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1. INTRODUÇÃO 

A zona costeira do estado de São Paulo comporta 288 costões ou trechos 

de costões rochosos com extensão total não linear de 437 Km. Deste total, cerca 

de 75 % dos costões ocorrem no litoral norte, o que estabelece esta região como 

essencialmente rochosa (Lamparelli, et al., 1998). 

Nos municípios de Ilhabela e São Sebastião, os quais determinam os 

limites do canal de São Sebastião, onde foi realizado o presente monitoramento, 

os costões são claramente os ecossistemas costeiros mais abundantes. Em São 

Sebastião, seus 34 costões perfazem 25 Km de costa. A ilha de São Sebastião 

(Ilhabela) é o município com maior concentração de costões rochosos do estado, 

com 76 unidades representando 133,8 Km de costa, o que eqüivale a 89,5 % de 

toda a sua linha costeira (Lamparelli et al., 1998) 

Todo este substrato rochoso apresenta condições ambientais especiais, 

favorecendo o estabelecimento de comunidades biológicas extremamente 

diversas e abundantes na zona entremarés. Dentro deste cenário, a região do 

canal de São Sebastião pode ser considerada como uma importante área do 

Estado de São Paulo quanto à biodiversidade de costões rochosos. Entre os 

principais motivos desta alta diversidade estão as águas relativamente abrigadas 

da ação das ondas, a eficiente circulação das massas d'água e 

consequentemente a elevada e diversa oferta de larvas e esporos, associados à 

grande variedade de microhabitats disponíveis para colonização. 

Como conseqüência disso, a região do Canal de São Sebastião comporta, 

dentro dos limites da zona entremarés, pelo menos 287 espécies de macroalgas e 

macrofauna, como será visto no presente trabalho. Se a estas espécies ainda se 

somarem toda a fauna acompanhante dos bancos de mexilhões, biorecifes de 

Phragmatopoma (Negreiros-Fransozo et al. 1999) e das algas (fauna fital), bem 

como as espécies de menor tamanho (meiofauna), ou as espécies visitantes e 

esporádicas, pode-se considerar uma riqueza ainda maior. Tendo em vista esta 
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elevada representatividade biológica e a abundância dos costões rochosos na 

região, fica claro o importante papel deste ecossistema no equilíbrio da zona 

costeira, onde interagem todos os ambientes como praias, costões, manguezais, 

marismas e a zona nerítica, em um equilíbrio dinâmico e complexo. 

Os ecossistemas costeiros na região do Canal de São Sebastião estão 

sujeitos a uma variedade de impactos de origem antrópica. Além dos acidentes 

envolvendo vazamentos de óleo e derivados resultantes das operações ligadas ao 

TEBAR (Terminal Almirante Barroso - PETROBRAS), o lançamento de esgotos  

não tratados e a ocupação desordenada também ameaçam o equilíbrio da região. 

A ocupação e o turismo desordenados, bem como o desmatamento das encostas 

são problemas que também afetam a saúde da zona costeira local.  

Apesar da grande variedade de tensores antrópicos e da sua intensa 

vulnerabilidade, o ecossistema costão rochoso é pouco estudado.  

Lana (1996) apresenta  no índice de seu extenso levantamento da 

produção bibliográfica sobre o bentos da costa brasileira, 126 trabalhos sob o 

tema “costão rochoso”, entre 1858 e 1996.  

Levantamento realizado por Lamparelli et al. (1998) compilou um total de 

327 trabalhos científicos relacionados a costões rochosos no Estado de São 

Paulo, até 1998. Deste total, 45% foram realizados especificamente no litoral 

norte e 40,7% realizados em costões dispersos em mais de uma região do 

Estado. A produção de trabalhos sobre costões rochosos na Baixada Santista e 

especialmente na região sul de São Paulo, apesar de conter valiosas informações 

ecológicas é ainda quantitativamente pouco expressiva. 

No contexto geral, os assuntos mais abordados são a ecologia de 

populações (38,8%), ecologia de comunidades (17,4 %), zoologia (17,1 %) e 

botânica (11,9 %). Especificamente no litoral norte, a maioria dos trabalhos 

aborda aspectos de ecologia de populações (16,2 %). A ecologia de comunidades 

é abordada por 9,8 % dos títulos e aspectos de poluição por 8,6 % das pesquisas.   
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De todas as regiões costeiras do estado de São Paulo, o canal de São 

Sebastião está entre as mais estudadas, especialmente em praias e costões 

entremarés, estudados pela Universidade de São Paulo (USP), Universidade de 

Campinas (UNICAMP) e Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB), entre outras. Contribuição extremamente importante para esta região 

vem sendo dada com os novos trabalhos gerados pelo projeto OPISS 

(Oceanografia da Plataforma Interna de São Sebastião), desenvolvido pelo 

Instituto Oceanográfico da USP, na plataforma interna e canal de São Sebastião, 

contribuindo para o melhor conhecimento de sua estrutura e dinâmica (Furtado, 

1995; Furtado et al., 1998; Flynn et al., 1999; Moellmann et al., 2001; Barcellos et 

al., 1999, Muniz et al., 2000, Pires-Vanin et al., 1997, entre outros). Ressalta-se 

também os programas de monitoramento realizados pela FUNDESPA no Canal 

de São Sebastião, gerando informações oceanográficas de base para avaliações 

das conseqüências ambientais de vazamentos de óleo associados direta ou 

indiretamente às atividades da PETROBRAS.  

Apesar da maior produção científica sobre os ecossistemas costeiros 

intermareais em São Paulo ser relativa a costões rochosos, ainda é pouco 

expressiva, se considerarmos que  grande parte dos costões paulistas nunca 

foram investigados. Além disso, os trabalhos que envolvem a ecologia das 

comunidades também são pouco expressivos, se comparados aos estudos 

relacionados à ecologia de uma espécie ou táxon específico. Os trabalhos 

raramente são conduzidos ao longo de pelo menos um ano, considerando o 

comportamento sazonal das comunidades e/ou populações. No contexto 

internacional, um diagnóstico atual desta situação (similar à encontrada no Brasil) 

é dado por Underwood (2000). O autor justifica a necessidade de estudos por 

períodos mais longos de tempo, pelo fato de muitos táxons possuírem longos 

ciclos de vida e haver variações de longo prazo, como observado, por exemplo, 

por Dye nos costões da África do Sul (Dye, 1998), entre outros. 

Finalmente, são raros os trabalhos que diagnosticam os ecossistemas 

quanto aos efeitos da poluição tanto no seu aspecto crônico (efeito dos 
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lançamentos de efluentes domésticos, industriais), como em episódios agudos, 

como após acidentes envolvendo derrames de óleo (Lewis, 1976; Hawkins, 2002). 

Pode-se citar alguns exemplos como Smith & Simpson (1998), envolvendo 

monitoramento de costões 7 anos após um vazamento de óleo em ilha sub-

antártica e Le Hir & Hily (2002), avaliando os efeitos agudos do vazamento ÉRIKA 

nos costões da França. 

Além do presente trabalho, cuja avaliação de campo teve duração de 4 

anos, não se conhece outros programas de monitoramento de comunidades de 

costões rochosos de longa duração no estado de São Paulo. Estas limitações 

dificultam bastante o estabelecimento de um arsenal cientifico de informações 

sobre a estrutura das comunidades, principalmente no seu estado natural, na 

ausência de impactos antrópicos.  

A importância da caracterização e monitoramento das comunidades 

vulneráveis a impactos por óleo é reconhecida já há muito tempo. Ganning et al. 

(1984) defendem a necessidade de se ter inventários dos ecossistemas aquáticos 

nas proximidades de terminais e portos.  Mais recentemente, GESAMP1 (2001) 

reconhece a falta de dados científicos e ressalta a necessidade de se conhecer as 

condições ambientais dos ecossistemas costeiros e marinhos através de 

monitoramentos e diagnósticos, para subsidiar ações de proteção e polícia, bem 

como de avaliação de impactos. 

A intensa variabilidade natural, intrínseca dos ambientes costeiros, é 

sabidamente um dos aspectos mais conspícuos dos costões rochosos. A grande 

variedade nos fatores naturais de estresse e na heterogeneidade física do 

substrato, bem como a grande variedade e complexidade da biota, fazem dos 

costões ambientes bastante dinâmicos, tanto espacial como temporalmente 

(Sousa, 1979 a, b; Menge et al., 1981; Lubchenco et al., 1984; Sutherland, 1987; 

Dye, 1998). Esta variabilidade natural é difícil de descrever, e mais difícil ainda de 

lidar quando é necessário separá-la da variabilidade causada por algum impacto 

                                            
1 GESAMP – Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution 
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antrópico (Mann et al., 1978; Dicks, 1999). Normalmente é necessário que as 

variações (impactos) causadas por um estresse antrópico sejam maiores que as 

variações naturais para que sejam identificadas (Lewis, 1976; Epa, 1978; Gray,  

1980; Underwood, 1981, 1989).  Esta preocupação é adequadamente abordada 

por GESAMP (1994) quando afirma que “o conhecimento da variabilidade é um 

pré-requisito para o monitoramento”. 

A variação natural pode ser grande, difícil de relacionar com causas 

particulares, e de quantificar adequadamente. Consequentemente é difícil 

estabelecer a extensão precisa e duração do dano ambiental causado por um 

tensor (por exemplo, um vazamento) e distingui-la da variação natural (Hiscock, 

1985; Dicks, 1999). Para lidar com estas diversas e intensas fontes de variação, o 

planejamento e delineamento amostral do projeto, e a escolha dos métodos de 

análise dos dados são cruciais (GESAMP, 1994).  

Nos últimos anos tem se intensificado a busca de métodos apropriados 

para a avaliação dos efeitos da contaminação sobre a estrutura e função das 

comunidades aquáticas, que permitam separar os efeitos da variabilidade natural 

dos efeitos dos contaminantes. Um dos principais problemas que prejudicam esta 

distinção é o planejamento e uso de métodos de amostragem deficientes 

(Connell, 1972). 

Em projetos de monitoramento, especial cuidado deve ser tomado na 

definição da malha de amostragem, na escolha dos parâmetros a serem medidos, 

na replicação de amostras e na definição de controles espaciais e temporais 

(Connel, 1972; Krebs, 1989; Green, 1979). 

Para a adequada avaliação dos efeitos gerados por um impacto, é 

fundamental o conhecimento prévio do ecossistema. Neste sentido, apenas com 

uma adequada caracterização da estrutura natural do ecossistema é possível 

inferir sobre alterações de origem antrópica. Assim, o produto deste trabalho é 

uma detalhada descrição biológica da comunidade na região de interesse, para 

que estas informações possam ser utilizadas na avaliação dos impactos 
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ecológicos gerados por derrames de petróleo na área de ação direta do Terminal 

Petrolífero Almirante Barroso (TEBAR-DTCS2 ) no Canal de São Sebastião.  

De novembro de 1992 a abril de 1996, 17 costões rochosos (sete 

localizados no continente e dez em Ilhabela), foram avaliados, em 15 campanhas 

de amostragem (e uma campanha preliminar). O monitoramento abordou três 

aspectos principais:  

1. Descrição da composição das comunidades, objetivando, através da 

elaboração de um inventário das espécies presentes, estabelecer o potencial 

biológico quanto à riqueza em espécies de cada costão monitorado, bem como 

avaliar variações espaciais e temporais na composição e riqueza das 

comunidades.  

 2. Descrição quantitativa das populações animais dominantes, uma vez que estas 

constituem as espécies mais abundantes dos costões na região, naturalmente 

importantes na estruturação espacial de toda a comunidade. Impactos gerados 

sobre estas espécies, refletirão  em toda a comunidade local, daí a grande 

importância dessas populações  em programas de monitoramento.  

 3. Avaliação da estrutura vertical (padrão de zonação) das comunidades, visando 

descrever alterações espaciais e temporais relacionadas tanto a fatores naturais 

quanto àqueles provocados por vazamentos de óleo. 

O desenho amostral utilizado, bem como as estratégias de análise dos 

dados,  foram empregados buscando viabilizar a investigação das dimensões dos  

impactos ecológicos causados, refletidos em parâmetros importantes como 

densidade, riqueza, composição específica e padrão de zonação, e considerando 

as flutuações sazonais e espaciais nas comunidades de costões rochosos. 

O monitoramento gerou uma relevante quantidade de dados sobre a 

estrutura e dinâmica dos costões rochosos da região do Canal de São Sebastião, 

                                            
2 DTCS – Dutos e Terminais do Centro- Sul – São Paulo 
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os quais estão aqui disponibilizados. No entanto, o presente trabalho se 

concentrou essencialmente na descrição comparativa dos costões, orientando os 

resultados e discussões para diagnósticos e avaliações de impactos, objetos 

principais do monitoramento realizado pela CETESB.  

O monitoramento biológico dos costões foi complementado com uma 

extensa rede de monitoramento químico, iniciado em 1993, para avaliação dos 

níveis de contaminação da água e sedimento por hidrocarbonetos em 15 pontos 

contíguos aos costões. Em 1995 foi também iniciado o monitoramento 

ecotoxicológico nos pontos do monitoramento, totalizando 3 campanhas de coleta 

de água e 1 campanha para análise de sedimentos. Estes dados foram obtidos 

com o propósito de dar suporte às avaliações de impacto de futuros vazamentos, 

contemplando dados químicos e toxicológicos integradamente com os dados 

biológicos obtidos nos costões. Os resultados das análises químicas e 

toxicológicas, não apresentados no presente trabalho, podem ser obtidos em 

CETESB, (1995) e Zanardi et al. (1999). 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivos: 

 

� Caracterizar as comunidades de 17 costões rochosos na região do Canal 

de São Sebastião, quanto à composição e riqueza de macrofauna e 

macroalgas, aos padrões quantitativos das espécies animais sésseis 

dominantes e à zonação vertical, ao longo de quatro anos de amostragem 

(1993-1996). 

 

� Investigar e descrever a existência de gradientes e grupos tipológicos, bem 

como as variações sazonais, nas espécies animais sésseis dominantes, e 

na riqueza e composição de espécies, ao longo dos quatro anos de 

amostragem; 

 

� Caracterizar abióticamente os costões e identificar as variáveis ambientais 

mais relevantes para a estruturação das comunidades na região de estudo; 

 

� Propor metodologias de análise que possam ser utilizadas como 

ferramentas para avaliação de impactos e interpretação ecológica dos 

resultados obtidos no monitoramento dos costões rochosos. 

� Disponibilizar estes dados para a avaliação dos impactos gerados por 

derrames de óleo nas comunidades biológicas de costões rochosos 

entremarés e para futuros programas de monitoramento na região de São 

Sebastião, e como uma contribuição ao conhecimento dos costões 

rochosos entremarés do estado de São Paulo. 
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3. ASPECTOS ECOLÓGICOS DOS COSTÕES ROCHOSOS 

Como subsidio técnico sobre os temas tratados no presente trabalho, 

serão aqui abordados de forma geral e sucinta aspectos relevantes sobre a 

ecologia dos costões rochosos e sobre o comportamento, os efeitos e 

conseqüências dos vazamentos de óleo nesses ambientes. Esta compilação tem 

o objetivo de oferecer um suporte teórico ao monitoramento, especialmente para 

quando os dados forem utilizados para avaliar possíveis efeitos de futuros 

vazamentos de óleo na região de estudo. 

Costões rochosos são afloramentos de rochas cristalinas na linha do mar, 

sujeitos à ação das ondas, correntes e ventos, podendo apresentar diferentes 

configurações como falésias, matacões e costões amplos e contínuos.  

Integrantes da zona 

costeira entremarés, os costões 

rochosos são ambientes de 

transição, permanentemente 

sujeitos a alterações do nível do 

mar. Com isso, nos pontos mais 

altos dos costões prevalecem 

condições ambientais 

(temperatura, dessecação, etc.), 

consideravelmente diferentes 

daquelas que ocorrem nos níveis 

mais próximos da água, nos 

limites inferiores da zona 

entremarés. 

Os costões rochosos são 

comunidade animal e vegetal, distr

gradiente ambiental, que represent

(Underwood, 2000). O substrato duro
Figura 1 - Costão de Castelhanos - Ilhabela
 

habitados por uma variada e complexa 

ibuída ao longo de um intenso e abrupto 

am diversos grupos funcionais ou guildas 

 favorece a fixação de larvas e esporos de 
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diversas espécies de invertebrados e de macroalgas, adaptados ao estresse típico 

desta zona de transição. Organismos sésseis, muitas vezes abundantes nos 

costões, fornecem abrigo e proteção para uma grande variedade de animais, 

servindo também como substrato para a fixação de epibiontes. As macroalgas 

também abrigam uma rica comunidade animal e de epífitas, denominada 

comunidade fital. Conseqüentemente, com toda esta diversidade, é possível 

encontrar mais de uma centena de espécies em um único costão entremarés. 

O grau de umidade ao longo das diferentes alturas nos costões talvez seja 

o principal fator limitante para a biota de costão, e está diretamente relacionado 

com a quantidade e intensidade de ondas e com o regime de marés (Lewis, 

1968). Nos locais onde predomina o regime semidiurno, há duas preamares e 

duas baixa-mares a cada 24 horas. 

Já nos locais com predomínio de 

marés diurnas, o intervalo entre 

dois preamares ou entre duas 

baixa-mares é de 24 horas. Para a 

comunidade biológica estas 

diferenças são relevantes pois os 

organismos podem permanecer 

expostos ao ar por longos períodos 

de tempo. 

 

m

ár

do

gr

in

 
Figura 2 - biota de costão - Caraguatatuba
 

Além do regime diurno ou semidiurno, a variação na amplitude vertical da 

aré é também fundamental. Durante baixa-mares de sizígia, principalmente, 

eas maiores dos costões ficam emersas e por períodos mais longos de tempo 

 que nos períodos de quadratura. Considerando estes fatores, observa-se um 

adiente vertical de umidade onde, à medida que se avança aos níveis mais 

feriores, a dessecação passa a ser paulatinamente menor, até os níveis 
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próximos à água, onde os organismos ficam emersos apenas em circunstâncias 

muito particulares de maré baixa.  

Lewis (1968) definiu a importância do hidrodinamismo na ecologia de 

costões, uma vez que interfere nas condições químicas e físicas da água, bem 

como nos processos biológicos como alimentação e reprodução. Durante os 

períodos de baixa-mar, a comunidade fica exposta ao ar e submetida a variações 

de temperatura, dessecação, aumento ou redução da concentração salina 

corpórea (pela evaporação ou diluição dos fluidos do corpo com a chuva), 

redução na disponibilidade de oxigênio e nutrientes e acúmulo de excretas.  

De modo geral os organismos habitantes da zona entremarés são 

eurihalinos e euritérmicos, adaptações importantes para a sua sobrevivência em 

uma região com intensa variação de temperatura e sujeitas a longos períodos de 

dessecação e insolação. 

Devido a estas condições ambientais, distintas ao longo do gradiente 

vertical do costão, observa-se que diferentes níveis são ocupados por espécies 

típicas de animais e/ou plantas, cada qual com suas maiores abundâncias dentro 

de uma zona particular do 

entremarés, onde as condições 

ambientais e também bióticas 

são mais favoráveis a cada 

uma delas. Esta distribuição 

dos organismos em faixas,  

denominada zonação, é talvez 

o aspecto mais conspícuo da 

comunidade de costão rochoso. 

No entanto, a intensidade desta 

zonação varia 

Figura 3 - zonação em  Caraguatatuba 
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consideravelmente, e está relacionada com características intrínsecas do 

ambiente (hidrodinamismo, declividade da rocha) e das próprias espécies 

(Stephenson & Stephenson, 1972; Connell, 1972). 

A despeito da heterogeneidade física e das variações temporais 

características destes ambientes, alguns táxons são tipicamente encontrados em 

zonas específicas do costão, resultado das suas adaptações ao ambiente e das 

habilidades competitivas em relação aos outros componentes da comunidade. 

Stephenson & Stephenson (1949) propuseram uma classificação dos 

ambientes entremarés de costões rochosos a qual pode ser utilizada para 

descrever a zonação das espécies ou grupos animais e vegetais que ocorrem 

nestes ambientes. Dessa forma, reconhecem-se três zonas principais:  

− supralitoral - recebe apenas os borrifos das ondas e marés excepcionalmente 

altas;  

− médiolitoral - área sob ação direta das marés enchentes e vazantes. O 

médiolitoral superior é delimitado pela franja∗   do supralitoral, e o médiolitoral 

inferior é delimitado pela franja do infralitoral;  

− Infralitoral - área normalmente submersa, que só fica emersa em marés 

excepcionalmente baixas.  

Como dito anteriormente, a largura de cada uma destas faixas ao longo 

dos costões está intimamente relacionada com o declive da rocha e o regime de 

ondas atuantes no local. Em situações onde os costões recebem maior energia de 

ondas (costões expostos), a largura de cada uma das zonas, e das faixas 

ocupadas, tende a aumentar devido ao maior alcance das ondas em pontos mais 

elevados da rocha (Lewis, 1968; Oliveira et al., 1976). Contrariamente, costões 

abrigados da ação das ondas, apresentam faixas ocupadas mais estreitas devido 

à baixa intensidade hidrodinâmica e menor umidade na região superior.  

                                            
∗  Franja – linha de transição nos limites superior e inferior da zona entremarés. 
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Costões verticais (com declive elevado) têm faixas ocupadas estreitas se 

comparados aos costões pouco inclinados, com declividades suaves. Nestes 

últimos, pequenas variações no nível de maré atingem extensões bem maiores de 

rocha, favorecendo maior dispersão da comunidade (Oliveira et al., 1976; 

Stephenson et al., 1972; Lewis, 1968).  A inclinação do costão é um aspecto 

essencial na estruturação da comunidade uma vez que também vai influenciar  a 

composição da comunidade e a densidade das populações. Segundo Menge 

(1976), a abundância relativa de cada espécie varia de acordo com o ângulo de 

inclinação do costão. 

F

 

Figura 4 - Praia Brava – São Sebastião - declive elevado
 

 

 

 igura 5 – Costão de Guaecá –  São Sebastião - declive 
suave 
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Ainda com relação à zonação, faixas com distribuição bem marcada, com 

substituição abrupta de espécies no perfil vertical, podem ocorrer como resultado 

de interações competitivas (Dayton, 1971; Connel, 1972), ou devido a condições 

de declividade elevada da rocha, fazendo com que o gradiente de estresse 

ambiental seja mais abrupto. 

O hidrodinamismo, compreendido como o grau de movimentação das 

águas, atua também como um fator controlador no grau de diversidade bem como 

na composição de espécies dos costões. Ambientes com forte embate de ondas 

dificultam ou inviabilizam a instalação de esporos e larvas de diversas espécies 

(Lewis, 1968; Oliveira-Filho & Mayal, 1976). Neste caso, apenas aquelas mais 

adaptadas conseguem assentar e colonizar o ambiente. Por outro lado, certas 

condições não normais de mares 

agitados, ocasionam 

perturbações naturais nas 

comunidades, desalojando 

frações de determinada 

população do substrato. Este 

processo gera espaços livres ou 

clareiras, que podem ser 

colonizadas por outras espécies 

o que faz aumentar a diversidade 

local (Sousa, 1979 a, b). 

 

Em costões abrigados, devido ao reduzido estresse físico, há maior 

chance das espécies mais frágeis e delicadas se instalarem (Oliveira-Filho & 

Mayal, op. cit). Por outro lado, nestes locais espera-se uma maior pressão de 

competição e predação uma vez que os recursos disponíveis são aproveitados 

por um número maior de espécies. As maiores diversidades tendem a ocorrer em 

locais com um grau intermediário de hidrodinamismo, onde as condições 

Figura 6 - costão batido
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extremas de estresse físico e as pressões biológicas de predação e competição 

são atenuadas. 

Um aspecto claro na zonação vertical é a existência de um gradiente 

vertical de riqueza e diversidade, com o aumento progressivo no número de 

espécies do supralitoral para o infralitoral, o que é perfeitamente explicável uma 

vez que os tensores ambientais são bem mais amenos nas porções inferiores da 

rocha, permitindo a coexistência de espécies mais sensíveis. Por outro lado, as 

interações ecológicas, como predação e competição interespecífica pelo espaço 

são mais intensas nestas áreas (Connell, 1972; Stephenson et al., 1972; 

Lubchenco et al., 1984). 

Mais recentemente, Underwood (2000) discute que o padrão estrutural 

heterogêneo e dinâmico freqüentemente encontrado (patch dynamics) é resultado 

de respostas a “misturas” de perturbações, fatores físicos e biológicos, como 

predação, competição e eventos relacionados ao recrutamento. 

A configuração do substrato é também de elevada importância. Costões 

com presença de refúgios (fissuras, depressões, fendas, locas de ouriços, etc.) e 

heterogeneidades físicas 

tendem a apresentar 

comunidades mais ricas em 

espécies. Estes refúgios 

constituem microhabitats onde 

espécies vulneráveis a 

estresses físicos ou mesmo  

pressões bióticas (predação), 

ficam protegidas, assegurando 

a manutenção de suas 

populações (Connell, 1972; 

Sutherland, 1987). Além disso, 

as fendas e irregularidades na 
Figura 7 - Costão de Barequeçaba – muitos refúgios 
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rocha permitem aos organismos expandir seus limites superiores a níveis mais 

elevados que os normais (Menge, 1976). A variabilidade do ambiente físico é 

fundamental por viabilizar a biodiversidade da comunidade (Legendre & Fortin, 

1989). Por se tratar de um substrato duro, os organismos presentes em costões 

apresentam adaptações para fixação e adesão à rocha (Mann & Clark., 1978). 

Estas devem ser bastante efetivas a ponto de torná-los estáveis o suficiente para 

não se desprenderem quando sob efeito das ondas e correntes. Desta forma, 

cirripédios (cracas), após a instalação no costão como larvas, secretam uma 

carapaça calcária que envolve todo o corpo, “cimentando” o organismo à rocha. 

Bivalves, como mexilhões, prendem-se ao substrato através do bisso, estrutura 

composta por filamentos córneos secretados por glândulas especiais. Outros 

bivalves como Crassostrea e Chama, “cimentam” uma de suas valvas (conchas) 

ao substrato. Muitos gastrópodos da fauna vágil como os patelídeos (Fissurela, 

Collisella e Siphonaria), apresentam um pé muscular expandido que propicia a 

sua eficiente fixação ao substrato. Aspectos morfológicos como cor, tamanho e 

formato do corpo, carapaças e conchas estão também relacionados com 

adaptações às diferentes demandas do ambiente físico dos costões. 

A despeito de suas adaptações, a comunidade está exposta 

constantemente a perturbações que a tornam consideravelmente instável 

temporal e espacialmente. Resultado direto desta instabilidade é o elevado grau 

de heterogeneidade estrutural encontrado nos costões. As clareiras geradas pelo 

embate das ondas e pela predação favorecem o aparecimento de espécies mais 

raras, ou menos competitivas, além de estarem continuamente gerando um 

processo de sucessão local (Sousa, 1979 a). Assim, em um costão podem haver 

diversas clareiras, de tamanhos variados, em diferentes estágios de sucessão 

ecológica (Sousa, 1984).  

As variações sazonais também podem causar modificações consideráveis 

na comunidade. Uma vez que a competição por espaço é um fator determinante 

nestes ambientes, a redução ou desaparecimento de uma população em uma 

época do ano (devido, por exemplo, à variação na temperatura), pode causar 
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modificações estruturais na comunidade, com a ocupação da área disponível por 

uma espécie colonizadora primária (early species), implicando em um novo 

processo de sucessão. Este processo foi observado, por exemplo, com as 

populações de mexilhões (Brachidontes solisianus ) na praia de Barequeçaba, em 

São Sebastião (Lopes et al., 1991; Milanelli, 1994). 

Os grupos animais mais comuns nos costões rochosos entremarés são os 

Crustacea (Cirripedia, Brachyura, Anomura, Isopoda), Mollusca (Gastropoda, 

Bivalvia), além de Polychaeta, Porifera, Ascidiacea, Echinodermata, Cnidaria 

(Anthozoa, Hydrozoa, Scyphozoa) e Bryozoa. Acompanhando a comunidade 

algal, formada por dezenas de espécies de Chlorophyta, Phaeophyta e 

Rhodophyta, a comunidade fital é representada por espécies geralmente 

pequenas, e muitas vezes pertencentes a grupos mais raros, além dos Mollusca e 

Polychaeta dominantes. São encontrados também Platyhelminthes (Turbellaria), 

Nemertinea, Sipuncula, Pycnogonida, e outros representantes dos Crustacea-

Peracarida. 

Os padrões estruturais destas comunidades de costões são bastante 

variáveis, principalmente de acordo com o grau de hidrodinamismo local (costões 

batidos e abrigados) (Oliveira et al., 1976). No entanto, de modo geral, a zonação 

nos costões do litoral norte do estado de São Paulo, segue basicamente os 

seguintes padrões verticais gerais (do supra para o infralitoral): 

zona supralitoral: Zona normalmente com pouca umidade. Colonizada 

basicamente pelo gastrópode Nodilittorina lineolata microalgas  e líquens. A faixa 

ocupada pode variar de acordo com as condições da área de spray (borrifo das 

ondas). As litorinas podem subir ou descer nesta faixa de acordo com o nível da 

maré, temperatura e umidade. 

franja supralitoral:  Predomínio de populações de Littoraria e Nodilittorina, cuja 

densidade varia de acordo com as condições do costão (principalmente 

hidrodinamismo e declividade). Aparecem alguns indivíduos de Chthamalus 

(Crustacea / Cirripedia), distribuídos de forma esparsa. 
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zona médiolitoral: na parte superior desta zona, há normalmente a presença 

massiva de Chthamalus sp. (predominantemente C. bisinuatus, mas também C. 

proteus);  Nesta área, Nodilittorina pode ocorrer em grande quantidade, associada 

a Chthamalus, cuja presença reduz a severidade ambiental local, aumentando a 

rugosidade do substrato e mantendo níveis maiores de umidade. Na parte média 

desta zona, há comumente a presença de mexilhões (Brachidontes darwinianus e 

principalmente B. solisianus). Em ambientes abrigados e regiões estuarinas a 

ostra Crassostrea rhizophorae  pode ocorrer em densidades consideráveis. Em 

alguns pontos medianamente batidos pelas ondas aparecem colônias do 

poliqueta Phragmatopoma (P. caudata) o qual utiliza as partículas de areia em 

suspensão na construção dos tubos da colônia, criando por vezes extensos 

biorecifes. Na parte inferior do médiolitoral, a presença de Tetraclita stalactifera é 

comum, às vezes co-ocorrendo com populações menos densas de 

Phragmatopoma, Balanus, Crassostrea e Brachidontes. O mexilhão Perna perna 

também aparece freqüentemente, mas com densidades populacionais variadas 

nos costões da região, onde se instalam na faixa abaixo e contígua de 

Brachidontes. Nesta área, aparecem populações de Pachygrapsus transversus 

(Crustacea Decapoda) coabitando com o isopoda Ligia exotica (em costões mais 

abrigados), ambos com elevada capacidade de mobilidade. Ligia e Pachygrapsus 

podem ocorrem também em níveis mais acima no costão, especialmente durante 

a noite.  

Nas regiões médias e inferiores do médiolitoral, encontram-se também 

espécies de predadores carnívoros (principalmente Stramonita haemastoma e 

Leucozonia nassa) e de herbívoros (Siphonaria hispida, Fissurella clenchi, 

Collisella subrugosa, entre outras). Fissurela tende a ocorrer normalmente abaixo 

de Collisella e Siphonaria (pulmonados). Aqui podem aparecer populações mais 

densas de cracas do gênero Balanus (como B. anfitrite, B. trigonus) e 

Megabalanus (M. coccopoma). Algas são muito comuns nesta faixa, destacando-

se as algas vermelhas, com maior variedade de espécies, seguidas pelas algas 

verdes e pardas. Entre os táxons de algas  mais freqüentes na região estão: 
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Gelidium, Ectocarpaceae, Ulva, Porphyra, Padina, Colpomenia, Sargassum, 

Centroceras, Bostrychia, Caulerpa, Jania, Gigartina, Acanthophora e Laurencia. 

Os ouriços mais comuns nesta região são Lythechinus variegatus (em locais mais 

abrigados e próximos do sedimento) e Echinometra lucunter (espécie  mais 

abundante), comumente associado a bancos de algas vermelhas calcárias. É 

possível encontrar também Arbacia lixula, mas em menores densidades, em 

costões com águas calmas. Em diversos costões, encontra-se uma grande 

variedade de esponjas, ascidias e briozoários coloniais em meio a bancos de 

algas e especialmente em fendas e refúgios das rochas, protegidos da insolação 

direta. Holotúrias podem ser facilmente vistas em fendas de rochas ou na base 

dos costões próximas da areia, em regiões abrigadas. 

zona infralitoral: Permanentemente submersa, caracterizada pela presença de 

diversas espécies de macroalgas, ouriços-do-mar, estrelas do mar, anêmonas, 

hidrozoários e outros táxons mais raros e ocasionais. Em situações extremas de 

baixa-mar, a franja do infralitoral pode ser exposta, mostrando nitidamente a sua 

maior riqueza em espécies. 

Considerando aspectos da estrutura de comunidade, trabalhos realizados na 

região tem sido importantes para o conhecimento destes padrões, os quais 

certamente se ajustam a peculiaridades de cada localidade. Como exemplo, 

pode-se citar as descrições feitas por Borges (1996) e Borges & Rosso (1998) na 

Praia da Tatuíra (São Sebastião); Osse (1995) na praia da Fortaleza, Ubatuba e 

Gouveia et al. (1988), na Ponta do Baleeiro (São Sebastião), entre muitos outros. 

Diversos trabalhos foram também realizados na CETESB na investigação da 

estrutura das comunidades de costão no litoral norte (entre eles, Johnscher-

Fornasaro & Quarentei, 1983; Johnscher-Fornasaro, 1994; Johnscher-Fornasaro 

et al., 1986, 1989, 1990; Kadekaru et al. 1987; Lopes et al., 1994). Como se pode 

observar nesta breve descrição, a complexidade e heterogeneidade intrínsecas 

dos costões são aspectos extremamente importantes a se considerar, 

especialmente  quando se pretende descrever sua estrutura e, mais ainda, 
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quando se busca avaliar efeitos gerados por estresse antrópico, como 

vazamentos de óleo nestes ambientes. 
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4. VAZAMENTOS DE ÓLEO NA ZONA COSTEIRA – ASPECTOS 

ECOLÓGICOS 

Nos anos 80, cerca de 60 milhões de barris (9,54 bilhões de litros) de 

petróleo eram produzidos diariamente no mundo (Cairns et al., 1984). Deste total, 

cerca de seis milhões de toneladas de petróleo eram lançados no mar 

anualmente, sendo 3,37 milhões de toneladas por atividades ligadas ao transporte 

marítimo, cujas maiores contribuições são provenientes de acidentes com navios 

e/ou operações em terminais (Connell et al., 1992; Weber, 1996). 

Considerando as estatísticas atuais, observa-se que o número de 

acidentes e o volume de óleo lançado no mar têm diminuído ao longo do tempo 

(GESAMP, 1993, 2001). Por outro lado, observamos atualmente um aumento na 

produção de petróleo e na demanda mundial deste produto (10,8 bilhões de litros 

de petróleo são consumidos diariamente).  

 
Figura 8 – Principais rotas de transporte de petróleo nos oceanos 
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Atualmente a área total envolvida com extração de petróleo no planeta é 

de cerca de 1.000 Km2 e,  a cada momento, cerca de 31,5 bilhões de galões 

(119,7 bilhões de litros) estão sendo transportados pelos oceanos (Osir, 2001). 

Apesar dos significativos avanços e melhorias implementados nas 

atividades de exploração, transporte e armazenamento de petróleo, a freqüência 

de acidentes ainda é relevante. A cada ano, cerca de 2,5 milhões de toneladas 

foram lançadas no oceano na última década (Gesamp, 1993; Etkin, 1998).  Esta 

tendência de redução nos vazamentos pode ser confirmada na estatística 

apresentada no gráfico abaixo pela ITOPF (International Tanker Owners 

Federation). 

 

Figura 9 – Número de vazamentos por ano e médias por década, entre 1970 e 

2000 (segundo ITOPF – www.itopf.com ) 

http://www.itopf.com/
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A grande maioria dos derrames ocorre próxima da costa, sendo que 

quantidades expressivas de óleo freqüentemente atingem áreas de pequena 

profundidade, e ambientalmente sensíveis, sob os domínios da plataforma 

continental (região nerítica), chegando muitas vezes a ambientes costeiros 

entremarés como praias, costões, manguezais, marismas e recifes de coral. 

Casos históricos confirmam esta tendência, uma vez que por ocasião de grandes 

derrames como "Torrey Canyon" 

(18/03/67, Inglaterra, 119.000 ton.), 

"Amoco Cadiz" (16/03/78, França, 

230.000 ton),  "Exxon Valdez" 

(24/03/89 Alasca, 40.000 ton.), e 

mais recentemente “Erika” 

(12/12/1999, França, 19 800 ton.), e 

Prestige (Espanha, 2002), centenas 

de quilômetros de costa foram 

atingidas. 

 

A maioria dos acidentes registrados no Brasil concentra-se na região 

sudeste, onde se encontram os maiores terminais petrolíferos e movimentação de 

cargas. O Terminal Almirante Barroso (TEBAR/DTCS) da PETROBRAS, 

localizado no Canal de São Sebastião, município de São Sebastião, região norte 

do litoral paulista, é o mais importante dos terminais brasileiros. Inaugurado em 

1969, serve como receptor e entreposto de petróleo e derivados. O terminal 

recebe, armazena e transfere, através de oleodutos, petróleo para posterior 

tratamento nas refinarias de Cubatão, Capuava, Paulínea e São José dos 

Campos sendo responsável pela movimentação de aproximadamente 50% do 

petróleo utilizado no país. O Terminal recebe em média 60 navios por mês, com 

tonelagem média de 160 mil toneladas, movimentando cerca de quatro milhões de 

toneladas / mês. Seus 41 tanques de armazenamento representam a maior 

tancagem entre todos os terminais da PETROBRAS (Neiva, 1993; Gazeta 

 

Figura 10 – Vazamento do navio Prestige 
Espanha, 2002 
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Mercantil, 2002). Cerca de 90 % do petróleo recebido vem da Bacia de Campos, e 

10 % do Golfo Pérsico e Argentina. 

Devido ao intenso tráfego de petroleiros, e devido às atividades de carga 

e descarga de petróleo, a região do Canal de São Sebastião é altamente 

susceptível à contaminação por óleo. Considerando todos os tipos de fontes 

(navios, dutos, etc.), no período de 1974 a 2000, foram registrados no litoral norte 

do Estado de São Paulo, 232 derrames de óleo (Poffo et al. 1996; Poffo et al. 

2001; CADAC3). De 292 vazamentos gerados apenas no transporte marítimo em 

todo o Estado, 52 % (151 acidentes) ocorreram no litoral norte, entre 1978 e 2002. 

Entre os principais derrames ocorridos na região destacam-se: "Brazilian 

Marina" (03/78 - 6.000 ton); "World Gala" (03/81 - 200 ton), "Marina" (03/85 - 

2.500 ton), "Penelope" (07/89 - 280 ton), "Katina" (08/91 - 60 ton) “Tebar V” (1994 

– 2.500 ton.). (Lopes et al., 1996; Poffo, 2000; Página CETESB de Emergências 

químicashttp://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/acidentes/vazamento/acidentes/acidentes.asp). 

Os ambientes costeiros do Canal de São Sebastião são susceptíveis a 

estes derrames, sendo freqüentemente contaminados nestes acidentes. Até 1996, 

as praias localizadas no Canal já foram atingidas por pelo menos 241 vezes, e as 

externas a ele, por 71 vezes, (Poffo et al. 1996). Costões rochosos, os ambientes 

mais conspícuos da área do Canal, são também freqüentemente atingidos por 

óleo, como ocorreu nos acidentes com os navios "World Gala", "Penelope", e 

"Katina" (CETESB 1991a; 1991b), entre muitos outros.  

Nos últimos anos, observa-se também uma tendência a redução na 

freqüência dos vazamentos na região (Gazeta Mercantil, 2002), como mostra o 

gráfico obtido no Cadastro de Acidentes Ambientais da Cetesb. Atribui-se esta 

redução, especialmente nos grandes acidentes, a uma melhor preparação e 

cuidado estabelecidos nas atividades da PETROBRAS, derivados da implantação 

de Planos de Gerenciamento de Risco. Observa-se também uma preocupação 

crescente com a preparação para resposta e combate, inclusive envolvendo-se a 

http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/acidentes/vazamento/acidentes/acidentes.asp
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população local em treinamentos, atendendo às novas demandas legais. A Lei do 

Óleo (Lei Federal 9966) e as novas resoluções CONAMA (planos de contingência 

individual, Planos de Área, cartas S A O) estão sendo decisivas para direcionar e 

estimular estes avanços, especialmente após o grave vazamento ocorrido em 

2000 na Baía da Guanabara - RJ. Para a Petrobrás, este evento foi um marco que 

gerou profundas mudanças no campo preventivo e corretivo de suas atividades. 

 

Figura 11 - Número de vazamentos no litoral norte paulista, entre 1978 e 2002 
(CADAC, 2003). 

 

Comportamento do óleo no mar 

Para se entender as conseqüências de um vazamento de óleo no 

ambiente marinho é importante conhecer os processos atuantes quando o óleo 

está no oceano. Uma vez presente no mar, o petróleo sofre alterações resultantes 

de processos físicos, químicos e biológicos, designados pelo termo intemperismo. 

Estes processos acarretam na alteração das características do óleo, 

determinando seu destino no ambiente. 

 

                                                                                                                                     
3 CADAC – Cadastro de Acidentes Ambientais da CETESB 
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Imediatamente após um derrame, um primeiro e mais significativo 

processo participante na degradação do óleo é o espalhamento, especialmente 

nas 10 primeiras horas (Wheeler, 1978). O espalhamento depende do tipo de óleo 

(óleos viscosos e densos apresentam uma taxa de espalhamento mais lenta e 

menor) e das condições climáticas atuantes (ventos e correntes auxiliam a taxa de 

espalhamento) (ITOPF, 1987). Fatores importantes para este processo são a 

gravitação, tensão superficial, inércia e fricção, nas interações óleo- água-ar. 

 
Figura 12 – vazamento de óleo no navio Prestige – Espanha, 11 / 2002 

Um segundo processo também importante, e que depende principalmente 

do tipo de óleo, é a evaporação, que é a transferência de hidrocarbonetos 

presentes no óleo para a fase gasosa. Óleos leves, os quais são constituídos por 

grande quantidade de compostos de baixo peso molecular, têm baixo ponto de 

ebulição. Para estes tipos de óleo, a evaporação é um processo muito efetivo. Em 

derrames de óleos leves, mais de 40% do produto podem evaporar ao longo do 

primeiro dia de intemperismo (ITOPF4, 1987; NOAA5, 2002). No vazamento do 

Exxon Valdez, evaporaram cerca de 30 % do volume e no Amoco Cadiz, 40 % 

(Kingston, 2002). A taxa de espalhamento e as condições climáticas e 

oceanográficas também influenciam este processo (Wheeler, 1978). Segundo 

este autor, as alterações nas propriedades físicas do óleo, resultantes da 

                                            
4 ITOPF – International Tanker Owners Pollution Federation 
5 NOAA – United States National Oceanic and Atmospheric Administration 
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evaporação dos Hidrocarbonetos voláteis, inibem o espalhamento e a difusão do 

óleo remanescente no mar. 

A dissolução é a transferência de massa de hidrocarbonetos do petróleo 

para a coluna d'água. A taxa e a extensão do processo de dissolução dependem 

da composição do óleo, da taxa de espalhamento, da temperatura e turbulência 

da água e do grau de dispersão do óleo na coluna d'água. De modo geral, menos 

de 1 % do volume do óleo é dissolvido (Kingston, 2002). No entanto, a fração 

solúvel é a mais tóxica. Os compostos pesados do óleo são pouco solúveis em 

água, ao passo que os compostos de baixo peso molecular, particularmente 

hidrocarbonetos aromáticos (como benzeno e tolueno, que representam em 

média 70 a 85 % dos aromáticos), são mais solúveis. Segundo NOAA (2002), os 

compostos aromáticos contribuem com 35 a 80 % da fração hidrossolúvel total 

(FHS). A solubilidade máxima do benzeno (composto aromático mais solúvel) na 

água é de 100.000 ppm, bem menor que a do metanol, por exemplo, (1.000.000 

ppm6) (Cole, 1994). 

Além do espalhamento, a dispersão é um processo que auxilia a 

dissolução do óleo no mar. Consta na formação de pequenas gotículas de óleo 

que permanecem em suspensão na 

coluna d'água. A dispersão é favorecida 

em condições de mar agitado, onde 

ondas e turbilhonamento agem sobre a 

mancha de óleo formando as gotículas. 

Este processo físico aumenta a 

superfície de contato do poluente com a 

água, favorecendo os processos de 

dissolução, sedimentação e 

biodegradação. 

 

                                            
6 1 ppm = 1 mg/L 

Figura 13 – mancha de óleo em processo de 
espalhamento e dispersão 
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A sedimentação ocorre principalmente pela adesão do óleo a partículas 

sólidas e matéria orgânica em suspensão, ocasionando a deposição do poluente 

no sedimento marinho. Em águas costeiras, as quais geralmente apresentam 

maior quantidade de material particulado em suspensão, em relação às águas 

oceânicas, o processo de sedimentação é mais efetivo (ITOPF, 1987). Pelotas 

fecais liberadas pelo zooplancton podem ser uma forma relevante de condução 

dos hidrocarbonetos para o fundo (Teal et al., 1984). A sedimentação pode se 

tornar um processo importante em algumas situações, como no acidente com o 

navio Braer, nas ilhas Shetland, onde 30.000 toneladas (35 % do total) de óleo 

sedimentaram a partir da adsorção em material em suspensão (Kingston, 2002). 

Sob certas condições ambientais, o óleo tende a absorver água formando 

emulsões água+óleo, através de um processo chamado emulsificação. Uma vez 

que estas emulsões são bastante viscosas, este processo retarda a degradação 

do óleo. A emulsificação é um processo irreversível, impedindo a dispersão, 

degradação e outros processos de 

intemperismo. Outro aspecto 

importante é que as emulsões, 

absorvendo grande quantidade de 

água, fazem com que o volume de 

poluente aumente em até quatro 

vezes (ITOPF, 1987). São 

conhecidas popularmente como 

mousse de chocolate. 

 

As moléculas de hidrocarbonetos também reagem com o oxigênio, 

quebrando-se em produtos solúveis ou persistentes. O efeito da oxidação sobre o 

volume de poluente derramado é pouco expressivo, se comparado ao efeito de 

outros processos (ITOPF, 1987). 

Figura 14 - óleo emulsificado em praia 
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A água do mar contém uma variedade de microorganismos capazes de 

utilizar o petróleo como fonte de carbono e energia. Micro e macroorganismos 

ingerem, metabolizam e utilizam o petróleo em seu metabolismo. Mesmo os 

hidrocarbonetos mais tóxicos, como os HPAs (Hidrocarbonetos Poliaromáticos), 

são suscetíveis a biodegradação (Cole, 1994; Harvey, 1998). Em um derrame de 

óleo, os processos biológicos de degradação passam a ter importância crescente 

a partir das 100 horas após o vazamento. Este processo, conhecido como 

biodegradação, é influenciado principalmente pela temperatura da água e pela 

disponibilidade de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo (Wheeler, 1978). 

Segundo o autor, já foram identificados mais de 28 gêneros de bactérias, 30 

gêneros de fungos e 12 gêneros de levedos capazes de degradar componentes 

do petróleo. 

Atualmente a biodegradação induzida de locais contaminados 

(bioremediação) está sendo bastante estudada como uma alternativa eficiente e 

viável para a recuperação de ambientes impactados. 

 
Figura 15 – processos de intemperismo do óleo no mar 

Fonte: CETESB – Mauro de Souza Teixeira 
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Os processos de espalhamento, evaporação, dispersão, emulsificação e 

dissolução são os mais importantes durante os estágios iniciais de um derrame. 

Por outro lado, a oxidação, sedimentação e biodegradação constituem processos 

que ocorrem mais tardiamente (ITOPF, 1987). No decorrer do tempo, as 

características originais do petróleo são alteradas pelos processos mencionados 

acima, tornando-o, como regra geral, menos tóxico e mais denso e insolúvel. 

Estas novas características são fundamentais na determinação do grau de 

impacto possível do poluente sobre as comunidades biológicas afetadas. 
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Figura 16 - Diferentes processos de intemperismo após um vazamento de óleo 

( 19 8)
 

o óleo nos organismos marinhos 

s duas vias principais nas quais o óleo causa impactos nos organismos 

 são o efeito físico resultante do recobrimento e o efeito químico, 

o à toxicidade dos compostos presentes (ITOPF, 2002; USCG7, 1999). 

 impactos observados são resultantes de um e/ou de outro efeito.  

                              
United States Coast Guard – responsável pelo combate a vazamentos de óleo no país. 



 31

É importante ressaltar que os efeitos não são excludentes, mas podem 

ocorrer simultaneamente em um vazamento de óleo. A diferença está centrada na 

combinação entre densidade/viscosidade e toxicidade do óleo vazado e sua 

variação com o tempo. Nos óleos de baixa densidade o efeito químico de 

toxicidade é predominante e nos óleos de alta densidade o efeito físico de 

recobrimento predomina. O intemperismo pode elevar a densidade/viscosidade de 

um óleo e ao mesmo tempo reduzir sua toxicidade. 

Efeito Físico: Óleos com maiores densidade e viscosidade são mais 

persistentes, especialmente aqueles agrupados nas classes IV e V (categorias 

que agrupam óleo e derivados de acordo com sua densidade). Isto significa que 

são mais resistentes ao intemperismo, principalmente ao espalhamento, 

dissolução e evaporação.  

O efeito mais sério deste tipo de óleo 

é o recobrimento físico dos animais e 

plantas impedindo que façam as 

trocas necessárias com o ambiente 

(ITOPF, 1985). Condições ambientais, 

especialmente as variações de 

temperatura, podem modificar as 

características do óleo, tornando-o 

mais fluido ou mais denso, e 

consequentemente interferindo no 

processo de recobrimento. 

 a
Figura 17 - recobrimento físico em matacões- ilhabel
 

Animais marinhos quando sob efeito de recobrimento físico sofrem uma 

série de impactos que freqüentemente levam os organismos à morte. O principal 

deles é a asfixia. O óleo recobre branquias e o tecido cutâneo (que em muitos 

invertebrados é utilizada na respiração), reduzindo, ou mesmo interrompendo, as 
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trocas gasosas com a água e com o ar (no caso dos animais que vivem na zona 

entremarés). 

O recobrimento físico altera a temperatura do corpo, especialmente nos 

organismos que vivem na zona entremarés e ficam expostos diretamente à 

insolação durante a baixa-mar. Impedimento das funções excretoras e 

reprodutivas, da absorção de água, e da locomoção, são outras conseqüências 

que podem levar o animal à morte. A limitação do deslocamento é um efeito 

especialmente importante do recobrimento físico, pois impede o animal de se 

afastar da área contaminada, ou mesmo de procurar alimento e se proteger de 

predadores (API8, 1985; Ganning et al., 1984; USCG, 1999). 

Nas plantas, além dos efeitos fisiológicos como impedimento na troca de 

fluidos e nutrientes com a água, há o efeito letal da redução / bloqueio da 

fotossíntese, uma vez que a 

absorção da luz é impedida 

pela presença do óleo 

recobrindo o tecido vegetal. 

O branqueamento dos 

tecidos pela perda da 

clorofila e outros pigmentos 

fotossintetizantes, e 

conseqüente morte do 

indivíduo, são efeitos 

observados em macroalgas 

marinhas após vazamentos 

de óleo. 
Figura 18 –  Recobrimento físico intenso em costão. 

Vazamento na Baía de Guanabara – 2000. 

                                            
8 API – American Petroleum Institute 
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A resistência ao recobrimento é bastante variável entre os diferentes 

grupos de organismos, havendo espécies que podem permanecer vivas por 

semanas ou meses, sob uma camada de óleo, e espécies que morrem pouco 

tempo após o contato (Cowell, 1971). 

Efeito Químico: Uma vez que os compostos mais tóxicos são os 

componentes mais solúveis e voláteis, o impacto químico é maior nos primeiros 

dias após o derramamento. Normalmente em poucos dias, a concentração de 

grande parte dos agentes de maior toxicidade já foi intensamente reduzida pelo 

intemperismo (evaporação, dissolução, etc) (Ganning, et al., 1984; ITOPF, 2002). 

Santelices et al. (1977) também indicaram que outros componentes do óleo  

possuem efeitos químicos, como 

os hidrocarbonetos saturados 

que possuem efeitos anestésicos 

e necrosantes. Os alcanos, 

popularmente conhecidos como 

as parafinas, os quais 

representam grande parte do 

óleo cru, podem causar efeito 

anestésicos e narcotizantes 

(Cole, 1994). 

 

 

O contato dos organismos com frações tóxicas do óleo pode levar à morte 

por intoxicação, especialmente associada aos compostos aromáticos. Entre os 

componentes mais tóxicos estão o benzeno, tolueno e xileno. Estas substâncias 

apresentam considerável solubilidade em água (especialmente o benzeno), o que 

torna os organismos marinhos mais vulneráveis uma vez que absorvem estes 

contaminantes pelos tecidos, brânquias, por ingestão direta da água ou de 

alimento contaminado. Os hidrocarbonetos de baixo peso molecular (C12 a C24) 

Figura 19 - efeito químico – mortalidade de cracas 
Baía de Guanabara - 2000 
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apresentam intenso efeito tóxico agudo, principalmente devido a sua elevada 

solubilidade e conseqüente biodisponibilidade (GESAMP, 1993; Cole, 1994).  

Um grupo especial dentro dos aromáticos, agrega os Hidrocarbonetos 

Policiclicos Aromáticos, conhecidos como HPA’s. Sabe-se que estes compostos, 

formados por múltiplos anéis de benzeno, são mais resistentes a biodegradação 

microbiológica, e bastante 

persistentes no ambiente 

(Harvey, 1998). São 

fortemente adsorvidos nos 

sedimentos, persistindo por 

muitos anos no ambiente. 

Alguns exemplos mais 

comuns de HPA’s presentes 

no petróleo e derivados são 

Naftaleno, Antraceno, 

Fenantreno e Benzopireno e 

seus vários isômeros. 
Figura 20 –  Derrame Katina  - São Sebastião 

  Impacto químico em ouriço (Echinometra lucunter). 

Os HPA’s são especialmente tóxicos e potencialmente carcinogênicos 

(Cole, 1994; Harvey, 1998). Segundo GESAMP (1991), há fortes evidências que 

os HPAs são capazes de causar câncer em peixes e moluscos. Sua atividade 

mutagênica está fortemente relacionada com o formato e estrutura molecular. A 

forma molecular dos isômeros dos HPAs, portanto, está diretamente relacionada 

com a atividade biológica e conseqüentemente com sua toxicidade (Donnelly, et 

al., 1998). HPAs são solúveis em solventes orgânicos, mas apresentam baixa 

solubilidade em água. De modo geral, quanto maior o peso molecular, mais baixa 

a solubilidade. 

Tumores em organismos marinhos, como moluscos, briozoários e algas, 

estão associados à contaminação por aromáticos / poliaromáticos (Johnston, 
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1976). Segundo EPA9 (www.epa.gov ), estudos com animais reportam alterações 

enzimaticas nas mucosas do trato gastrointestinal e aumento no peso do fígado, a 

partir da ingestão de PAHs (efeito agudo). Distúrbios no fígado, sistema imune, 

leucemia, câncer e tumores no pulmão e estômago são alguns dos efeitos 

reportados destes compostos. Os compostos aromáticos mais solúveis penetram 

na corrente sangüínea a partir da pele ou da ingestão, podendo ser filtrados pelo 

sistema excretor e eliminados na urina. Os aromáticos têm potencial capacidade 

de causar danos nas células sangüíneas, nos tecidos ósseos (medula óssea) e no 

sistema nervoso. Causam irritações e dermatite na pele, mucosas e olhos. 

A tendência destes compostos serem incorporados nos tecidos adiposos 

(gordurosos) (CAIRNS, 1984) e causarem danos em órgãos como fígado e rins de 

seres humanos é comprovada (Cole, 1994), podendo também afetar de forma 

análoga os tecidos de vertebrados marinhos após um derrame de óleo. 

Considerável conhecimento já existe sobre os efeitos dos hidrocarbonetos 

do petróleo no ser humano. No entanto, apesar dos estudos crescentes, pouca 

informação está disponível sobre os efeitos específicos destas substâncias nos 

organismos marinhos, especialmente após acidentes reais envolvendo vazamento 

de óleo no oceano. 

A toxicidade aguda (exposição em curto período de tempo, mas em 

elevadas concentrações) e a toxicidade crônica (exposição longa, e com baixas 

concentrações) geram respostas diferentes nos organismos e na comunidade 

como um todo. A tendência de se classificar uma situação como menos 

estressante que a outra deve ser considerada como muita cautela, pois as 

conseqüências destes impactos são resultantes de uma complexa variedade de 

interações e características do ambiente, dos organismos atingidos, e do próprio 

óleo. Da mesma forma, as respostas do ecossistema ao estresse são complexas 

e difíceis de serem interpretadas, podendo apresentar as maiores alterações 

meses ou anos após o vazamento. 

                                            
9 EPA – United States Environmental Protection Agency 

http://www.epa.gov/


 

 

36

Como conseqüência das duas vias principais de impacto (físico e químico) 

do óleo nos organismos, uma grande variedade de efeitos em escala populacional 

e ecossistêmica tem sido identificada. Alguns deles são apresentados a seguir: 

•  Variações intra e interespecíficas na intensidade do impacto 

A principal resposta ao impacto químico é a morte por intoxicação. No 

entanto, o nível de resposta ao contato com estas frações tóxicas varia entre as 

espécies. Existem condições onde o óleo é fatal para uma determinada espécie 

ou grupo de espécies e não gera qualquer impacto em outro. No entanto, de 

modo geral, a comunidade biológica presente nos ecossistemas costeiros é 

constituída de um pequeno número de espécies dominantes e resistentes 

(populações com elevada inércia ou de rápida recuperação). Portanto, 

individualmente, a maioria das espécies (as quais são quantitativamente menos 

importantes ou raras) tende a ser mais sensível ao estresse antrópico, e 

suscetíveis aos efeitos da contaminação química. 

Além das variações de sensibilidade interespecíficas, existem as 

variações intra-específicas, representadas pela sensibilidade diferenciada de 

acordo com os estágios de desenvolvimento dos indivíduos. Dessa forma, de 

modo geral, o efeito químico é mais intenso nas larvas, recrutas e jovens do que 

nos adultos da mesma espécie (Nelson, 1982; USCG, 1999). Por exemplo, larvas 

de cracas (Balanus sp.) são 100 vezes mais sensíveis ao óleo do que os adultos; 

larvas de lagostas em água com concentração de 0,1 ml de óleo por litro têm 100 

% de mortalidade (GESAMP, 1977).  

•  Perturbação nos processos reprodutivos 

 O petróleo pode reduzir a quantidade de ovos com sucesso de 

fertilização, o que causa conseqüente redução na quantidade da prole. Este efeito 

já foi observado em diversas espécies, entre elas, o mexilhão Mytilus e a ostra 

Crassostrea. Isto pode gerar efeitos em médio prazo na reposição de indivíduos 

das populações. Em ITOPF (1985), os autores não acreditam que um vazamento 
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de óleo possa interferir significativamente no processo de recrutamento  e no 

tamanho natural de populações, uma vez que , segundo eles, enormes 

quantidades de ovos são produzidos pelos organismos para suprir as perdas 

naturais por estresse ambiental e predação. Deve-se ressaltar porém que a 

quantidade de ovos e gametas varia intensamente, entre os vertebrados e 

invertebrados. Crustáceos Peracáridos e polvos são exemplos de organismos 

com baixo número de ovos e prole reduzida (características das espécies k 

estrategistas em geral). Portanto, os efeitos do óleo nos processos reprodutivos 

são extremamente variáveis e dependem principalmente das características da 

espécie, época do ano, e dimensões da região atingida.  

•  Perturbação na teia trófica do ecossistema 

Os organismos que habitam um ecossistema estão relacionados entre si 

através de diversas interações ecológicas. A predação é uma das mais 

importantes, a partir da qual os organismos consomem e são consumidos. Este 

aspecto é fundamental para o equilíbrio dinâmico do ecossistema e é 

representado pelas cadeias alimentares, também conhecidas como cadeias 

tróficas. As cadeias alimentares representam a transferencia de energia entre 

presas e predadores, desde o nível mais básico (produtores, representados pelas 

plantas), passando pelos herbívoros e carnívoros (Odum, 1983). Diversas cadeias 

alimentares estão presentes nas comunidades, compondo as teias tróficas, as 

quais são as estruturadoras fundamentais da dinâmica energética dos 

ecossistemas. 

Independentemente dos efeitos imediatos do óleo (recobrimento e 

intoxicação por contato direto), muitas espécies podem ser indiretamente afetadas 

através da perturbação da teia trófica, mesmo sem ter tido contato com o poluente 

(API, 1985). Com a morte de espécies pertencentes aos grupos vegetais e 

herbívoros, os predadores têm seus recursos alimentares (presas) reduzidos ou 

alterados, o que pode causar desestruturação de toda a comunidade. 
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A perturbação na teia alimentar pode ocorrer de diferentes formas, por 

exemplo, através da eliminação seletiva de espécies importantes como recurso 

alimentar aos níveis tróficos superiores; através da eliminação de espécies 

sensíveis e importantes para a estruturação de toda a comunidade (espécies-

chave, espécies fundadoras); ou mesmo através da eliminação de uma geração 

de larvas e recrutas recém instalados no ambiente. 

•  Incorporação e bioacumulação 

Como visto anteriormente, muitos compostos do óleo podem ser 

absorvidos pelas mucosas e membranas dos animais e tecidos vegetais ou 

mesmo ingeridos através da alimentação (Ganning et al., 1984). Via de regra, 

estes são os mesmos compostos solúveis e mais tóxicos apresentados no item – 

Efeito químico, os quais representam em média menos de 5 % do volume total do 

óleo (1 % segundo Kingston, 2002). Também os HPA’s podem entrar na cadeia 

alimentar através da bioacumulação, sendo que as portas de entrada mais 

comuns no oceano são o plâncton, os moluscos e os peixes (Harvey, 1998). 

Em concentrações que não levam à morte direta, o organismo pode 

bioacumular o contaminante. A bioacumulação pode fazer com que a 

concentração destas substâncias seja muito maior nos organismos do que na 

própria água do mar. A taxa e intensidade da bioacumulação dependem de uma 

série de fatores, especialmente as características da substância, estágio de vida 

do organismo, espécie a que pertence e condições ambientais. Por exemplo, um 

experimento realizado com fenantreno, um componente aromático tóxico do óleo 

cru, é citado por Kingston (2002), onde mexilhões em contato com 10 ppm do 

produto na água bioacumulam concentrações acima de 1000 ppm. Anfípodas 

concentraram 10 vezes mais. A depuração é o processo de eliminação do 

contaminante do organismo. taxas de depuração podem ser também muito 

eficientes, como ocorre nos mexilhões e animais filtradores em geral. No exemplo 

do fenantreno, os mexilhões apresentaram redução de mais de 90 % da 

concentração máxima em 8 dias. 
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Os hidrocarbonetos incorporados pelos organismos podem ser 

transferidos pela cadeia alimentar. Isto significa que os contaminantes podem 

bioacumular em níveis tróficos superiores, a partir da relação presa-predador. 

Animais que não tiveram contato direto com o óleo podem se contaminar através 

da ingestão de presas contaminadas, estando sujeitos a intoxicação ou mesmo à 

morte. 

Outros aspectos da bioacumulação referem-se à redução da resistência a 

outros estresses e infecções. Animais estressados pela contaminação com 

hidrocarbonetos tóxicos estão mais vulneráveis aos tensores externos (Evans & 

Rice, 1974).  

A magnificação do óleo ao longo das cadeias alimentares é ainda um 

assunto bastante controverso e necessita de estudos mais conclusivos. Há 

autores que afirmam que os compostos do petróleo não sofrem biomagnificação 

(Cole, 1994).  

Efeitos pouco perceptíveis podem causar danos intensos a médio/longo 

prazo em determinadas populações, como ocorreu com os iguanas marinhos de 

Galápagos após o acidente com o navio Jessica, em janeiro de 2001. As 

populações de iguanas marinhas (Amblyrhynchus cristatus) entraram em forte 

declínio devido à morte da flora gástrica responsável pela digestão de seu 

alimento composto por algas de costão. Como conseqüência, 62 % da população 

de iguanas da ilha Santa Fé morreu no primeiro ano após o vazamento (ENS, 

2002). 

Os efeitos específicos do óleo em espécies de costões rochosos ainda 

precisam ser melhor estudados, uma vez que, como foi visto, tanto as formas de 

impacto como os mecanismos de resposta são extremamente variáveis. 
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Fatores relacionados aos impactos causados pelo óleo nos costões 

rochosos 

A dimensão do impacto do óleo nos costões e outros ambientes marinhos 

está associada a fatores físicos e químicos do óleo, às características do 

ambiente e comunidade atingida. O comportamento, os efeitos e o destino do óleo 

envolvem todos esses fatores, os quais agem de forma interdependente (Cairns  

et al., 1984; NOAA, 2002).  

Especificamente em costões rochosos, a severidade de um vazamento é 

influenciada pela sua geomorfologia e características abióticas. Assim, um mesmo 

vazamento pode gerar respostas distintas em costões fisiograficamente distintos. 

Por outro lado, as características do óleo vazado também são decisivas. As 

características da comunidade também devem ser levadas em conta. Portanto, 

dentre os principais fatores que influenciam o grau de impacto de um derrame de 

óleo em costões rochosos estão: 

•  Volume e tipo de óleo: Para um mesmo tipo de óleo, a intensidade do impacto 

é proporcional ao volume vazado. Para Teal et al. (1984), o volume vazado e as 

condições ambientais são mais importantes na definição dos impactos que o tipo 

de óleo em si. Quando os costões são atingidos por grandes volumes de óleo, os 

danos são mais severos e a recuperação pode ser mais lenta, pois o ambiente 

necessitará de mais tempo para que o contaminante seja removido.  

As características fisico-químicas do produto são também importantes 

quanto ao potencial de impacto. Como foi visto, óleos leves (de baixa densidade) 

são altamente tóxicos, devido à presença de maior quantidade de hidrocarbonetos 

aromáticos, enquanto que óleos pesados e mais densos são relativamente menos 

tóxicos, causando, porém, impacto físico de recobrimento (Cairns et al., 1984; 

API, 1985). Assim, os costões atingidos por óleos leves, refinados e mais tóxicos 

irão sofrer principalmente impactos químicos enquanto que óleos pesados vão 

causar impactos mecânicos associados principalmente ao recobrimento físico. É 

importante lembrar que os componentes tóxicos têm vida curta no ambiente 



 

 

41

marinho, uma vez que evaporam rapidamente. Portanto, os efeitos deste tipo de 

produto são normalmente de curto prazo e agudos. 

•  Condições oceanográficas e meteorológicas: Turbulência e ondas podem ou 

não auxiliar os processos naturais de degradação do óleo. Se por um lado 

auxiliam nas taxas de degradação, espalhamento e evaporação, favorecem 

também o processo de emulsificação, dificultando a degradação do óleo. 

Condições de mar agitado também dificultam as ações de contenção e remoção 

do óleo do mar pelas equipes de combate (Maurin, 1984). Dias quentes e 

ensolarados favorecem a evaporação mais eficiente dos compostos tóxicos 

voláteis, reduzindo assim a intensidade do impacto químico do óleo nos 

organismos. Por outro lado, baixas temperaturas tendem a elevar a densidade e 

viscosidade do óleo potencializando seu impacto físico e aumentando sua 

persistência. 

•  Época do ano: Os aspectos mais relevantes estão relacionados com 

fenômenos sazonais relevantes para a estabilidade das comunidades. Um dos 

mais importantes refere-se aos períodos de reprodução, desova e recrutamento, 

que para muitas espécies ocorre em épocas específicas do ano. Maiores danos 

biológicos são causados quando um acidente ocorre em períodos de reprodução 

de animais e algas, quando há a recolonização das populações com o 

recrutamento de jovens e instalação de esporos e larvas. (Maurin, 1984; Ganning 

et al.,1984; API, 1985). Como já discutido, organismos jovens e larvas são 

normalmente mais sensíveis que os indivíduos adultos da mesma espécie. 

Portanto o impacto nestas condições tende a ser mais intenso. O efeito deste 

impacto se fará sentir em médio prazo com alterações nas densidades das 

populações adultas. 

•  Hidrodinamismo – intensidade de ondas: O grau de hidrodinamismo é 

determinado pela freqüência e força de ondas e correntes que atuam no 

ambiente. Locais com elevado hidrodinamismo tendem a dispersar o óleo 

eficientemente, minimizando seus efeitos. A limpeza natural gerada pelas ondas 
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pode ser bastante efetiva, protegendo os organismos dos efeitos danosos do 

recobrimento físico. Por outro lado, em ambientes abrigados, o óleo pode 

permanecer por muito tempo (muitos anos), ampliando os seus efeitos e 

retardando a recuperação da comunidade atingida (API, 1985; Gundlach et al., 

1978). Este aspecto é tão importante para os costões rochosos que é um dos 

critérios que estabelecem o grau de vulnerabilidade dos mesmos (e também dos 

outros ambientes costeiros) a impacto por óleo. 

•  Regime e amplitude das marés: A amplitude das marés na ocasião do derrame 

constitui um fator determinante do grau de contaminação dos costões. Derrames 

que ocorrem durante marés de sizígia, de maior amplitude, atingem áreas mais 

extensas do entremarés do que em marés de quadratura. Condições muito 

particulares podem ocorrer relacionadas às condições das marés por ocasião de 

um derrame. Assim, uma preamar de sizígia pode proteger a comunidade 

entremarés do contato direto com uma mancha de óleo que entra em um costão. 

Por outro lado, uma maré enchente ou vazante pode conduzir o óleo para toda a 

extensão da zona entremarés (Ganning et al., 1984). O movimento contínuo de 

subida e descida das marés também atua como agente de limpeza natural, sendo 

um importante aliado nas operações de limpeza da costa. 

•  Tipo de comunidade: O grau de impacto do óleo depende também do tipo de 

comunidade presente. Ambientes mais estáveis são mais ricos em espécies 

sensíveis e tendem a sofrer grande impacto. Ambientes com elevado estresse 

físico, exibem uma menor diversidade e tendem a ter espécies mais resistentes, 

inclusive ao efeito do petróleo (API, 1985). A composição de espécies de cada 

ambiente, a complexidade das interações ecológicas, e das cadeias alimentares 

entre outros aspectos estruturais e funcionais, podem influir na severidade de um 

vazamento para a comunidade. 

•  Exposição prévia a outros impactos: Ambientes submetidos a impactos 

crônicos tendem a apresentar comunidades biológicas perturbadas. Estas 

comunidades estão sob elevada pressão de estresse e em constante processo de 
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recuperação, sendo, portanto mais vulneráveis aos impactos adicionais gerados 

pelos vazamentos (Evans & Rice, 1974; API, 1985). A saúde do ecossistema já foi 

descrita como fator importante na capacidade de resistir aos impactos gerados 

por vazamentos de óleo em diversos ecossistemas, entre eles marismas, recifes 

de coral  (NOAA, 2002) e possivelmente deve valer também para costões 

rochosos. 

•  Formas de limpeza aplicada: Muitos métodos de limpeza são potencialmente 

aplicáveis aos ecossistemas costeiros atingidos por petróleo (uso de absorventes, 

jateamento, uso de dispersantes, remoção manual) (API, 1985). No entanto, 

vários desses métodos causam grande impacto na comunidade biológica, 

geralmente mais severos que a própria ação do poluente (USCG, 1999b; 

GESAMP, 2001), como no caso do jateamento com água à baixa pressão (Lopes, 

et al., 1992a; 1992b) e do jateamento com água à alta pressão (Milanelli, 1994; 

CETESB, 2002). Após o vazamento do navio Erika, em dezembro de 1999, foi 

constatado que o jateamento aplicado na limpeza dos costões causou severos 

impactos nas comunidades, maiores que os gerados pelo derrame (Le Hir, et al., 

2002). Portanto, a forma de limpeza constitui um fator fundamental ao se 

considerar o grau de impacto de um derrame de petróleo.  
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Vulnerabilidade dos costões rochosos a derrames de óleo 

Vários autores têm proposto diferentes classificações para os ambientes 

costeiros segundo sua vulnerabilidade a impactos por petróleo (Doe, 1975; 

Owens, 1977; Gundlach & Hayes, 1978 e RPI, 1984; apud API, 1985). Segundo 

esses critérios, ambientes com menor energia hidrodinâmica são considerados 

mais vulneráveis. 

Em todas as classificações conhecidas, os costões abrigados figuram 

entre os ambientes costeiros mais sensíveis ou mais vulneráveis a vazamentos de 

óleo, especialmente devido a maior sensibilidade da biota, a maior persistência do 

óleo no ambiente e à dificuldade de limpeza sem causar danos adicionais à 

comunidade. Além disso, a recuperação de um costão rochoso abrigado pode 

levar muitos anos (API, 1985; Southward, 1979). Por outro lado, os costões 

batidos estão sempre entre os ambientes costeiros menos sensíveis, 

especialmente devido à intensa atividade hidrodinâmica que atua como forte 

Figura  21 – jateamento de 
costões com água a alta 
pressão. Foi constatado intenso 
impacto adicional deste 
procedimento na comunidade. 
Baía de Guanabara – 2000. 
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agente de limpeza. As ondas protegem os organismos do recobrimento físico 

além de reduzirem o tempo de persistência do contaminante no ambiente (API, 

1985).  

O índice de Gundlach & Hayes (1978) (Fig. 22) é ainda hoje bastante 

utilizado, inclusive como base para a confecção de mapas de vulnerabilidade da 

NOAA (EUA) e de diversos outros países. Nele, os ecossistemas costeiros são 

agrupados em ordem crescente de vulnerabilidade ao óleo. 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Índice de vulnerabilidade a derrames de óleo (Gundlach & Hayes, 

1978). 

 

Índice Ambiente

1 Costões rochosos expostos 
2 Plataformas rochosas expostas 
3 Praias de areia fina 
4 Praias de areia grossa 

5 Planícies de maré expostas 
6 Praias de areia mista 

7 Praias de cascalho 

8 Costões rochosos abrigados 

9 Planícies de maré abrigadas 

10 Manguezais e marismas 
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Vulnerabilidade dos costões rochosos do Canal de São Sebastião 

Devido à condição de mar relativamente calmo, resultado do anteparo 

oferecido pela Ilha de São Sebastião, a ação hidrodinâmica sobre os costões do 

interior do Canal é pequena em relação às áreas abertas da costa. Os costões 

desta área, portanto, são abrigados da ação direta das ondas que atingem a 

costa. No entanto, existem diferenças relevantes na intensidade do 

hidrodinamismo mesmo no interior do Canal de São Sebastião, importantes para 

estruturação das comunidades locais. 

De modo geral, costões de locais abrigados, como os do interior do Canal 

de São Sebastião, onde o embate de ondas é reduzido, são classificados como 

altamente vulneráveis. Em situações graves, o óleo pode permanecer nesses 

ambientes por vários anos (API, 1985; Michel & Hayes 2002) e as perturbações 

podem se fazer sentir por mais de 10 anos (Southward, 1978; Hawkins et al., 

2002). Costões expostos, contrariamente, são pouco vulneráveis, uma vez que a 

ação das ondas constitui um agente efetivo na remoção natural do óleo. No 

acidente Erika, Le Hir et al. (2002) observaram que nos costões batidos pelas 

ondas o impacto foi mínimo. No entanto, apesar da capacidade de autolimpeza 

eficiente, populações de costões batidos podem também sofrer intensos impactos 

agudos em contato com óleo leve e tóxico (Michel et al., 2002). 

Em condições de moderado estresse físico, a riqueza em espécies nos 

costões tende a ser mais elevada (e consequentemente, a teia trófica mais 

complexa) do que em situações de maior estresse ambiental. Nesses locais, além 

da fauna séssil existente, adaptada a situações ambientais mais rudes, há a 

possibilidade de instalação e colonização de organismos vágeis, os quais são 

mais sensíveis ao estresse ambiental (Menge et al., 1987; 1989). Em costões 

mais abrigados, então, o efeito do óleo é potencialmente mais nocivo, uma vez 

que uma maior variedade de espécies pode ser atingida, algumas 

moderadamente sensíveis ao produto como cracas e mexilhões, e outras 
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altamente sensíveis  como crustáceos braquiuros, equinodermas e algas 

vermelhas (API, 1985; Milanelli, 1994; Le Hir, 2002). 

Vulnerabilidade constitui um termo complexo onde são levados em 

consideração a susceptibilidade ( probabilidade do local receber óleo por estar na 

área de ação de uma fonte), persistência do óleo no ambiente (expectativa de 

tempo em que o produto permanece no ambiente – relacionado com a dinâmica 

do local e com o tipo de óleo) e a sensibilidade intrínseca das espécies ao óleo 

(API, 1985). Este é o cenário particularmente preocupante dos costões rochosos 

do interior do Canal de São Sebastião, pois tanto a proximidade da fonte poluidora 

e a freqüência de derrames, como as condições hidrodinâmicas relativamente 

desfavoráveis ao intemperismo físico (ação direta das ondas), bem como a 

presença de espécies sensíveis, tornam esses ambientes altamente vulneráveis. 

Um aspecto ambiental positivo e relevante no local é a eficiente circulação 

de massas d´água no Canal de São Sebastião, com correntes médias de 0,4 m/s 

(Zanardi et al., 1999). Este intenso volume de água em movimento favorece a 

manutenção da qualidade ambiental costeira, minimizando condições de estresse 

crônico. Este fato já foi observado em monitoramento químico das concentrações 

de hidrocarbonetos no Canal (Zanardi et al., 1999). Portanto, apesar das 

comunidades não estarem sujeitas ao impacto direto das ondas, podem ser 

beneficiadas por esta eficiente circulação na remoção e dispersão natural do óleo 

quando presente no ambiente. Esta situação já foi observada em derrames 

ocorridos tanto na Ilhabela como em São Sebastião. 

 

5. ÁREA DE ESTUDO E PONTOS DE AMOSTRAGEM 

A região norte do litoral de São Paulo, compreendida entre Ubatuba (Praia 

de Picinguaba) ao norte, e São Sebastião (Praia de Boracéia) ao sul, a qual 

também abriga a maior ilha costeira do país, a Ilha de São Sebastião ou Ilhabela, 

apresenta uma zona costeira formada essencialmente por praias de areia e 
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costões rochosos, estes últimos sendo os ambientes mais conspícuos (71,8% da 

linha de costa desse trecho do litoral é composta por costões rochosos) 

(LamparellI, et al., 1998). 

A costa oeste de Ilhabela e a margem continental, na altura do Município de São 

Sebastião, delimitam o Canal de São Sebastião, área do presente estudo 

(coordenadas de referência 23°48'S - 45°24'W). Seguindo o padrão 

geomorfológico da região do litoral norte, observa-se que, na área do canal, os 

costões constituem também os ambientes costeiros mais abundantes (Lamparelli, 

et al., 1998). 

 
Figura 23 – imagem aérea do Canal de S. Sebastião 

O Canal de São Sebastião, com direção SSW - NNE e extensão de 25 

Km apresenta em sua extremidade norte, largura de 6 Km e em sua extremidade 

sul, largura de 7 Km. Em sua porção mediana, o Canal estreita-se atingindo sua 
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menor largura, com 2 Km. O eixo do Canal encontra-se deslocado para próximo à 

linha costeira de Ilhabela onde são registradas as maiores profundidades 

(Furtado, 1978). Estas não passam de 25 metros nas bocas e atingem 50 metros 

no eixo central (Furtado, 1995; Muto et al., 2000). Esta configuração faz com que 

a margem continental do canal tenha características deposicionais enquanto que 

a margem insular se apresenta como erosional (Furtado, 1995; Moellmann et al., 

2001). 

 

 

A massa d´água predominante na região é a Água Costeira (AC), com 

períodos de ocorrência da Água Central do Atlântico Sul (ACAS), mais fria, em 

alguns períodos do verão, nas camadas de fundo (Muto, 2000; Barcellos, 1999). 

Esta dinâmica de massas d´água é importante para determinar a estrutura 

abiótica das águas (temperatura, salinidade, turbidez, etc), inclusive a quantidade 

de nutrientes disponíveis, como ocorre com a ACAS, que durante a primavera-

verão promove aumento na produtividade primária do fitoplâncton (Pires-Vanin, 

1993; apud Moellmann et al. 2001). Este incremento deve também influenciar o 

desenvolvimento das comunidades de costões através da oferta de mais recursos 

alimentares aos organismos filtradores nestes períodos. 

A Ilha de São Sebastião constitui um anteparo natural ao mar aberto, 

impedindo a ação direta de ondas sobre os ambientes costeiros que margeiam o 

canal. As correntes têm normalmente velocidade de um a dois nós, podendo 

alcançar quatro nós em situações de ventos fortes (MINISTÉRIO DA MARINHA, 

1993). A direção predominante das correntes é no sentido nordeste (NE), estando 

essa direção relacionada a fatores atmosféricos (Kvinge, 1967). Segundo Muto et 

al. (2000), os movimentos da água nesta porção da costa são controlados 

basicamente pelo vento. Realmente pode-se observar que as mudanças na 

direção e intensidade dos ventos no interior do canal e imediações resultam em 

alterações na intensidade e direção das correntes superficiais. 



 

 

50

As marés na região de São Sebastião são do tipo micromarés e com 

desigualdades diurnas. Sua amplitude média é de 1,2 m com nível médio de 0,66 

m. As marés são influenciadas por perturbações atmosféricas, principalmente por 

passagens de frentes frias (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1993). 

Uma vez que a área interna do Canal de São Sebastião é extremamente 

vulnerável aos vazamentos ocorridos com navios, no píer e no próprio sistema de 

dutos do Terminal DTCS da PETROBRAS, o mesmo foi considerado como a área 

de interesse a ser monitorada. Desse modo, a rede de pontos de amostragem de 

costões rochosos envolveu a região do canal, nas suas margens continental e 

insular. 

Dessa forma, após consulta à carta náutica da região e vistoria preliminar 

in loco, foram selecionados 10 pontos de estudo em Ilhabela, 6 em São Sebastião 

e 1 costão mais ao norte, no município de Caraguatatuba. O quadro abaixo 

(Tabela 1) mostra a localização de cada ponto de estudo, seu posicionamento 

geográfico (coordenadas obtidas por GPS), e distância aproximada dos mesmos 

aos píers das balsas de São Sebastião (1) e Ilhabela (2). 

Tabela 1 – Pontos de amostragem do monitoramento 

PONTO MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO COORDENADAS DIST. DO PÍER 

1. Caraguatatuba  Caraguatatuba Norte da enseada de Caraguatatuba 23o38’12”S; 45o23’00”W 29,0 Km N (1) 

2. Cigarras São Sebastião Sul da praia das Cigarras 23o43’51”S; 45o21’08”W 10,0 Km N (1) 

3. Araçá São Sebastião Sul da praia do Araçá 23o49’13”S; 45o24’15”W 2,0 Km S (1) 

4. Preta São Sebastião Norte da praia Preta 23o49’22”S; 45o24’25”W 3,0 km S (1) 

5. Balneário São Sebastião Norte da praia do Balneário 23o49’29”S; 45o24’47”W 3,5 Km S (1) 

6. Baleeiro São Sebastião Sul da praia do Segredo 23o49’46”S; 45o25’17”W 5,5 km S (1) 

7. Barequeçaba São Sebastião Norte da praia de Barequeçaba 23o49’52”S; 45o25’56”W 6,2 Km S (1) 

8. Canas Ilhabela Ponta das Canas 23o43’38”S; 45o20’31”W 13,0 Km N (2) 

9. Armação  Ilhabela Sul da praia da Armação 23o44’22”S; 45o21’00”W 11,0 Km N (2) 

10. Guarapocaia Ilhabela Sul da praia de Guarapocaia 23o44’50”S; 45o21’02”W 10,0 Km N (2) 

11. Viana Ilhabela Norte da praia do Viana 23o45’29”S; 45o21’11”W 9,5 Km N (2) 
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12. Indaiá  Ilhabela Norte da praia do Indaiá 23o46’00”S; 45o21’11”W 7,3 Km N (2) 

13. Estaleiro  Ilhabela Próximo ao estaleiro do 
"Encantado" 

23o49’22”S; 45o23’59”W 1,0 Km S (2) 

14. Brava  Ilhabela Norte da praia Brava 23o50’19”S; 45o24’11”W 3,0 Km S (2) 

15. Portinho Ilhabela Sul da praia do Portinho 23o50’25”S; 45o24’19”W 4,0 Km S (2) 

16. Feiticeira Ilhabela Norte da praia da Feiticeira 23o50’31”S; 45o24’29”W 6,0 Km S (2) 

17. Curral Ilhabela Sul da praia do Curral 23o52’02”S; 45o26’04”W 10,0 Km S (2) 
 

(1) – Pier de São Sebastião  (2) – Pier de Ilhabela 

O presente estudo estabeleceu, ao todo, uma rede de 17 costões a serem 

monitorados (Fig. 24).  Os pontos foram alocados também considerando 

historicamente o comportamento das manchas de óleo no Canal. Com isso, os 

pontos cobrem as regiões mais suscetíveis aos vazamentos.  
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Figura 24 – Local de estudo e pontos de amostragem 



 

 

53

CANAL DE SÃO SEBASTIÃO – ASPECTOS GERAIS 

 
Figura 25 – Imagem aérea - face sul do Canal - continente 

 
Figura 26 – Imagem aérea - face norte do canal -  Ilhabela 
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Figura 27 - Face central do canal – Ilhabela - Ilha das Cabras 

 

 
Figura 28 - Face central do canal – continente- Terminal Almirante Barroso - DTCS 
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6. METODOLOGIA 

6.1. METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS 

 
A campanha preliminar e as 15 campanhas de amostragem foram 

realizadas entre novembro de 1992 e abril de 1996. Uma vez que o 

monitoramento foi desenhado como instrumento de avaliação de impacto de 

vazamentos de óleo no canal de São Sebastião, as campanhas no início do 

monitoramento foram mais freqüentes, buscando garantir uma massa de dados 

consistente para subsidiar a avaliação de possíveis acidentes na região. Nos 

primeiros anos (1993 e 1994) as campanhas foram aproximadamente mensais e 

bimensais. Em 1995, foram aproximadamente trimestrais e em 1996 semestrais. 

Foram, portanto, realizadas 1 campanha em 1992, 5 campanhas em 1993, 5 

campanhas em 1994,  4 campanhas em 1995 e 1 campanha em 1996. 

6.1.1. Variáveis abióticas 

Foram selecionadas as variáveis reconhecidamente relevantes para a 

estruturação das comunidades de costões rochosos, como já discutido na 

introdução, as quais foram: 

1. Declive 

2. Hidrodinamismo 

3. Oxigênio dissolvido 

4. Temperatura da água e ar 

5. Salinidade 

6. Quantidade de refúgios 

7. Orientação geográfica 
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6.1.1.1. Declive 

O declive e o perfil de cada costão foram obtidos utilizando-se duas 

réguas de 2 metros, graduadas em centímetros. Uma delas era colocada na base 

do costão, no sentido vertical, e a 

outra ajustada no plano horizontal, 

perpendicular à primeira. 

Deslocava-se a barra horizontal de 

10 em 10 centímetros, para cima, 

em relação à barra vertical, e 

media-se a distância entre a barra 

vertical e a rocha. Com isso, foram 

obtidas medidas contíguas de 

deslocamento da régua horizontal 

a 
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6.
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Figura 29 – medição de perfil da rocha
 

 

da 10 centímetros de altura na faixa entre marés. A escala da régua vertical 

presenta a variável independente (x), enquanto que as medidas de 

slocamento horizontal representam a variável dependente (Y). Com estes 

dos foi feita uma regressão linear simples para se obter o ângulo de inclinação 

 rocha, ou seja, o seu declive médio, e o coeficiente de correlação (r). 

1.1.2. Hidrodinamismo 

Esta variável foi estabelecida através da análise da localização geográfica 

 cartas náuticas e mapas temáticos, e como resultado de observações visuais 

itas in loco durante os quatro anos de amostragem. Indicadores indiretos de 

rodinamismo, como espécies indicadoras e largura da faixa habitada também 

ram levadas em conta.  

A CETESB já conta com uma metodologia quantitativa para medição do 

rodinamismo, no entanto, não foi possível aplica-la no  monitoramento, uma 

z que ainda está em fase de teste. O método baseia-se na instalação de blocos 

 cimento com massa definida e submetidos ao intemperismo por um 
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determinado período de tempo. A dimensão do hidrodinamismo está diretamente 

associada à perda de massa dos blocos. 

As categorias abrigado e exposto utilizadas no presente trabalho valem 

apenas para os limites de hidrodinamismo no Canal de São Sebastião. Portanto, a 

escala utilizada não pode ser projetada comparativamente para regiões abertas. 

Em outras palavras, um costão batido fora do Canal de Sebastião não equivale a 

um costão batido no interior do Canal. 

Um aspecto importante diz respeito aos ventos  que atingem as águas do 

canal, canalizados pelas montanhas da Ilha de São Sebastião, os quais geram 

ondas que afetam de forma diferenciada os costões da região. Estas ondas 

geradas pelos ventos no interior do canal já foram consideradas como relevantes 

para a estruturação da meiofauna bentica local em profundidades inferiores a 25 

metros, especialmente nos meses de inverno (Moellmann et al., 2001). 

Deve-se considerar também que, mesmo na ausência de ondas, a 

pressão do hidrodinamismo pode ser relevante devido à ação das correntes que, 

em certas ocasiões e especialmente no lado insular do Canal de São Sebastião 

(com características mais erosivas), são consideravelmente intensas. 

6.1.1.3. Oxigênio dissolvido, temperatura e salinidade 

Estas variáveis foram obtidas mensalmente durante o primeiro ano de 

monitoramento, nas águas adjacentes 

aos costões e foram consideradas no 

escopo do presente trabalho para 

estabelecer os padrões sazonais dos 

pontos de amostragem.  

As amostras para oxigênio dissolvido 

foram obtidas in loco com frascos de 

Figura 30 – Coleta de água 
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vidro esmerilhados, preenchidos com água de sub-superfície. Os valores de 

oxigênio dissolvido foram obtidos através do método de Winkler modificado 

(CETESB, 1978). 

As temperaturas da água e do ar foram obtidas com termômetros 

analíticos de mercúrio, durante as amostragens biológicas, sendo que os horários 

das medidas variaram de acordo com o horário das marés baixas. A salinidade foi 

obtida in loco com a utilização de um refratômetro óptico portátil. 

Todas as amostras foram coletadas em sub-superfície durante a baixa-

mar de sizígia, período definido para as campanhas. Os horários de coleta, 

portanto, variaram ao longo das campanhas de amostragem de acordo com a 

tábua das marés. 

6.1.1.4. Refúgios 

A quantidade de fendas, depressões, poças de marés, ranhuras, tocas de 

ouriços e cavidades presentes nas rochas é fundamental para a estruturação das 

comunidades de costões rochosos. Estas feições são denominadas refúgios, uma 

vez que abrigam muitas espécies, protegendo-as da dessecação, batimento das 

ondas, predação e outros fatores de estresse. Consequentemente, a avaliação 

desta característica é importante para a descrição ecológica dos pontos de 

amostragem, uma vez que está diretamente relacionada com a riqueza e 

composição de espécies (Connel, 1972). A classificação dos costões foi feita 

considerando três categorias, de acordo com a quantidade de refúgios: raros, 

freqüentes e abundantes. 

6.1.1.5. Tipo de rocha 

O tipo de rocha foi identificado visualmente e categorizado para cada 

ponto. Foram então diferenciados os costões de granito e os basálticos. O 

objetivo foi buscar possíveis respostas da comunidade a este aspecto, uma vez 

que os padrões de ocupação podem ser diferentes nos dois casos. Os granitos 

são rochas com maior porosidade e rugosidade, quando comparados aos 
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basaltos. Arenitos não ocorrem nos pontos de amostragem. Foi também avaliada 

a configuração geomorfológica do costão, o qual foi categorizado como costão 

amplo (costão extenso, relativamente homogêneo) ou campo de matacões 

(rochas isoladas de diferentes tamanhos). 

6.1.1.6. Orientação e posicionamento geográfico 

A orientação geográfica dos costões, a qual determina a intensidade de 

insolação, ventos e ondas na face da rocha, foi obtida através de uma bússola, 

com o observador de costas para o costão, e localizada no sentido perpendicular 

ao plano da rocha. As medidas estão apresentadas em graus. Além disso, foi 

obtido o posicionamento geográfico com GPS portátil, em cada ponto, utilizando-

se um GPS digital de 12 canais (modelo GARMIN XL12). 

6.1.1.7. Altura da zona entremarés 

Com o objetivo de possibilitar a estimativa da área entremarés nos 

costões, foi medida a altura teórica da zona entre marés, respeitando-se o declive 

médio de cada ponto. Para isso, foi simplesmente projetada a variação vertical 

média das marés de São Sebastião para o perfil dos costões. Esta medida é de 

grande utilidade em situações com acidentes de petróleo onde se busca estimar 

as áreas atingidas. Esta medida é complementada pela medida de altura habitada 

pela comunidade. Esta, a qual pode ser maior do que a altura da zona entremarés 

, resultou simplesmente da medição direta da faixa ocupada pelos organismos a 

partir da maré 0.0 m. Foi registrado o maior valor encontrado para cada costão. 

6.1.2. Variáveis biológicas 

Optou-se neste monitoramento pelo uso de estratégias não destrutivas de 

amostragem, as quais são mais indicadas para os objetivos de caracterização 

geral da estrutura das comunidades ao longo do tempo. Lewis  (1976) aponta que 

técnicas não destrutivas, como contagens e medidas in loco, favorecem o 

acompanhamento temporal em qualquer escala, da comunidade ao indivíduo. 
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O monitoramento biológico foi realizado durante as baixa-mares de sizígia, 

concentrando-se as amostragens especificamente nas comunidades presentes na 

zona entremarés dos costões rochosos, entre os limites da franja do supralitoral e 

a franja do infralitoral. Todas as espécies animais e vegetais pertencentes a 

macrofauna e macroflora foram acompanhadas. As espécies dominantes dos 

costões, consideradas espécies-chave da comunidade, foram amostradas 

quantitativamente, enquanto que todas as outras foram amostradas 

qualitativamente. O conceito de espécie-chave aqui utilizado é entendido como 

uma espécie que tem grande influência na estrutura do ecossistema. Podem 

causar a eliminação ou o desenvolvimento de outras espécies, afetar o fluxo e 

transeferência de energia de uma parte para outra do ecossistema, ou podem 

alterar fisicamente o ambiente com a sua presença. A presença destas espécies 

interfere na distribuição de outras espécies (espécies subordinadas) (Nichols, 

2003; Khanina, 1998). As espécies animais sésseis dominantes aqui selecionadas 

se encaixam perfeitamente neste amplo conceito, o qual também contempla, por 

exemplo, os predadores de topo de cadeia, os quais controlam as populações de 

suas presas. Khanina (op cit.) resume o conceito dizendo que as caracateristicas 

do ecossistema se alteram quando espécies-chave desaparecem por alguma 

razão, ou quando novas espécies-chave aparecem. 

6.1.2.1. Análise quantitativa das espécies animais dominantes 

Maior esforço de amostragem, envolvendo medidas quantitativas, foi 

realizado com os seguintes táxons dominantes: 

Chthamalus sp1.    Crustacea / Cirripedia 

Tetraclita stalactifera  Crustacea / Cirripedia 

Brachidontes sp2.    Mollusca / Mytilidae 

Crassostrea rhizophorae  Mollusca / Ostreidae 

                                            
1 Na região de estudo o gênero Chthamalus compreende principalmente a espécie C. bisinuatus, 
mas também ocorre C. proteus, em densidades bastante reduzidas. 
 
2 Predomínio absoluto de B. solisianus, mas com  representantes ocasionais de B. darwinianus. 
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A presente estratégia, justificada também em Milanelli (1994) para o 

monitoramento de dois anos e meio do costão de Barequeçaba, concorda com 

Lewis (1976), o qual sugere a definição de espécies-chave (aquelas espécies 

importantes para a manutenção e estruturação da comunidade) como as espécies 

sésseis (mexilhões e cracas) e pastadoras (herbívoras), para programas de 

avaliação de impacto em longo prazo. Também Underwood (1989) levantou as 

dificuldades de se trabalhar com as espécies mais raras e aleatórias, as quais, em 

conjunto, são a maioria em muitos habitats. Segundo o autor, e também Moore et 

al. (1978), para programas de monitoramento, a atenção deve ser enfocada nas 

espécies mais abundantes e abrangentes. Neste sentido ressaltam-se os 

argumentos apresentados por Marchand (2002): “ em geral, limitações de 

amostragem fazem com que apenas os táxons comuns vão produzir sinais fortes 

o suficiente para a interpretação de gradientes ambientais. O objetivo do 

biomonitoramento nesta situação deve ser o uso das espécies com maior 

distribuição e abundância para interpretar padrões de perturbação ambiental”. 

Quanto às espécies raras (que freqüentemente são a maioria) o autor comenta 

que “ precisam de proteção e conservação, mas isso é um outro problema, não 

parte de um biomonitoramento”.  O programa de monitoramento UK MARINE 

SACs Project (www.ukmarinesac.org.uk ), desenvolvido no  tem como espécies 

chave para monitoramento de costões rochosos espécies sésseis filtradoras como 

Mytilus edulis, Modiolus modiolus e Sabellaria. Outro exemplo é o extenso 

programa de monitoramento desenvolvido pela Universidade da Califórnia em San 

Diego com costões rochosos entremarés (Engle, 2003). Das 13 espécies chave 

selecionadas constam, além de estrelas do mar e “limpets”, bancos de 

sargassum, cirripédios e mexilhões (www.coastalresearchcenter.ucsb.edu/scei ). 

No presente trabalho, em cada costão foram identificadas as espécies 

quantitativamente dominantes, presentes em quantidades mais representativas, e 

formando estratos definidos na rocha. A presença destas espécies nessas 

condições variou entre os pontos.  

http://www.ukmarinesac.org.uk/
http://www.coastalresearchcenter.ucsb.edu/scei
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Para cada um destes táxons dominantes, foram realizadas amostragens 

quantitativas da porcentagem de cobertura na rocha (Sutherland et al., 1986; 

Connell, 1961; Reimer, 1976; EPA, 1978; Underwood, 1981), utilizando um 

amostrador retangular de 22 x 18 cm, com uma área de 0,0396 m2 .  

18 cm 

tubo de PVC

22 cm  
Figura 31 – Amostrador utilizado nas contagens dos organismos 

Este amostrador é subdividido internamente com linhas de nylon de modo 

a formar uma rede com um total de 100 pontos de interseção homogeneamente 

distribuídos. As amostragens foram feitas contando-se o número de interseções 

dentro do amostrador sob as quais a espécie ocorreu. 

Segue abaixo apresentação dos táxons dominantes de cada costão os 

quais foram avaliados quantitativamente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Espécies monitoradas quantitativamente em cada ponto de amostragem 
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LOCAL DE ESTUDO TÁXONS 
CARAGUATATUBA Chthamalus sp.; Brachidontes sp. 
CIGARRAS Chthamalus sp.; Brachidontes sp. Tetraclita stalactifera 
ARAÇÁ Chthamalus sp. 
PRAIA PRETA Chthamalus sp.; Brachidontes sp.; Tetraclita stalactifera 
BALNEÁRIO Chthamalus sp.; Brachidontes sp 
BALEEIRO Chthamalus sp.; Brachidontes sp.; Tetraclita stalactifera 
BAREQUEÇABA Chthamalus sp.; Brachidontes sp.; Tetraclita stalactifera 
PONTA DAS CANAS Chthamalus sp. 
ARMAÇÃO Chthamalus sp.; Brachidontes sp.; Tetraclita stalactifera 
GUARAPOCAIA Chthamalus sp.; Crassostrea rhizophorae 
VIANA Chthamalus sp. 
INDAIÁ Chthamalus sp; Tetraclita stalactifera; Crassostrea rhizophorae
ESTALEIRO Chthamalus sp.; Brachidontes sp.; Tetraclita stalactifera 
PRAIA BRAVA Chthamalus sp.; Brachidontes sp.; Tetraclita stalactifera 
PORTINHO Chthamalus sp.; Brachidontes sp. 
FEITICEIRA Chthamalus sp.; Brachidontes sp.; Tetraclita stalactifera 
CURRAL Chthamalus sp.; Brachidontes sp. 

 

 
Figura 32 - Amostragem quantitativa das espécies dominantes 

 

As contagens de área de  cobertura foram realizadas também através de 

fotografias (Sousa, 1979a; Ortega, 1981; Petersen et al., 1986; Sutherland, 1987; 

EPA, 1978). Para tanto, foi utilizada uma máquina NIKONOS IVA com lentes 

close-up e dois flashes IKELITE, sendo que a área obtida em cada foto, 

padronizada através de um delimitador, era exatamente a mesma da obtida nas 

contagens in loco. Posteriormente, em laboratório, os slides, cada um 
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representando uma réplica, eram projetados em uma grade com 100 pontos de 

interseção, sobre a qual se processaram as contagens. Este método foi utilizado 

em situações onde havia dificuldade nas contagens in loco devido a marés ruins, 

mau tempo e marés noturnas. 

A fim de avaliar se os dois métodos de contagem geravam resultados 

comparativamente consistentes, os mesmos foram submetidos a testes para 

aferição estatística, cujos resultados indicaram que não haviam diferenças 

significativas entre as contagens in loco e as contagens via método fotográfico. 

Durante a campanha preliminar, unidades amostrais foram contadadas pelos dois 

métodos, os quais foram comparados através de um teste t pareado (Lopes et al. 

1994a) 

 
Figura 33 – contagem com quadrados aleatórios dos táxons dominantes 

Com o objetivo de reduzir a variabilidade da abundância existente nos 

limites de distribuição espacial destas espécies nos costões (o que não era 

objetivo direto da amostragem), as contagens foram feitas apenas nas áreas mais 

densas de ocupação (faixa mediana dos estratos). Para cada espécie foram 

realizadas 10 contagens replicadas ao acaso (n=10). A suficiência do número de 

réplicas foi testada estatisticamente e encontra-se detalhadamente descrita em 

Lopes et al. (1994a).  
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A posição das réplicas nas áreas de amostragem, para cada espécie em cada 

campanha, foi obtida a priori, através 

de aleatorização por computador. No 

campo, os limites horizontais das 

áreas de amostragem de cada ponto 

foram fixados com pinos de aço 

cravados na rocha. Assim, para as 

contagens, era utilizada uma corda 

graduada para identificação da 

posição dos quadrados sorteados.  

 

O objetivo destas contagens replicadas foi obter os padrões médios de 

área ocupada na rocha por espécies, eliminando-se a influência da rarefação 

existente nas áreas limítrofes de distribuição vertical. Este último aspecto é 

abordado nas análises de estratificação zonal (item 6.1.2.3). 

6.1.2.2. Composição de espécies e riqueza da comunidade 

 Em cada ponto e em cada campanha a área de amostragem foi avaliada 

qualitativamente a fim de se obter a composição total de espécies presentes. A 

amostragem limitou-se, portanto, ao registro das espécies que ocorreram em cada 

ponto, ao longo do tempo, independentemente da sua quantidade. As espécies 

não identificadas foram coletadas e levadas ao laboratório para posterior 

identificação ou encaminhamento para especialistas. A identificação até o nível de 

espécie não foi possível para algumas amostras. 

A amostragem qualitativa não foi padronizada em termos de quantidade 

de esforço (por exemplo, tempo ou área de amostragem),  sendo que a 

intensidade do levantamento está relacionada às condições das marés baixas no 

momento das amostragens. Portanto, apesar das amostragens terem sido 

realizadas durante um longo período de tempo (quatro anos), a composição de 

Figura 34 - Corda graduada para amostragem 
quantitativa 
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espécies em cada localidade não deve ser considerada como definitiva, 

principalmente quanto 

aos dados de verão, 

estação na qual houve 

menos amostragens. 

 

 

 

6.1.2.3. Estrutura zonal 

da comunidade 

As medidas de estrutura zonal foram realizadas objetivando-se determinar 

os padrões de ocupação espacial da rocha pelas espécies dominantes, bem como 

pelas espécies acompanhantes, resultantes das interações ecológicas entre as 

espécies (essencialmente predação, competição) e do estresse ambiental. Para 

isso, os transectos verticais são os procedimentos amostrais mais adequados, 

especialmente para acompanhamentos de longo prazo, como no presente caso 

(Lewis, 1976). Com este propósito, em cada ponto de estudo foi estabelecida uma 

linha de transecção vertical fixa onde foram estimadas as porcentagens de 

cobertura das espécies presentes no transecto. Para delimitar a linha de 

transecção, foram utilizados os pinos de aço na rocha, demarcando-se uma área 

padronizada fixa de amostragem a qual foi acompanhada ao longo do tempo. 

As amostragens verticais foram realizadas através de fotografias, onde o 

delimitador do equipamento (22 cm x 18 cm) foi posicionado nos níveis superiores 

da comunidade e as fotos obtidas contiguamente, nível a nível, até a linha d’água 

(ou vice-versa). O controle dos níveis dos transectos verticais foi orientado por 

uma corda graduada posicionada verticalmente, presa ao pino. Os slides das 

amostras foram posteriormente projetados e contados em laboratório, segundo 

metodologia anteriormente descrita (análise quantitativa dos táxons dominantes). 

Figura 35 – Levantamento qualitativo – Praia Brava 
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Para se avaliar flutuações sazonais da altura e largura dos estratos da  

comunidade e também compará-los entre os pontos, foram realizadas medidas 

para se estabelecer a altura dos estratos de cada ponto, em relação ao nível de 

maré 0,0m (Lopes et al. 1994a). 

Em cada ponto foi amostrado apenas um transecto vertical para avaliação 

da estrutura espacial da comunidade, em 11 das 15 campanhas efetuadas. Por 

limitação de trabalho os transectos não foram replicados. No entanto, por serem 

pontos fixos, permitem um acompanhamento preciso ao longo do tempo. 

Amostragens replicadas, com 3 transectos por ponto, foram realizadas a partir de 

1998 (não consideradas no presente trabalho). 

 

6.2. METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS DADOS 

6.2.1. Apresentação e estratégia de análise  

Os dados abióticos e biológicos obtidos nas 16 campanhas de 

amostragem, realizadas no período de novembro de 1992 a maio de 1996, foram 

trabalhados a fim de se estabelecer os padrões ambientais, estruturais e 

funcionais para cada um dos locais monitorados. Para descrever o 

comportamento sazonal destes padrões, todas as campanhas foram agrupadas 

em estações do ano (primavera, verão, outono e inverno). Para isso, a média das 

campanhas agrupadas em cada estação foi obtida para as variáveis ambientais 

(apenas para temperatura, oxigênio dissolvido e salinidade, uma vez que as 

outras variáveis ambientais são constantes) e biológicas (exceto para a 

composição da comunidade, que é qualitativa, sendo que neste caso, foram 

registradas apenas as ocorrências na forma de presença ou ausência). 

6.2.2. Características abióticas 

Das sete variáveis abióticas investigadas, o declive, oxigênio dissolvido, 

temperatura, salinidade e orientação geográfica são quantitativas. As variáveis 

hidrodinamismo, refúgios e tipo de rocha não geraram valores quantitativos, tendo 
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sido categorizadas em classes qualitativas pré-definidas. Considerando que estas 

variáveis são relevantes na estruturação da comunidade, foram atribuídos 

subjetivamente valores numéricos às categorias de cada uma destas três 

variáveis para que pudessem ser consideradas nas análises integradas. Os 

valores atribuídos para hidrodinamismo e refúgios deram mais peso para as 

diferenças entre as categorias do que na variável tipo de rocha, uma vez que as 

diferenças entre os costões para esta última são poucas. A grande maioria dos 

costões na região é de origem granítica; portanto, valorizar numericamente as 

diferenças nas categorias desta variável interferiria na análise ambiental global 

dos costões prejudicando a identificação dos gradientes e grupos tipológicos. Os 

valores atribuídos a estas variáveis foram os seguintes: 

 
HIDRODINAMISMO 

CATEGORIA VALOR  ATRIBUÍDO 
ABRIGADO 1 

SEMI-ABRIGADO 10 
EXPOSTO 20 

 
 

REFÚGIOS 

CATEGORIA VALOR  ATRIBUÍDO 
RAROS 1 

FREQUENTES 10 
ABUNDANTES 20 

 

 

TIPO DE ROCHA 

CATEGORIA VALOR  ATRIBUÍDO 
GRANITO 1 
BASALTO 2 

 

6.2.3. Abundância dos táxons dominantes 

Os valores de porcentagem de cobertura obtidos geraram médias para 

cada estação do ano, por ponto, para cada espécie. Estes dados foram então 

plotados em gráficos temporais, representando os padrões de variação sazonal 

da área de cobertura das espécies dominantes. Os valores apresentados são as 
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médias sazonais dos dados obtidos em campo, não transformados1. Uma vez que 

resultam de medidas nas áreas mais densas das populações (no meio da faixa de 

ocupação), estes valores representam o padrão quantitativo resultante 

principalmente dos processos de instalação e recrutamento, predação, e da 

competição intraespecífica por espaço, não levando em consideração as 

interações interespecíficas de predação, competição por espaço e o estresse 

ambiental, fatores que determinam os limites superiores e inferiores de 

distribuição destas populações na rocha (estes aspectos são abordados na 

análise da estrutura zonal da comunidade). 

6.2.4. Riqueza e composição da comunidade 

Para cada costão  foi determinada a composição de espécies ao longo 

das estações do ano. A partir desta informação as espécies foram agrupadas 

entre produtores, carnívoros, herbívoros, omnívoros, micropastadores e 

filtradores, para a definição da distribuição funcional das espécies presentes em  

cada costão. A classificação funcional dos hábitos alimentares das espécies 

encontradas pode ser visualisada no Anexo 3. Esta metodologia foi empregada 

com o propósito de explorar o inventário de táxons identificados sob um ponto de 

vista funcional, analizando-se a estrutura trófica de cada ponto e comparando 

entre os demais. Esta abordagem foi utilizada também por exemplo por 

Boaventura et al (1999) na caracterização de costões na costa de Portugal. Esta 

autora trabalhou a comunidade em quatro categorias, de acordo com sua 

estrutura alimentar: filtradores, detritivoros, herbívoros e carnívoros. No presente 

estudo, pretende-se compreender a estrutura trófica dos costões, visando futuras 

avaliações de possíveis alterações nesta estrutura resultantes de impactos de 

óleo nas comunidades. 

As espécies também foram agrupadas taxonomicamente a fim de se 

investigar os padrões existentes para “grandes grupos”. 

                                            
1 Dados transformados foram utilizados apenas nas análises multivariadas 
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A listagem qualitativa sazonal da composição das espécies também serviu 

de subsídio para a avaliação dos gradientes e similaridades existentes entre os 

pontos da rede de amostragem (item 6.2.7.).  

6.2.5. Estrutura zonal da comunidade 

Esta análise foi feita a partir de uma matriz de dados, onde as colunas 

representavam os níveis verticais (cada uma das amostras obtidas com o 

delimitador na rocha) do transecto vertical fixo, em todas as campanhas de 

amostragem, e as linhas eram os táxons estruturadores e/ou dominantes da 

comunidade (Brachidontes sp., Chthamalus sp., Crassostrea rhizophorae, 

Nodilittorina sp., Tetraclita stalactifera, Perna perna, Phragmatopoma caudata e as 

algas). Os valores  referiam-se a porcentagens de cobertura. Estes descritores 

foram identificados como sendo os quantitativamente mais importantes na 

dinâmica de ocupação de espaço nos costões estudados. Não foram 

consideradas na análise as espécies menos abundantes a fim de se evitar 

distorções, uma vez que o interesse principal foi identificar os estratos 

homogêneos das espécies que determinam a estrutura espacial vertical da 

comunidade. Na análise de zonação foram inseridas algumas espécies não 

contempladas nas análises quantitativas por apresentarem densidades elevadas 

apenas em alguns pontos.  

Desta forma, para avaliar estes padrões de ocupação zonal do espaço 

nos costões dos 17 pontos estudados, foram realizadas análises de agrupamento 

(“cluster analysis”) para cada transecto, caracterizando uma análise de 

classificação modo q. A variável utilizada foi porcentagem de cobertura, com 

dados transformados (transformação angular - Arcsen√ x) (Zar, 1984). O índice 

utilizado foi o de similaridade de Bray-Curtis e a estratégia de agrupamento foi a 

de Ward (variâncias mínimas). A análise de classificação foi realizada no 

programa FITOPAC1. Os grupos de níveis similares obtidos representaram os 

estratos homogêneos presentes na comunidade, na área dos transectos. Assim, 

                                            
1 Dr. G.J. Shepherd – UNICAMP – versão 2.0 
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avaliou-se a composição das espécies dentro de cada grupo e plotou-se os 

estratos respeitando-se o perfil dos costões ao longo do tempo. Com este 

procedimento, pode-se avaliar não só os padrões espaciais, mas também a 

dinâmica temporal de ocupação do espaço nos transectos. Na apresentação 

gráfica do padrão de estratificação zonal de cada costão, foi inserida uma linha 

horizontal representando de forma padronizada a altura calculada da maré de 

referência (maré 0.0 m). 

6.2.6. Espectros temporais dos táxons dominantes 

Com o objetivo de estimar os limites (máximos e mínimos) quantitativos 

naturais de variação de cada população das espécies dominantes, foram 

construídos espectros temporais para cada ponto, a partir do cálculo do intervalo 

de confiança, dado por: 
 
_  
X  + 1,96 x S   LIMITE SUPERIOR DO ESPECTRO 

_ 
X  -  1,96 x S    LIMITE INFERIOR DO ESPECTRO 

onde,  
_ 
X   = média das réplicas de % cobertura da espécie 
S  = desvio padrão da média 

1,96   = valor de p associado ao nível de confiança  α de 95 % 

Considerando as espécies individualmente, o cálculo do intervalo de 

confiança foi efetuado para cada estação do ano (primavera, verão, outono e 

inverno). Em seguida, os intervalos (valores máximos e mínimos) foram 

conjugados em um gráfico espaço-temporal, o qual representa a variação sazonal 

da porcentagem de cobertura das espécies em cada costão. Esta mesma 

estratégia foi utilizada para estabelecer os padrões de cada espécie dominante 

em todo o Canal de São Sebastião, levando em conta todos os dados dos 17 

pontos de estudo. 
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6.2.7. Padrões e gradientes ambientais 

Métodos de análise multivariada de classificação e ordenação foram 

empregados exploratoriamente, com o objetivo de agrupar pontos similares, 

investigar a possível existência de padrões e gradientes ambientais, bem como 

avaliar o comportamento temporal do ecossistema na região estudada. As 

técnicas foram testadas e avaliadas como possíveis instrumentos para o 

monitoramento e avaliação de impacto nas comunidades. 

6.2.7.1. Caracterização ambiental 

Com o objetivo de identificar grupos homogêneos dos biótopos na rede de 

amostragem, foi realizada uma análise de classificação (“cluster analysis”) modo 

q, onde os objetos foram os 17 pontos e os descritores foram as variáveis 

ambientais. Uma vez que as variáveis ambientais apresentam diferentes unidades 

e ordens de grandeza, as matrizes ambientais foram transformadas 

(padronizadas) através da fórmula de Gower (1971) in Legendre et al. (1983), 

também conhecida como "ranging": 

Y'   =  (Y  -  YMIN)  / (YMAX  -  Y MIN), onde: 

Y = valor a ser transformado 

YMIN = menor valor da variável em todos os pontos 

YMAX = maior valor da variável em todos os pontos 

 

Com esta transformação, todos os parâmetros são reduzidos a uma 

mesma escala (entre 0 e 1), mantendo as proporcionalidades das diferenças. 

A matriz ambiental transformada teve como descritores as variáveis 

quantitativas declive e orientação, e as categóricas (semi-quantitativas) 

quantidade de refúgios e hidrodinamismo, tendo portanto 17 colunas e 4 linhas. 

Não foram consideradas nesta análise as variáveis temperatura, salinidade e 
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oxigênio dissolvido, as quais se mostraram bastante homogêneas entre os pontos 

e ao longo do tempo. Estas foram apenas consideradas na análise descritiva geral 

dos costões. 

A análise de agrupamento foi realizada utilizando-se o índice de Distância 

Euclidiana Simples, associado à estratégia de agrupamento de Ward (variâncias 

mínimas). 

Buscando explorar melhor as características ambientais dos pontos, e 

identificar possíveis gradientes ambientais, foi também processada uma Análise 

de Componentes Principais (PCA). Esta e todas as outras análises de ordenação 

foram realizadas com o programa CANOCO 2.1.(Ter Braak, 1988).  

As técnicas de classificação e ordenação são empregadas buscando-se 

identificar semelhanças e dissimilaridades em grupos de objetos (pontos, épocas 

do ano, espécies), mas apresentam os resultados de formas distintas. Enquanto a 

classificação assume que as “espécies” (leia-se objetos), se organizam em grupos 

descontínuos, a ordenação pressupõe que os objetos variam gradualmente, em 

gradientes ao longo de eixos (Ter Braak, 1994). Quando os dados são 

consistentes, tende-se a observar resultados semelhantes nas duas técnicas. No 

entanto, apenas com a classificação não é possível identificar gradientes ou 

associar a distribuição das espécies a variáveis ambientais. 

6.2.7.2. Caracterização biológica 

Com o mesmo propósito da análise ambiental, mas considerando a 

composição qualitativa da comunidade e a área de cobertura das espécies 

dominantes, foram também empregadas técnicas exploratórias de classificação e 

ordenação.  

Para a matriz qualitativa de composição de espécies, foi aplicada uma 

análise de agrupamento modo q, onde os descritores foram as espécies (dados 

binários de presença/ausência) e os objetos foram os pontos de coleta. O índice 

utilizado foi o de Jaccard, associado ao método de agrupamento de Ward.  
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Para a matriz quantitativa (sob transformação angular arcsen√x), onde os 

descritores foram as quatro espécies dominantes da comunidade (Chthamalus, 

Brachidontes, Tetraclita e Crassostrea), o índice utilizado foi o de distância de 

Bray-Curtis. 

Estes dados foram também explorados através de uma CA (análise de 

correspondência), tanto para a matriz qualitativa como para a quantitativa, com o 

objetivo de identificar gradientes e/ou grupos tipológicos de pontos com estruturas 

similares.  

6.2.7.3. Caracterização integrada ambiente/comunidade 

Uma das principais propostas do programa de monitoramento foi, além de 

estabelecer gradientes e padrões ambientais, também discriminar a importância 

relativa das variáveis ambientais para a estruturação da comunidade de costão 

rochoso, no Canal de São Sebastião. Com isso, pode-se otimizar o programa de 

monitoramento através da redução/substituição de variáveis pouco ou não 

significativas, e também realizar adequações na rede e periodicidade de 

amostragem. 

Com este objetivo, foram empregadas técnicas de ordenação canônica 

direta, as quais associaram matrizes ambientais e biológicas. 

A idéia central deste tipo de análise é a de que a estrutura das 

comunidades, através da distribuição, composição e abundância das espécies e 

grupos funcionais, é fortemente influenciada pelo ambiente físico (Ter Braak, 

1986, 1994; Gagnon et al., 1991; Oug, 1998; Austin, 1985; Borcard et al. 1992).  

As espécies ocorrem ao longo de faixas características de habitats, e 

dentro destas faixas, tendem a ser mais abundantes ao redor de seu ótimo 

ambiental particular. A composição de comunidades bióticas, portanto, varia ao 

longo de gradientes ambientais e sucessivas substituições de espécies ocorrem 

em função da variação do ambiente (Ter Braak et al., 1988). Assim, gradientes 

ambientais tendem a gerar gradientes biológicos. 
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Para explorar as interações entre a comunidade e o ambiente, a análise 

de ordenação direta (canônica) arranja objetos (espécies, ou pontos) e variáveis 

ambientais ao longo de eixos de ordenação, onde os primeiros são função dos 

segundos. Em outras palavras, trata-se de uma análise na qual os dados das 

espécies de cada local são modelados como uma função dos dados ambientais; e 

os efeitos do ambiente nas espécies são canalizados ao longo dos eixos da 

ordenação (Ter Braak, 1994; Gagnon et al., 1991). Um aspecto fundamental para 

a escolha do método mais adequado de ordenação direta é o conhecimento do 

tipo de distribuição dos dados biológicos, que pode ser unimodal,  multimodal, ou 

linear. Para cada um desses casos recomenda-se um tipo de técnica específico 

(Ter Braak, 1994; Borcard et al. 1992). 

Com o objetivo de identificar o tipo de distribuição dos dados biológicos, 

uma DCA (Detrended Correspondence Analysis) foi feita antes da realização da 

análise canônica, segundo metodologia indicada por ter Braak, 1987. Resultados 

da DCA com tamanho do gradiente acima de 2,0 indicam tendência de 

distribuição não linear, favorecendo o uso de CCA (análise canônica de 

correspondência). Gradientes abaixo de 2,0 indicam tendência de distribuição 

linear, resultando na substituição da CCA por uma RDA (análise de redundância), 

o equivalente canônico da PCA (Ter Braak et  al., 1988). 

Os resultados do DCA com as matrizes biológicas indicaram uma 

distribuição linear dos dados. Portanto, foi utilizada RDA integrando os dados 

quantitativos e qualitativos da comunidade com os dados ambientais. Esta técnica 

permite mensurar a quantidade de variação nos dados das espécies que podem 

ser explicados pelas variáveis ambientais. Em situações onde o gradiente 

ambiental determina a maior parte da variação na comunidade biológica, os níveis 

de explicação (soma dos autovalores canônicos) tendem a ser altos (Borcard, et 

al. 1992), sempre lembrando que as porcentagens de explicação são fortemente 

afetadas (reduzidas) pelos ruídos resultantes da variabilidade e parâmetros não 

mensurados. 
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Segundo Ter Braak (1994) a análise de redundância funciona muito bem 

quando existem muito mais espécies do que pontos (como no presente trabalho). 

Nestes casos, quando se usa CCA ao invés da DCA, os eixos de ordenação ficam 

muito instáveis. Outro aspecto positivo desta técnica é a redução do freqüente 

“efeito ferradura” ou “efeito arco” representado pela curvatura na configuração 

gráfica dos pontos a qual dificulta a interpretação dos resultados (Gagnon et al., 

1991). Este efeito normalmente é também conseqüência da presença de variáveis 

ambientais supérfluas (Ter Braak et al., 1988). 

Conseqüentemente o RDA foi o método mais adequado para a análise e 

representação das interações entre a biota e o ambiente físico dos costões 

rochosos. 

Nessa análise, foi avaliada a importância das variáveis ambientais declive, 

hidrodinamismo, orientação geográfica e quantidade de refúgios. A significância 

de cada uma delas foi testada com α = 95% (p=0,05), através do módulo “forward 

selection” da RDA associado ao teste de Monte Carlo no programa CANOCO, 

considerando 999 permutações (ter Braak, 1990). As variáveis não significativas 

foram excluídas do modelo. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DOS COSTÕES ROCHOSOS DO CANAL DE 

SÃO SEBASTIÃO - RESULTADOS DESCRITIVOS  

O presente capítulo apresenta os dados ambientais e biológicos obtidos 

para cada um dos 17 costões, ao longo dos quatro anos de amostragem (1993 – 

1996).  

Uma vez que se trata de um inventário de informações como subsídio 

para diagnósticos e avaliações de impactos no Canal de São Sebastião, os 

resultados foram organizados e apresentados de forma pictórica, através de 

figuras e tabelas, e não da forma descritiva e textual convencional. Esta 

organização está sendo seguida na construção de um banco de dados ecológicos 

do Litoral Norte, visando subsidiar avaliações ambientais na região.  Cada um dos 

blocos de resultados é discutido no capítulo 8, com o foco na avaliação 

comparativa entre os 17 costões, buscando  a identificação de gradientes bem 

como o entendimento de como as comunidades se organizam em função dos 

parâmetros ambientais.  São discutidos também os resultados referentes à 

zonação, riqueza e composição de espécies. 
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7.1. COSTÃO DE CARAGUATATUBA 

 

 
 

PONTO 1  
 

23o38’12”S; 45o23’00”W 
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7.1.CARAGUATATUBA 
 

7.1.1.CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 
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Figura 36 - média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 37 - média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 38 - médias de temperaturas para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

 
Tabela 3  - parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 19o 

ORIENTAÇÃO 240o SW 
HIDRODINAMISMO EXPOSTO 
ALTURA ENTREMARÉS 3,7 M 
ALTURA HABITADA 5,4 M∗  
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS RAROS 

                                            
∗  Correspondente ao maior valor encontrado para o ponto de estudo 
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7.1.CARAGUATATUBA 
 

7.1.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
Tabela 4  - composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA     
Porifera NI10    
CNIDARIA – HYDROZOA     
Hydrozoa NI   
MOLLUSCA – GASTROPODA     
Collisella subrugosa     
Costoanachis sertulariarum   
Fissurella clenchi     
Nodilittorina lineolata     
Siphonaria hispida    
Stramonita haemastoma    
MOLLUSCA – BIVALVIA     
Brachidontes sp.     
Crassostrea rhizophorae     
Modiolus carvalhoi   
Perna perna     
Sphenia antillensis    
ANNELIDA – POLYCHAETA     
Phragmatopoma caudata     
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA     
Balanus amphitrite   
Balanus improvisus   
Balanus sp.   
Balanus trigonus    
Chthamalus bisinuatus     
Megabalanus coccopoma   
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – DECAPODA     
Eriphia gonagra   
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI   
CRUSTACEA - ISOPODA     
Ligia exotica   
BRYOZOA     

                                            
10 NI – Espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO  PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Electra bellula   
Bryozoa NI   
CHORDATA – ASCIDIACEA     
Ascidiacea NI   
CHLOROPHYTA     
Chaetomorpha antennina  
Chaetomorpha sp.  
Cladophora fascicularis  
Cladophora prolifera  
Cladophora sp.  
Cladophoropsis membranacea  
Codium decorticatum  
Enteromorpha sp.  
Ulva fasciata  
Ulva sp.  
PHAEOPHYTA     
Bachelotia fulvescens   
Colpomenia sinuosa  
Dictyota sp.  
Dictyopteris delicatula  
Dictyopteris sp.  
Ectocarpaceae NI  
Ectocarpus breviarticulatus  
Giffordia irregularis  
Padina gymnospora  
Padina sp.  
Padina vickersiae  
Sargassum sp.  
RHODOPHYTA     
Bostrychia binderi  
Bostrychia radicans  
Bryocladia cuspidata  
Centroceras clavulatum  
Ceramium sp.  
Ceramium tenerrimum  
Corallina officinalis  
Dasya brasiliensis  
Falkenbergia hillebrandii  
Gelidium pusillum  
Gigartina acicularis  
Gigartina sp.  
Gigartina teedii  
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Gracilaria sp.  
ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO  PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Grateloupia cuneifolia  
Grateloupia filicina  
Grateloupia sp  
Gymnogongrus griffithsiae  
Herposiphonia secunda  
Hypnea musciformis  
Hypnea sp.  
Jania sp.  
Laurencia sp.  
Neogoniolithon sp.  
Porphyra atropurpurea.  
Pterocladia capillacea  

 

FAUNA 28 espécies 
ALGAS 48 espécies 
TOTAL 76 espécies 
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7.1.CARAGUATATUBA 
 

7.1.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 39 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 
 

Figura 40 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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  7.1.CARAGUATATUBA 
 

 
 

7.1.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 

 
 

 

Figura 41 - Variação temporal da zonação vertical dos  táxons dominantes. 

 

CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 Out/94 mar/95 Mai/95 Set/95 Mai/96
Altura (cm) Nível

648 36
630 35
612 34
594 33
576 32
558 31
540 30
522 29
504 28
486 27
468 26
450 25
432 24
414 23
396 22
378 21
360 20
342 19
324 18
306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m

Nodilittorina lineolata Perna perna

Chthamalus  bisinuatus Phragmatopoma caudata

Brachidontes solisianus Algas
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7.1.CARAGUATATUBA 
 

7.1.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 42 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 43 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do ano. 
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7.1.CARAGUATATUBA 
 

 

7.1.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 44  – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 45  – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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7.2. COSTÃO DAS CIGARRAS 

 

 
 

PONTO 2 
 

23o43’51”S; 45o21’08”W 
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7.2.CIGARRAS 
 

7.2.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 
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Figura 46 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 47 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 48 - Médias de temperatura do ar e água por estação do ano, entre 1993 e 1996. 

 
Tabela 5 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 16o 

ORIENTAÇÃO 95o SE 
HIDRODINAMISMO SEMI-EXPOSTO 
ALTURA ENTREMARÉS 4,4 M  
ALTURA HABITADA 5,0 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS FREQUENTES 
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7.2.CIGARRAS 
 

7.2.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
Tabela 6 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA     
Halichondria sp.  
Porifera NI1     
Tedania ignis   
CNIDARIA – HYDROZOA   
Aglaophenia latecarinata   
Hydrozoa NI    
Plumularia sp.  
Sertularia distans   
Sertularia marginata   
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Anemonia sargasensis   
Anthozoa NI     
Bunodosoma caisarum     
Cnidaria NI  
Carijoa sp.   
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Fissurella clenchi    
Gastropoda NI     
Leucozonia nassa     
Littoraria angulifera  
Littoraria flava  
Nodillitorina lineolata     
Morula nodulosa    
Onchidella indolens  
Pisania auritula   
Pisania pusio   
Siphonaria hispida    
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula     
MOLLUSCA – BIVALVIA    
Brachidontes solisianus     
Crassostrea rhizophorae    

                                            
1 NI – Espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Perna perna   
Pteroida NI     
Sphenia antillensis    
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata    
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus eburneus   
Balanus improvisus   
Balanus sp.   
Chthamalus bisinuatus     
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – DECAPODA     
Brachyura NI   
Decapoda NI   
Eriphia gonagra   
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI    
Porcelanidae NI  
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA    
Amathia convoluta   
Amathia distans    
Anguinela palmata    
Beania intermedia    
Beania mirabilis   
Bicellariela ciliata    
Bugula turrita    
Bryozoa NI    
Catenicella contei    
Crisia ramosa   
Nelia occulata   
Savignyella lafontii   
Schizoporella unicornis    
Synotum aegyptiacum   
Nolela gigantea   
ECHINODERMATA - ECHINOIDEA   
Arbacia lixula   
Echinometra lucunter     
Lytechinus variegatus   
ECHINODERMATA - OPHYUROIDEA   
Ophiothrix angulata  
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

ECHINODERMATA - CRINOIDEA   
Crinoidea  NI   
Tropiometra carinata   
ECHINODERMATA - HOLOTHUROIDEA   
Holothuroidea NI  
CHORDATA – ASCIDIACEA   
ASCIDIACEA NI    
Distaplia bermudensis  
Herdmania momus   
CHLOROPHYTA   
Bryopsis pennata  
Bryopsis sp.  
Caulerpa fastigiata  
Caulerpa racemosa  
Caulerpa sertularioides  
Caulerpa sp  
Chaetomorpha antennina  
Chaetomorpha sp.  
Cladophora fascicularis  
Cladophora sp.  
Enteromorpha sp.  
Ulva fasciata  
Ulva lactuca    
Ulva sp.  
PHAEOPHYTA   
Colpomenia sinuosa  
Dictyota cervicornis  
Dictyota dichotoma  
Dictyota sp.  
Dictyopteris delicatula  
Dictyopteris sp.  
ECTOCARPACEAE  
Ectocarpus breviarticulatus  
Giffordia irregularis  
Giffordia mitchelliae  
Giffordia sp.  
Padina gymnospora  
Padina sp.  
Padina vickersiae  
Porphyra sp.  
Sargassum cymosum  
Sargassum sp.  
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Sphacelaria tribuloides  
Sphacelaria sp.  
RHODOPHYTA    
Acanthophora spicifera  
Amphiroa fragilissima  
Amphiroa sp.  
Asparagopsis taxiformis  
Bostrychia binderi  
Bostrychia radicans  
Bryocladia cuspidata  
Callithamnion felipponei  
Callithamnion sp    
Callithamnion uruguayense  
Centroceras clavulatum  
Ceramium sp.  
Corallina officinalis  
Dasya brasiliensis  
Falkenbergia hillebrandii  
Gelidium floridanum  
Gelidium pusillum  
Gelidium sp.  
Gigartina acicularis  
Gigartina sp.  
Gigartina teedii  
Gracilaria sp.  
Gymnogongrus griffithsiae  
Herposiphonia secunda  
Hypnea cervicornis  
Hypnea musciformis  
Hypnea sp.  
Hypnea spinella  
Jania adhaerens  
Jania capillacea  
Jania rubens  
Jania sp.  
Laurencia microcladia  
Laurencia sp.  
Neogoniolithon sp.  
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Pterocladia capillacea  
Rhodymenia pseudopalmata  
CHRYSOPHYTA  
Nitszchia sp.  
 
FAUNA   70 espécies 
ALGAS   71 espécies 
TOTAL 141 espécies 
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7.2.CIGARRAS 
 

7.2.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA  DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

 
Figura 49 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 

 
Figura 50 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.2.CIGARRAS 
 

 

7.2.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 

 
 
 
Figura 51 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 

 
 

CAMPANHAS ago/93 jan/94 mar/94 mai/94 jul/94 out/94 mar/95 mai/95 set/95 nov/95 mai/95
Altura (cm) Nível

612 34
594 33
576 32
558 31
540 30
522 29
504 28
486 27
468 26
450 25
432 24
414 23
396 22
378 21
360 20
342 19
324 18
306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 maré 0,00 m

Nodilittorina lineolata Brachidontes  sp.

Chthamalus bisinuatus Tetraclita stalactifera

Algas
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7.2.CIGARRAS 
 

7.2.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 52 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 53 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do ano. 

 
 

Tetraclita stalactifera

1518,712,4
27,3

0
10
20
30
40
50

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

%
 c

ob
er

tu
ra

 
Figura 54 - Porcentagens médias de cobertura  de Tetraclita stalactifera. por estação do 

ano. 
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7.2.CIGARRAS 

7.2.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 55 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 56 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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Figura 57 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Tetraclita stalactifera. 

por estação do ano. 
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7.3. COSTÃO DO ARAÇÁ 

 
 

 
 

PONTO 3 
 

23o49’13”S; 45o24’15”W 
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7.3. ARAÇÁ 
7.3.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 

Figura 56  - média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 57  - média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 58  - médias de temperatura  para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

 

Tabela 7 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 
 
 
 
 
 
 
 

DECLIVE 75o

ORIENTAÇÃO 150o SE 
HIDRODINAMISMO ABRIGADO 
ALTURA ENTREMARÉS 1,24 M  
ALTURA HABITADA 1,15 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS ABUNDANTES 

Salinidade

0
10
20
30
40

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

Oxigênio Dissolvido

0
2
4
6
8

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

m
g/

L

Temperatura

0,0
10,0
20,0
30,0

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

o C Ar
Água
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7.3. ARAÇÁ 

7.3.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
Tabela 8 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Haliclona sp.    
Porifera NI1     
Tedania ignis    
CNIDARIA – HYDROZOA     
Aglaophenia latecarinata   
Hydrozoa NI    
Sertularia marginata   
CNIDARIA – ANTHOZOA     
Anthozoa NI    
Bunodosoma caisarum    
Plumularia sp.    
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Astraea phoebia    
Cerithium atratum  
Costoanachis sertulariarum    
Cypraea zebra   
Dorididae NI  
Doris verrucosa    
Fissurella clenchi    
Gastropoda NI   
Leucozonia nassa    
Littoraria flava     
Nodilittorina lineolata     
Morula nodulosa    
Nudibranchia NI  
Onchidella indolens   
Pisania auritula   
Pisania pusio  
Siphonaria hispida  
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula    
Vermetidae NI   
MOLLUSCA – BIVALVIA   

                                            
1 NI – Espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Arca imbricata   
Brachidontes sp.     
Chama congregata   
Crassostrea rhizophorae     
Dendropoma sp.  
Modiolus carvalhoi  
Pteroida NI    
MOLLUSCA – POLYPLACOPHORA   
Acanthochitona sp.   
Polyplacophora NI    
Schinochitonina NI   
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Serpulidae NI   
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus sp.   
Chthamalus bisinuatus     
Megabalanus coccopoma   
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Brachyura NI    
Decapoda NI  
Epialtus sp.  
Eurypanopeus abbreviatus   
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI   
Porcelanidae NI   
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA     
Amathia distans   
Bryozoa NI     
Bugula sp.     
Catenicella contei   
Caulibugula armata  
Hipothoa hyalina   
Savignyella lafontii   
Schizoporella unicornis    
Siniopelta costazii  
ECHINODERMATA-ASTEROIDEA    
Asteroidea NI    
ECHINODERMATA-OPHYUROIDEA    
Amphipholis squamata   
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Ophiothrix angulata    
Ophiuroidea NI    
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Arbacia lixula    
Echinometra lucunter     
Lytechinus variegatus    
ECHINODERMATA-CRINOIDEA    
Crinoidea  NI    
Tropiometra carinata  
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuria grisea    
Holothuroidea NI   
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI     
Clavelina oblonga   
Didemnum psamathodes    
Didemnum vanderhorsti   
Didemnidae NI   
Diplosoma  listerianum  
Distaplia bermudensis  
Herdmania momus   
Polyandrocarpa zorritensis  
Symplegma viride    
CHLOROPHYTA    
Bryopsis sp.  
Caulerpa fastigiata  
Caulerpa racemosa  
Caulerpa sertularioides  
Codium decorticatum  
Codium intertextum  
Codium sp.  
Codium taylorii  
Enteromorpha sp.  
Ulva sp.  
PHAEOPHYTA   
Colpomenia sinuosa  
Dictyota cervicornis  
Dictyota dichotoma  
Dictyota sp.  
Dictyopteris delicatula  
Dictyopteris sp.  
Ectocarpaceae NI  
Ectocarpus breviarticulatus  
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Padina gymnospora  
Padina sp.  
Sargassum sp.  
Sargassum vulgare  
RHODOPHYTA     
Acanthophora spicifera  
Amphiroa sp.  
Bostrychia binderi  
Bostrychia radicans  
Callithamnion felipponei  
Callithamnion uruguayense  
Centroceras clavulatum  
Ceramium sp.  
Corallina officinalis  
Dasya brasiliensis  
Falkenbergia hillebrandii  
Galaxaura frutescens  
Galaxaura marginata  
Galaxaura sp.  
Galaxaura stupocaulon  
Gelidium pusillum  
Gelidium sp.  
Gigartina acicularis  
Gigartina sp.  
Gracilaria sp.  
Herposiphonia sp.  
Hypnea cervicornis  
Hypnea sp.  
Jania capillacea  
Jania sp.  
Laurencia sp.  
Neogoniolithon sp.  
Porphyra atropurpurea  
Taenioma perpusillum  
Wrangelia argus  
CYANOPHYTA     
Cyanophyceae NI  
CHRYSOPHYTA   
Bidulphia alternans  
Diatomaceae NI  
 
FAUNA - 83 espécies ALGAS - 55 espécies TOTAL - 138 espécies 
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7.3. ARAÇÁ 
 

7.3.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 61 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 
 
 

Figura 62  - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.3. ARAÇÁ 
 

 
 

7.3.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
 

 
 
Figura 63 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 

 

CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 Out/94 mar/95 Set/95 nov/95
Altura (cm) Nível

180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 maré 0,00 m
-18 -1
-36 -2

Littorina  sp Chthamalus sp Algas
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7.3. ARAÇÁ 

 

7.3.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 64 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 

 

7.3.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 65 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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7.4. COSTÃO DA PRAIA PRETA 

 

 
 

PONTO 4 
 

23o49’22”S; 45o24’25”W 
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7.4. PRAIA PRETA 
7.4.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 

 

Figura 66 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
 

Figura 67 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

 

Figura 68 - Médias de temperatura do ar e água por estação do ano, entre 1993 e 1996. 

 
Tabela 9 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 44o 

ORIENTAÇÃO 180o S 
HIDRODINAMISMO ABRIGADO 
ALTURA ENTREMARÉS 1,72 M  
ALTURA HABITADA 1,52 M  
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS POBRE 

Salinidade

0
10
20
30
40

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

Oxigênio Dissolvido

0
2
4
6
8

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

m
g/

L

Temperatura

0,0
10,0
20,0
30,0

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

oC

Ar
Água
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7.4. PRAIA PRETA 
 

7.4.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 

Tabela 10 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Laxosuberites aurantiaca   
Mycale angulosa   
Porifera NI1     
Tedania ignis    
CNIDARIA – HYDROZOA     
Aglaophenia latecarinata    
Halopteris sp.   
Hydrozoa NI     
Sertularia turbinata   
CNIDARIA – ANTHOZOA     
Anthozoa NI   
Bunodosoma caisarum    
Carijoa riizei    
Cnidaria NI   
Madreporaria NI   
Palythoa brasiliensis    
Plumularia sp.    
Carijoa  sp.    
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa    
Aplysia brasiliana   
Astraea phoebia    
Costoanachis sertulariarum    
Cymatium partenopeum    
Doris verrucosa    
Fissurella clenchi    
Gastropoda NI    
Leucozonia nassa    
Littoraria angulifera  
Littoraria flava    
Nodilittorina lineolata     
Mitrella ocellata  
Morula nodulosa     

                                            
1 NI – Espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Nassarius albus   
Odostomia seminuda  
Onchidella indolens    
Pisania auritula    
Siphonaria hispida   
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula    
Vermetidae NI    
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Arca imbricata   
Brachidontes sp.     
Chama congregata   
Crassostrea rhizophorae     
Modiolus carvalhoi   
Perna perna   
Pteroidea NI     
Sphenia antillensis  
MOLLUSCA – POLYPLACOPHORA   
Polyplacophora NI  
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata    
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus amphitrite   
Balanus improvisus   
Balanus sp.   
Balanus trigonus  
Chthamalus bisinuatus     
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Brachyura NI  
Eriphia gonagra  
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI     
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica    
BRYOZOA     
Bryozoa NI    
Bugula turrita   
Catenicella contei   
Entalophora sp.   
Savignyella lafontii   
Schizoporella unicornis    
ECHINODERMATA-ASTEROIDEA    
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Hippodiplosia americana   
Asterina stellifera   
Asteroidea NI    
Echinaster sp.  
ECHINODERMATA-OPHYUROIDEA    
Ophiactis savigyi   
Ophyuroidea NI    
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Arbacia lixula   
Echinometra lucunter     
Lytechinus variegatus     
ECHINODERMATA-CRINOIDEA    
Crinoidea  NI    
Tropiometra carinata  
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuria grisea   
Holothuroidea NI     
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI     
Botryllus niger   
Clavelina oblonga    
Didemnidae NI   
Didemnum psamathodes    
Distaplia bermudensis    
Phalusia nigra    
Symplegma viride   
CHLOROPHYTA    
Bryopsis pennata  
Caulerpa racemosa  
Caulerpa sertularioides  
Chaetomorpha sp.  
Codium decorticatum  
Codium intertextum  
Codium taylorii  
Codium sp.  
Enteromorpha sp.  
Ulva sp.  
PHAEOPHYTA   
Colpomenia sinuosa  
Dictyota cervicornis  
Dictyota dichotoma  
Dictyota sp.  
Dictyopteris delicatula  



 

 

112

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Dictyopteris sp.  
Ectocarpaceae NI  
Ectocarpus breviarticulatus  
Giffordia irregularis  
Padina gymnospora  
Padina sp.  
Sargassum sp.  
Sphacelaria sp.  
RHODOPHYTA     
Acanthophora spicifera  
Amphiroa fragilissima  
Amphiroa sp.  
Asparagopsis taxiformis  
Bostrychia radicans  
Bostrychia sp  
Callithamnion felipponei  
Callithamnion sp  
Callithamnion uruguayense  
Centroceras clavulatum  
Ceramium sp.  
Champia compressa  
Corallina officinalis  
Dasya brasiliensis  
Falkenbergia hillebrandii  
Galaxaura frutescens  
Galaxaura sp.  
Galaxaura stupocaulon  
Gelidium pusillum  
Gigartina acicularis  
Gigartina sp.  
Gracilaria sp.  
Hypnea cervicornis  
Hypnea sp.  
Jania adhaerens  
Jania sp.  
Laurencia sp.  
Neogoniolithon sp.  
Polysiphonia denudata  
Polysiphonia sp.  
Polysiphonia subtilissima  
Porphyra atropurpurea  
Solieriaceae NI  
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Taenioma perpusillum  
Wrangelia argus  
 
FAUNA   86 espécies 
FLORA   58 espécies 
TOTAL 144 espécies 



 

 

114

7.4. PRAIA PRETA 
 

7.4.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA  DA  COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 69 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 
 

Figura 70  - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.4. PRAIA PRETA 
 

 
 

7.4.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 

 
 
 
Figura 71 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 

 

CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 Out/94 mar/95 Set/95 nov/95
Altura (cm) Nível

324 18
306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m
-16 -1
-32 -2
-48 -3
-64 -4
-80 -5
-96 -6

-112 -7
-128 -8

Littorina sp. Brachidontes  sp.

Chthamalus  sp. Algas
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7.4. PRAIA PRETA 
  

7.4.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 72 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 73 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do ano. 
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Figura 74 - Porcentagens médias de cobertura  de Tetraclita stalactifera por estação do 

ano. 
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7.4. PRAIA PRETA 
 

7.4.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 75 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 

Brachidontes  sp.

0

10

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

%
 c

ob
er

tu
ra

Limite inferior

Limite superior

 
Figura 76 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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Figura 77 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Tetraclita stalactifera. 

por estação do ano. 
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7.5. COSTÃO DO BALNEÁRIO 

 

 
 

PONTO 5 
 

23o49’29”S; 45o24’47”W 
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7.5. BALNEÁRIO 

7.5.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 

 

Figura 78 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 79 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

 

Figura 80 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 

1996. 

 
Tabela 11- Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 23o 

ORIENTAÇÃO 340o NW 
HIDRODINAMISMO ABRIGADO 
ALTURA  ENTREMARÉS 3,0 M  
ALTURA HABITADA 2,58 M  
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS FREQUENTES 

Salinidade
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7.5. BALNEÁRIO 
 

7.5.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 

Tabela 12  - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

 
 
ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Amphimedon viridis   
Dysidea sp.    
Haliclona sp.    
Mycale angulosa   
Mycale microsigmatosa   
Porifera NI 1     
Steletta sp.   
Tedania ignis    
Timea sp.   
CNIDARIA – HYDROZOA     
Aglaophenia latecarinata   
Hydrozoa NI    
CNIDARIA – ANTHOZOA     
Anemonia sargasensis   
Anthozoa NI    
Bunodosoma caisarum    
Palythoa sp.     
Plumularia sp.   
Carijoa sp.    
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa    
Astraea phoebia    
Cerithium atratum   
Costoanachis sertulariarum    
Cymatium partenopeum   
Doris verrucosa    
Fissurella clenchi     
Gastropoda NI    
Leucozoleniidae NI   
Leucozonia nassa     
Littoraria flava     
Nodilittorina lineolata     

                                            
1 N I – Espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Mitrax sp.   
Morula nodulosa     
Odostomia seminuda  
Onchidella indolens   
Nudibranchia NI  
Pisania auritula   
Siphonaria hispida    
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula    
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Arca imbricata   
Bivalvia NI   
Brachidontes solisianus     
Chama congregata   
Crassostrea rhizophorae     
Perna perna    
Pteroida NI     
Sphenia antillensis   
MOLLUSCA – POLYPLACOPHORA   
Polyplacophora NI    
Schinochitonina NI   
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus amphitrite   
Balanus improvisus   
Balanus sp.    
Balanus trigonus  
Chthamalus bisinuatus     
Megabalanus coccopoma   
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Brachyura NI   
Decapoda NI   
Eriphia gonagra   
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI    
Porcelanidae NI   
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA     
Bryozoa NI    
Electra bellula   
Schizoporella unicornis   
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

ECHINODERMATA-OPHYUROIDEA    
Hemipholis elongata   
Ophyuroidea NI   
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Arbacia lixula  
Echinometra lucunter     
Lytechinus variegatus    
ECHINODERMATA-CRINOIDEA    
Crinoidea  NI    
Tropiometra carinata    
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuroidea NI    
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI    
Clavelina oblonga   
Didemnum granulatum   
Didemnum psamathodes    
Didemnum vanderhorsti   
Didemnidae NI    
Phalusia nigra    
Polysyncraton amethysteum    
CHLOROPHYTA    
Bryopsis pennata   
Bryopsis sp.   
Caulerpa fastigiata   
Caulerpa racemosa     
Caulerpa sertularioides    
Chaetomorpha sp.   
Cladophora sp.   
Cladophorales NI   
Cladophoropsis membranacea  
Codium decorticatum   
Codium intertetum     
Codium sp.     
Codium taylorii     
Enteromorpha sp.   
Ulva sp.     
PHAEOPHYTA   
Bachelotia fulvescens   
Colpomenia sinuosa     
Dictyota cervicornis   
Dictyota dichotoma    
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Dictyota sp.     
Ectocarpus breviarticulatus     
Ectocarpaceae NI     
Giffordia irregularis   
Padina gymnospora     
Padina sp.   
Sargassum sp.     
Sphacelaria tribuloides   
Sphacelaria sp.   
RHODOPHYTA     
Acanthophora spicifera     
Amphiroa fragilissima    
Amphiroa sp.     
Asparagopsis taiformis   
Bostrychia binderi   
Bostrychia radicans     
Bryocladia cuspidata   
Callithamnion felipponei   
Centroceras clavulatum    
Ceramium sp.     
Champia compressa    
Corallina officinalis   
Dasya brasiliensis     
Falkenbergia hillebrandii   
Galaxaura frutescens   
Galaxaura oblongata   
Galaxaura sp.   
Galaxaura stupocaulon    
Gelidium pusillum    
Gelidium sp.    
Gelidiaceae NI   
Gigartina acicularis     
Gigartina sp.    
Gracilaria sp.    
Gymnogongrus griffithsiae   
Herposiphonia tenella   
Hypnea cervicornis    
Hypnea musciformis   
Hypnea sp.     
Hypnea spinella   
Jania adhaerens   
Jania capillacea    
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Jania sp.     
Laurencia microcladia   
Laurencia sp.     
Neogoniolithon sp.     
Polysiphonia sp.   
Polysiphonia subtilissima     
Porphyra atropurpurea    
Pterocladia capillacea   
Taenioma perpusillum    
Wrangelia argus     
CYANOPHYTA     
Cyanophyceae    
CRYSOPHYTA     
Diatomaceae NI   
 
FAUNA   81 espécies 
FLORA   72 espécies 
TOTAL 153 espécies 
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7.5. BALNEÁRIO 
 

 
7.5.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 

 
Figura 81 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 
 

 
Figura 82 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.5. BALNEÁRIO 
 

 
 

7.5.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
 

 
 

 

Figura 83 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 

 
 

CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 Out/94 mar/95 Set/95 nov/95
Altura (cm) Nível

288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m
-18 -1
-36 -2
-54 -3
-72 -4

Chthamalus  sp Brachidontes  sp Algas
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7.5. BALNEÁRIO 
 

7.5.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 84 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 85 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do ano. 
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5.5. BALNEÁRIO 
 

7.5.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 86 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 87 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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7.6. COSTÃO DO BALEEIRO 

 

 
 

PONTO 6 
 

23o49’46”S; 45o25’17”W 
 



 

 

130

7.6. BALEEIRO 

7.6.1 CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 

Figura 88 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
 

Figura 89 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

 

Figura 90 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 
1996. 
 

Tabela 13 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 12o 

ORIENTAÇÃO 280o NW 
HIDRODINAMISMO SEMI-EXPOSTO 
ALTURA ENTREMARÉS 5,77 M 
ALTURA HABITADA 3,4 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS RAROS 

Oxigênio Dissolvido

0
2
4
6
8

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

m
g/

L

Temperatura

0,0
10,0
20,0
30,0

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

oC

Ar
Água

Salinidade

0
10
20
30
40

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO
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7.6. BALEEIRO 

7.6.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
 
Tabela 14 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Porifera NI1  
Tedania ignis  
CNIDARIA – HIDROZOA     
Aglaophenia latecarinata  
Halopterididae NI  
Hydrozoa NI  
Sertularia marginata  
CNIDARIA – ANTHOZOA     
Anthozoa NI  
Bunodosoma caisarum  
Carijoa riizei  
Palythoa sp.  
Plumularia sp.  
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa  
Aplysia brasiliana  
Astraea phoebia  
Cymatium partenopeum  
Doris verrucosa  
Fissurella clenchi  
Gastropoda NI  
Leucozonia nassa  
Littoraria flava  
Nodilittorina lineolatta  
Morula nodulosa  
Petaloconchus sp.  
Siphonaria hispida  
Stramonita haemastoma  
Tegula viridula  
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Brachidontes solisianus  
Chama congregata  
Crassostrea rhizophorae  

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Modiolus carvalhoi  
Perna perna  
Pteroida NI  
MOLLUSCA – POLYPLACOPHORA   
Schinochitonina NI  
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata  
Serpulidae NI  
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus eburneus  
Balanus improvisus  
Balanus sp.  
Balanus trigonus  
Chthamalus bisinuatus  
Megabalanus coccopoma  
Tetraclita stalactifera  
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Eriphia gonagra  
Pachygrapsus transversus  
Paguridae NI  
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica  
BRYOZOA     
Bicellariella ciliata  
Bryozoa NI  
ECHINODERMATA-ASTEROIDEA    
Asteroidea NI  
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Arbacia lixula  
Echinometra lucunter  
ECHINODERMATA-CRINOIDEA    
Crinoidea  NI  
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuroidea NI  
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI  
Didemnum psamathodes  
Distaplia bermudensis  
Polyclinum constelattum  
CHLOROPHYTA    
Caulerpa racemosa  
Caulerpa sertularioides  
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Chaetomorpha sp.  
Cladophora fascicularis  
Cladophora sp.  
Codium decorticatum  
Codium taylorii  
Codium intertextum   
Codium sp.  
Ulva sp.  
PHAEOPHYTA   
Colpomenia sinuosa  
Dictyota dichotoma  
Dictyota cervicornis  
Dictyota sp.  
Ectocarpus breviarticulatus  
Ectocarpaceae NI  
Giffordia irregularis  
Giffordia sp.  
Padina gymnospora  
Padina sp.  
Sargassum furcatum  
Sargassum sp.  
Sphacelaria sp.  
RHODOPHYTA     
Acanthophora spicifera  
Amphiroa sp.  
Amphiroa beauvoisii  
Amphiroa fragilissima  
Asparagopsis taxiformis  
Bostrychia binderi  
Bostrychia radicans  
Bryocladia cuspidata    
Callithamnion felipponei  
Centroceras clavulatum  
Ceramium sp.  
Corallina officinalis  
Dasya brasiliensis  
Falkenbergia hillebrandii  
Galaxaura frutescens  
Galaxaura stupocaulon  
Gelidium pusillum  
Gelidium sp.  
Gigartina acicularis  
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Gigartina sp.  
Gracilaria sp.  
Herposiphonia secunda  
Hypnea cervicornis  
Hypnea sp.  
Jania adhaerens  
Jania capillacea  
Jania sp.  
Laurencia sp.  
Laurencia microcladia  
Neogoniolithon sp.  
Polysiphonia subtilissima  
Polysiphonia sp.  
Porphyra atropurpurea  
Pterocladia capillacea  
Taenioma perpusillum  
Wrangelia argus  
CYANOPHYTA     
Cianoficea NI  
Lyngbia sp.  
CHRYSOPHYTA     
Diatomaceae NI   
 
FAUNA   57 espécies 
FLORA   62 espécies 
TOTAL 119 espécies 
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7.6. BALEEIRO 
 

7.6.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 
 

Figura 91 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 
 

Figura 92 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.6. BALEEIRO 
 
 
 

7.6.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
 
CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 Out/94 mar/95 Set/95 nov/95
Altura (cm) Nível

414 23
396 22
378 21
360 20
342 19
324 18
306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m

Chthamalus  sp Algas Brachidontes  sp

 
 
 
Figura 93- Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.6. BALEEIRO 
 

7.6.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 94 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 95 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do ano. 
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Figura 96 - Porcentagens médias de cobertura  de Tetraclita stalactifera. por estação do 

ano. 
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7.6. BALEEIRO 
 

7.6.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 97 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 98 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano.  

Tetraclita stalactifera

0

20

40

60

80

100

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

%
 c

ob
er

tu
ra

Limite inferior

Limite superior

 
Figura 99 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Tetraclita stalactifera. 

por estação do ano. 
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7.7. COSTÃO DE BAREQUEÇABA 

 

 
 

PONTO 7 
 

23o49’52”S; 45o25’56”W 
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7.7. BAREQUEÇABA 
 

7.7.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 

Figura 100 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 101 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 
1996. 

Figura 102 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

 
Tabela 15 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 17o  
ORIENTAÇÃO 310o NW 
HIDRODINAMISMO SEMI-EXPOSTO 
ALTURA ENTREMARÉS 6,28 M 
ALTURA HABITADA 3,66 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO BASALTO / GRANITO 
REFÚGIOS FREQUENTES 

Oxigênio Disssolvido

0
2
4
6
8

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

m
g/

L
Salinidade

0
10
20
30
40

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

Temperatura

0,0
10,0
20,0
30,0

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

oC

Ar
Água
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7.7. BAREQUEÇABA 
 
 

7.7.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
 
 

Tabela 16 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

 
ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Porifera NI 1     
Tedania ignis     
CNIDARIA – HYDROZOA     
Hydrozoa NI     
Sertularia loculosa     
Sertularia marginata     
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Anemonia sargasensis     
Anthozoa NI     
Bunodosoma caisarum     
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Aplysia brasiliana     
Astraea phoebia     
Calliostoma sp.     
Costoanachis sertulariarum     
Doris verrucosa     
Fissurella clenchi     
Gastropoda NI     
Leucozonia nassa     
Nodilittorina lineolatta     
Morula nodulosa     
Pisania auritula     
Pisania pusio     
Siphonaria hispida     
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula     
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Brachidontes solisianus     
Chama congregata     

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Chama sp.     
Crassostrea rhizophorae     
Modiolus carvalhoi     
Perna perna     
Pteroida NI     
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus improvisus     
Balanus sp.     
Balanus trigonus     
Chthamalus bisinuatus     
Megabalanus coccopoma     
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Brachyura NI     
Epialtus sp.     
Eriphia gonagra     
Microphrys sp.     
Pachygrapsus transversus     
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA     
Bryozoa NI     
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Arbacia lixula     
Echinometra lucunter     
Lytechinus variegatus     
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuroidea NI     
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI     
CHLOROPHYTA    
Caulerpa racemosa  
Caulerpa sertularioides  
Chaetomorpha sp.  
Cladophora sp.  
Codium sp.  
Codium intertextum  
Ulva lactuca  
Ulva sp.  
PHAEOPHYTA   
Colpomenia sinuosa  
Ectocarpaceae NI  
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Ectocarpus breviarticulatus  
Giffordia irregularis  
Giffordia mitchelliae  
Giffordia sp.  
Padina gymnospora  
Sargassum sp.  
Sphacelaria sp.  
RHODOPHYTA     
Acanthophora spicifera  
Amphiroa sp.  
Amphiroa fragilissima  
Bostrychia binderi  
Bostrychia radicans  
Bryocladia cuspidata  
Callithamnion sp.  
Centroceras clavulatum  
Ceramium sp.  
Corallina officinalis  
Dasya brasiliensis  
Dictyota cervicornis  
Dictyota sp.  
Falkenbergia hillebrandii  
Gelidium pusillum  
Gelidium sp.  
Gigartina acicularis  
Gigartina sp.  
Gracilaria sp.  
Gracilaria ferox  
Gymnogongrus griffithsiae  
Hypnea cervicornis  
Hypnea musciformis  
Hypnea sp.  
Jania adhaerens  
Jania capillacea  
Jania sp.  
Laurencia sp.  
Neogoniolithon sp.  
Polysiphonia subtilissima  
Polysiphonia sp.  
Porphyra atropurpurea  
Taenioma perpusillum  
Wrangelia argus  
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

CYANOPHYTA     
Cyanophyceae NI  
 
FAUNA   49 espécies 
FLORA   52 espécies 
TOTAL 101 espécies 
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7.7. BAREQUEÇABA 
 

7.7.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA  DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 103 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 
 

Figura 104 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.7. BAREQUEÇABA 
 

 

7.7.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
 
CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 Out/94 mar/95 Set/95 nov/95
Altura (cm) Nível

414 23
396 22
378 21
360 20
342 19
324 18
306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ0,00 m
-18 -1
-36 -2
-54 -3
-72 -4

Chthamalus  sp Tetraclita stalactifera

Brachidontes  sp Algas

 
 
Figura 105 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.7. BAREQUEÇABA 

7.7.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 106 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 107 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do ano. 
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Figura 108 - Porcentagens médias de cobertura  de Tetraclita stalactifera por estação do 

ano.  
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7.7. BAREQUEÇABA 

7.7.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 

Chthamalus  sp.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

%
 c

ob
er

tu
ra

Limite inferior

Limite superior

 
Figura 109 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 110 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 

Tetraclita stalactifera

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

%
 c

ob
er

tu
ra

Limite inferior

Limite Superior

 
Figura 111 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Tetraclita stalactifera. 

por estação do ano 
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7.8. PONTA DAS CANAS 

 

 
 

PONTO 8 
 

23o43’38”S; 45o20’31”W 
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7.8. PONTA DAS CANAS 

7.8.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 
 

Figura 112 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

 

Figura 113- Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 114 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 
1996. 

 
Tabela 17 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 80o 

ORIENTAÇÃO 60o NE 
HIDRODINAMISMO SEMI-EXPOSTO 
ALTURA ENTREMARÉS 1,21 M 
ALTURA HABITADA 1,07 M 
CONFIGURAÇÃO MATACÕES, SEIXOS E CALHAUS 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS ABUNDANTES 
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7.8. PONTA DAS CANAS 

7.8.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

Tabela 18 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Acervochalina sp.      
Amphimedon viridis     
Callyspongiae sp.     
Halichondria sp.     
Haliclona sp.     
Mycale angulosa     
Porifera NI1     
Steletta sp.     
Tedania ignis     
Tethia sp.     
CNIDARIA – HYDROZOA     
Halopteris sp.     
Hydrozoa NI     
Monotheca margaretta     
Sertularia distans     
Sertularia marginata     
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Anemonia sargasensis     
Anthozoa NI     
Bunodosoma caisarum     
Cnidaria NI     
Madreporaria NI     
Mussismilia sp.     
Palythoa sp.     
Plumularia sp.     
Zoanthidae NI     
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Astraea phoebia     
Crepidula aculeata     
Doris verrucosa     
Fissurella clenchi     
Gastropoda NI     
Leucozonia nassa     
Littoraria angulifera     

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Littoraria flava     
Nodilittorina lineolatta     
Morula nodulosa     
Nudibranchia NI     
Pisania auritula     
Pisania pusio     
Siphonaria hispida     
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula     
Tricolia thalassicola     
Vermetidae NI     
MOLLUSCA – POLYPLACOPHORA   
Acanthochitona sp.     
Polyplacophora NI     
Schinochitonina NI     
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Arca imbricata     
Arcopsis adamsi     
Barbatia candida     
Bivalvia NI     
Brachidontes sp.     
Chama congregata     
Crassostrea rhizophorae     
Perna perna     
Pseudochama sp.     
Pteroida NI     
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata     
Serpulidae NI     
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus amphitrite     
Balanus trigonus     
Chthamalus sp.     
Megabalanus coccopoma      
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Brachyura NI      
DECAPODA NI     
Epialtus sp.     
Eriphia gonagra     
Eurypanopeus abbreviatus     
Eurypanopeus sp.     
Pachygrapsus transversus     
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Paguridae NI     
Petrolisthes galanthinus     
Porcelanidae NI     
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA     
Bicellariella ciliata     
Bryozoa NI     
Schizoporella unicornis     
Thalamoporella sp.     
ECHINODERMATA-ASTEROIDEA    
Asteroidea NI     
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Echinometra lucunter     
Lytechinus variegatus     
ECHINODERMATA-OPHYUROIDEA    
Ophyuroidea NI     
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuroidea NI     
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI     
Botryllus niger     
Didemnum granulatum     
Didemnum psamathodes     
Didemnum vanderhorsti     
Didemnidae NI     
Polyclinum constelattum     
Polysyncraton amethysteum     
Symplegma viride     
CYANOPHYTA     
Lyngbia sp.     
CHLOROPHYTA    
Bryopsis pennata     
Bryopsis sp.     
Caulerpa fastigiata     
Caulerpa racemosa     
Caulerpa sertularioides     
Chaetomorpha sp.     
Cladophora sp.     
Codium decorticatum     
Codium intertextum     
Codium taylorii     
Codium sp.     
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Enteromorpha sp.     
Ulva sp.     
PHAEOPHYTA   
Bachelotia fulvescens     
Colpomenia sinuosa     
Ectocarpaceae NI     
Giffordia irregularis     
Giffordia mitchelliae     
Padina gymnospora     
Padina sp.     
Sargassum furcatum     
Sargassum sp.     
Sphacelaria sp.     
RHODOPHYTA     
Acanthophora spicifera     
Amphiroa beauvoisii     
Amphiroa fragilissima     
Amphiroa sp.     
Asparagopsis taxiformis     
Bostrychia binderi     
Bostrychia radicans     
Callithamnion felipponei     
Callithamnion uruguayense     
Centroceras clavulatum     
Ceramium sp.     
Ceramium tenerrimum     
Corallina officinalis     
Dasya brasiliensis     
Dawsoniocolax bostrychiae     
Dictyota dichotoma     
Dictyota sp.     
Dictyopteris delicatula     
Falkenbergia hillebrandii     
Galaxaura oblongata     
Galaxaura sp.     
Galaxaura stupocaulon     
Gelidium pusillum     
Gelidium sp.     
Gigartina acicularis     
Gigartina sp.     
Gigartina teedii     
Gracilaria sp.     
Gracilaria verrucosa     
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Grateloupia cuneifolia     
Gymnogongrus griffithsiae     
Herposiphonia secunda     
Herposiphonia tenella     
Hypnea cervicornis     
Hypnea musciformis     
Hypnea sp.     
Hypnea spinella     
Jania adhaerens     
Jania capillacea     
Jania sp.     
Laurencia microcladia     
Laurencia sp.     
Neogoniolithon sp.     
Polysiphonia sp.     
Polysiphonia subtilissima     
Porphyra atropurpurea     
Pterocladia capillacea     
Taenioma perpusillum     
Wrangelia argus     
CHRYSOPHYTA      
Diatomaceae NI     
 
FAUNA   92 espécies 
ALGAS   74 espécies 
TOTAL 166 espécies 



 

 

156

7.8. PONTA DAS CANAS 
 

7.8.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 115 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 
 

Figura 116 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.8. PONTA DAS CANAS 
 

 

7.8.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 Out/94 mar/95 Set/95 nov/95
Altura (cm) Nível

144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m

Littorina  sp Chthamalus sp Algas Tetraclita stalactifera

 
 

Figura 117  - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.8. PONTA DAS CANAS 
 

7.8.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 118  - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 

 
 

7.8.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 119 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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7.9. COSTÃO DA ARMAÇÃO 

 

 
 

PONTO 9 
 

23o44’22”S; 45o21’00”W 
 
 
 
 



 

 

160

7.9. ARMAÇÃO 
 

7.9.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 

Figura 120  - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 121 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 122 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 
1996. 

 
Tabela 19 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 23o 

ORIENTAÇÃO 350o NW 
HIDRODINAMISMO SEMI-EXPOSTO 
ALTURA ENTREMARÉS 3,07 M 
ALTURA HABITADA 3,30 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS RAROS 
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7.9. ARMAÇÃO 

 
 

7.9.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
 
Tabela 20  - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

 
ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Porifera NI1  
Tedania ignis  
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Bunodosoma caisarum  
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa  
Aplysia brasiliana  
Cymatium partenopeum  
Fissurella clenchi  
Littoraria angulifera  
Nodilittorina lineolata  
Siphonaria hispida  
Stramonita haemastoma  
Tricolia affinis    
Vermetidae NI  
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Brachidontes sp.  
Crassostrea rhizophorae  
Pteroida NI  
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata  
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus sp.  
Chthamalus sp.  
Tetraclita stalactifera  
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Pachygrapsus transversus  
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica  
BRYOZOA     

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

BryozoaNI  
CHLOROPHYTA    
Bryopsis pennata     
Caulerpa racemosa     
Cladophora sp.     
Codium decorticatum     
Codium taylorii     
Enteromorpha sp.     
Ulva lactuca     
Ulva sp.     
PHAEOPHYTA   
Colpomenia sinuosa     
Ectocarpaceae NI     
Ectocarpus breviarticulatus     
Giffordia irregularis     
Giffordia sp.     
Padina gymnospora     
Padina sp.     
Padina vickersiae     
Sargassum sp.     
Sphacelaria tribuloides     
Sphacelaria sp.     
RHODOPHYTA     
Acanthophora spicifera     
Bachelotia fulvescens     
Bryocladia cuspidata     
Callithamnion felipponei     
Callithamnion sp     
Callithamnion uruguayense     
Centroceras clavulatum     
Ceramium sp.     
Corallina officinalis     
Dasya brasiliensis     
Dictyota cervicornis     
Dictyota dichotoma     
Dictyota sp.     
Dictyopteris plagiogramma     
Falkenbergia hillebrandii     
Gelidiopsis planicaulis     
Gelidium pusillum     
Gelidium sp.     
Gigartina acicularis     
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Gigartina sp.     
ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Gracilaria caudata     
Gracilaria ferox     
Gracilaria sp.     
Herposiphonia secunda     
Hypnea musciformis     
Hypnea sp.     
Jania capillacea     
Jania rubens     
Jania sp.     
Laurencia sp.     
Polysiphonia denudata     
Polysiphonia sp.     
Polysiphonia subtilissima     
Porphyra atropurpurea     
Pterocladia capillacea     
CYANOPHYTA     
Lyngbia sp.     
CHRYSOPHYTA     
Diatomaceae NI     
 
FAUNA 23 espécies 
ALGAS 56 espécies 
TOTAL 79 espécies 
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7.9. ARMAÇÃO 
 

7.9.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 123 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 

Figura 124 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.9. ARMAÇÃO 
 

 

7.9.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 Out/94 mar/95 Set/95 Mai/96
Altura (cm) (*) Nível

18 1
36 2 Littorina  sp
54 3
72 4 Chthamalus  sp
90 5
108 6 Brachidontes  sp
126 7
144 8 Tetraclita stalactifera
162 9
180 10 Algas
198 11
216 12 Areia
234 13
252 14
270 15
288 16
306 17
324 18
342 19
360 20
378 21
396 22
414 23 0,00 m

(*) A paratir do pino de referência
 

 

Figura 125  - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.9. ARMAÇÃO 
 

7.9.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 126 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 127 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do ano. 
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Figura 128  - Porcentagens médias de cobertura  de Tetraclita stalactifera. por estação do 

ano. 
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7.9. ARMAÇÃO 

7.9.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 129 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 130 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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Figura 131 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Tetraclita stalactifera. 

por estação do ano. 
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7.10 COSTÃO DE GUARAPOCAIA 

 

 
 

PONTO 10 
 

23o44’50”S; 45o21’02”W 
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7.10.GUARAPOCAIA 

7.10.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 

Figura 132 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 133 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 134  - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 
e 1996. 

 
Tabela 21 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 15o 

ORIENTAÇÃO 330o NW 
HIDRODINAMISMO ABRIGADO 
ALTURA  ENTREMARÉS 4,63 M 
ALTURA HABITADA 3,41 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
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7.10.GUARAPOCAIA 
 

 
 

7.10.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
Tabela 22 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Dysidea sp.   
Haliclona sp.   
Mycale angulosa  
Porifera NI1     
Tedania ignis    
Tethia sp.    
Timea sp.   
CNIDARIA – HYDROZOA     
Hydrozoa NI   
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Anthozoa NI   
Bunodosoma caisarum     
Palythoa sp.    
Carijoa sp.   
Zoanthus sp.   
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Astraea phoebia     
Cerithium atratum   
Costoanachis sertulariarum   
Crepidula aculeata   
Cymatium partenopeum    
Dendropoma sp.  
Doris verrucosa   
Fissurella clenchi     
Gastropoda NI    
Leucozonia nassa   
Littoraria angulifera    
Littoraria flava     
Nodilittorina lineolata     
Morula nodulosa     

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Pisania auritula    
Pisania pusio   
Siphonaria hispida    
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula    
Vermetidae NI    
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Arca imbricata   
Brachidontes sp.     
Chama congregata    
Crassostrea rhizophorae     
Modiolus carvalhoi  
Pseudochama sp.   
Sphenia antillensis   
Pteroida NI     
MOLLUSCA – POLYPLACOPHORA   
Schinochitonina NI   
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus improvisus   
Balanus trigonus   
Chthamalus sp.     
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Brachyura NI    
Decapoda NI   
Eriphia gonagra   
Eurypanopeus abbreviatus   
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI   
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA     
Buskia repens   
Electra bellula    
Electra sp.   
Savignyella lafontii  
Zoobotryum pelucidum   
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Echinometra lucunter   
Lytechinus variegatus   
ECHINODERMATA-CRINOIDEA    
Crinoidea NI   
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Holothuroidea NI     
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiaceae NI     
Didemnum psamathodes    
Didemnum vanderhorsti   
Didemnidae NI   
Herdmania momus   
Phalusia nigra   
Polyclinum constelattum   
CHLOROPHYTA    
Caulerpa fastigiata     
Caulerpa racemosa     
Caulerpa sertularioides     
Cladophora fascicularis     
Cladophora sp.     
Cladophoropsis membranacea     
Codium decorticatum     
Codium sp.     
Codium taylorii     
Enteromorpha sp.     
Ulva sp.     
PHAEOPHYTA   
Bachelotia fulvescens     
Colpomenia sinuosa     
Ectocarpus breviarticulatus     
Ectocarpaceae NI     
Giffordia irregularis     
Padina gymnospora     
Padina sp.     
Sargassum sp.     
RHODOPHYTA     
Acanthophora spicifera      
Amphiroa sp.      
Asparagopsis taxiformis     
Bostrychia radicans     
Bryocladia cuspidata     
Centroceras clavulatum     
Ceramium sp.     
Corallina officinalis     
Dasya brasiliensis     
Dictyota cervicornis     
Dictyota sp.     
Dictyopteris delicatula     
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Falkenbergia hillebrandii     
Galaxaura sp.     
Galaxaura stupocaulon     
Gelidium pusillum     
Gelidium sp.     
Gigartina acicularis     
Gigartina sp.     
Gracilaria caudata     
Gracilaria cervicornis     
Gracilaria sp.     
Gymnogongrus griffithsiae     
Hypnea cervicornis     
Hypnea musciformis     
Hypnea sp.     
Hypnea spinella     
Jania sp.     
Laurencia sp.     
Polysiphonia denudata     
Polysiphonia sp.     
Polysiphonia subtilissima     
Porphyra atropurpurea     
Pterocladia capillacea     
Spyridia filamentosa     
Wrangelia argus     
CYANOPHYTA     
Cianoficea NI     
Lyngbia sp.     
 
FAUNA   70 espécies 
ALGAS   57 espécies 
TOTAL 127 espécies 
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7.10.GUARAPOCAIA 
 

7.10.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 135 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 
 

Figura 136 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.10.GUARAPOCAIA 
 

 
 

7.10.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
 
 
CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 Out/94 mar/95 Set/95 Mai/96
Altura (cm) Nível

432 24
414 23
396 22
378 21
360 20
342 19
324 18
306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m

Chthamalus  sp Tetraclita stalactifera Littorina  sp

Brachidontes  sp Algas

 
 

Figura 137 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.10.GUARAPOCAIA 
 

7.10.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 138 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 139 - Porcentagens médias de cobertura  de Crassostrea rhizophorae por estação 

do ano. 
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7.10.GUARAPOCAIA 
 

7.10.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 140 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 141 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Crassostrea 

rhizophorae. por estação do ano. 
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7.11. COSTÃO DO VIANA 

 

 
 

PONTO 11 
 

23o45’29”S; 45o21’11”W 
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7.11. VIANA 
 

7.11.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 

Figura 142 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 143 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 144 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 

1996. 

 
Tabela 23 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 60o 

ORIENTAÇÃO 230o SW 
HIDRODINAMISMO ABRIGADO 
ALTURA ENTREMARÉS 1,38 M 
ALTURA HABITADA 1,13 M 
CONFIGURAÇÃO MATACÃO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS FREQUENTES 

Salinidade

0
10
20
30
40

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

Oxigênio Dissolvido

0
2
4
6
8

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

m
g/

L

Temperatura

0,0
10,0
20,0
30,0

PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO

oC

Ar
Água
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7.11. VIANA 
 

7.11.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
Tabela 24  - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Haliclona sp.   
Mycale angulosa  
Porifera NI1     
Tedania ignis    
Timea sp.   
CNIDARIA – HYDROZOA     
Halopteris sp.   
Hydrozoa NI     
Sertularia loculosa   
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Anthozoa NI   
Bunodosoma caisarum     
Palythoa sp.     
Carijoa sp.   
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Aplysia brasiliana   
Astraea phoebia     
Costoanachis sertulariarum    
Cymatium partenopeum   
Fissurella clenchi    
Gastropoda NI   
Leucozonia nassa     
Littoraria angulifera     
Littoraria flava     
Nodilittorina lineolata     
Morula nodulosa    
Olivella sp  
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula     
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Arca imbricata  
Brachidontes sp.     

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Chama congregata   
Crassostrea rhizophorae     
Pteroida NI    
Sphenia antillensis   
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus sp.  
Balanus trigonus     
Chthamalus sp.     
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Brachyura NI  
Eriphia gonagra   
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI   
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica    
BRYOZOA     
Bryozoa NI  
Bugula neritina  
Schizoporella unicornis   
Zoobotrium pellucidum  
ECHINODERMATA-ASTEROIDEA    
Asteroidea NI   
Echinaster sp.  
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Arbacia lixula   
Echinometra lucunter     
Lytechinus variegatus   
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuroidea NI     
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI     
Clavelina oblonga  
Didemnum psamathodes    
Phalusia nigra   
Symplegma viride  
CHLOROPHYTA    
Caulerpa fastigiata     
Caulerpa racemosa     
Caulerpa sertularioides     
Chaetomorpha sp.     
Codium decorticatum     
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Codium intertetum     
ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Codium sp.     
Codium taylorii     
Cladophora sp.     
Cladophoraceae NI     
Cladophoropsis membranacea     
Enteromorpha sp.     
Ulva sp.     
PHAEOPHYTA   
Bachelotia fulvescens     
Colpomenia sinuosa     
Ectocarpus breviarticulatus     
Ectocarpaceae NI     
Padina gymnospora     
Padina sp.     
Padina vickersiae     
Sargassum furcatum     
Sargassum sp.     
RHODOPHYTA     
Acanthophora spicifera     
Bostrychia binderi     
Bostrychia radicans     
Bostrychia sp.     
Callithamnion felipponei     
Centroceras clavulatum     
Ceramium sp.     
Corallina officinalis     
Dasya brasiliensis     
Dictyota cervicornis     
Dictyota dichotoma     
Dictyota sp.     
Falkenbergia hillebrandii     
Galaxaura frutescens     
Galaxaura sp.     
Galaxaura stupocaulon     
Gelidium pusillum     
Gelidium sp.     
Gigartina acicularis     
Gigartina sp.     
Gigartina teedii     
Gracilaria sp.     
Gymnogongrus griffithsiae     
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Herposiphonia secunda     
ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Herposiphonia sp     
Hypnea musciformis     
Hypnea sp.     
Jania adhaerens     
Jania sp.     
Laurencia microcladia     
Laurencia sp.     
Polysiphonia subtilissima     
Pterocladia capillacea     
Rhizoclonium sp.     
CYANOPHYTA     
Cianoficea NI     
Lyngbia sp.     
 
FAUNA   57 espécies 
ALGAS   58 espécies 
TOTAL 115 espécies 
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7.11. VIANA 
 

7.11.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 145 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 
 

Figura 146 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.11. VIANA 
 

 
 

7.11.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
 

CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 Out/94 mar/95 Set/95 Mai/96
Altura (cm) Nível

126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m

Littorina  sp Chthamalus sp Algas

 
 
 

Figura 147 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.11. VIANA 
 

 

7.11.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 148 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 

 
 

7.11.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 149 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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7.12 COSTÃO DO INDAIÁ 

 

 
 

PONTO 12 
 

23o46’00”S; 45o21’11”W 
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7.12. INDAIÁ 

7.12.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 

Figura 150 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 151 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 

Figura 152 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 
1996. 

 

Tabela 25 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 23o 

ORIENTAÇÃO 260o SW 
HIDRODINAMISMO ABRIGADO 
ALTURA ENTREMARÉS 3,07 M 
ALTURA HABITADA 1,73 M 
CONFIGURAÇÃO MATACÃO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS RAROS 
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7.12. INDAIÁ 
 

7.12.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
Tabela 26 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Laxosuberites aurantiaca  
Porifera NI1     
Tedania ignis   
CNIDARIA – HYDROZOA     
Clytia sp.  
Hydrozoa NI   
Sertularia marginata   
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Aplysia brasiliana   
Astraea phoebia   
Cerithium atratum    
Costoanachis sertulariarum   
Cymatium partenopeum   
Fissurella clenchi     
Littoraria angulifera  
Littoraria flava    
Nodilittorina lineolata     
Morula nodulosa    
Nudibranchia NI  
Siphonaria hispida    
Stramonita haemastoma     
Vermetidae NI   
MOLLUSCA – POLYPLACOPHORA   
Polyplacophora NI  
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Arca imbricata    
Brachidontes sp.     
Chama congregata    
Crassostrea rhizophorae     
Modiolus carvalhoi   
Pteroida NI    
Sphenia antillensis   

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata   
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus amphitrite   
Balanus improvisus   
Balanus sp.  
Balanus trigonus   
Chthamalus sp.     
Megabalanus coccopoma  
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Brachyura NI   
Eriphia gonagra   
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI     
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica    
BRYOZOA     
Bryozoa NI     
Bugula turrita   
Schizoporella unicornis  
Zoobotrium pellucidum   
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Lytechinus variegatus   
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuroidea NI   
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI    
Clavelina oblonga  
Didemnum psamathodes  
Herdmania momus   
Polyandrocarpa zorritensis   
Symplegma viride  
CHLOROPHYTA    
Caulerpa fastigiata     
Caulerpa racemosa     
Caulerpa sertularioides     
Caulerpa sp.     
Cladophoropsis membranacea     
Codium decorticatum     
Codium sp.     
Codium taylorii     
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Enteromorpha sp.     
ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Ulva sp.     
PHAEOPHYTA   
Bachelotia fulvescens     
Colpomenia sinuosa     
Ectocarpaceae NI     
Ectocarpus breviarticulatus     
Giffordia irregularis     
Giffordia mitchelliae     
Giffordia sp.     
Padina gymnospora     
Padina sp.     
Sargassum sp.     
Sphacelaria tribuloides     
Sphacelaria sp.     
RHODOPHYTA     
Acanthophora spicifera     
Agardhiella tenera     
Amphiroa sp.     
Bostrychia radicans     
Bryocladia cuspidata     
Callithamnion felipponei     
Callithamnion sp.     
Callithamnion uruguayense     
Centroceras clavulatum     
Ceramium sp.     
Champia sp.     
Corallina officinalis     
Dasya brasiliensis     
Dictyota cervicornis     
Dictyota dichotoma     
Dictyota sp.     
Galaxaura sp.     
Galaxaura stupocaulon     
Gelidiella tenuissima     
Gelidium pusillum     
Gelidium sp.     
Gigartina acicularis     
Gigartina sp.     
Gracilaria caudata     
Gracilaria ferox     
Gracilaria sp.     
Gymnogongrus griffithsiae     
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Herposiphonia secunda     
ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Hypnea cervicornis     
Hypnea musciformis      
Hypnea sp.     
Hypnea spinella     
Jania capillacea     
Jania rubens     
Jania sp.      
Laurencia microcladia     
Laurencia sp.     
Neogoniolithon sp.     
Polysiphonia sp.     
Polysiphonia subtilissima     
Pterocladia capillacea     
Spyridia clavata     
CYANOPHYTA     
Cianoficea NI     
Lyngbia sp.     
CHRYSOPHYTA     
Diatomaceae NI     
 
FAUNA   54 espécies 
ALGAS   67 espécies 
TOTAL 121 espécies 
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7.12. INDAIÁ 
 

7.12.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 
 

Figura 153 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 

Figura 154  - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.12. INDAIÁ 
 

 
 

7.12.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
 
 
CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 Out/94 mar/95 Set/95 Mai/96
Altura (cm) Nível

234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m

Chthamalus  sp Crassostrea rhizophorae Littorina  sp

Brachidontes  sp Algas

 
 
 
Figura 155 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.12. INDAIÁ 
 

 

7.12.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 156 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 157 - Porcentagens médias de cobertura  de Tetraclita stalactifera. por estação do 

ano. 
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Figura 158  - Porcentagens médias de cobertura  de Crassostrea rhizophorae por estação 

do ano.
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7.12. INDAIÁ 

7.12.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 159 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 160 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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Figura 161 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Tetraclita stalactifera. 

por estação do ano.
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7.13. COSTÃO DO ESTALEIRO 

 
 

 
 

PONTO 13 
 

23o49’22”S; 45o23’59”W 
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7.13. ESTALEIRO 

7.13.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 
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Figura 162 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 163- Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 164 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 

1996. 

 

Tabela 27 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 26o 

ORIENTAÇÃO 330o  NW 
HIDRODINAMISMO SEMI-EXPOSTO 
ALTURA  ENTREMARÉS 2,73 M 
ALTURA HABITADA 1,37 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS RAROS 
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7.13. ESTALEIRO 

7.13.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 
 
 
Tabela 28 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Haliclona sp.   
Porifera NI1    
CNIDARIA – HYDROZOA     
Hydrozoa NI   
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Anthozoa NI  
Bunodosoma caisarum     
Madreporaria NI   
Carijoa sp.   
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Astraea phoebia    
Doris verrucosa   
Fissurella clenchi     
Gastropoda NI    
Leucozonia nassa   
Littoraria flava   
Nodilittorina lineolata     
Morula nodulosa     
Pisania auritula   
Siphonaria hispida    
Stramonita haemastoma    
Tegula viridula     
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Brachidontes sp.     
Crassostrea rhizophorae    
Pteroida NI     
MOLLUSCA – POLYPLACOPHORA  
Schinochitonina NI  
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata    
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Chthamalus sp.     
Tetraclita stalactifera     

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Eriphia gonagra     
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI   
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA     
Bryozoa NI   
Bugula sp.   
Bugula turrita   
Catenicella contei   
Catenicella sp.   
Thalamoporella gothica   
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Echinometra lucunter     
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuroidea NI   
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI    
Polyclinum constelattum   
CHLOROPHYTA    
Caulerpa racemosa   
Cladophoropsis membranacea   
Codium intertetum     
Codium sp.    
Codium taylori   
Enteromorpha sp.   
Ulva sp.   
PHAEOPHYTA   
Bachelotia fulvescens   
Colpomenia sinuosa    
Dictyota cervicornis    
Dictyota dichotoma   
Dictyota sp.    
Dyctiopteris delicatula   
Dyctiopteris sp.   
Ectocarpus breviarticulatus     
Ectocarpaceae NI      
Gyffordia irregularis   
Padina gymnospora     
Padina sp.    
Sargassum furcatum   
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Sargassum sp.     
Sphacelaria tribuloides   
Sphacellaria sp.   
RHODOPHYTA     
Acantophora spicifera     
Amphiroa sp.    
Asparagopsis taiformis    
Calithamnion felipponei   
Centroceras clavulatum     
Ceramium sp.    
Champia compressa   
Corallina officinalis    
Dasya brasiliensis     
Falkenbergia hillebrandii     
Galaxaura sp.    
Gelidium pusillum     
Gelidium sp.     
Gigartina acicularis   
Gigartina sp.    
Gracilaria ferox   
Gracilaria sp.    
Gymnogongrus griffithsiae   
Herposiphonia secunda   
Herposiphonia sp.    
Herposiphonia tenella   
Hypnea cervicornis    
Hypnea musciformis    
Hypnea sp.   
Hypnea spinella    
Jania adhaerens   
Jania capillacea   
Jania sp.     
Laurencia sp.     
Liagora farinosa    
Neogoniolithon sp.     
Polysiphonia sp.    
Polysiphonia subtillissima    
Taenioma perpusillum   
Wrangelia argus   
CIANOPHYTA     
Cianoficea NI   
TOTAL - 100 espécies  FAUNA - 41 espécies  ALGAS -  59 espécies 
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7.13. ESTALEIRO 
 

7.13.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 165 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 

 
Figura 166 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.13. ESTALEIRO 
 

 

7.13.4. DISTRIBUIÇÃO ESPACO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 mar/95 Mai/95 Set/95 nov/95
Altura (cm) Nível

306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m
-18 -1
-36 -2
-54 -3
-72 -4
-90 -5

-108 -6
-126 -7
-144 -8

Littorina  sp. Tetraclita stalactifera Brachidontes  sp.

Chthamalus  sp. Algas

 
 

Figura 167 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.13. ESTALEIRO 

7.13.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 168 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 169 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do ano. 
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Figura 170 - Porcentagens médias de cobertura  de Tetraclita stalactifera. por estação do 

ano.
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                                                                                                    7.13. 

ESTALEIRO 

7.13.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 171 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 172 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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Figura 173– Limites de variação na porcentagem de cobertura de Tetraclita stalactifera 

por estação do ano. 
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7.14. COSTÃO DA PRAIA BRAVA 

 

 
 

PONTO 14 
 

23o50’19”S; 45o24’11”W 
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7.14. PRAIA BRAVA 

7.14.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 
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Figura 174 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 175 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 176 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 

1996. 

 
Tabela 29 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 40o 

ORIENTAÇÃO 320o NW 
HIDRODINAMISMO EXPOSTO 
ALTURA ENTREMARÉS 1,86 M 
ALTURA HABITADA 2,66 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS FREQUENTES 
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7.14. PRAIA BRAVA 

7.14.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 
 
Tabela  30 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Porifera NI1     
Tedania ignis     
CNIDARIA – HYDROZOA     
Aglaophenia latecarinata     
Hydrozoa NI     
Sertularia marginata     
Sertularia turbinata     
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Anthozoa NI     
Bunodosoma caisarum     
Plumularia sp.     
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Doris verrucosa     
Fissurella clenchi     
Gastropoda NI     
Leucozonia nassa     
Littoraria flava     
Nodilittorina lineolata     
Morula nodulosa     
Pisania auritula     
Siphonaria hispida     
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula     
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Brachidontes sp.     
Modiolus carvalhoi     
Mytilidae NI     
Perna perna     
Pteroida NI     
MOLLUSCA – POLYPLACOPHORA   
Polyplacophora NI     
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata     
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Balanus trigonus     
Balanus sp.     
Chthamalus sp.     
Megabalanus coccopoma     
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Brachyura NI     
Eriphia gonagra     
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI     
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA     
Bryozoa NI     
Schizoporella unicornis     
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Echinometra lucunter     
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI     
Didemnum granulatum     
CHLOROPHYTA    
Bryopsis pennata     
Caulerpa racemosa     
Codium decorticatum     
Codium intertextum     
Codium sp.     
Enteromorpha sp.     
Ulva sp.     
PHAEOPHYTA   
Colpomenia sinuosa     
Ectocarpus breviarticulatus     
Ectocarpaceae NI     
Gyffordia irregularis     
Gyffordia mitchellae     
Gyffordia sp.     
Padina gymnospora     
Padina sp.     
Sargassum furcatum     
Sargassum sp.     
Sphacelaria brachigonia     
Sphacelaria tribuloides     
Sphacellaria sp.     
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RHODOPHYTA     
ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Acantophora spicifera     
Amphiroa fragillissima     
Amphiroa sp.     
Asparagopsis taxiformis     
Bostrychia radicans     
Bryocladia cuspidata     
Calithamnion felipponei     
Calithamnion sp     
Centroceras clavulatum     
Ceramium sp.      
Champia compressa     
Corallina officinalis     
Dasya brasiliensis     
Dictyota cervicornis     
Dictyota dichotoma     
Dictyota sp.     
Dyctiopteris sp.     
Falkenbergia hillebrandii     
Galaxaura sp.     
Gelidiella tenuissima     
Gelidium pusillum     
Gelidium sp.     
Gigartina acicularis     
Gigartina sp.     
Gracilaria sp.     
Herposiphonia secunda     
Herposiphonia sp.     
Hypnea cervicornis     
Hypnea musciformis     
Hypnea sp.     
Hypnea spinella     
Jania adhaerens     
Jania capillacea     
Jania sp.     
Laurencia sp.     
Neogoniolithon sp.     
Polysiphonia sp.     
Polysiphonia subtillissima     
Porphyra atropurpurea     
Taenioma perpusillum     
CYANOPHYTA     
Lyngbia sp.     
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Oscillatoria sp.     
FAUNA - 43 espécies ALGAS – 62 espécies TOTAL - 105 espécies 
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7.14. PRAIA BRAVA 
 

7.14.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 177 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 

Figura 178 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.14. PRAIA BRAVA 
 

 

7.14.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
CAMPANHAS Mai/94 jul/94 Out/94 mar/95 Set/95 nov/95 Mai/96
ALtura (cm) Nível

486 27  
468 26
450 25
432 24
414 23
396 22
378 21
360 20
342 19
324 18
306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m
-18 -1
-36 -2
-54 -3

Littorina  sp. Brachidontes  sp. Algas

Chthamalus  sp. Tetraclita stalactifera

 
 
 

Figura 179 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.14. PRAIA BRAVA 
 

7.14.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 180 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 181 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do ano. 
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Figura 182 - Porcentagens médias de cobertura  de Tetraclita stalactifera. por estação do 

ano. 
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7.14. PRAIA BRAVA 
 

7.14.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 183 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 184 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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Figura  185 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Tetraclita stalactifera 

por estação do ano. 



 

 

217

7.15. COSTÃO DO PORTINHO 

 

 
 

PONTO 15 
 

23o50’25”S; 45o24’19”W 
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7.15. PORTINHO 

7.15.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 
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Figura 186 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 187 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 188 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 

1996. 

 
Tabela 31 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 11o 

ORIENTAÇÃO 40o NE 
HIDRODINAMISMO ABRIGADO 
ALTURA ENTREMARÉS 6,28 M 
ALTURA HABITADA 3,6 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS RAROS 
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7.15. PORTINHO 

7.15.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
Tabela 32  - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Mycale microsigmatosa  
Porifera NI1     
CNIDARIA – HYDROZOA     
Aglaophenia latecarinata   
Hydrozoa NI     
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Anthozoa NI     
Bunodosoma caisarum     
Mussismilia sp.   
Palythoa sp.    
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Astraea phoebia     
Cerithium atratum     
Costoanachis sertulariarum   
Crepidula aculeata   
Doris verrucosa    
Fissurella clenchi    
Gastropoda NI   
Leucozonia nassa     
Littoraria angulifera  
Littoraria flava   
Nodilittorina lineolata     
Morula nodulosa    
Pisania auritula   
Siphonaria hispida    
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula     
Turridae NI  
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Bivalvia NI   
Brachidontes sp.     
Chama congregata   
Crassostrea rhizophorae    

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Perna perna   
Pteroidea NI     
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata    
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus sp.  
Chthamalus sp.     
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Eriphia gonagra     
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI    
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA     
Bryozoa NI   
ECHINODERMATA-ASTEROIDEA    
Asteroidea NI   
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Echinometra lucunter    
Lytechinus variegatus   
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuroidea NI    
ECHINODERMATA-OPHYUROIDEA    
Ophyuroidea NI   
Ophiactis savigyi   
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI    
Phalusia nigra   
Polyclinum constelattum   
CHLOROPHYTA    
Chaetomorpha sp.     
Codium intertetum     
Codium sp.     
Codium taylorii     
Enteromorpha sp.     
PHAEOPHYTA   
Colpomenia sinuosa     
Ectocarpaceae NI     
Ectocarpus breviarticulatus     
Gyffordia irregularis     
Gyffordia mitchellae     
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Gyffordia sp.     
Padina gymnospora     
Padina sp.     
Sargassum furcatum     
Sargassum sp.     
Sphacellaria sp.     
RHODOPHYTA     
Acantophora spicifera     
Aghardiella tenella     
Amphiroa sp.     
Asparagopsis taiformis     
Centroceras clavulatum     
Ceramium sp.     
Dasya brasiliensis     
Dictyota cervicornis     
Dictyota dichotoma     
Dictyota sp.     
Falkenbergia hillebrandii     
Gelidium pusillum     
Gelidium sp.     
Gigartina acicularis     
Gracilaria sp.     
Herposiphonia secunda     
Herposiphonia sp.     
Hypnea cervicornis     
Hypnea sp.     
Jania adhaerens     
Jania capillacea     
Jania sp.      
Laurencia sp.     
Neogoniolithon sp.     
Polysiphonia denudata     
Polysiphonia sp.     
Polysiphonia subtillissima     
Taenioma perpusillum     
CYANOPHYTA     
Cianoficea     
 
FAUNA 50 espécies 
ALGAS 45 espécies 
TOTAL 95 espécies 
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7.15. PORTINHO 

 
7.15.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 189 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 
 

Figura 190 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.15. PORTINHO 

 
 

7.15.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 mar/95 Mai/96
Altura (cm) Nível

414 23
396 22
378 21
360 20
342 19
324 18
306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m

Chthamalus sp. Algas

Brachidontes  sp. Littorina sp.
 

 
Figura  191 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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5.15. PORTINHO 
 

7.15.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 192 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 193  - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do 

ano. 
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7.15. PORTINHO 

 
7.15.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura  194 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 195  – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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7.16. COSTÃO DA FEITICEIRA 

 

 
 

PONTO 16 
 

23o50’31”S; 45o24’29”W 
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7.16. FEITICEIRA 

7.16.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 
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Figura 196  - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 197 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 198 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 

1996. 

 

Tabela 33 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 17o 

ORIENTAÇÃO 350o NW 
HIDRODINAMISMO SEMI-EXPOSTO 
ALTURA ENTREMARÉS 4,10 M 
ALTURA HABITADA 3,29 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS RAROS 
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7.16. FEITICEIRA 

 
7.16.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
Tabela 34  - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Mycale microsigmatosa  
Porifera NI1     
CNIDARIA – HYDROZOA     
Hydrozoa NI   
Sertularia marginata   
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Anthozoa NI   
Bunodosoma caisarum     
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Collumbella mercatoria   
Costoanachis sertulariarum  
Doris verrucosa   
Fissurella clenchi    
Gastropoda NI     
Nodilittorina lineolata     
Morula nodulosa     
Pisania auritula  
Siphonaria hispida    
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula  
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Brachidontes sp.     
Chama congregata    
Crassostrea rhizophorae    
Perna perna   
Pteroida NI     
MOLLUSCA – POLYPLACOPHORA   
Polyplacophora NI   
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata    
Serpulidae NI  
CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Balanus improvisus   
Balanus sp.    
Balanus trigonus    
Chthamalus sp.     
Megabalanus coccopoma    
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Acanthonyx scutiformis  
Brachyura NI   
Decapoda NI   
Eriphia gonagra     
Microphrys sp.   
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI   
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA     
Bryozoa NI   
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Echinometra lucunter     
ECHINODERMATA-CRINOIDEA    
Tropiometra carinata   
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI   
CHLOROPHYTA    
Caulerpa fastigiata     
Caulerpa racemosa     
Caulerpa sertularioides     
Caulerpa sp     
Chaetomorpha sp.     
Codium intertetum     
Codium sp.     
Enteromorpha sp.     
Ulva sp.     
PHAEOPHYTA   
Colpomenia sinuosa     
Ectocarpaceae NI     
Ectocarpus breviarticulatus     
Ectocarpus irregularis     
Gyffordia irregularis     
Gyffordia mitchellae     
Gyffordia sp.     
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Padina gymnospora     
Padina sp.     
Sargassum sp.     
Sphacellaria brachigonia     
Sphacellaria furcifera     
Sphacellaria sp.     
RHODOPHYTA     
Acantophora spicifera     
Amphiroa fragillissima     
Amphiroa sp.     
Asparagopsis taiformis     
Bostrychia radicans     
Centroceras clavulatum     
Ceramium sp.     
Cladophora sp.     
Corallina officinalis     
Dasya brasiliensis     
Dictyota cervicornis     
Dictyota dichotoma     
Dictyota sp.     
Falkenbergia hillebrandii     
Gelidium pusillum     
Gelidium sp.     
Gigartina sp.     
Gracilaria sp.     
Gracilaria verrucosa     
Herposiphonia sp.     
Hypnea cervicornis     
Hypnea musciformis     
Hypnea spinella     
Hypnea sp.     
Jania adhaerens     
Jania capillacea     
Jania rubens     
Jania sp.     
Laurencia microcladia     
Laurencia sp.     
Monostroma oyspermum     
Neogoniolithon sp.     
Polysiphonia denudata     
Polysiphonia sp.     
Polysiphonia subtillissima     
Porphyra sp.     
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

Pterocladia capillacea     
Wrangelia argus     
CYANOPHYTA     
Cianoficea NI     
Lyngbia sp.     
Scytonema sp.     
CHRYSOPHYTA     
Diatomaceae NI     
 
FAUNA   44 espécies 
ALGAS   64 espécies 
TOTAL 108 espécies 
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7.16. FEITICEIRA 

 
7.16.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 

Figura 199 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 

Figura 200 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.16. FEITICEIRA 
 

7.16.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
 

CAMPANHAS Ago/93 jan/94 mar/94 Mai/94 jul/94 mar/95 Set/95 Mai/96
Altura (cm) Nível

414 23
396 22
378 21
360 20
342 19
324 18
306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m
-18 -1
-36 -2
-54 -3
-72 -4
-90 -5

-108 -6
-126 -7
-144 -8
-162 -9
-180 -10

Chthamalus  sp. Brachidontes  sp. Tetraclita stalactifera

Littorina  sp. Algas

 
 

Figura 201 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.16. FEITICEIRA 

7.16.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 202 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura 203 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do ano. 
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Figura 204 - Porcentagens médias de cobertura  de Tetraclita stalactifera. por estação do 

ano. 
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7.16. FEITICEIRA 

7.16.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 205 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 206 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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Figura 207 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Tetraclita stalactifera 

por estação do ano. 
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7.17. COSTÃO DO CURRAL 

 

 
 

PONTO 17 
 

23o52’02”S; 45o26’04”W 
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7.17. CURRAL 

7.17.1. CARACTERIZAÇÃO ABIÓTICA 

Salinidade
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Figura 208 - Média de salinidade para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 209 - Média de oxigênio dissolvido para cada estação do ano, entre 1993 e 1996. 
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Figura 210 - Médias de temperatura do ar e água para cada estação do ano, entre 1993 e 

1996. 

 

Tabela 35 - Parâmetros físicos e geomorfológicos. 

DECLIVE 25o 

ORIENTAÇÃO 10o NE 
HIDRODINAMISMO SEMI-EXPOSTO 
ALTURA ENTREMARÉS 2,83 M 
ALTURA HABITADA 2,74 M 
CONFIGURAÇÃO COSTÃO AMPLO E MATACÃO 
TIPO DE SUBSTRATO GRANITO 
REFÚGIOS FREQUENTES 
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7.17. CURRAL 

7.17.2. COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE 

 
Tabela  36 - Composição total de espécies por estação do ano, entre 1993-1996. 

ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

PORIFERA   
Amophinopsis sp.  
Amphimedon viridis  
Porifera NI1     
Tedania ignis   
CNIDARIA – ANTHOZOA   
Anthozoa NI  
Bunodosoma caisarum     
Palythoa sp.   
MOLLUSCA – GASTROPODA   
Collisella subrugosa     
Calliostoma sp.  
Cerithium atratum   
Fissurella clenchi     
Gastropoda NI    
Leucozonia nassa     
Littoraria angulifera  
Littoraria flava    
Nodilittorina lineolata     
Morula nodulosa     
Pisania auritula  
Pisania pusio  
Siphonaria hispida     
Stramonita haemastoma     
Tegula viridula     
Vermetidae NI   
MOLLUSCA – BIVALVIA   
Brachidontes sp.     
Chama congregata    
Crassostrea rhizophorae    
Perna perna     
Pseudochama sp.  
Pteroida NI     
ANNELIDA – POLYCHAETA   
Phragmatopoma caudata     

                                            
1 NI – espécie não identificada 
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

CRUSTACEA – CIRRIPEDIA    
Balanus improvisus   
Balanus sp.  
Balanus trigonus    
Chthamalus sp.     
Megabalanus coccopoma     
Tetraclita stalactifera     
CRUSTACEA – MALACOSTRACA    
Eriphia gonagra     
Pachygrapsus transversus     
Paguridae NI    
CRUSTACEA - ISOPODA   
Ligia exotica     
BRYOZOA     
Bryozoa NI   
Membranipora tuberculata  
ECHINODERMATA-ECHINOIDEA    
Echinometra lucunter     
ECHINODERMATA-HOLOTHUROIDEA    
Holothuroidea NI  
CHORDATA – ASCIDIACEA    
Ascidiacea NI   
Polyclinum constelattum  
CHLOROPHYTA    
Caulerpa racemosa     
Caulerpa sertularioides     
Cladophora sp.     
Codium taylori     
Codium sp.     
Codium intertextum     
Enteromorpha sp.     
Ulva sp.     
PHAEOPHYTA   
Colpomenia sinuosa     
Ectocarpus breviarticulatus     
Ectocarpus irregularis     
Ectocarpaceae NI     
Gyffordia irregularis     
Padina gymnospora     
Padina sp.     
Sargassum sp.     
Sphacellaria sp.     
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ESPÉCIES                          ESTAÇÕES DO ANO PRIMAVERA VERÃO OUTONO INVERNO 

RHODOPHYTA     
Acantophora spicifera     
Amphiroa fragillissima     
Bostrychia radicans     
Calithamnion felipponei     
Centroceras clavulatum     
Ceramium sp.     
Dasya brasiliensis     
Dictyota cervicornis     
Dictyota sp.     
Gelidium pusillum     
Gelidium sp.     
Gigartina acicularis     
Gigartina sp.     
Gracilaria sp.     
Gracilaria ferox     
Herposiphonia sp     
Hypnea sp.     
Jania capillacea     
Jania sp.     
Laurencia sp.     
Neogoniolithon sp.     
Polysiphonia sp.     
Porphyra sp.     
Taenioma perpusillum     
Wrangelia argus     
 
FAUNA 42 espécies 
ALGAS 46 espécies 
TOTAL 88 espécies 
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7.17. CURRAL 

7.17.3. ORGANIZAÇÃO TAXONÔMICA E TRÓFICA DA COMUNIDADE 

NÚMERO DE ESPÉCIES 
 
 

Figura  211 - Organização taxonômica da comunidade – número de espécies. 

 

Figura 212 - Organização trófica da comunidade – número de espécies. 
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7.17. CURRAL 
 

7.17.4. DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DOS TÁXONS DOMINANTES 

 
CAMPANHAS Ago/93 jan/94 jul/94 mar/95 Set/95

Altura (cm) Nível
324 18
306 17
288 16
270 15
252 14
234 13
216 12
198 11
180 10
162 9
144 8
126 7
108 6
90 5
72 4
54 3
36 2
18 1 MARÉ 0,00 m

Chthamalus  sp. Algas

Brachidontes  sp. Tetraclita stalactifera

 
 
Figura 213 - Variação temporal da zonação vertical dos táxons dominantes. 
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7.17. CURRAL 

 
7.17.5. CARACTERIZAÇÃO SAZONAL DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 214 - Porcentagens médias de cobertura  de Chthamalus sp. por estação do ano. 
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Figura  215 - Porcentagens médias de cobertura  de Brachidontes sp. por estação do 

ano. 
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7.17. CURRAL 

7.17.6. ESPECTROS QUANTITATIVOS TEMPORAIS DOS TÁXONS DOMINANTES 
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Figura 216 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Chthamalus sp. por 

estação do ano. 
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Figura 217 – Limites de variação na porcentagem de cobertura de Brachidontes sp. por 

estação do ano. 
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8. CARACTERIZAÇÃO INTEGRADA - PADRÕES E GRADIENTES 

ECOLÓGICOS  - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No presente capítulo são discutidos os resultados obtidos nos 17 costões 

estudados sob um enfoque integrado, buscando-se identificar quais os pontos 

mais similares e especialmente a existência de grupos homogêneos de pontos. 

Também buscou-se identificar gradientes ambientais e ecológicos relacionados 

aos aspectos estudados da comunidade (quantitativos e qualitativos). Foram 

também identificadas as variáveis ambientais mais importantes na estruturação da 

comunidade. 

Ressalta-se que não foi possível discutir detalhadamente todos os dados brutos 

obtidos e apresentados neste trabalho, sob um enfoque mais acadêmico e 

indivualizado. Certamente, os dados de cada costão guardam ainda muitas 

informações preciosas que deverão ser cuidadosamente exploradas em futuros 

trabalhos. 

 
8.1. AMBIENTE FÍSICO 

As análises de classificação e ordenação, realizadas com base nos 

descritores ambientais (declive, hidrodinamismo, orientação e refúgios), geraram 

resultados semelhantes quanto ao agrupamento de pontos similares indicando 

consistência nas tendências encontradas. Uma vez que a análise de 

componentes principais posiciona os pontos ao longo de gradientes ambientais, 

apenas esta análise está sendo apresentada. 

Na representação gráfica da PCA aparecem dois eixos de ordenação que 

mostram o melhor ajuste dos objetos (pontos) em relação aos descritores 

(variáveis ambientais) , sendo o eixo I (variável latente), no plano horizontal,  o 

mais significativo. No diagrama, as variáveis ambientais são representadas por 

setas e os objetos (locais) por pontos. O quadrante no qual é posicionada a 

variável ambiental indica a direção (crescente) do gradiente e o tamanho da seta 

indica a importância relativa da variável. Assim, variáveis ambientais mais 
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importantes tendem a ser representadas por setas mais longas do que variáveis 

ambientais menos relevantes (Ter Braak, 1986). 

 
Tabela 37 - Sumário dos resultados da Análise de Componentes Principais para os dados 

ambientais. 

 Eixos      1 2 3 4  Variância Total 

 Autovalores     0.515 0.265 0.173 0.047  1.000 

Porcentagem cumulativa da variância  

dos dados (pontos)     51.5 78.0 95.3 100.0 

Soma de todos autovalores irrestritos      1.000 

 

 

 

 
Figura 218 - Resultado da Análise de Componentes Principais (PCA) para o ambiente 

físico 
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A figura 218 mostra Ponta das Canas e Araçá como ambientes 

relativamente similares. Formados por extensos bancos de matacões e seixos de 

diversos tamanhos, são os pontos com maior quantidade e variedade de refúgios 

(como fendas, depressões, fissuras, etc.), os quais representam diversos tipos de 

microhabitats favoráveis à instalação dos organismos. A variável declive não pode 

ser definida nestes locais, uma vez que se trata de diversas pedras e matacões, e 

não de costões homogêneos ou contínuos, onde seja possível definir a inclinação 

média da rocha. Estes pontos têm ação hidrodinâmica (quantidade de ondas) 

intermediária. 

Caraguatatuba e Praia Brava são pontos semelhantes apenas quanto ao 

elevado grau de hidrodinamismo. Quanto aos outros descritores ambientais, 

apresentam características peculiares que os diferenciam entre si e dos outros 

pontos, o que explica o seu isolamento no diagrama da ordenação. O costão de 

Caraguatatuba apresenta declive intermediário (19º), orientação SW e a pouca 

disponibilidade de refúgios. Na Praia Brava, além do intenso hidrodinamismo, o 

declive é elevado (40º), a orientação é para NW e os refúgios são mais 

freqüentes. 

Feiticeira, Armação, Estaleiro e Baleeiro são costões muito similares, com 

declive e hidrodinamismo intermediários e poucos refúgios. Todos são orientados 

para NW e são costões homogêneos e amplos. Barequeçaba também se inclui 

neste grupo tipológico, tendo no entanto maior quantidade e variedade de refúgios 

do que os outros costões. 

Os costões de Curral e Cigarras também mostraram-se semelhantes 

fisicamente, especialmente quanto ao batimento, declive e refúgios. Diferem no 

entanto, na orientação geográfica, estando o Curral voltado para Norte/Nordeste e 

as Cigarras para Leste/Sudeste. 

Viana tem algumas semelhanças com Curral e Cigarras, apenas quanto 

ao batimento reduzido e boa quantidade de refúgios. No entanto, o Viana é 

singular na rede de amostragem uma vez que é constituído de grandes e 
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numerosos matacões dispostos mais ou menos isoladamente sobre a areia. Estas 

rochas isoladas são, em geral, maiores e mais esparsas que os matacões da 

Ponta das Canas, o que reduz a quantidade de refúgios em relação a aquele 

ponto. 

Guarapocaia, Indaiá e Praia Preta podem ser considerados um grupo a 

parte, devido ao baixo hidrodinamismo e pobreza de refúgios. Estes pontos 

diferem entre si apenas em relação à orientação geográfica. Balneário e Portinho 

possuem alguma semelhança com estes pontos, com declive mediano e pouca 

ação das ondas. 

 

 
 

8.2. TÁXONS DOMINANTES  

Novamente os resultados da classificação e da ordenação apresentaram 

resultados bastante similares, indicando boa consistência dos dados. Abaixo é 

apresentada apenas a representação gráfica da Análise de Correspondência 

(CA). Nela os locais são representados por pontos, os quais são posicionados no 

“centro de gravidade” das espécies que ocorrem nos mesmos. Quanto mais 

próximos os pontos, mais similares eles são. Pontos totalmente idênticos ficariam 

sobrepostos no gráfico. Ressalta-se que uma das grandes vantagens deste 

método (por exemplo sobre os índices de diversidade), é que o mesmo considera 

não apenas a riqueza, mas também a composição de espécies dos pontos. 
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Figura 219 - Resultado da Análise de Correspondência (CA) envolvendo os valores 

médios de cobertura das espécies dominantes. 

 

De acordo com a análise de correspondência (Fig. 219), Araçá, Viana e 

Ponta das Canas ficaram isolados como um grupo caracterizado pela presença 

apenas das cracas Chthamalus sp. como espécie dominante. As outras espécies 

ou estavam ausentes ou apareceram de forma isolada e esporádica. Estes 

resultados indicaram que mesmo as espécies dominantes e mais inertes, 

formadoras de cinturão, respondem às variações ambientais. Os “ótimos 

ambientais” destas espécies serão discutidos na análise de ordenação direta, a 

seguir. 
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Indaiá e Guarapocaia também aparecem isolados, como os únicos pontos 

com a presença representativa de ostras (Crassostrea rhizophorae), além de 

Chthamalus sp. 

Os outros pontos formaram um único e amplo grupo determinado 

principalmente pelas abundâncias de cracas (Chthamalus sp.) e mexilhões 

(Brachidontes sp.). Houve uma tendência dos pontos com presença também de 

Tetraclita aparecerem mais próximos e agrupados. 

Dentro deste grande grupo, os 12 pontos estão nitidamente dispostos em 

um gradiente mais ou menos linear. De um lado do gradiente encontram-se 

Caraguatatuba e Cigarras, pontos com as maiores áreas ocupadas por 

Brachidontes e baixas densidades de Chthamalus. Do outro lado encontra-se o 

Balneário, com grande predomínio de Chthamalus sobre Brachidontes. Entre 

estes dois extremos, estão os pontos intermediários, Estaleiro, Brava, 

Barequeçaba, ainda com predomínio de Brachidontes, e Armação, Preta, 

Baleeiro, Feiticeira, Curral e Portinho, já com dominância quantitativa de 

Chthamalus. Fica claro que ao longo do gradiente, o predomínio de Brachidontes 

ou Chthamalus está associado a variações do ambiente físico, 

independentemente das interações ecológicas de competição por espaço que as 

duas espécies apresentam. 

Buscou-se então avaliar quais eram as variáveis ambientais que estavam 

sendo mais importantes para a distribuição destas espécies dominantes. 

Conforme descrito na metodologia, a análise de correspondência destendenciada 

(DCA) realizada com a matriz  das espécies dominantes mostrou uma tendência 

linear nos dados (tamanho do gradiente = 1,569). Portanto, utilizou-se uma RDA 

(análise de redundância) para a análise conjunta dos dados biológicos e 

ambientais. Nessa análise as abundâncias de cada espécie foram valorizadas 

(opção “centring” do programa CANOCO).  

A importância de cada uma das 4 variáveis ambientais foi avaliada, sendo 

excluídas da análise aquelas que não tiveram significância estatística (α=95%). As 
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variáveis ambientais significativas foram declive (p=0,001) e hidrodinamismo 

(p=0,003), as quais juntas foram responsáveis por 56,4% da variação total dos 

dados. (Tabela 38). 

A porcentagem  de variação explicada de 56,4 % é um valor elevado. O 

restante da variação refere-se a efeitos locais de variáveis bióticas e abióticas não 

mensuradas, ou estruturas espaciais que foram perdidas, as quais requerem 

funções mais complexas a serem descritas (Borcard et al., 1992). No presente 

estudo, o restante da variação não explicada é reflexo de outros fenômenos e 

processos não quantificados, como o fluxo e distribuição irregular das larvas na 

região, posição geográfica dos pontos, regime de marés, variações sazonais, e 

outros eventos estocásticos, intrínsecos ao sistema. Declive e hidrodinamismo, 

portanto, são variáveis determinantes para a densidade das espécies animais 

dominantes monitoradas nos costões do Canal de São Sebastião.  

Tabela 38 - Sumário dos resultados da Análise de Redundância  para os dados 

quantitativos das espécies dominantes. 

Eixos      1 2 3 4 Variância Total 

Autovalores     0.531 0.033 0.231 0.105 1.000 

Correlações Espécies-Ambiente  0.851 0.573 0.000 0.000 

Porcentagem de Variância Cumulativa 

Dados das espécies   53.1 56.4 79.6 90.0 

Relação Espécies-Ambiente  94.1 100.0 0.0 0.0 

Soma de todos autovalores irrestritos     1.000 

Soma de todos autovalores canônicos     0.564 

 

Na representação gráfica da Análise de Redundância (RDA) (Figura 220), 

os costões são representados por pontos e as variáveis ambientais (e espécies) 

por setas, partindo da intersecção dos eixos canônicos. A direção e tamanho da 

seta podem ser interpretados qualitativamente como a covariância entre as 

variáveis biológicas e ambientais, ou seja, setas longas representam variáveis 

ambientais que estão fortemente correlacionadas com os eixos de ordenação e 
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mais fortemente relacionadas aos padrões de variação da comunidade (Ter 

Braak, 1986). Variáveis que estão posicionadas a ângulos elevados (até 90o) 

entre si são independentes enquanto que variáveis com pequenos ângulos entre 

si compartilham de efeitos nos dados biológicos em uma direção comum do 

gradiente. Variáveis posicionadas em quadrantes opostos afetam os dados 

biológicos na ordem inversa. Nota-se que para a interpretação dos gradientes não 

importa os sinais (-) ou (+) dos eixos canônicos, e sim a direção da seta, a qual 

aponta para os valores máximos da variável que representa. Também é 

importante notar que os ângulos das setas podem ser projetados nos dois eixos 

do quadrante. No entanto, o menor ângulo indica o eixo canônico no qual a 

variável deve ser projetada, sendo que as variáveis projetadas no primeiro eixo 

(horizontal) são mais significativas. 

A RDA mostra um 1º eixo representando o gradiente de declive e 

batimento (hidrodinamismo), no qual se posicionam os costões através da 

abundância de suas espécies dominantes. É importante ressaltar que este 

espectro guarda considerável semelhança à análise de correspondência (CA) 

biológica, descrita no início do presente tópico, mas também mostra os gradientes 

associados às variáveis ambientais significativas.  

 
Figura 220 - Resultado gráfico da RDA realizada com os dados quantitativos das 

espécies dominantes 

O gradiente parte de Caraguatatuba, ponto com maior batimento 

(hidrodinamismo) e um dos menores declives, caracterizado por elevadas 

densidades de Brachidontes e densidades reduzidas de Chthamalus. No outro 

extremo do gradiente estão Araçá e Canas, com os maiores declives e maiores 
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densidades de Chthamalus. Fica claro, portanto, que os pontos com maior 

hidrodinamismo e menor declive possuem maiores porcentagens de cobertura de 

mexilhões (Brachidontes), e os pontos com baixo hidrodinamismo e elevado 

declive apresentam os mais altos valores de cobertura de cracas (Chthamalus). 

Barequeçaba e Cigarras estão apresentadas como pontos muito similares, 

bem como Armação e Feiticeira. Curral, Baleeiro e Estaleiro também foram 

posicionados bem próximos no gradiente.  Esta proximidade espacial entre os 

pontos nos eixos é proporcional  à similaridade quantitativa entre eles. Estes 

pontos realmente são semelhantes entre si, quanto à área de cobertura das 

espécies dominantes. 

Ficou claro, também, que a craca Tetraclita tem preferências ambientais 

similares às dos mexilhões Brachidontes. Ambos os gêneros tendem a ocorrer 

juntos, nos mesmos costões. Esta craca ocorre sempre em densidades 

representativas em Cigarras, Baleeiro, Barequeçaba e Feiticeira.  

Os resultados mostram que Brachidontes e a craca Tetraclita stalactifera 

tendem a ocorrer em costões mais batidos e com baixo declive. A reduzida 

presença de mexilhões, ou mesmo a sua ausência natural, nos ambientes com 

elevado declive e baixo hidrodinamismo favorecem a instalação mais intensa das 

cracas Chthamalus. Crassostrea, por outro lado, aparece em quase todos os 

costões e em quase todas as épocas do ano mas foi capaz de formar cinturão  

apenas nos costões muito abrigados e contíguos a praias areno-lodosas, como 

em Guarapocaia, Viana e Indaiá. 

Na situação em que um costão qualquer, mesmo fora da rede de 

monitoramento, for atingido por vazamento de óleo, estas tendências naturais 

deverão ser observadas, favorecendo a avaliação do impacto biológico gerado. 
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8.3. COMUNIDADE BIOLÓGICA – ANÁLISE QUALITATIVA 

A Análise de Redundância (RDA) mostrou claramente que, para a 

comunidade como um todo, a composição de espécies nos costões monitorados 

está relacionada significativamente com a quantidade de refúgios (p= 0,001) e 

com o hidrodinamismo (p=0,009) (Figura 221). Orientação da rocha e declive não 

foram estatisticamente significativas no nível de confiança estabelecido, sendo 

portanto excluídas da análise. Novamente é importante ressaltar que o fato de 

não terem sido estatisticamente significativas não significa que estas variáveis não 

devam ser consideradas. Empiricamente sabemos que localmente o declive e o 

posicionamento podem interferir na estrutura da comunidade, como foi observado 

para as espécies dominantes. 

O resumo da análise canônica de RDA mostra que 19,5 % da variância 

total é explicada por estas duas variáveis significativas. Observa-se portanto que 

hidrodinamismo e quantidade de refúgios são determinantes para o 

estabelecimento e manutenção das comunidades nos costões do Canal de São 

Sebastião. O restante da variação (variação não explicada) é decorrente dos 

eventos não mensurados, assim como ocorreu com os dados quantitativos das 

espécies dominantes.  

Como já foi discutido anteriormente, é consolidado o fato de costões 

rochosos serem ambientes extremamente variáveis e heterogêneos. Esta 

variabilidade tende a refletir em  baixas porcentagens de explicação da análise 

canônica. Na análise dos resultados da ordenação direta, deve-se ter em mente 

que o objetivo não é os 100 % de variação, porque parte da variância total 

representa o ruído dos dados (Ter Braak, 1986). Há, uma tendência em se 

desvalorizar baixas porcentagens de explicação. No entanto, mesmo nestes casos 

(refletidos pela elevada variabilidade dos dados biológicos), o diagrama de 

ordenação pode ser consideravelmente útil e indicar, mesmo que fracamente, a 

existência de grupos ou tendências . 
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Segundo Ter Braak (1994), mesmo eixos de ordenação que explicam 

pouco dos dados biológicos podem ter elevada correlação espécies-ambiente. 

Portanto, relações significantes não dependem apenas da quantidade de 

variância explicada e podem ser detectadas mesmo quando as porcentagens são 

pequenas (Oug, 1988). 

O quadro abaixo mostra o resumo da análise de RDA para os dados 

qualitativos da comunidade. 

 
Tabela 39 - Sumário dos resultados da Análise de Redundância  para os dados de 

riqueza e composição de espécies. 

Eixos      1 2 3 4 Variância total 

Autovalores     0.122 0.073 0.100 0.093 1.000 

Correlação espécies - ambiente  0.905 0.910 0.000 0.000 

Porcentagem de variância cumulativa 

Dados das espécies   12.2 19.5 29.5 38.8 

Relação espécies - ambiente 62.4 100.0 0 0 

Soma de todos autovalores irrestritos     1.000 

Soma de todos autovalores canônicos     0.195 

 

O resultado da análise de RDA mostra um 1º eixo altamente significativo, 

refletindo o gradiente de quantidade de refúgios e hidrodinamismo (batimento das 

ondas). No lado direito do gradiente estão os pontos com maior quantidade e 

complexidade de refúgios e baixo hidrodinamismo. Estes pontos apresentam as 

maiores riquezas entre os costões monitorados. Na área central estão os costões 

com valores intermediários e no lado esquerdo estão os pontos mais pobres, com 

maior hidrodinamismo e  menos refúgios. 
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Figura 221 - Resultado gráfico da RDA para riqueza e composição de espécies 

Considerando os 287 táxons identificados na região, Araçá e Ponta das 

Canas estão claramente entre os pontos mais ricos biologicamente, com 138 e 

166 espécies respectivamente. No entanto, a considerável distância entre eles no 

gráfico da ordenação mostra que a composição de espécies difere parcialmente, 

havendo espécies típicas de cada ponto. Apesar de não caracterizarem um grupo, 

estes dois costões têm 91 espécies em comum o que equivale a 54 e 65 % da 

comunidade do Araçá e de Canas respectivamente.  As diferenças entre eles são 

reflexo de 90 espécies que são exclusivas de um ou de outro ponto. 108 espécies 

presentes na região não foram encontradas nestes costões. Em termos de 

grandes grupos, estes costões são similares apresentando Rhodophyta como o 

grupo mais rico em espécies. Destacam-se também Chlorophyta e Pheophyta, 

bem representadas. Apesar da elevada riqueza vegetal, são costões dominados 

pela comunidade animal. Nestes pontos ressalta-se a grande variedade de 

Gastropoda, Porifera e Ascidiacea. As diferenças principais entre eles ficam por 

conta da elevada variedade de Bryozoa encontrada apenas no Araçá e a maior 

variedade de Anthozoa na Ponta das Canas. 
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Viana e Balneário estão bastante próximos no gradiente e isolados dos 

outros pontos. Ambos são costões abrigados e ricos em refúgios. Também estão 

entre os pontos de elevada riqueza (115 e 153 espécies respectivamente), tendo 

composição de espécies parcialmente similar. 66 espécies são comuns aos dois 

costões, o que equivale a 57 % de toda a comunidade do Viana e 43 % de 

Balneário. 73 espécies foram exclusivas de apenas um ponto e, de todo o 

inventário de espécies da região, 147 estiveram ausentes neste grupo. As 

comunidades animal e vegetal nestes pontos têm igual representatividade em 

riqueza. No entanto, o grupo das Rhodophyta novamente aparece como o mais 

importante também neste grupo. Os outros grupos de algas (Chlorophyta e 

Phaeophyta), também bem representadas, perdem apenas para Gastropoda. As 

três espécies de ouriços encontradas na área do Canal foram registradas nestes 

pontos. Ressalta-se também o registro de 7 espécies de Cirripedia e 8 Ascidiacea 

no Balneário.  

Um grupo de pontos nitidamente estabelecido na ordenação é formado 

por Indaiá, Guarapocaia, Praia Preta e Portinho. Todos estes pontos têm 

quantidade e complexidade de refúgios intermediária, e são caracterizados por 

águas muito calmas. Este grupo de pontos apresenta composição de espécies 

relativamente homogênea com muitos táxons ocorrendo em pelo menos dois ou 

três dos costões. O número de espécies é também bastante elevado (entre 95 e 

144). 31 delas ocorrem em todos os pontos. Nestes pontos as algas e animais 

aparecem em proporções mais ou menos semelhantes. No entanto, apesar da 

semelhança quanto aos grupos taxonômicos dominantes, o isolamento destes 

pontos na ordenação indica uma combinação de espécies característica destes 

costões. Quanto às diferenças individuais ressalta-se a grande variedade relativa 

de Cirripedia, Bryozoa e Ascidiacea na Praia Preta. Echinodermata também foi 

bem representado neste ponto.  

Em Guarapocaia ressalta-se a presença de 5 espécies de Anthozoa e 7 

de Ascidiacea. 
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Cigarras, Barequeçaba e Curral são pontos com batimento e quantidade 

de refúgios intermediários, mas estão separados do grupo anterior por diferenças 

na composição e numero de espécies. Em dois dos 3 pontos as algas 

predominam sobre os animais. Rhodophyta continua sendo dominante, seguida 

de Gastropoda, Phaeophyta e Chlorophyta. Neste grupo as Ascidias são raras 

mas os Cirripedia são variados (até 6 espécies). Echinodermata aparecem 

também bem representados, especialmente no costão das Cigarras com presença 

de Holothuroidea, Crinoidea, Echinoidea e Stelleroidea. 

Outro grupo de pontos com riqueza intermediária foi estabelecido por 

Feiticeira, Armação, Baleeiro e Estaleiro. Este grupo, caracterizado abióticamente 

por um maior hidrodinamismo em relação ao grupo anterior, tem uma riqueza 

intermediária, similar ao grupo anterior, mas apresenta diferenças consideráveis 

quanto à composição das espécies encontradas. Estas diferenças provavelmente 

estão associadas à maior intensidade do hidrodinamismo e menor disponibilidade 

de refúgios destes locais. É neste grupo que aparece o maior predomínio das 

algas sobre a fauna na composição da comunidade. Este cenário é mais intenso 

na Praia da Armação onde o predomínio algal reflete em uma riqueza 50 % maior 

sobre as espécies animais. A hierarquia encontrada para grandes grupos se 

repete, com Rhodophyta predominando, seguida de longe por Phaeophyta, 

Chlorophyta e Gastropoda. Ascidias, esponjas e briozoários não estão bem 

representados neste grupo como em outros costões. No entanto, diversas 

espécies de Cirripedia podem ser encontradas. 

Praia Brava e Caraguatatuba estão posicionados no mesmo quadrante, 

guardando alguma semelhança entre as suas comunidades. Não estão entre os 

pontos de elevada riqueza. Ambientalmente são costões amplos e estão entre os 

pontos mais batidos pelas ondas. Diferem no entanto entre si quanto ao declive, 

quantidade de refúgios e orientação geográfica. Caraguatatuba é o ponto de 

menor riqueza dentre os costões estudados (76 táxons), não só devido ao 

estresse causado pelas ondas, mas também pela falta de refúgios para as 

espécies mais frágeis. Por outro lado, Caraguatatuba é um dos pontos com 
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maiores densidades populacionais de toda a região, o que significa que os 

maiores níveis de estresse físico devem estar selecionando as espécies 

adaptadas para esta situação, as quais ocupam o máximo de espaço disponível 

na rocha. Neste ponto ocorre um dos mais desenvolvidos cinturões de 

Brachidontes da região. A intensa área de ocupação desenvolvida pelo poliqueta 

colonial Phragmatopoma na porção inferior da rocha, parece também estar 

relacionada com a reduzida riqueza (macrofauna e macroalgas), uma vez que 

este ocupa o espaço de muitas espécies típicas do cinturão de algas, bastante 

reduzido neste ponto (sabe-se que recifes de Phragmatopoma abrigam grande 

variedade de espécies, muitas delas representantes da meiofauna, as quais não 

foram consideradas neste trabalho). O fato de terem sido encontradas poucas 

espécies pastadoras∗  neste costão também corrobora tal conclusão. 

Caraguatatuba é também o costão mais pobre em espécies herbívoras. 

O agrupamento das espécies em classes tróficas (produtores, herbívoros, 

omnívoros, carnívoros, filtradores/suspensívoros) em toda a rede de amostragem 

foi realizado buscando-se investigar se haviam padrões também quanto a 

estrutura trófica dos costões. A pergunta era se as intensas diferenças ambientais 

e fisiográficas encontradas entre os costões geravam mudanças também na 

organização funcional das comunidades. 

Ao se observar os 17 gráficos funcionais, verifica-se que praticamente não 

há diferenças entre eles. Tanto a ordem de importância (resultante do número de 

táxons de cada grupo funcional) como as proporções entre eles se mantém mais 

ou menos constantes. Os produtores (macroalgas) aparecem numericamente 

como o grupo funcional mais importante, com mais de 50 % das espécies. Em 

seguida aparecem os filtradores / suspensívoros, como o grupo funcional mais 

importante entre os animais. Os herbívoros aparecem em terceiro, seguidos dos 

carnívoros. Os outros grupos sempre aparecem fracamente representados, com 

menos de 3 espécies cada. Conclui-se que apesar da intensa variação na 

                                            
∗  O termo espécies pastadoras (equivalente ao termo grazer em inglês) refere-se às espécies 
herbívoras que raspam a cobertura vegetal na superfície da rocha. Segue definição de Odum 
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composição de espécies e da elevada variabilidade física/ambiental encontradas, 

os costões do Canal de São Sebatião apresentam um padrão único quanto a sua 

organização funcional. Ressalta-se também a importância do aprofundamento na 

identificação dos táxons, aspecto eventualmente questionado para fins de 

monitoramento. 

De modo geral, observa-se que houve também uma constância quanto a 

importância dos grupos taxonômicos superiores (grupos com maior número de 

espécies). As diferenças encontradas entre os costões quanto a sua organização 

taxonômica resultam da influência dos grupos taxonômicos “menos importantes” 

(com menos espécies). 

Outra tendência bastante nítida é a de que pontos com maior 

hidrodinamismo e menor quantidade de refúgios têm comunidades com 

predominância de algas, o é observado de modo geral à esquerda do gradiente 

da RDA (Caraguatatuba, Praia Brava, Feiticeira, Armação, Estaleiro e Baleeiro). 

No centro do gradiente, onde o batimento e a disponibilidade de refúgios são 

intermediários, as proporções de algas e animais são muito próximas (Cigarras, 

Barequeçaba e Curral). À direita do gradiente aparecem pontos com nítida 

predominância de espécies de fauna sobre as algas (Viana, Balneário, Araçá, e 

Ponta das Canas).  

Esta tendência indica que a fauna depende fortemente da disponibilidade 

de refúgios para se estabelecer nos costões, o que não foi constatado para as 

algas, uma vez que fendas, fissuras e depressões nas rochas podem agir como 

fatores limitantes quanto à disponibilidade de luz para fotossíntese. Além disso, 

não se pode descartar o fato de alguns animais que se instalam nestas fendas e 

refúgios serem herbívoros e exercerem maior pressão de predação sobre as 

populações algais locais. 

Apesar de hidrodinamismo, refúgios e declive terem sido as variáveis 

estatisticamente mais significativas para a estruturação da comunidade biológica 

                                                                                                                                     
(1972): herbívoros pastadores – organismos que se alimentam de plantas vivas. 
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(qualitativa e quantitativa), não se deve deixar de considerar as variáveis declive e 

orientação como aspectos ambientais relevantes. Empiricamente sabe-se que 

estas variáveis certamente interferem na organização da comunidade, gerando 

respostas na sua estrutura quantitativa, qualitativa e espacial. Em Barequeçaba 

pode-se ter um exemplo disso, onde no costão sul, cuja face está voltada para o 

leste, os mexilhões (Brachidontes) desenvolvem-se em densos cinturões após o 

inverno, mas a população praticamente desaparece no final do verão ( Lopes et 

al. 1991; Milanelli, 1994). No entanto, na mesma praia, no costão norte, há uma 

densa população de Brachidontes, cujo estrato permanece praticamente 

inalterado durante todo o ano, como foi observado no presente monitoramento. A 

intensa flutuação desta população no costão sul parece estar relacionada com a 

orientação da rocha, posicionada frontalmente para leste, e portanto sujeita a 

maiores períodos e intensidades de insolação, o que parece ser um fator de 

estresse para Brachidontes, melhor adaptados a menores temperaturas. No 

costão norte, o qual permanece protegido da luz solar direta por mais tempo, o 

mexilhão tem condições ambientais mais adequadas e os cinturões são perenes 

durante todo o ano.  

Portanto, apesar da análise geral dos costões rochosos ter mostrado a 

grande importância das variáveis hidrodinamismo e refúgio, deve-se considerar 

que, localmente, a estrutura da comunidade resulta da complexa interação dos 

fatores abióticos e bióticos, e que as condições locais e específicas dificilmente se 

repetem igualmente em outros costões. 

 

8.4. PADRÕES DE ZONAÇÃO - ANÁLISE DESCRITIVA DOS ESTRATOS 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostragens quantitativas realizadas nos transectos fixos de cada 

costão, ao longo de 4 anos, tiveram como objetivo identificar os padrões de 

ocupação da rocha pelos táxons sésseis mais representativos (além do 

Gastropoda vágil Nodilittorina). Como discutido inicialmente, o padrão de zonação 

destes táxons está relacionado às interações bióticas de competição e predação, 
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e abióticas (ação das ondas, declive, dessecação, etc.) e pode apresentar 

variações tanto espaciais como temporais (sazonais, plurianuais, etc).  

Ao longo do canal de São Sebastião, as espécies formadoras de estratos 

densos são as poucas espécies quantitativamente dominantes e que 

freqüentemente ocupam a maior parte da área disponível na zona entremarés. 

Em Barequeçaba, por exemplo, das várias dezenas de espécies presentes, 5 

delas ocupam mais de 95 % da área da zona intermareal (Milanelli, 1994). 

Entre os pontos estudados no Canal de São Sebastião, os táxons 

espacialmente dominantes são os moluscos Brachidontes, as cracas Chthamalus 

e Tetraclita, entendendo-se como dominantes, as espécies capazes de 

estabelecer densos estratos de ocupação (com elevadas porcentagens de 

cobertura da rocha). Outras espécies podem se tornar representativas em locais 

específicos, como ocorre com a ostra Crassostrea em Guarapocaia, o mexilhão 

Perna perna em Curral e o poliqueta colonial Phragmatopoma caudata em 

Caraguatatuba. 

Na análise de zonação, as algas não foram discriminadas 

taxonômicamente em nível específico devido a limitações metodológicas durante 

as contagens nos slides. Portanto, foram consideradas conjuntamente. Este é um 

dos muitos aspectos que merecem especial atenção em estudos futuros. 

A largura da faixa habitada por todas as espécies conjuntamente no 

sentido vertical da rocha, entre a franja do supralitoral e a franja do infralitoral, 

varia intensamente entre os pontos monitorados. Esta largura é reflexo da ação 

do hidrodinamismo e do declive da rocha. Como era de se esperar, as maiores 

faixas ocupadas ocorrem em costões com menores declives e mais batidos pelas 

ondas (estendendo a zona de spray). Inversamente, as faixas mais estreitas 

ocorrem nos costões com os declives mais abruptos e mais abrigados. 

A rigor, no entanto, como se pode observar nos gráficos de zonação 

(capitulo 7), cada costão tem suas características individuais e se comporta de 
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uma forma distinta, o que reforça o conceito de que não existem dois costões 

rigorosamente idênticos. Apesar disso, padrões gerais puderam ser observados 

na região em questão, também quanto à zonação. 

Faixas habitadas verticalmente mais amplas ocorrem em Caraguatatuba 

(644 cm), Cigarras (612 cm), Barequeçaba (586 cm) e Feiticeira (594 cm). Todos 

estes pontos são caracterizados fisicamente pelos menores declives e/ou maiores 

níveis de batimento das ondas. Nesta situação a zona úmida sob ação das ondas 

e a zona de “spray” (zona de borrifos) se ampliam, favorecendo a instalação dos 

organismos nos níveis mais elevados das rochas. A estrutura zonal destes 

costões segue o mesmo padrão geral, com algumas variações intrínsecas a cada 

ponto. 

É neste grupo que ocorrem os estratos mais amplos de mexilhões 

Brachidontes, confirmando a afinidade deste táxons a ambientes agitados e de 

baixo declive, já reconhecida na análise quantitativa. Portanto, os costões mais 

batidos e menos inclinados não só têm as maiores porcentagens de cobertura de 

Brachidontes, como também os estratos mais amplos desta espécie. 

O mesmo ocorre com a craca Tetraclita stalactifera, cuja análise 

quantitativa indicou preferência ambiental similar à de Brachidontes. Cigarras, 

Barequeçaba e Feiticeira são os costões com as maiores áreas ocupadas por 

Tetraclita, que também é freqüente em Caraguatatuba. 

Outra característica marcante destes 4 costões é a ampla área de 

cobertura das algas, em um desenvolvido estrato nos limites inferiores da zona 

entremarés. Também no que diz respeito a variedade de espécies algais, este 

grupo se destaca, como pode ser observado nos extensos inventários qualitativos 

destes costões. O predomínio de algas ocorre portanto no número de espécies e 

também em área ocupada (exceto para Caraguatatuba, onde a cobertura algal é 

menor que a área ocupada pela fauna). 
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Caraguatatuba é um ponto diferenciado dos outros três pelo fato de 

comportar um desenvolvido estrato formado pelo poliqueta colonial 

Phragmatopoma caudata. A dinâmica de ocupação da rocha por estes animais é 

bastante variável, estando associada a variações sazonais no hidrodinamismo, a 

quantidade de sedimento em suspensão na água (material utilizado para a 

construção dos tubos da colônia) e ao peso da própria estrutura do recife que 

pode se quebrar esporadicamente. Este fato foi observado ao longo do 

monitoramento. Com isso, observa-se uma dinâmica de sucessão permanente no 

espaço liberado periodicamente por Phragmatopoma, o que torna esta área 

bastante heterogênea ao longo do tempo como pode-se observar na figura da 

zonação deste costão (fig. 41). Diferenças ambientais quanto ao hidrodinamismo, 

as quais afetam diretamente o desenvolvimento destes sabelarídeos, são também 

discutidas em Negreiros-Frasozo et al. (1998). 

Os gastrópodes móveis do gênero Littoraria e Nodilittorina tendem a 

estender sua área de ocorrência para níveis mais elevados na rocha sempre que 

há um maior suprimento de umidade nas regiões mais elevadas da rocha, gerada 

pelo maior batimento das ondas e pelo menor declive. Estratos dominados por 

Littoraria e Nodilittorina aparecem, portanto, bem desenvolvidos em 

Caraguatatuba (Fig. 41), Cigarras (Fig. 51) e Feiticeira (Fig. 201). È importante 

ressaltar que apesar destes estratos terem sido claramente identificados, acima 

da faixa de cracas, Littoraria e Nodilittorina é também um freqüente ocupante do 

estrato de Chthamalus, onde encontra rugosidade e umidade adequadas a sua 

sobrevivência. Em certas situações ambos os estratos se sobrepõem. 

A maioria dos costões monitorados apresenta larguras intermediárias de 

área de ocupação da comunidade entremarés, reflexo das condições também 

intermediárias de declive e hidrodinamismo. Estes costões são Guarapocaia (414 

cm de largura), Portinho (414 cm), Baleeiro (414 cm), Estaleiro (396 cm), Armação 

(378 cm), Praia Brava (378 cm), Balneário (360 cm), Praia Preta (342 cm) e Curral 

(306 cm). 
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Em todos estes costões também há um estrato inferior de algas bastante 

desenvolvido, com larguras entre 50 cm e 250 cm. Por outro lado, neles, os 

estratos de Brachidontes são bem reduzidos em relação ao grupo anteriormente 

descrito.  

Guarapocaia (Fig. 137), Baleeiro (Fig. 93), Curral (Fig. 213) e Balneário 

(Fig. 83) são os costões deste grupo que apresentam os estratos mais 

desenvolvidos de cracas Chthamalus. Nos outros costões, estes estratos são 

reduzidos e cedem espaço para estratos um pouco mais desenvolvidos de 

Brachidontes. Neste grupo, os maiores estratos de Brachidontes estão associados 

a costões com menores declives, como Estaleiro (Fig. 167) e Portinho (Fig. 191). 

Estes costões, no entanto, não apresentam as maiores densidades de mexilhões 

da região. O estrato de Brachidontes no Portinho (Fig. 191), apesar de 

relativamente largo, é bastante heterogêneo e rarefeito, repleto de grandes 

clareiras, o que deve estar relacionado ao menor hidrodinamismo no local. Foi 

evidenciado que os mais densos cinturões destes mexilhões ocorreram em 

ambientes mais batidos pelas ondas. 

Indaiá, com faixa vertical ocupada de 234 cm (Fig. 155), Araçá com 216 

cm (Fig. 63), Ponta das Canas com 144 cm (Fig. 117) e Viana com 126 cm (Fig. 

147), são costões com declive mais abrupto e consequentemente com as faixas 

colonizadas mais estreitas. Em nenhuma delas aparecem sequer indícios dos 

estratos de Brachidontes ou Tetraclita. São também costões abrigados, condição 

ideal para o pleno desenvolvimento das cracas Chthamalus, cuja população 

estabelece estratos permanentes e relativamente bem desenvolvidos. 

Especialmente em Indaiá, em certas épocas, a ostra Crassostrea 

rhizophorae chega a estabelecer um estrato homogêneo próximo à franja de 

infralitoral. Esta espécie é típica de costões abrigados e com elevados declives, 

como Guarapocaia e Indaiá. As preferências ambientais de Crassostrea e 

Tetraclita parecem ser opostas, portanto, é pouco provável encontrá-las 

coabitando um costão em densidades relevantes. Uma exceção ocorreu, no 
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entanto, no costão do Indaiá, onde as duas espécies ocorreram em considerável 

quantidade. 

Com base nestes resultados, foram obtidos indícios de que há alguma 

relação de proporcionalidade direta entre a largura dos estratos e a abundância  

da população das espécies dominantes por unidade de área. Estratos mais 

amplos apresentaram, de modo geral, elevadas pocentagens de cobertura em 

seus domínios. Esta relação parece estar sendo controlada pela competição intra 

e inter-específica por espaço, e pelos fatores ambientais, especialmente declive e 

hidrodinamismo. Por outro lado,  a redução na largura do estrato de uma espécie 

não significa que a porcentagem de cobertura por área também seja menor, uma 

vez que a espécie busca sempre se estabelecer nas faixas com maiores 

possibilidades de sobrevivência (mais próximas do seu ótimo ambiental). No 

entanto, a competição por espaço, a predação e estresse físico podem perturbar 

estas populações reduzindo sua área de ocupação. Esta, portanto, é uma relação 

complexa que merece investigações mais detalhadas, o que foge ao propósito 

principal do presente programa de monitoramento. 

Os gráficos de zonação estabelecidos para cada costão apresentaram os 

dados obtidos em 9 campanhas, entre agosto de 1993 e maio de 1996 (Capítulo 

7). Observa-se que, diferentemente dos outros dados, nesta análise de zonação 

as campanhas não foram agrupadas por estações do ano. O motivo foi 

principalmente a impossibilidade e impropriedade de se trabalhar com médias de 

porcentagem de coberturas nos diferentes níveis de cada transecto. Se isso fosse 

feito, as diferenças de uma campanha para outra estariam diluídas em uma média 

com altíssimo desvio, gerando resultados pouco confiáveis e diferentes da 

realidade observada. Não se trata portanto da proposição de um modelo de 

zonação vertical sazonal para os costões monitorados mas apenas da 

representação gráfica do cenário observado neste período de amostragem.  

As flutuações verticais dos diferentes estratos observadas ao longo dos 

meses não seguiram qualquer padrão nítido. A dinâmica temporal de zonação foi 



 

 

267

bastante heterogênea, mesmo nos costões ambientalmente similares. Não ficou 

clara, por exemplo, a esperada  tendência de abaixamento dos cinturões durante 

o inverno, período em que as maiores baixa-mares (e maiores intensidades de 

insolação direta) ocorrem durante o dia.  

Também não se observou o desaparecimento dos cinturões de 

Brachidontes nos meses mais quentes, como ocorre no costão sul de 

Barequeçaba. Observou-se, sim, inconstância na formação de estratos desta 

espécie em alguns pontos como em Guarapocaia (Fig. 137). Neste caso, observa-

se que em diversas épocas do ano o costão é colonizado por larvas e recrutas de 

Brachidontes, os quais formam densas ocupações, mas que não persistem por 

muito tempo e são substituídas por Chthamalus. O aparecimento e 

desaparecimento destes estratos efêmeros de Brachidontes não refletem 

tendências sazonais definidas mas sim uma instabilidade possivelmente gerada 

pela condições fisiográficas e ambientais da rocha, inadequadas a seu pleno 

desenvolvimento (baixo hidrodinamismo e dessecação, por exemplo). 

 Portanto, estudos relativos à variação temporal da zonação nestes 

costões merecem ser melhor aprofundados. No entanto, caso seja necessário, 

estes dados aqui obtidos já podem servir de subsídio para avaliações gerais de 

variações temporais após vazamentos de óleo que atinjam estes costões, 

especialmente para impactos agudos que geram intensa mortalidade. 

 
 
 

9.  MONITORAMENTO BIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS - 

ASPECTOS RELEVANTES  

O objetivo do monitoramento biológico consiste em determinar a 

presença, a quantidade e os efeitos de fatores químicos, físicos e biológicos no 

ambiente, através do acompanhamento sistemático de organismos vivos (Baker, 

1976). As informações geradas constituem instrumentos básicos para ações de 
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controle da poluição e mesmo para a tomada de ações apropriadas de manejo 

ambiental (Baker, 1976; Segar & Stamman, 1986). 

O monitoramento de costões rochosos em relação à poluição por óleo , 

em particular, apresenta dois objetivos: detectar e medir mudanças não naturais e 

avaliar o processo de recuperação das populações atingidas (Hawkins, et al., 

1985). 

Como já discutido anteriormente, a avaliação de impacto ambiental em 

populações naturais apresenta sérias dificuldades. As variações espaço-temporais 

exibidas pelas comunidades biológicas podem mascarar as alterações 

provocadas por um tensor não natural presente no ambiente (Gray, 1980; 

Underwood, 1992, 1993 e 1994). Com isso, torna-se necessário o 

desenvolvimento de um programa de monitoramento biológico, que tenha um 

desenho amostral adequado, de maneira a possibilitar a identificação de 

alterações não usuais nas comunidades estudadas (Underwood, 1994).   

O desenho amostral mais simples empregado em programas de 

monitoramento, é a realização de uma amostragem anterior e outra posterior ao 

início de um distúrbio. Este tipo de desenho é falho, pois a falta de pontos-controle 

espaciais impede o reconhecimento de que a alteração esteja realmente 

relacionada ao início da atividade poluidora (Underwood, 1991). Modelos em que 

não existe controle temporal e espacial, são considerados como desenho amostral 

deficiente ou sub-ótimo ("sub-optimal design") (Green, 1979; Barrella, 1990).  

Stewart-Oaten et al. (1986) sugeriram a melhoria do desenho acima 

através da utilização de um ponto controle que estaria localizado fora da área de 

influência de determinada fonte poluidora. Com isso, através da comparação das 

diferenças entre os atributos numéricos amostrados das comunidades de ambos 

os locais (controle x impactado), antes e depois do início do distúrbio, poder-se-ía 

detectar o estresse como sendo devido à poluição (desenho amostral ótimo ou 

"optimal design" segundo Green, 1979 e Barrella, 1990).  
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Este desenho assume, no entanto, que os padrões das diferenças entre 

os atributos numéricos das comunidades, como por exemplo a abundância de 

determinada população, de ambos os locais, devem permanecer constantes no 

tempo, na ausência de um distúrbio, o que pode não ocorrer tendo em vista a 

elevada variabilidade temporal existente nas comunidades biológicas, 

particularmente em ecossistemas de transição como é o caso de costões 

rochosos (Bokn, et al., 1993). Os padrões quali-quantitativos de uma comunidade 

em dois locais podem exibir trajetórias diferentes, o que inviabiliza a detecção 

segura de um estresse provocado por um distúrbio em particular (Underwood, 

1989). 

A solução para este problema está na utilização de vários locais controle, 

contra os quais um ou mais locais impactados são comparados tanto na situação 

anterior quanto na posterior a um distúrbio. Nesse caso, alterações na abundância 

da(s) população(ões) do(s) local(is) impactado(s) podem ser apontadas como 

sendo devidas à poluição (Underwood, 1989; Sutherland, comun. pessoal). 

A concepção do desenho amostral do presente monitoramento no Canal 

de São Sebastião segue o modelo acima proposto, em que os atributos quali-

quantitativos das comunidades dos costões devem ser amostrados em situações 

anteriores e posteriores a um derrame (controles temporais), e em locais atingidos 

e não atingidos pelo óleo (controles espaciais) (Lopes et al., 1994b). Esta 

concepção amostral é conhecida por "desenho BACI" (before after control 

impact).  (Underwood, 1991;1992;1993;1994). Esta técnica poderá ser aplicada 

em futuras avaliações de impactos, assumindo-se que as campanhas pós-impacto 

sigam a mesma metodologia e rede amostral utilizadas neste período. 

Para a avaliação de impactos decorrentes de vazamentos de óleo nos 

costões do Canal de São Sebastião, os dados quantitativos poderão ser tratados 

pelos métodos BACI e pelos espectros temporais. Os aspectos de 

composição/riqueza das comunidades, possibilitarão a identificação de impactos 
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sobre a riqueza e composição das espécies nos pontos atingidos, bem como o 

acompanhamento da sua recuperação. 

A zonação vertical das espécies no costão é influenciada por fatores 

abióticos, bióticos, mas também pode ser afetada pelos impactos gerados em 

vazamentos de óleo, resultantes da mortalidade e reorganização da ocupação do 

espaço. Os dados sobre o comportamento espacial e temporal obtidos ao longo 

de 4 anos deverão portanto ser utilizados nos monitoramentos pós impacto. 

Os métodos de análise multivariada foram bastante adequados para a 

caracaterização da comunidade mas também deverão ser muito úteis na 

visualização dos efeitos de um impacto de vazamento de óleo, tanto para os 

dados de riqueza como para as espécies dominantes. O uso da ordenação 

associada aos espectros temporais poderá mostrar de forma clara o processo de 

recuperação da comunidade após o impacto. 

Estes dados estão sendo trabalhados e inseridos em banco de dados 

(para acesso inclusive via Internet), para que durante os atendimentos 

emergenciais envolvendo derrames de petróleo no Canal de São Sebastião 

sirvam de subsídio para as vistorias e monitoramentos ambientais. As 

informações aqui geradas também serão incorporadas e vinculadas aos mapas de 

sensibilidade a vazamentos de óleo na região, visando contribuir para definição de 

áreas mais vulneráveis e zonas prioritárias de proteção. 

Uma vez que mudanças significativas podem ocorrer na estrutura das 

comunidades em espaços de tempo maiores (anos), novas avaliações devem ser 

periodicamente realizadas a fim de atualizar as tendências observadas. È 

importante notar também as sérias interferências no equilíbrio dos costões 

rochosos que podem ser geradas por espécies invasoras, como ocorre com o 

bivalve Isognomom, já identificado em extensas áreas de costões do nosso litoral, 

e que tem potencial para competir com espécies indígenas. Esta e outras 

espécies parecem ter sido introduzidas através de água de lastro de navios 

lançadas nas nossas águas. 
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Neste sentido, cabe lembrar que uma nova campanha de amostragem foi 

realizada em 1998, nestes pontos do Canal. Ajustes no desenho amostral foram 

incorporados, visando aprofundar algumas análises, como por exemplo a 

ampliação do número de transectos de 1 para 3 em cada ponto. Pretende-se 

agregar os novos resultados aos aqui apresentados. Atualmente novos trabalhos 

estão sendo conduzidos nos pontos amostrados, dando continuidade às 

investigações e buscando cobrir lacunas existentes.  

O presente monitoramento já propiciou uma avaliação quantitativa dos 

impactos gerados por um vazamento de óleo ocorrido em 1994, no canal de São 

Sebastião (Lopes et al., 1996; Lopes et al. 1997). Pouco tempo depois do início 

das amostragens. Foi aplicado o método BACI bem como a avaliação dos 

padrões de zonação. Foram também utilizados os dados do monitoramento 

químico (HPDD) e toxicológico obtidos antes e depois do acidente.  

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como era esperado, espacialmente, as variações de temperatura, 

salinidade e oxigênio dissolvido nas águas superficiais foram bastante 

homogêneas entre os 17 pontos estudados. Temporalmente, no entanto, foram 

observadas variações relevantes nestes parâmetros, com as águas superficiais 

mais quentes, salinas e menos oxigenadas ocorrendo nos meses de verão e 

outono. As máximas variações de temperatura do ar ao longo do ano estiveram 

em torno de 10o, enquanto que a temperatura da água variou cerca de 6o entre 

verão e inverno. A salinidade variou entre 30 e 35 O/OO , e o oxigênio dissolvido 

apresentou valores sempre elevados, acima de 5 µg/L, podendo chegar a 7,5  

µg/L em alguns locais e períodos de maior batimento. 

No que diz respeito ao hidrodinamismo, em uma escala mais ampla, o 

Canal de São Sebastião é considerado um local abrigado, uma vez que o 

anteparo da Ilha de São Sebastião, impede a entrada de ondas de mar aberto no 
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Canal. No entanto, mesmo dentro do Canal existe um gradiente de movimentação 

hidrodinâmica, influenciado pela ação dos ventos e geomorfologia da costa, 

fazendo com que, pela posição dos costões, por exemplo, a Praia da Feiticeira, ou 

Praia Brava sejam mais batidas do que Araçá, ou Portinho. Este gradiente interno 

de hidrodinamismo afeta diretamente tanto a densidade das populações 

dominantes, como a composição e riqueza da comunidade como um todo.  

Apesar da relativa homogeneidade espacial dos parâmetros associados 

às águas superficiais nos pontos estudados, os costões rochosos do Canal de 

São Sebastião são extremamente heterogêneos fisicamente, no que diz respeito a 

declive, orientação, variedade e quantidade de refúgios. Esta heterogeneidade 

física também influencia diretamente as características estruturais das 

comunidades nestes costões. 

As cracas Chthamalus bisinuatus e Tetraclita stalactifera, e  o mexilhão 

Brachidontes solisianus  são nitidamente as espécies animais dominantes nos 

costões da região do Canal de São Sebastião. A área total ocupada por elas nas 

rochas freqüentemente é superior à ocupada por todo o resto da comunidade. Isto 

reflete um sistema de elevada dominância e baixa equitabilidade, onde mais de 

duas centenas de espécies animais e vegetais aparecem com menor freqüência 

ou mesmo de forma rara ou esporádica. 

As análises quantitativas de cada costão não mostraram variações 

sazonais relevantes nas populações de cracas (Chthamalus sp. e Tetraclita 

stalactifera), mexilhões (Brachidontes sp.) e ostras (Crassostrea rhizophorae), as 

quais mantiveram suas áreas de cobertura mais ou menos estáveis ao longo dos 

4 anos de monitoramento nos costões estudados. As maiores variações 

ocorreram  nas regiões fronteiriças dos estratos, onde as diferentes espécies 

entram em contato, competindo por espaço. Nos limites superiores dos estratos, 

somam-se à competição os efeitos do estresse físico causado pela exposição 

aérea na baixa-mar e todas as suas conseqüências. Em alguns locais, como em 

Guarapocaia, foram identificadas instabilidades temporais relevantes, mas que 
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não puderam ser associadas à sazonalidade e sim a condições físicas 

desfavoráveis ao sucesso da colonização. 

Estes resultados demonstram a considerável estabilidade temporal destas 

populações dominantes. No entanto, não se deve excluir a possibilidade das 

variações temporais de temperatura e salinidade serem capazes de gerar 

respostas quantitativas nestas populações em situações ou locais específicos. 

Sabe-se, por exemplo que no costão sul de Barequeçaba (não incluído no 

presente trabalho), a população de Brachidontes atinge elevadas densidades e 

desenvolve extensos estratos durante e logo após o inverno, mas desaparece 

quase por completo durante os meses de verão. Tudo indica que a causa desta 

redução seja a elevada temperatura e insolação direta neste período, situação à 

qual a espécie não está bem adaptada.  

Portanto, estudos mais detalhados são necessários para que se conheça 

os efeitos da variação sazonal dos parâmetros ambientais nas espécies. Esta 

informação é importante pois contribui para o reconhecimento e a distinção entre 

efeitos naturais de variação e os causados por estresse antrópico, como derrames 

de petróleo nos costões. 

De todos os costões do Canal  certamente a Ponta das Canas é a região 

mais rica biologicamente e merece especial atenção tanto do ponto de vista de 

proteção durante os vazamentos de óleo como também no gerenciamento 

costeiro da região, o que vale também para Balneário, Praia Preta, Araçá e 

Cigarras. 

A intensa circulação das massas d’água no interior do canal pode ser 

considerada um dos principais fatores de sustentação da elevada complexidade 

da comunidade biológica. Além de favorecer a depuração dos poluentes, as 

correntes sustentam a biodiversidade dos costões com a contínua oferta de larvas 

e esporos vindos de outras regiões. A grande e variada oferta de nichos existente 

nos costões contribui também para a elevada riqueza de espécies encontrada na 
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região.  Esta variedade é resultado das diversas combinações entre declive, 

hidrodinamismo e oferta de refúgios existentes nos costões do Canal.  

Apesar da elevada variabilidade existente, foi possível determinar grupos 

de pontos relativamente homogêneos quanto à composição da comunidade, os 

quais foram: 

•  Feiticeira, Armação, Baleeiro e Estaleiro 

•  Curral, Barequeçaba e Cigarras 

•  Guarapocaia, Praia Preta, Indaiá e Portinho 

•  Viana e Balneário 

Caraguatatuba, Praia Brava, Canas e Araçá, são pontos característicos, 

diferindo cada um deles de todos os outros grupos estabelecidos. 

A idéia de que a orientação geográfica da face da rocha deveria estar 

influindo na estruturação da comunidade e das populações dominantes devido à 

maior ou menor incidência de luz (e calor) não foi comprovada, uma vez que esta 

variável não teve efeito significativo em nenhuma das análises realizadas. 

Apesar das diferenças constatadas entre os pontos quanto a composição 

de espécies, quando os mesmos são tratados em termos de grandes grupos 

taxonômicos, observa-se um padrão geral bastante homogêneo. Nele, aparece 

sempre a mesma ordem geral de dominância com Rhodophyta como o grupo 

mais bem representado em número de espécies. Em seguida alternam os 

Gastropoda com Chlorophyta e Phaeophyta. As mais intensas diferenças entre os 

pontos aparecem nos grupos taxonômicos menos representados, como Porifera, 

Ascidiacea, Bryozoa, Echinodermata, Bivalvia e Crustacea-Cirripedia, entre 

outros. 

Cada um dos 286 táxons observados nos costões do Canal de São 

Sebastião apresenta uma faixa possível de ocupação e uma faixa real de 

ocupação resultante das interações biológicas (competição e predação) e da 
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pressão ambiental (temperatura, dessecação, efeito das ondas, etc.). No entanto, 

de todas elas, apenas poucas espécies são capazes de estruturar densas faixas 

de ocupação, reduzindo intensamente o espaço disponível para o resto da 

comunidade. Estas espécies são principalmente Brachidontes sp. e Chthamalus 

sp.. Tetraclita stalactifera, Perna perna e Phragmatopoma caudata também 

contribuem para elevar a dominância em diversos locais.  

Alguns táxons de algas também apresentam intensos adensamentos 

zonais em diversos costões. No entanto, limitações metodológicas impediram o 

aprofundamento das análises de zonação destas espécies.  

As larguras verticais dos estratos variaram intensamente entre os costões, 

resultado basicamente das interações entre o declive da rocha e o 

hidrodinamismo local. Confirmando as expectativas, costões com menores 

declives e maiores intensidades de ondas apresentaram sempre faixas mais 

largas de ocupação. 

A ordem geral de zonação vertical na região é de Littoraria e Nodilittorina 

ocupando um estrato bastante variável na franja do supralitoral. Este gastrópode 

vagil apresentou intensa movimentação vertical de acordo com as condições 

ambientais de umidade, altura da maré e hidrodinamismo, podendo subir ou 

descer, em busca de seu ótimo ambiental. Freqüentemente observou-se intensas 

densidades de Nodilittorina lineolata concentradas sobre o estrato de Chthamalus 

bisinuatus, logo abaixo.  

Indivíduos isolados de Chthamalus podem ser observados ao longo de 

toda a zona entremarés, desde o limite superior, incrustrado em conchas de 

Brachidontes e outros moluscos, ocupando clareiras ou mesmo no meio das algas 

na parte inferior da rocha, mostrando sua  intensa capacidade de colonização da 

rocha, como espécie oportunista e colonizadora primária. 

O estrato de Chthamalus foi bastante variável, resultante das interações 

com Brachidontes e da intensidade de hidrodinamismo.  As faixas mais 
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desenvolvidas ocorreram em costões mais abrigados e inclinados, onde 

Brachidontes ocorre de forma esparsa e reduzida. Certamente, quando 

Brachidontes consegue se desenvolver tende a ocupar parte da área de 

Chthamalus, reduzindo a largura de seu estrato. Abaixo de Chthamalus, os 

estratos mais desenvolvidos de Brachidontes ocorrem em costões com declives 

mais suaves e/ou mais batidos pelas ondas. Apesar do aporte de larvas suprir os 

costões da região, em muitos deles as condições ambientais não favorecem o seu 

desenvolvimento. Nestes casos, observam-se os cinturões, bastante instáveis 

espacialmente, repletos de clareiras. Esta instabilidade também ocorre ao longo 

do tempo. 

Os estratos homogêneos da craca Tetraclita stalactifera aparecem 

invariavelmente abaixo de Brachidontes e acima do cinturão de algas, 

especialmente nos costões com baixos declives e maior hidrodinamismo. No 

entanto, a densidade populacional desta espécie é consideravelmente menor que 

das outras espécies acima descritas. Conseqüentemente, é possível encontrar 

uma certa variedade de outras espécies animais e vegetais cohabitando o 

cinturão de Tetraclita, no espaço deixado entre os indivíduos.  

Nos estratos mais superiores, a zonação se mostrou mais estável entre os 

pontos amostrados. As maiores heterogeneidades na zonação ocorreram na 

região inferior dos costões com várias espécies alternando sua dominância 

espacial, como as diversas espécies de algas, além de Phragmatopoma e 

eventualmente Crassostrea rhizophorae. 

Um fato extremamente importante refere-se às intensas alterações na 

zonação estrutural dos costões do Canal de São Sebastião que estão sendo 

constatatadas a partir de 1996, com a entrada de massivas populações de 

Isognomon bicolor. Este bivalve exótico, o qual acredita-se ter alcançado o nosso 

litoral vindo em água de lastro de navios, já foi identificado em densas populações 

em amostragens realizadas em 1998 em muitos dos 17 pontos aqui estudados. 

Em Barequeçaba, esta espécie está alterando severamente a estrutura zonal 
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original, especialmente nas faixas de Brachidontes e Tetraclita, e está sendo 

atualmente objeto de estudo específico, em novas coletas realizadas em 2003. 

Observou-se ao longo destes 4 anos de amostragem que realmente as 

interações biológicas são mais intensas na região inferior dos costões. No 

entanto, a dinâmica de entrada e saída de areia na base das rochas em alguns 

pontos representa um aspecto físico de extrema relevância e que pode alterar 

severamente a estrutura da comunidade nesta área. É o caso por exemplo dos 

costões de Armação, Caraguatatuba e Guarapocaia, entre outros. Este fenômeno 

já foi identificado também no costão sul de Barequeçaba, onde mais de 1 metro 

de costão pode ser recoberto com areia nos meses de inverno, retornando às 

condições anteriores nos meses de verão. Nestes casos, o recobrimento no 

períodos construtivos do ciclo praial causa o desaparecimento total da 

comunidade e gera um processo de recolonização e sucessão periódicos na base 

da rocha, nos períodos erosivos, quando a rocha  é novamente exposta. 

Considerando a intensa dinâmica apresentada nos costões do Canal de 

São Sebastião, a possibilidade de eventos e ciclos de longo prazo (plurianuais), e 

fatos novos como a entrada de espécies invasoras, é muito importante que 

atualizações periódicas das informações sejam realizadas, garantindo assim uma 

avaliação mais segura de possíveis impactos gerados por vazamentos de óleo na 

região de estudo. 

 



 

 

278

11. CONCLUSÕES 

Em termos quantitativos, o sucesso das populações das espécies 

dominantes é controlado significativamente pelo declive da rocha e pelo 

hidrodinamismo local. O mexilhão Brachidontes sp e a craca Tetraclita stalactifera 

têm nítida preferência por costões mais batidos e de menor declive. Nestes locais, 

a craca Chthamalus perde espaço na competição com Brachidontes, aparecendo 

em densidades reduzidas e constituindo estratos mais estreitos.  

Nos costões onde o declive é maior e há menor movimentação das águas, 

as populações de Brachidontes e Tetraclita se reduzem, podendo mesmo 

desaparecer em alguns pontos. Com a liberação do espaço na rocha pelos 

mexilhões,  Chthamalus desenvolve-se plenamente, apresentando as maiores 

densidades e os estratos mais desenvolvidos. 

Apesar de ser uma espécie quantitativamente importante em alguns 

pontos, a ostra Crassostrea rhizophorae apresenta área de ocupação e freqüência 

muito inferiores aos das outras espécies animais formadoras de estrato. Portanto, 

no Canal de São Sebastião, apesar da ocorrência de indivíduos isolados em 

quase todos os pontos, esta espécie não deve ser considerada um táxon 

quantitativamente dominante, não se justificando seu acompanhamento 

quantitativo no monitoramento para fins de avaliação de impactos.  

O número de espécies de macroalgas e macrofauna encontrado em cada 

costão esteve entre 76 e 166 espécies, indicando intensa variação na riqueza 

entre pontos, determinada basicamente pelas caracteristicas fisiográficas e 

hidrodinâmicas dos mesmos. De todos os pontos monitorados os costões com 

maior número de espécies foram  Ponta das Canas (com 166 espécies) e 

Balneário (com 153 espécies). Praia Preta, Cigarras e Araçá também são costões 

com riqueza bastante expressiva. Todos estes costões apresentam em comum 

uma considerável heterogeneidade física (boa oferta de refúgios) e níveis baixos a 

moderados de hidrodinamismo. 
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As maiores diferenças entre pontos ficaram por conta da comunidade 

animal que variou de um mínimo de 28 em Caraguatatuba ao máximo de 92 

espécies na Ponta das Canas. Balneário, Araçá e Praia Preta merecem destaque 

também pela elevada riqueza animal que apresentam, acima de 80 espécies. A 

comunidade algal apresentou menor variação no número total de espécies por 

ponto, entre 42 espécies na praia do Curral e 74 espécies na Ponta das Canas. 

Pontos com maior hidrodinamismo e menor quantidade de refúgios 

favoreceram a predominância de algas, fato este representado pelos costões à  

esquerda do gradiente da RDA (Caraguatatuba, Praia Brava, Feiticeira, Armação, 

Estaleiro e Baleeiro). Costões com batimento de ondas e disponibilidade de 

refúgios intermediários, tendem a apresentar proporções de algas e animais mais 

ou menos similares, como ocorreu com os pontos no centro do gradiente 

(Cigarras, Barequeçaba e Curral). Nos locais onde há baixo hidrodinamismo e 

elevada quantidade de refúgios observa-se claramente a predominância de fauna 

sobre as algas, em número de espécies, como ocorre em Viana, Balneário, Araçá 

e Ponta das Canas. Estes resultados demonstram uma forte dependência da 

fauna à disponibilidade de refúgios, nos quais encontram proteção e umidade 

adequados a sua sobrevivência. Esta dependência não foi tão clara para a 

comunidade algal , cujo número total de espécies por ponto não variou tão 

intensamente quanto na fauna.  

A riqueza e composição de espécies da comunidade são reguladas 

significativamente pela quantidade e diversidade de refúgios (como fendas, 

fissuras, locas, rugosidades e depressões existentes nos costões) e pela 

intensidade do hidrodinamismo (batimento das ondas). Estas duas variáveis 

responderam por 19,5 % da variação existente nos dados, um percentual 

considerado baixo, indicando a existência de intensa variabilidade natural e que 

outros fatores devem estar também determinando a presença ou a ausência das 

espécies nos diferentes locais. 
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Um resultado surpeendente foi obtido com a constatação de que apesar 

da intensa variabilidade abiótica e das diferenças na composição de espécies, os 

costões do Canal de São Sebastião apresentam um padrão único quanto a sua 

organização trórica. Os produtores representam pelo menos 50 % dos táxons. Em 

seguida estão os filtradores / suspensívoros, como o grupo funcional mais 

representado entre os animais. Os herbívoros aparecem em terceiro lugar 

seguidos dos carnívoros. Os outros grupos tróficos aparecem sempre fracamente 

representados. 

As técnicas de análise multivariada se mostraram ferramentas eficientes 

para o acompanhamento das comunidades biológicas de costões rochosos, 

especialmente as análises de Componentes Principais, análises de 

Correspondência e as análises canônicas de Redundância. Estas técnicas se 

mostraram adequadas para o manejo de grandes quantidades de dados e para o 

reconhecimento de alterações resultantes de impactos agudos, como os gerados 

por vazamentos de óleo no Canal de São Sebastião. 
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