem, a APA de Praia Mole possui
diversidade representativa e considerável grau de heterogenia da paisagem, mesmo com
uma área de urbanização e antropização em alta escala e ocupando a maior parte da
área hoje delimitada como unidade de conservação, exigindo atenção e ação dos atores
envolvidos na gestão desta unidade.
6.5.2 RECOMENDAÇÕES
No estudo de paisagem, as proposições não podem ser consideradas estáticas devido às
limitações técnicas para a obtenção de determinadas informações e documentos. A forma
definida para este trabalho deixou em aberto várias pistas e demandas de
aprofundamento, acurácia dos métodos, classificações e orientações para estudos e
pesquisas futuras, de modo a direcionar recursos e esforços para a conservação,
promoção do uso público, educação e interpretação ambiental. Portanto, recomenda-se:
 Utilizar ou priorizar as áreas de médio e alto visual da paisagem, em consonância
com o zoneamento da unidade para a autorização e estímulo ao uso público e
atividades de educação e interpretação ambiental e ecoturismo.
 Utilizar e priorizar os mirantes naturais da lagoa de Carapebus, da praia Mole e
área de atracadouro para implantação de infraestrutura para o uso público,
educação e interpretação ambiental e ecoturismo na APA de Praia Mole.
 Realizar estudo e projeto específico de interpretação ambiental, valorizando o
estudo da paisagem e as informações dos estudos temáticos do plano de manejo,
contemplando sinalização e produção de material educativo para fins de uso
público, educação e interpretação ambiental, difusão ambiental e ecoturismo.
 Promover fiscalização permanente com a participação da sociedade civil para a
conservação e proteção das paisagens da APA de Praia Mole.
 Coibir e evitar o aumento das áreas antrópicas de alta densidade e abertura de
novos loteamentos, visando garantir a representatividade e até mesmo o aumento
das áreas de alta e média qualidade e seus recursos bióticos e abióticos da
paisagem.
 Promover e priorizar a recuperação e restauração ambiental e florestal nas áreas
identificadas na análise da paisagem e representadas no zoneamento ambiental do
Plano de manejo, visando aumentar as áreas com volume e tamanho pequeno
para um maior equilíbrio entre as áreas naturais e antrópicas da APA de Praia
Mole-ES.
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Desta forma, pode-se promover a interpretação e educação ambiental para os gestores,
moradores e usuários de um espaço, paisagem ou lugar, como no caso da APA de Praia
Mole, que com todas as suas representações, oportunidades, limitações e problemas é
um lugar único no mundo, que deve ser conservado e utilizado sustentavelmente. A UC e
suas paisagens, espaços e lugares, podem otimizar as experiências, fenômenos e
ocorrências para o aumento da consciência e posterior atuação e engajamento ambiental
através sempre dos modelos de percepção in visu e in situ da paisagem, da análise
objetiva (científica) da paisagem e da análise subjetiva (sensorial) em uma linguagem
acessível e pertinente aos variados públicos.

7

DESASTRES NATURAIS E CONSEQUÊNCIAS

As condições que prevalecem na Área de Proteção Ambiental Praia Mole não apresentam
graus de risco de ocorrência de desastres naturais superiores aos que prevalecem na
região de entorno e no estado do Espírito Santo. Os maiores riscos não estariam
associados com desastres naturais, mas com ações antrópicas, tendo em vista o alto grau
de urbanização da área. Acidentes com derrames de esgotos sanitários na Estação de
Tratamento de Esgotos de Cidade Continental, desmoronamento e inundação de
habitações mal localizadas e/ou construídas e incêndios florestais representam alguns
dos desastres possíveis relacionados com ações humanas na APA de Praia Mole.
Outro fator considerado preocupante relacionado a possíveis consequências nocivas à
APA de Praia Mole é a localização do maior polo industrial do estado do Espírito Santo
que faz limite com a unidade de conservação em questão.
Essa localização pode trazer inúmeros problemas de ordem ambiental e social. Ressaltase a probabilidade de ocorrência de derramamento de óleo e o lançamento de materiais
poluentes em suspensão na atmosfera.
A maior parte do ano sopram os ventos do quadrante nordeste (ver item 2.4); entretanto,
quando da entrada de frentes frias, sopram os ventos do quadrante sul que levam todo
material poluente das usinas do complexo de tubarão no sentido da APA de Praia Mole.
Cabe ressaltar que a APA de Praia Mole foi instituída após a implantação do referido
complexo industrial.

8

ECOSSISTEMAS/BIÓTOPOS PROTEGIDOS

As Lagoas Costeiras Carapebus e Baú e entorno constituem os principais ecossistemas
protegidos da APA de Praia Mole, ambas localizadas em regiões urbanas entre as
coordenadas 370.000 e 374.000 leste e 7.761.000 e 7.765.000 norte – Datum Córrego
Alegre, no município da Serra, conforme apresentado na Carta do Brasil do IBGE Nº SF24-V-B-I-2 (Nova Almeida) escala 1/50000, Datum Córrego Alegre, resultante de
levantamentos datados de 1974.
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A área onde hoje se encontra a Lagoa Carapebus era ocupada pelo Córrego Carapebus,
cuja nascente se localizava na cota de 36m, nas proximidades do bairro São Sebastião,
hoje denominado Novo Horizonte.
Segundo moradores da região, sempre que a lagoa apresenta nível alto, eles próprios
abrem um canal de comunicação entre a lagoa e o mar. Esta apresenta mata ciliar com
cobertura florestal nativa.
A região onde está a Lagoa Baú recebia um pequeno córrego sem identificação na carta
do IBGE. Com a expansão urbana da área e a construção de estradas, os cursos d’água
foram obstruídos em alguns pontos formando represamentos que resultaram na formação
de lagoas. Portanto, esta é dividida em duas partes que se comunicam por meio de
manilhas, sobre as quais passa uma estrada. O seu entorno é destituído de vegetação
nativa.
A Lei Nº 4.771, de 15 de Setembro de 1965 (D.O.U. DE 16/09/65), instituiu o Novo Código
Florestal e, no seu Art. 2º, considera como de preservação permanente as florestas e
demais formas de vegetação natural situadas:
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
A Resolução n. 303, de 20 de março de 2002, dispõe sobre parâmetros, definições e
limites de Áreas de Preservação Permanente e no seu Art. 3º define como Área de
Preservação Permanente a área situada:
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de:
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas;
No estado do Espírito Santo, apenas as lagoas de Carapebus (Área de Proteção
Ambiental de Praia Mole, Serra), Milho, Feia e Caraís (Parque Estadual Paulo Cesar
Vinha, Guarapari) e Guanandy (APA de Guanandy, Itapemerim) encontram-se sob
proteção de Unidades de conservação. Essas lagoas juntas somam uma área de 1,0 km²
ou 0,6% do total da área de lagoas costeiras no estado (EDUFES, 2007).

9

FATORES CONDICIONANTES PARA A GESTÃO DA UC

Neste item, serão descritos os fatores internos e externos que podem comprometer a
implementação dos programas de manejo e a consolidação da APA, abordados nos
relatórios dos meios antrópico, físico e biótico, considerando a sua categoria de manejo e
apontando necessidades de redelimitação da área para proteção de recursos naturais
relevantes.
A ocupação urbana no interior da APA representa 62,86% de sua extensão, sendo o
restante constituído por ambientes naturais, como: a lagoa de Carapebus e mata ciliar
com cobertura florestal, lagoa do Baú e mata ciliar destituída de vegetação nativa e faixa
de praia com vegetação de restinga.
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A área urbana, predominantemente residencial, é constituída pelos bairros Balneário de
Carapebus, Cidade Continental e Lagoa Carapebus, que detêm uma população estimada
de 11.850 moradores.
A Estação de Tratamento de Esgotos do Bairro Cidade Continental, hoje desativada, cujo
sistema de tratamento era deficitário, utilizava a Lagoa de Carapebus como corpo
receptor de todo o efluente gerado. Em entrevista constante no relatório do meio antrópico
deste plano, foi informado que quando a elevatória não suportava a carga de chegada, o
efluente excedente extravasava na Lagoa de Carapebus sem ser tratado. Desta forma, a
qualidade da água foi comprometida durante anos.
Foi realizado o monitoramento da qualidade da água da lagoa de Carapebus em dois
pontos próximos ao antigo lançamento do efluente da Estação de Tratamento de Esgotos
do Bairro Cidade Continental para avaliação de uma possível influência dos efluentes
nessa parte da lagoa e observou-se que a água apresentava coloração esverdeada, típica
de processo de eutrofização. Este fato foi corroborado pelo valor de OD medido nos dois
pontos no interior dela: ambos acima do valor de OD de saturação (8,5 mg/l). Esses
pontos também apresentaram valores de Fosfato Total (P7 – 0,24 mg/l e P8 – 0,42 mg/l) e
DBO5 (P7 – 12,93 mg/l e P8 – 11,34 mg/l) acima dos medidos nas outras lagoas e muito
acima dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 20/86, vigente à época das
campanhas, para corpos d’água Classe 2, que estabelece as concentrações limites de
Fosfato Total 0,025 mg/l e de DBO5 5 mg/l.
Nos resultados obtidos para a Lagoa Baú, analisando os parâmetros isoladamente,
observou-se que os principais problemas de qualidade de água dessa lagoa estavam
relacionados com o aporte de matéria orgânica para o seu interior. Teores de Oxigênio
Dissolvido estiveram abaixo do limite permitido no mês de novembro. Amônia, Fosfato
Total e Coliformes Fecais se situaram acima dos limites preconizados para corpo d’água
Classe 2 nos meses de novembro e dezembro.
No bairro Cidade Continental, mesmo existindo o serviço de coleta de resíduos da
construção civil por parte da prefeitura municipal, muitos moradores entendem como mais
cômodo jogar o material nos espaços verdes no entorno da lagoa.
Desta forma, as condições de saneamento se apresentam como uma grande dificuldade
para o manejo adequado da APA de Praia Mole.
A atividade pesqueira desenvolvida na costa litorânea que perpassa a Unidade de
Conservação, assim como nas lagoas dentro e no entorno com o uso de equipamentos
impróprios utilizados na pesca também são outra forma de pressão sobre os recursos
naturais disponíveis na região.
Quanto às tartarugas marinhas, as principais ameaças no litoral do município de Serra
estão ligadas a perturbações nas áreas de desova, como a ocupação desordenada da
zona costeira, criação de animais domésticos em praias, abate de fêmeas e coleta de
ovos, trânsito, iluminação artificial, entre outras (TAMAR, 1999; SANCHES, 1999).
Adicionalmente, capturas acidentais em artes de pesca são a principal causa de
mortalidade de tartarugas marinhas em áreas de alimentação e desova (BARATA et al.,
1998; BELLINI & SANCHES, 1998; TAMAR, 1999; SANCHES, 1999).
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Outra situação a ser avaliada refere-se às trilhas abertas no interior da mata no entorno
da Lagoa de Carapebus sem nenhum planejamento, no sentido de prevenir danos
ambientais, especialmente relacionados aos processos erosivos e às consequências no
desmatamento e introdução de espécies exóticas oportunistas.
A existência de pomar nos fundos das residências ocupando a área da vegetação nativa
no entorno da lagoa de Carapebus indica a necessidade de manejo para otimização das
etapas sucessionais e do caráter paisagístico. Tanto a conservação da cobertura vegetal
nativa quanto a manutenção da boa qualidade físico-química dos corpos d’água são vitais
para a conservação das espécies animais da região.
Vale ressaltar que os estudos também apontaram que parte dos ambientes florestais em
boas condições de preservação que circundam a lagoa de Carapebus está fora dos
limites da APA conforme definição prevista pelo decreto de criação desta unidade. Sua
inserção é, portanto, indicada na redelimitação da UC (item 11.2), diminuindo efeitos de
fragmentação e perda de conectividade entre os fragmentos florestais remanescentes.
Segundo informações obtidas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município de
Serra, os bairro de Cidade Continental, Lagoa de Carapebus e Balneário Carapebus são
loteamentos regulares sem maiores problemas fundiários. Apenas poderá acontecer em
alguns pontos específicos a extensão da propriedade sobre áreas de preservação
permanente. Já no caso de Carapebus ou Praia de Carapebus, o loteamento não tem
seguido o processo regular de tramitação na prefeitura.
A questão da segurança também foi abordada durante as entrevistas realizadas, pois foi
afirmada a existência de vários pontos de venda de drogas dentro do bairro Cidade
Continental. Os registros mais comuns de ocorrência no bairro são de tráfico de armas e
de drogas.
A APA apresenta, na sua divisa Sul, o porto de Praia Mole, que é um terminal portuário de
uso privativo, onde se localiza um terminal para produtos siderúrgicos (TPS) operado pelo
condomínio ArcelorMittal Tubarão, Usiminas e Açominas, e um terminal para carvão
mineral, operado pela Vale, possuindo acesso rodoferroviário.
Existe também um projeto de instalação do novo porto, apelidado de Superporto, em
função da possibilidade de se instalar um terminal de contêineres em águas profundas,
sem a necessidade de pontes, devido às características geográficas existentes no local,
que vislumbra a possibilidade de um calado de 18 metros.
E por último, outro fator de ameaça à boa gestão da UC, refere-se à ocupação irregular
das áreas de preservação permanente no entorno principalmente da lagoa de Carapebus,
em especial no bairro Praia de Carapebus. A própria implantação das vias internas do
bairro pela prefeitura favoreceu a ocupação irregular das APPs, uma vez que estas
avançam até próximo à lagoa dentro dos limites de 30m da APP.
Neste contexto, pode-se afirmar que os recursos naturais, a beleza cênica e a qualidade
de vida da população local que motivaram a existência da APA de Praia Mole e são objeto
de proteção sofrem ameaças, fatores que representam um grande desafio ao manejo
desta UC.
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10

DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA

A APA de Praia Mole está inserida na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Espírito
Santo e enquadrada nesta como zona de amortecimento, desempenhando, portanto, o
papel de minimizar os impactos negativos sobre as zonas núcleos da RBMA e promover a
qualidade de vida das populações da área. Neste contexto, encontra-se em sintonia com
o conceito e objetivos previstos no Art. 41 do SNUC para a Reserva da Biosfera “modelo,
adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos
naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o
desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação
ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das
populações”.
Ressalta-se também a sua inserção no Domínio da Mata Atlântica, uma das prioridades
mundiais para a conservação da biodiversidade por abrigar alta diversidade biológica e
endemismos, aliada a um elevado grau de espécies ameaçadas, assim como se encontra
situada dentro dos limites do Corredor Central da Mata Atlântica, compondo os mosaicos
de florestas e ecossistemas associados deste.
A área da APA de Praia Mole tem sua maior porção estabelecida sobre terrenos do
Terciário, do Grupo Barreiras, também denominados de Tabuleiros (RIZZINI 1997). A
vegetação que ocorre nessas áreas foi incluída pelo IBGE (1992) na Floresta Ombrófila
Densa de Terras Baixas e encontra-se representada circundando a Lagoa de Carapebus.
Segundo a Resolução Conama Nº 29, de 07 de dezembro de 1994, essa vegetação se
enquadra como sendo uma Floresta Secundária, e nos estudos foi caracterizada com
baixa diversidade, existência de espécies do estágio ecológico Pioneiras com alta
densidade, presença de lianas e interferências diversas, como trilha, clareiras, cortes de
árvores e a existência de arbóreas exóticas. Entretanto, essa floresta vem cumprindo o
seu papel de mata ciliar, regulando o ciclo das águas, evitando erosão e
consequentemente o assoreamento da lagoa. Assim sendo, é de fundamental importância
para a proteção e preservação da biodiversidade da flora e fauna e para o equilíbrio do
ecossistema como um todo.
A APA de Praia Mole apresenta também uma parte inserida em terrenos do Quaternário,
onde a vegetação se enquadra nas Formações Pioneiras sob influência marinha
(Restinga) do IBGE (1992).
Considerando as comunidades vegetais, estas se enquadram na Formação herbácea não
inundável (PEREIRA 2003), justaposta à linha de praia, cujo conjunto de plantas tem
como característica o seu comportamento de crescimento, que em sua maioria é reptante,
como Ipomoea pes-capre, Canavalia rosea, Panicum racemosum, Stenotaphrum
secundatum e Sporobolus virginicus, com ocorrência ao longo da costa capixaba
(THOMAZ 1991).
O estudo sobre a flora apresentado neste Plano de Manejo aponta que, pelo critério de
Martins (1979), tanto na Restinga quanto na Floresta existe um total de 24 espécies que
se enquadram como raras. Destas, apenas Humiriastrum mussunungense acumula
raridade e endemismo, enquanto Dalbergia elegans é endêmica e ameaçada, e
Sideroxylon obtusifolium é rara e ameaçada, o que faz da área um centro de conservação
ainda mais prioritário.
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Por abrigar pelo menos duas espécies florestais endêmicas ao Espírito Santo, o estado e
a municipalidade tornam-se responsáveis por prover condições relacionadas à
manutenção destas e do conjunto florestal com qualidade, possibilitando o fluxo gênico de
maneira que suas espécies não venham a caminhar para uma degeneração genética.
Na Restinga, Passiflora mucronata atrai no período noturno morcegos, que fazem a
polinização dessa espécie (SAZIMA & SAZIMA 1978). Este grupo animal, segundo
Gardner (1977), é responsável por dispersar na região neotropical pelo menos 96 gêneros
de 49 famílias de plantas. Espécies de Passiflora são polinizadas por diferentes grupos
animais, incluindo beija-flores e insetos, como demonstra o levantamento realizado por
Storti (2002).
As espécies que foram elencadas como espécies-chave no estudo da flora neste Plano
de Manejo podem, em sua totalidade, ser indicadas como importantes para grupos
animais, principalmente para a avifauna, em função de seus frutos serem apreciados
pelas aves (ANGEL-OLIVEIRA 1999). Allagoptera arenaria tem seus frutos comidos por
pequenos roedores, em função de seu diminuto tamanho (LORENZI 1996), considerando
a maioria das palmeiras, e, por observação pessoal, pelo cachorro-do-mato. Pequenos
mamíferos utilizam também frutos de Eschweilera ovata e Swartzia simplex. Macacos são
apreciadores do exsudado de Anacardiaceae (CAVALCANTI 2002), que na área é
representada por Tapirira guianensis.
Considerando as informações oficiais relacionadas a listas de espécies ameaçadas, a
APA de Praia Mole conserva quatro espécies, sendo três arbóreas (Sloanea garckeana,
Dalbergia elegans, Sideroxylon obtusifolium ) e a Jacquinia armillaris de porte arbustivo. A
Stromanthe porteana não foi listada para a Restinga do Espírito Santo por Pereira &
Araujo (2000), mas está representada nesse ecossistema por uma coleta depositada do
Herbário VIES e para a floresta de Tabuleiro no Herbário CVRD.
Em relação à fauna de insetos, o aspecto que mais chama atenção da região investigada
na APA é que, embora a maioria das espécies encontradas seja típica de Mata Atlântica,
elas parecem diferir consideravelmente daquelas encontradas em outros remanescentes
de mata no Espírito Santo. Cerca de 80% das espécies de Hymenoptera coletadas
aparentemente não são as mesmas encontradas em outras áreas já estudadas. Portanto,
embora a diversidade local seja relativamente baixa, o fragmento florestal que circunda a
lagoa de Carapebus parece abrigar uma fauna particular, e talvez até mesmo algumas
espécies endêmicas da Mata Atlântica. Isto indica que, apesar de todo o impacto
antrópico já sofrido, esta área ainda tem grande potencial em termos de conservação da
biodiversidade de insetos.
A presença das espécies de Hymenoptera encontradas na APA pode ser considerada, a
priori, como benéfica ao ambiente e à população, por dois motivos centrais: seus adultos
alimentam-se comumente ou exclusivamente de néctar e, portanto, atuam como
polinizadores; ao mesmo tempo, as larvas são parasitoides ou carnívoras, tendo papel
crucial no controle populacional de outros insetos, que de outra forma proliferariam como
pragas agrícolas ou de importância médico-veterinária. Todas essas vespas são
essenciais à manutenção de níveis suportáveis ou inócuos de insetos vetores ou pragas.
Vespas parasitoides, em particular, têm ação determinante no controle da densidade
populacional de seus hospedeiros, ação esta facilitada ainda pela grande diversidade de
adaptações fisiológicas e de comportamento deste grupo.
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Foram coletadas cinco espécies de Odonata na margem da Lagoa de Carapebus.
Embora todos sejam comuns, a sua ocorrência em uma área tão urbana e impactada é
digna de nota, já que os Odonata são extremamente sensíveis a alterações no ambiente.
As libélulas habitam ecossistemas de água doce e estão associadas às plantas aquáticas
e ao fundo dos corpos d’água, comportando-se como bioindicadores da qualidade
ambiental (De Marco Jr. 1998; Ferreira-Romero, 1998). Deve-se ressaltar, portanto, a
importância da conservação da Lagoa de Carapebus para manutenção desta fauna, que
inclusive pode ser muito mais rica do que o observado nos estudos para o Plano de
Manejo.
É importante destacar, contudo, que embora esta área se encontre muito impactada,
ainda se observa a ocorrência dos grupos de insetos típicos da Mata Atlântica, e, apesar
da baixa diversidade de espécies, alguns grupos incomuns, encontrados apenas em
florestas conservadas, ainda ocorrem na área. Tais registros sugerem que este
fragmento, assim como outras áreas de Mata Atlântica, pode ter concentrado alta
diversidade de espécies antes de ser descaracterizada, conservando atualmente apenas
uma parcela pequena, mas ainda de alto interesse social e científico, da sua riqueza
original. A entomofauna da APA de Praia Mole apresenta suas particularidades, podendo
abrigar espécies endêmicas da Mata Atlântica e/ou até mesmo espécies ainda não
conhecidas pela Ciência.
A Lagoa de Carapebus, assim como muitas outras lagoas e ecossistemas costeiros (zona
costeira, baías e estuários) (Bazairi et al., 2003; Pinheiro et al., 2009), é um importante
ambiente de criação para muitas espécies, inclusive para espécies de peixes e crustáceos
de interesse comercial, como robalos, tainhas, corvinas, dentões (vermelhos), camarões e
siris. A lagoa possui características ambientais (baixa profundidade, abrigo de ventos,
ondas e correntes, refúgio contra predação na vegetação da margem) que proporcionam
às espécies um ambiente berçário (Vega-Cendejas & Santillana, 2004). Uma grande
diversidade de espécies costuma ser encontrada nesse tipo de ambiente (Frota &
Caramaschi, 1998; Pinheiro & Joyeux, 2007), pois, além de atuar como importante área
para o ciclo de vida de muitas espécies marinhas, muitas espécies dulcícolas também são
encontradas.
Um total de 23 espécies de peixes, todos teleósteos, distribuídos por 17 famílias, foi
registrado para a Lagoa de Carapebus. Deste total, dezessete espécies consideradas
marinhas costeiras ou estuarinas e seis dulcícolas. Entre as espécies dulcícolas, duas
espécies de tilápia (O. niloticus e T. rendalli) são exóticas. Seis espécies registradas
possuem importância econômica, sendo elas o robalo (C. undecimalis), a tainha (M.
curema), o sargo (A. probatocephalus), a traíra (H. unitaeniatus), o dentão (L. jocu) e a
corvina (M. furnieri) respectivamente. Nenhuma espécie registrada é considerada
ameaçada de extinção nas listas estadual, nacional e internacional. Contudo, a corvina
encontra-se ameaçada de sobre-explotação (lista nacional).
A corvina, peixe ameaçado de sobre-explotação, ocorreu em tamanhos juvenis somente
próximo ao mar. Entre os peixes de importância econômica, a tainha e o robalo são
amplamente distribuídos por toda a lagoa, enquanto a traíra, o sargo, a corvina e o dentão
foram mais raros. Outros peixes amplamente distribuídos ao redor da lagoa são: a
manjuba, a caratinga, o cará e a barana.
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Com relação à anfibiofauna, duas espécies encontradas na mata ciliar da lagoa de
Carapebus, meandro norte (20º13’20”S; 40º12’52”W), agregam grande significância para
a APA de Praia Mole: o sapinho-foguete (Allobates capixaba), que consta da lista estadual
de espécies de anfíbios ameaçadas de extinção (Gasparini et al., 2007), e da mesma
forma a rãzinha-flecha (Arcovomer cf. passarellii), que é uma espécie de taxonomia
complexa, mas, muito provavelmente pode ser nova para a ciência. Sua ocorrência é
confirmada de Linhares até Anchieta.
Na região da Praia Mole e Carapebus ocorre grande concentração de desovas de
tartarugas marinhas, motivo que levou à realização do monitoramento que vem sendo
feito desde outubro de 2004, através de convênio de cooperação técnica entre a
ArcelorMittal Tubarão e a Fundação Pró-TAMAR. O estudo (2006/2007) aponta a região
da Praia Mole como uma área de importância para o ciclo de vida das tartarugas
marinhas, observando um aumento de desovas comparado com as temporadas
anteriores, identificando também a região como uma importante área de alimentação da
espécie Chelonia mydas. Não há muitos problemas em relação à poluição luminosa,
redes de pesca e de espera, coleta de ovos, como em outras áreas do litoral serrano, já
que é uma área de praia pouco frequentada e de pouca influência antrópica. Essa região
mostrou também ser o local de maior concentração de desovas de tartarugas marinhas da
espécie Caretta caretta do litoral Serrano (TAMAR, 2007).
Em relação às aves, sob o interesse da biologia da conservação, vale destacar a
ocorrência de 15 espécies dependentes do ambiente florestal (por exemplo, a alma-degato e a choquinha-de-flanco-branco), duas endêmicas da Mata Atlântica (o beija-florrabo-branco-mirim e o teque-teque) e 17 submetidas à pressão de caça e/ou captura no
Espírito Santo (por exemplo, o jacupemba, o canário-da-terra e o coleirinho). Nenhuma
das espécies registradas na APA está ameaçada de extinção, seja em âmbito regional ou
nacional.
Embora a APA em questão pareça não abrigar populações de nenhuma ave ameaçada
de extinção, deve-se frisar a ocorrência de dois endemismos da Mata Atlântica (o beijaflor-rabo-branco-mirim e o teque-teque) e de 15 espécies dependentes de florestas
nativas (por exemplo, a alma-de-gato e a choquinha-de-flanco-branco), uma vez que essa
tipologia vegetacional encontra-se hoje drasticamente reduzida ao longo de todo o
Espírito Santo (Dean 1998, IPEMA 2005a). Com efeito, a APA de Praia Mole, ainda que
faunisticamente empobrecida, assume papel importante para a conservação da
diversidade biológica regional, sobretudo no que diz respeito à avifauna de ecossistemas
litorâneos.
No que se refere à mastofauna, foi registrada na área de influência da APA uma espécie,
o ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), que consta nas listas de espécies ameaçadas
de extinção nacional (IBAMA, 2003) e na lista estadual de mamíferos ameaçados de
extinção do estado do Espírito Santo (IEMA, 2005). O ouriço-preto (Chaetomys
subspinosus) é ainda espécie endêmica do bioma Mata Atlântica e merece maior atenção
conservacionista.
Outras duas espécies presentes na APA são endêmicas da Mata Atlântica: o sagui
(Callithrix geoffroyi) e o gambá ou sarué (Didelphis aurita).
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Tem sido demonstrado que a fragmentação florestal é um dos fatores de maior perda da
biodiversidade entre vários animais e vegetais (CHIARELLO, 1999). Entre os mamíferos
há um empobrecimento da diversidade em função da ausência de alguns grupos,
especialmente os que utilizam uma grande área de uso, como os carnívoros, e por não
realizarem movimentos através da matriz (área desmatada entre os fragmentos), como
alguns pequenos mamíferos, o que leva ao aumento da vulnerabilidade e à extinção das
espécies que não realizam movimentos entre os fragmentos (CHIARELLO, 1999).
Assim, considera-se que a efetivação desta unidade inserida no contexto da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica do Espírito Santo vem fortalecer o SNUC e proporcionar uma
utilização sustentável da região das bacias hidrográficas das Lagoas Carapebus e Baú,
envolvendo atores-chave necessários às estratégias de conservação de áreas costeiras,
uma vez que as florestas costeiras, em particular, encontram-se ameaçadas pelo
desenvolvimento intenso e não planejado.
O desenvolvimento da zona costeira do Espírito Santo tem causado a ocupação e
destruição de ecossistemas frágeis, a poluição de rios e praias por resíduos industriais,
urbanos e humanos, bem como o desflorestamento, que são as principais ameaças à
Mata Atlântica dessa região (CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND, 2001).
Considera-se também que esta insere-se no contexto da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica do Espírito Santo.
A APA de Praia Mole é uma área de importância socioambiental, hidrológica,
geomorfológica e histórico-cultural, conforme demonstrado nos estudos realizados,
possuindo alta e complexa interatividade entre os diversos elementos, que, associada à
beleza cênica, faz crer que a manutenção da categoria de APA resultará, em médio e
longo prazo, melhores resultados, não só para a proteção e conservação dos
ecossistemas, mas também para o desenvolvimento econômico e social da região,
propiciando melhoria na qualidade de vida da população residente.

11

APRESENTAÇÃO DA INTEGRAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DOS
DADOS OBTIDOS

11.1 MAPAS COM SOBREPOSIÇÃO DE IMAGENS
Neste item pretende-se a realização de uma breve apresentação da inter-relação entre
dados apresentados por meio de mapas com sobreposição de imagens, isto é, utilização
de bases cartográficas temáticas compiladas sobre o fotomosaico de levantamentos
aerofotográficos.
Para tal, foram elaborados mapas interligando dados de Unidades Geomorfológicas e
Geológicas ( Figura 11.1-1), Zoneamento e Classe de Vegetação (Figura 11.1-2) e
Vegetação e Uso do Solo (Figura 11.1-3).
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Figura 11.1-1: Mapa de Unidades Geomorfológicas e Geologia.
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Figura 11.1-2: Mapa de Zoneamento e classes de vegetação.
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Figura 11.1-3: Mapa de Vegetação e Uso do Solo.
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11.2 PROPOSTA DE NOVA DELIMITAÇÃO DA APA DE PRAIA MOLE
Nesse item será apresentada a proposta de nova delimitação da APA de Praia Mole que
se embasou nos atributos naturais próximos à Unidade de Conservação. Da mesma
forma, as diretrizes e sugestões dos atores sociais ouvidos nas oficinas participativas
conforme preconiza o SNUC foram consideradas, bem como as sugestões dos
especialistas que estudaram a região. A proposta de ampliação foi sugerida na oficina de
zoneamento da UC e aceita e validada pelos presentes na ocasião (população local,
especialistas do Plano de Manejo, Prefeitura Municipal de Serra - Semma, IEMA - CAP e
ONGs locais). Esta teve como base as justificativas ora apresentadas, quais sejam:
 A inclusão de toda área da microbacia hidrográfica.
 Conectividade da paisagem e aspectos de beleza cênica.
 Vegetação ciliar.
 Inserção da praia que dá nome à Unidade de Conservação - Praia Mole.
 Remanescente de restinga mais bem conservada da APA de Praia Mole com
possibilidade de ações educativas, recreativas e conservacionistas.
 Apelo social que solicita a inclusão do setor Oceania e Bicanga nas oficinas realizadas.
 Ocorrência e desova de Tartarugas Marinhas.
 Presença de formações de lateritos ferruginosos.
 Inserção da porção costeira/marinha da APA.
Em síntese, a delimitação aprovada na oficina de zoneamento se baseou nos argumentos
acima e no anseio da população local que vem há anos solicitando revisão dos limites da
UC.
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Figura 11.2-1: Mapa da proposta de ampliação da APA de Praia Mole.
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A Tabela 11.2-1 demonstra a área total (ha) e o percentual de cada ambiente da APA de
Praia Mole segundo a delimitação atual; as Tabelas 11.2-2 e 11.2-3, as áreas a serem
incluídas com a possível ampliação da APA (com e sem a área marinha); e a Tabela 11.24, o somatório das áreas totais com a ampliação da APA de Praia Mole.
Tabela 11.2-1: Ambientes da atual delimitação da APA de Praia Mole.
PAISAGEM

ÁREA (HA)

PORCENTAGEM (%)

Marinha

0,00

0,00

Natural

140,48

36,06

Antropizada

249,10

63,94

TOTAL

389,57

100,00

Tabela 11.2-2: Ambientes na porção ampliada da APA de Praia Mole (sem a porção
marinha).
PAISAGEM

ÁREA (ha)

PORCENTAGEM (%)

Natural

98,91

35,84

Antropizada

177,00

64,16

TOTAL

659,44

100,00

Tabela 11.2-3: Ambientes na porção ampliada da APA de Praia Mole (com a porção
marinha).
PAISAGEM

ÁREA (ha)

PORCENTAGEM (%)

Marinha

383,54

58,16

Natural

98,91

15,00

Antropizada

177,00

26,84

TOTAL

659,44

100,00

Tabela 11.2-4: Ambientes com uma projeção futura da APA de Praia Mole.
PAISAGEM

ÁREA (ha)

PORCENTAGEM (%)

Marinha

383,54

58,16

Natural

239,38

15,00

Antropizada

426,10

26,84

TOTAL

1049,02

100,00

Atualmente a APA de Praia Mole possui aproximadamente 64% de áreas antropizadas e
36% de áreas naturais (Tabela 11.2-1).
Analisando somente a área terrestre a ser incluída nos perímetros da APA de Praia Mole
(Tabela 11.2-2), tem-se um percentual bastante semelhante à situação atual com uma
área natural cobrindo 35,84% e uma área antropizada com 64,16%. Com a adição da
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porção marinha, os percentuais relativos de área natural e antropizada caem um pouco
(Tabela 11.2-3). E por fim, a Tabela 11.2-4 indica as áreas totais de cada paisagem no
caso da ampliação da APA de Praia Mole.
Conclui-se, portanto, que mesmo havendo adição de áreas naturais e antropizadas, o
percentual relativo de cada uma delas não se altera, havendo sempre uma proporção
semelhante quando não considerada a porção marinha nos cálculos.
Como proposta alternativa à ampliação da APA de Praia Mole, foi sugerida pela
Coordenação de Áreas Protegidas do IEMA a criação de uma Unidade de Conservação
de Proteção Integral incluindo apenas as áreas mais conservadas dentro da delimitação
atual e da proposta na ampliação.
Isso implicaria mudança de categoria e desafetação das áreas urbanas da APA. Essa
proposta visa possibilitar maior proteção das áreas realmente relevantes para
conservação e bem-estar humano.
No caso de uma redução, a APA de Praia Mole ficaria com 158,23 ha (126,98 ha na área
maior e 31,25 ha na área menor) excluindo a parte urbana e inserindo novos alvos de
conservação, como a floresta secundária presente no bairro Bicanga. Trata-se de uma
proposta de redução dos limites com aumento da proteção.
A Figura 11.2-2 demonstra a alternativa de nova delimitação da APA de Praia Mole.
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Figura 11.2-2 demonstra a alternativa de nova delimitação da APA de Praia Mole
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