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"Afinal, digam-me os senhores com suas luzes e sua experiência, onde está a verdade, a 

completa verdade? Qual a moral a extrair dessa história por vezes salafrária e chula? 

Está a verdade naquilo que sucede todos os dias, nos quotidianos acontecimentos, na 

mesquinhez e chatice da vida da imensa maioria dos homens ou reside a verdade no 

sonho que nos é dado sonhar para fugir de nossa triste condição? Como se elevou o 

homem em sua caminhada pelo mundo: através do dia a dia de miséria e futricas, ou 

pelo livre sonho, sem fronteiras nem limitações? Quem levou Vasco da Gama e 

Colombo ao convés das caravelas? Quem dirige as mãos dos sábios a mover as 

alavancas na partida dos esputiniques, criando novas estrêlas e uma Lua nova no céu 

dêsse subúrbio do universo? Onde está a verdade, respondam-me por favor; na pequena 

realidade de cada um ou no imenso sonho humano? Quem a conduz pelo mundo a fora, 

iluminando o caminho do homem? O Meritíssimo Juiz ou o paupérrimo poeta?(...)" 

Jorge Amado, 1961 em Os Velhos Marinheiros 
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Abstract 

The term community is widely used and can has different meanings in accordance with 
the author and the research group which this belongs. Between the 50 and 70 decades, 
the terrestrial plants ecologists began an important debate about communities concept. 
This discussion focus involved the question if the communities could be faced as 
discrete units with defined limits or if it is partially overlaped showing a continum 
making the units recognition arbitrary. In these ways, it is observed the influence of two 
lines in the brazilian marine hard botton communities, mainly the ones from tidal zone. 
Two brazilian researchers must be outstandig: Dr. Eurico Cabral de Oliveira and Dra. 
Yocie Yoneshigue-Valentin, who were the pioneers of these chains and, thus, formed 
and influenced generations of brazilian researchers. However, empirical descriptions of 
large areas cannot wait for a consensus among the ecologists on these theoretical 
concepts. Thus, the settlements method to characterize marine benthic communities that 
is based on landscape ecology concepts suggests that these substratum communities are 
described in function of visually homogeneous units. 
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Resumo 

O termo comunidade é amplo e pode possuir diferentes significados, de acordo com o 
autor e a escola a qual esse pertence. Entre as décadas de 50 e 70, os ecólogos de plantas 
terrestres encenaram um importante debate sobre comunidades. O foco dessa discussão 
envolvia a questão se as comunidades devem ser encaradas como unidades discretas 
com limites definidos ou se as comunidades se sobrepõem parcialmente formando um 
contínuo, de modo que o reconhecimento de unidades discretas seja arbitrário. Observa-
se, assim, a influência dessas duas linhas de pensamento no estudo das comunidades 
marinhas bentônicas de substrato consolidado no Brasil, principalmente de regiões 
entre-marés. Destaca-se a importância de dois pesquisadores brasileiros, Dr. Eurico 
Cabral de Oliveira e Dra. Yocie Yoneshigue-Valentin, que foram os pioneiros dessas 
correntes e, assim, formaram e influenciaram gerações de pesquisadores no Brasil. 
Descrições empíricas de grandes áreas não podem esperar um consenso entre os 
ecólogos sobre os conceitos teóricos. Assim, o método dos Povoamentos na 
Caracterização de Comunidades Bentônicas, baseado em conceitos da ecologia de 
paisagens, sugere que as comunidades marinhas de substrato consolidado sejam 
descritas em função de unidades visualmente homogêneas. 
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Introdução 

O termo comunidade é amplo e pode possuir diferentes significados, de acordo com o 

autor e a escola a qual esse pertence. Com freqüência o termo refere-se a associações de 

plantas e animais ocorrendo em uma localidade particular e dominada por uma ou mais 

espécies ou, ainda, por uma característica física (Ricklefs, 2000). 

Cada comunidade apresenta propriedades funcional e estrutural precisas que 

determinam a probabilidade de dadas espécies ocorrerem juntas (Odum, 1997). É pouco 

provável que todos os fatores ambientais que interferem nessas propriedades sejam 

concomitantemente analisados, o que torna o estudo de comunidades complexo. 

Essa complexidade em analisar todos os fatores ambientais que atuam nas comunidades 

provavelmente é responsável pela existência de um número menor de trabalhos 

abordando essas propriedades quando comparado a outros campos do conhecimento 

como taxonomia e fisiologia (Ghilardi, 2007). 

Uma das abordagens básicas conhecidas para estudos ecológicos é a merológica, na 

qual a compreensão de um sistema é baseada no entendimento de suas partes 

individuais (Odum, 1997). Isso evidencia a importância que estudos pretéritos em 

outros campos do conhecimento biológico têm para o delineamento e compreensão de 

estudos atuais de comunidades. 

A história dos trabalhos sobre organismos marinhos bentônicos de substrato 

consolidado, particularmente no Brasil, se encaixa no contexto acima citado. Podemos 

destacar diferentes momentos da história, partindo da preocupação em listar as espécies 

desses ambientes até a tentativa de compreensão das propriedades dessas comunidades. 
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Os parágrafos seguintes constituirão uma tentativa de apresentar as tendências nos 

estudos de comunidades marinhas bentônicas brasileiras relacionando-as com o 

contexto científico internacional que os influenciou. 

O primeiro estudo envolvendo organismos oriundos de costões rochosos no Brasil é o 

trabalho de Raddi em 1823, seguido pelas publicações de Martius entre 1828 e 1833 

(Oliveira Filho, 1977). Nessa fase, entretanto, os pesquisadores eram estrangeiros, 

viajantes e exploradores, e os trabalhos restringiam-se a listas de espécies, sem detalhes 

sobre os táxons e suas ocorrências.  

Somente na década de 1940 se iniciou uma nova fase dos estudos desses organismos, 

que passou a descrever os táxons e suas ocorrências com mais rigor. Os autores agora 

eram brasileiros, porém, o enfoque ainda eram listagens de espécies ou biologia e 

fisiologia de animais marinhos (Migotto & Tiago, 1999). 

A flora ficológica brasileira começou a ser detalhadamente estudada a partir de Joly 

(1957) no seu trabalho sobre a Baía de Santos, que mantém o princípio taxonômico, mas 

traz também uma importante contribuição à ecologia descritiva desse ambiente. 

Os estudos sobre ecologia de comunidades bentônicas iniciaram-se com Oliveira 

(1947), descrevendo a distribuição geográfica da fauna e flora de substrato consolidado 

e inconsolidado, na Baía de Guanabara. Posteriormente, Nonato & Pérès (1961) 

descreveram comunidades de costões rochosos separadamente de outros substratos, 

comparando, ainda, pontos de coleta submetidos ao embate das ondas com pontos 

protegidos. 

Entre as décadas de 50 e 70, os ecólogos de plantas terrestres travaram um importante 

debate sobre as comunidades formadas por essas. O foco dessa discussão envolvia a 

questão se as comunidades devem ser encaradas como unidades discretas com limites 
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definidos, defendido pela escola de fitosociologia de Zürich-Montpellier ou se as 

comunidades se sobrepõem parcialmente formando um contínuo, de modo que o 

reconhecimento de unidades discretas seja arbitrário, como o defendido por Gleason 

(1926), Curtis & McIntosh (1951) e outros. Maiores detalhes acerca dessa discussão 

podem ser encontrados em Greig-Smith (1983), Odum (1997) e Ricklefs (2000). 

Para comunidades marinhas bentônicas da região entre-marés, Doty (1946) e 

Stephenson & Stephenson (1949) discutiram e propuseram delimitações das 

comunidades, nesse caso conhecidas como zonação, baseados em fatores físicos. Lewis 

(1961), influenciado pela discussão entre os ecólogos de plantas terrestres, estudou a 

distribuição vertical dos organismos da região entre-marés, sugerindo limites dessas 

comunidades a partir de diferenças biológicas. 

Influenciados pelo trabalho de Lewis (1961), Oliveira Filho & Mayal (1976) iniciaram o 

estudo de comunidades marinhas bentônicas no Brasil. A partir de transecções 

constituídas de elementos amostrais contíguos, esses autores descreveram a variação da 

abundância e os limites dos organismos nas diferentes alturas do costão. 

Assim, surgiu a tendência de amostragem semi-quantitativa ao longo de transecções 

perpendiculares aos costões e a preocupação com a dimensão temporal. Podem ser 

incluídos nessa tendência, além do trabalho citado no parágrafo anterior os trabalhos de 

Oliveira Filho & Paula (1983), Guerrazzi (1987) e Kadekaru et al. (1987). 

O trabalho de Maggs et al. (1979), em comunidades sujeitas ao fenômeno da 

ressurgência de Cabo Frio utiliza o recobrimento percentual como descritor primário 

aliado a descritores sintéticos e métodos de análises mais sofisticados do que os usados 

até então. Esse estudo foi resultante de uma expedição de pesquisadores ingleses e foi o 

início de uma tendência que ainda hoje é observada e pode ser exemplificada com os 
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trabalhos de Baldresca & Rosso (1991), Osse (1995), Borges (1996) Correia (1997), 

Longo (1997) e Oigman-Pszczol et al. (2004), sendo esse último para infralitoral. 

Seguindo a outra escola de pensamento da ecologia de plantas terrestres (Zürich-

Montpellier) e, portanto, baseado no conceito das comunidades como unidades discretas 

com limites claramente definidos, Boudouresque (1971) sugeriu o método dos relevés 

fitosociológicos para o estudo de comunidades marinhas bentônicas. O relevé 

corresponde à raspagem e coleta de toda a vegetação contida em uma área definida 

(Yoneshigue & Valentin, 1988). 

Como se baseia no pensamento de que as comunidades possuem limites bem definidos 

o método dos relevés não tem como objetivo estudar a distribuição de espécies ao longo 

de um gradiente ambiental e sim, a partir de parâmetros fitosociologicos, descrever e 

comparar comunidades e reconhecer grupos ecológicos. 

Por essas razões o critério de posicionamento do elemento amostral, nos trabalhos que 

seguem essa linha de pensamento, é baseado na experiência do pesquisador em 

distinguir a comunidade objeto de estudo, claramente descrito:  

“Escolha do local a ser amostrado (...) Esta escolha é 

definida visualmente pela fisionomia do local, 

geralmente apresentando uma certa 

“homogeneidade””. (Villaça, 1990) 

“Em nossa opinião, é preferível uma eleição 

subjetiva do lugar de amostragem. (...) É prioritário, 

pois, a eleição de um lugar de condições e aspectos 

homogêneos (...)”. (Ballesteros, 1986) 

No Brasil, o primeiro trabalho influenciado pela escola Zürich-Montpellier para estudos 

de comunidades bentônicas marinhas foi o de Yoneshigue & Valentin (1988), 
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comparando comunidades de algas de Cabo Frio sujeitas à diferentes exposições a 

ressurgência. 

Como o local de posicionamento do elemento amostral foi baseado no critério de 

homogeneidade de populações, Yoneshigue & Valentin (1988) não julgaram necessário 

obter réplicas em cada comunidade. Porém, Arantes et al. (1995), mesmo tendo como 

influência a mesma escola, demonstraram preocupação em obter réplicas ao estudar as 

comunidades de algas calcárias articuladas na Baía do Espírito Santo. A distribuição dos 

elementos amostrais foi sistemática, com intervalos de 1 m, amostrando toda a 

comunidade tanto horizontal como verticalmente. 

Ainda influenciados pela escola Zürich-Montpellier, é observado, a partir de então, uma 

preocupação em distribuir os elementos amostrais aleatoriamente dentro da comunidade 

alvo, usando para isso transecções horizontais, como pode ser observado em Széchy & 

Paula (2000), Amado Filho et al. (2003) e Figueiredo et al. (2004). 

Observa-se, assim, a influência das duas linhas de pensamento no estudo das 

comunidades marinhas bentônicas de substrato consolidado no Brasil, principalmente de 

regiões entre-marés. Dois pesquisadores merecem destaque como pioneiros dessas 

correntes no Brasil, o Dr. Eurico Cabral de Oliveira e a Dra. Yocie Yoneshigue-

Valentin, que formaram e influenciaram gerações de pesquisadores nesse assunto. 

Atualmente, há uma discussão sobre a melhor maneira de distribuir os elementos 

amostrais na área de estudo (Coimbra, 1998; Murray et al. 2006 e Ghilardi, 2007). Para 

essa escolha é fundamental considerar as raízes históricas e teóricas de cada estudo, pois 

delas dependerão os objetivos e as metodologias a serem aplicadas. 

Entretanto, descrições de grandes áreas não podem esperar um consenso entre os 

ecólogos sobre os conceitos teóricos. É reconhecido que bordas aproximadas podem ser 
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arbitrariamente delimitadas, e mesmo que essa seja apenas uma região de transição, o 

fato de ela ser subjetivamente reconhecida já significa que ela representa uma porção 

significante da vegetação total de uma região (Greigh-Smith, 1983). 

A necessidade dessas descrições pode ter influenciado o surgimento da Ecologia de 

Paisagens, já que o pioneiro Carl Troll a definiu como o estudo físico-biológico que 

rege as diferentes unidades espaciais de uma região (Forman & Godron, 1986), não 

entrando em discussões teóricas sobre os limites e o tamanho dessas unidades. 

O que faz a Ecologia de Paisagens diferente da sistemica é o foco na relação entre as 

unidades espaciais, ao contrário do foco entre relações dentro de uma unidade espacial 

relativamente homogênea. Ao contrário da abordagem merológica citada anteriormente, 

a ecologia de paisagem encaixa-se no princípio holístico, ou seja, baseia-se em um todo 

para a compreensão de suas partes. Assim, Metzger (2001) define paisagem como: 

“Um mosaico heterogêneo formado por unidades 

interativas, sendo esta heterogeneidade existente 

para pelo menos um fator, segundo um observador e 

numa determinada escala de observação” (Metzger, 

2001). 

Influenciados pelas idéias da Ecologia de Paisagens, Berchez et al. (2005) sugerem que 

as comunidades marinhas de substrato consolidado sejam descritas em função de 

unidades visualmente homogêneas, que foram chamadas de settlements ou, em 

português, povoamentos. 

É provável que os trabalhos de Rosso (1990), Osse (1995) e Borges (1996) tenham 

exercido forte influencia na escolha da nomenclatura adotada por Berchez et al. (2005). 

Esses autores, após analisarem a repartição espacial de comunidades entre-marés, 

utilizaram a palavra povoamentos para denominar agrupamentos de elementos amostrais 
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baseados em similaridades qualitativas. Esses mesmos sugerem que é possível 

determinar visualmente esses povoamentos baseando-se nas espécies de maior destaque. 

Aqui a nomenclatura povoamentos será utlizada para designar as unidades visualmente 

distinguíveis do mosaico apontado por Metzger (2001). Uma vez definidas essas 

unidades, o método de Berchez et al. (2005) propõe o uso delas como unidades 

operacionais para a descrição das propriedades das comunidades.  

Além de uma base teórica diferente, esse método também inova por sugerir o uso de 

elementos amostrais fotográficos que até então não havia no Brasil apesar de já ser 

observado desde Lundälv (1971) e, na década de 80, já ser o exigido na contratação de 

estudos pelo U. S. Departament of the Interior (Littler & Littler, 1985). 

Cinco diferentes tipos de amostragem de recobrimento (estimativa visual, pontos 

espaçados no mesmo plano, pontos aleatórios, pontos estratificados aleatórios em 

pranchas plásticas e digital por imagens fotográficas) foram comparados por Meese & 

Tomich (1992). Os autores concluíram que o método fotográfico é o que requisita 

menos tempo em campo, e, é menos variável entre observadores e entre diferentes 

observações de um mesmo pesquisador. Apontam como uma desvantagem, porém, a 

impossibilidade de identificação, em nível específico, da maioria dos organismos pela 

fotografia, desvantagem que é eliminada com a substituição da unidade operacional no 

método de Berchez et al. (2005). 

Apesar de ter sido usado com sucesso para descrever comunidades por Ghilardi (2007) 

e Pereira (2007), o método proposto por Berchez (2005) ainda não foi submetido a um 

teste da subjetividade no reconhecimento dos povoamentos em imagens. Subjetividade 

pode ser entendida como a influência que o pesquisador tem nos resultados. 
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Os resultados obtidos por qualquer método estão invariavelmente sujeitos às 

características do mesmo. Dentre essas podemos citar duas: I) Precisão, entendida como 

o quão próximo são os resultados obtidos por duas medidas diferentes, e, II) Acurácia, 

como quão próximo os dados obtidos são dos reais valores encontrados na população 

estatística. Conhecer o quanto os resultados obtidos por um dado método são 

influenciados por suas características é fundamental para o estabelecimento do mesmo. 

 

Estudos no Espírito Santo 

O Espírito Santo é considerado o mais rico Estado brasileiro em número de espécies de 

macroalgas marinhas, tendo representantes tanto da costa Sul quanto Nordeste do 

Brasil. Tal característica o destaca como um importante ponto de distribuição desses 

organismos (Oliveira Filho, 1977). 

Os levantamentos ficológicos mais detalhados no Espírito Santo iniciaram-se com 

Oliveira Filho (1969) tratando das Ceramiales, e Behar (1972) das Ordens Siphonales e 

Siphonocladales, ambos no Sul do estado. Posteriormente, Guimarães (1990) abordou a 

Ordem Cryptonemiales em todo o litoral. Nassar (1994) listou as espécies ocorrentes na 

Ilha de Trindade, Crispino (2000) levantou as Feofíceas do estado e Barata (2004) as 

Clorofíceas. 

Apesar de ainda serem poucos os trabalhos, seus resultados já confirmam a riqueza e a 

diversidade elevadas da flora marinha capixaba. Ainda existem, porém, lacunas no 

conhecimento, principalmente no que se refere ao infralitoral (Guimarães, 2003) e à 

estrutura de comunidades, assunto do qual se conhecem apenas três estudos: Arantes et 

al. (1995), Mitchell et al. (1990) e Amado Filho et al. (2007). 



Capítulo 1 

 25 

Essa alta diversidade também é observada na sua fauna marinha, como em Cnidaria, 

que possui 117 táxons ocorrendo no Espírito Santo (Migotto et al., 2000) e peixes 

recifais, que apresentam a maior diversidade do Brasil no Arquipélago das Três Ilhas 

(Sul do Estado) com 174 espécies, superando lugares como Fernando de Noronha (79 

espécies) e Atol das Rocas (73 espécies) (Floeter & Gasparini, 2000).  

Floeter & Soares-Gomes (1999), baseados na composição dos Gastropoda, apontam a 

região de Marataízes (21º10`S) como a margem entre as Zooprovíncias Tropical e 

Paulista além de reiterar a afinidade entre a malacofauna da região com a de águas 

tropicais, demonstrando a importância da Corrente do Brasil na manutenção dessa 

estrutura biogeográfica. Apontam, ainda, a presença dos bancos de algas calcárias como 

importante fator responsável pela diversidade de microhabitats de grande complexidade 

estrutural e ecológica, similar a recifes de corais.  

É esperado, portanto, que a grande diversidade marinha do Espírito Santo já conhecida 

em alguns grupos ocorra também em outros grupos menos estudados nessa região, 

justificando a importância de estudos de comunidades que proporcionam conhecimento 

integrado de diferentes grupos biológicos. 

A Ilha do Francês, situada no sul desse Estado, é muito utilizada para o turismo, sendo 

que, nos meses de dezembro a fevereiro, ocorrem mais de 200 desembarques por dia, 

com barcos lotados de turistas, sem qualquer tipo de restrição, preparação do local ou 

avaliação prévia (Pereira Filho & Rodrigues, 2003). Esse fato tem preocupado 

pesquisadores de diferentes áreas, como Ferreira et al. (2003), que analisaram as 

angiospermas do local, concluindo que, apesar da pressão antrópica, a ilha ainda 

encontra-se em um bom estado de conservação.  
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Objetivos 

Pelos motivos apresentados, o presente trabalho emprega a abordagem por povoamentos 

na Ilha do Francês, localizada no litoral sul do estado do Espírito Santo com os 

seguintes enfoques: 

1) Caracterização inicial dos povoamentos presentes na área, avaliando a distribuição 

espacial em todo o contorno da Ilha do Francês, baseado nas coordenadas geográficas 

(obtidas por GPS) onde ocorre cada povoamento; 

2) Quantificação dos recobrimentos percentuais dos povoamentos em locais pré-

selecionados, buscando avaliar como esses ocupam o substrato da Ilha do Francês; 

3) Análise da subjetividade do Método dos Povoamentos na descrição quantitativa das 

comunidades; 

4) Avaliação da precisão da análise de imagens a partir de Pontos Aleatórios em relação 

à técnica de Segmentação Manual. 
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Abstract 

The Method “Physiognomic Assessment of Hard Bottom Marine Benthic 
Communities” proposes the use of operational units called settlements, allied to 
photographic sampling. Among the 4 approaches of the method, the aim of this study is 
to test the precision of the quantitative one when submitted to: a) different researchers 
and b) different time analysis carried out by the same researcher. Thirty digital images 
were taken from Moela Island and Munduba Head - Santos, SP – Brazilian southeast 
coast, at depths between 0 and 5 m. Three researchers analyzed these images. One did 
so at two different moments, 6 months apart, while the other two only once, one of the 
latter being unaware of the objectives. Settlement Richness varied from 13 to 19, 
generating Dice-Sørensen Similarity values between observers always higher than 80%. 
The correspondence analysis (CA) on percent cover data showed no significant 
differences between values found for the Axes I, II, III and IV (corresponding to 42.8 % 
of data variability) when compared by ANOVA (p respectively equal to 0.963; 0,975; 
0.867; 0.894). The results here presented indicate that the quantitative approach of the 
Physiognomic Assessment Method of Hard Bottom Marine Benthic Communities, is 
little researcher-dependent, consequently making a cooperation between different 
researchers to describe large areas possible. 
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Resumo 

O método de Caracterização Fisionômica de Comunidades Marinhas Bentônicas propõe 
o uso da unidade operacional chamada Povoamento aliado à amostragem fotográfica. 
Dentre as 4 abordagens do método, o objetivo deste estudo é testar a precisão da 
abordagem quantitativa quando submetido a: a) diferentes pesquisadores e b) diferentes 
análises realizadas pelo mesmo pesquisador. Trinta imagens digitais foram obtidas na 
Ilha da Moela e na Ponta do Munduba – Santos, SP – região sudeste do Brasil, entre 0 e 
5 m de profundidade. Três pesquisadores analisaram essas imagens. Um o fez em dois 
diferentes momentos, com intervalo de 6 meses, enquanto os outros dois somente uma 
vez, um destes últimos desconhecia os objetivos. Os valores de Riqueza variaram entre 
13 e 19, gerando valores de similaridade baseada no Índice de Dice-Sørensen superiores 
a 80%. A analise de correspondência (CA) baseada no recobrimento percentual não 
mostrou diferenças significantes entre os valores encontrados para os Eixos I, II, III e IV 
(correspondentes a 42.8% da variabilidade dos dados) quando comprados por ANOVA 
(p respectivamente igual a 0.963; 0,975; 0.867; 0.894). Os resultados apresentados aqui 
indicam que a etapa quantitativa do Método de Caracterização Fisionômica de 
Comunidades Marinhas Bentônicas é pouco pesquisador-dependente, possibilitando 
com isso a cooperação entre diferentes pesquisadores para descrever grandes áreas. 
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Introdução 

Regiões costeiras, mesmo sem intervenção humana, são dinâmicas (Baily & Nowell, 

1996). O aumento das taxas de mudanças, decorrente do uso exacerbado, exige 

metodologias cada vez mais rápidas, capazes de descrever essas mudanças. Essas 

descrições, por vezes, constituem o único subsídio para o gerenciamento e 

monitoramento dessas comunidades (Sabino & Villaça, 1999). 

A escolha da metodologia, no entanto, tem se baseado mais na tradição observada na 

literatura do que nas características das comunidades, nos fatores que promovem 

mudanças nessas, nas dificuldades de amostragem no campo e nos objetivos do trabalho 

(Greig-Smith, 1983). 

No estudo das comunidades marinhas bentônicas não tem sido diferente. O uso de 

elementos amostrais retangulares, distribuídos aleatoriamente em transecções, associado 

aos descritores Recobrimento Percentual (e.g. Figueiredo et al., 2004) e Biomassa (e.g. 

Guimaraens & Coutinho, 1996; Muñoz & Pereira, 1998; Amado Filho et al., 2003; 

Paula et al., 2003 e Marins-Rosa et al., 2005), usando espécies como unidade 

operacional, são encontrados na maioria dos trabalhos. 

O uso de espécies como unidade operacional requer considerável experiência do 

pesquisador e bastante tempo para triagem e identificação. Dessa maneira, outras 

unidades operacionais têm sido usadas como, por exemplo, categorias taxonômicas 

superiores, grupos funcionais, ou ainda associações de espécies (Murray et al., 2006). 

Berchez et al. (2005) propuseram o uso de conceitos da ecologia de paisagens como 

uma alternativa para o estudo de comunidades marinhas bentônicas de substrato 

consolidado. Sugeriram o uso da unidade operacional Povoamentos, definidos como: 
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componentes da heterogeneidade da paisagem caracterizados por uma ou poucas 

espécies estruturantes (micro-heterogeneidade). 

O método descrito baseia-se em quatro abordagens complementares, que podem ser 

aplicadas de acordo com o interesse do estudo: 

I) Determinação e descrição dos povoamentos; 

II) Mapeamento dos povoamentos; 

III) Quantificação do recobrimento percentual dos povoamentos a partir de imagens 

fotográficas; 

IV) Estudo detalhado de cada povoamento; 

O uso de elementos amostrais fotográficos no estudo de comunidades marinhas 

bentônicas já é observado em Lundälv (1971). E, na década de 80 já era o exigido na 

contratação de estudos pelo U. S. Departament of the Interior (Departamento Norte 

Americano do Interior) (Littler & Littler, 1985). 

Meese & Tomich (1992), comparando diferentes métodos de obtenção do Recobrimento 

Percentual, concluíram que o método fotográfico é o mais rápido em campo e menos 

subjetivo. O mesmo foi observado por Macedo et al. (2006) que compararam a 

amostragem fotográfica com o método de intersecção de pontos. Foster et al. (1991) 

demonstraram que a amostragem fotográfica é mais precisa que estimativas por pontos, 

porém, há a impossibilidade de identificação no nível específico da maioria dos 

organismos pela fotografia. 

A abordagem quantitativa do método proposto por Berchez et al. (2005) sugere 

elementos amostrais fotográficos (obtidos aleatoriamente) e o uso da unidade 

operacional Povoamentos. Suprime, assim, o principal contratempo da amostragem por 
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imagens, pois povoamentos, ao contrario de espécies, são facilmente identificados nas 

imagens. 

Qualquer método apresenta em seus resultados interferências da interação entre o objeto 

de pesquisa e o pesquisador, estando assim sujeito a variações humanas (cansaço, stress, 

desconcentração). Conhecer a interferência desses fatores é essencial para o 

estabelecimento de um método de pesquisa confíavel. 

Apesar de ter sido usado com sucesso para descrever comunidades por Ghilardi (2007) 

e Pereira (2007), o método proposto por Berchez et al. (2005) ainda não havia sido 

submetido a um teste de precisão. O teste da precisão foi considerado uma etapa de 

grande importância no desenvolvimento desta tese e, por isso, realizada anteriormente 

às outras relacionadas diretamente à descrição das comunidades da Ilha do Francês.  

O propósito deste estudo é testar a precisão, definida como o grau de concordância entre 

observações repetidas (Meese & Tomich, 1992), da etapa quantitativa do Método dos 

Povoamentos na Caracterização de Comunidades Bentônicas. Verificou-se assim, a 

interferência do pesquisador nos resultados quando obtidos por: I) diferentes 

pesquisadores e II) durante diferentes momentos de observações realizadas por um 

mesmo pesquisador. 

 

Material e Métodos 

Trinta imagens digitais obtidas com a câmera Sony Cybershots W5 acondicionada em 

caixa estanque própria em dois diferentes locais da região de Santos, SP (15 na Ilha da 

Moela, 24º 03’ 00.90” S 46º 15’ 58.58” W e 15 na Ponta do Monduba, 24º 02’ 30.15” S 

46º 17’ 18.33” W ) (Figura 2.1), durante os dias 22 e 23/03/2005, entre as profundidades 

de 0 e 5m, constituem o ponto de partida para o experimento. 
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A presença de todos os pesquisadores envolvidos nos diferentes momentos do 

experimento (inclusive na obtenção dos dados em campo) como pré-requisito, somado 

ao prazo de cumprimento do doutorado e a necessidade de conhecer a precisão do 

método foram os critérios considerados para escolha desse local. 

Para análise das imagens, cada povoamento é contornado pelo pesquisador, auxiliado 

por uma mesa digitalizadora, no programa computacional Adobe Photoshop (versão 

7.0). O número de pixels contidos em cada contorno é obtido pelo programa UTSHSCA 

Image Tool (versão 3.00). 

O Recobrimento Percentual de cada povoamento é calculado pela seguinte fórmula: 

 

 

Onde, 

Ri: o Recobrimento do povoamento “i”; 

Ri(%) =  Ni  x 100 

              Nt 

Figura 2.1: Mapa indicando o local de obtenção das imagens analisadas. No canto 
superior esquerdo a seta indica a posição do estado de São Paulo onde se localizam a 

Ilha da Moela e a Ponta do Munduba indicadas na figura. 
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Ni: número de pixels ocupados pelo povoamento “i” na imagem; e 

Nt: número total de pixels da imagem. 

Três pesquisadores analisaram essas imagens. Um o fez em dois diferentes momentos 

com um intervalo de 6 meses entre eles (P1 e P1(2) respectivamente). Os outros dois 

(P2 e P3) apenas uma vez, porém, um deles (P2) desconhecia o objetivo testar 

repetibilidade, e foi informado que a análise seria destinada somente à descrição das 

comunidades. 

Observou-se, então, a Riqueza, a similaridade qualitativa (Similaridade de Dice-

Sørensen) entre as diferentes observações e os recobrimentos dos povoamentos 

encontrados por cada um dos pesquisadores. 

Para testar a hipótese de diferenças estatísticas entre os observadores, realizou-se uma 

análise de correspondência (CA), auxiliada pelo programa MVSP (versão 3.1). Os 

valores dos eixos I, II, III e IV obtidos para os diferentes observadores foram analisados 

por ANOVA one-way utilizando o programa SPSS (versão13.0). 
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Resultados 

As diferentes observações realizadas revelaram diferenças entre as Riquezas 

encontradas. A Tabela 2.1 mostra a Riqueza de 13 povoamentos encontrada pelo 

primeiro pesquisador (P1) na primeira observação e 15 na segunda (P1(2)). Os outros 

valores encontrados foram 13 e 19, respectivamente para o segundo (P2) e terceiro (P3) 

pesquisadores. Três povoamentos foram verificados em apenas uma das observações: 

Crosta de Mycale, Região de Substrato Inconsolidado e Tapete de Bryopsis. Entretanto, 

o recobrimento médio encontrado para esses foi sempre inferior a 1,7%. 

Apesar dessas observações exclusivas, a Figura 2.2 mostra que as similaridades 

qualitativas de Dice-Sørensen, encontradas na comparação entre o resultado obtido 

pelos diferentes pesquisadores foram altas, sempre superiores a 0,75. 

O povoamento com o maior recobrimento percentual médio, sempre superior a 50%, 

encontrado em todas as observações foi Tapete de Amphiroa e Jania com Isognomon. 

Os demais povoamentos apresentaram essa média menor que 20% (Figura 2.3). 

A comparação quantitativa foi baseada nos valores encontrados para os eixos I, II, III e 

IV resultantes da Analise de Correspondência. Esses valores corresponderam juntos a 

42,8% da variabilidade dos dados. Quando comparados por ANOVA não foram 

detectadas diferenças estatísticas entre os resultados obtidos pelos observadores em 

nenhum dos quatro eixos (p = 0.963; p = 0,975; p = 0.867; p = 0.894 respectivamenteo 

para os Eixos I, II, III e IV), isso indica que os resultados quantitativos não são 

dependentes do pesquisador (Tabela 2.2). 

A Tabela 2.3 mostra que a correlação de Pearson obtida para os valores do eixo I entre 

as duas observações realizadas pelo mesmo observador (P1 e P1(2)) foram menores que 

as demais correlações. Entretanto, a correlação de Pearson foi maior que 0.8 em todos 
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os casos, e os menores valores estiveram sempre relacionados ao observador que 

desconhecia o objetivo da análise (P2). 

 

 

 

 P1 P1(2) P2 P3 

Banco de Asparagopsis  + + + + 

Banco de Chthamalus  +  + 

Banco de Crassostrea  +  + 

Banco de Phallusia +   + 

Banco de Tropiometra + + + + 

Colonia de Didemnidae  + + + 

Colônia de Didemnum  + + + 

Colônia de Schizoporella   + + 

Crosta de Corallinaceae com Echinometra + + + + 

Crosta de Mycale    + 

Crosta de Porifera + +  + 

Crosta de Tedania + + + + 

Região de Substrato Inconsolidado    + 

Tapete de Amphiroa e Jania + + + + 

Tapete de Amphiroa e Jania com Isognomon + + + + 

Tapete de Bryopsis +    

Tapete de Ectocarpaceae + + + + 

Tapete de Ectoprocta com Polysiphonia + + + + 

Tapete de Hydrozoa + + + + 

Tapete de Polysiphonia + + + + 

Riqueza de Povoamentos 13 15 13 19 
 

Tabela 2.1: Presença dos povoamentos (+) em cada observação. P1 – Primeira 
observação realizada pelo pesquisador 1; P1(2) – segunda observação realizada pelo 
mesmo pesquisador; P2 – observação realizada pelo pesquisador que desconhecia os 

objetivos da analise e P3 – observação realizada pelo terceiro observador. 
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Fig. 2.2: Dendrograma obtido a partir de uma matriz composta por presença e 
ausência de povoamentos por observador (P1, P1(2), P2 e P3), baseado no índice 
de similaridade Dice-Sørensen e o método de agrupamento por ligação simples 

Fig. 2.3: Recobrimentos percentuais médios obtidos para os principais 
povoamentos por cada um dos observadores (P1, P1(2), P2 e P3) e seus 

respectivos intervalos de confiança (95%). 
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Soma dos 
Quadrados GL 

Quadrado 
Médio F Sig. 

EixoI Entre Grupos 0.27 3 0.090 0.094 0.963 
 Dentro do Grupo 107.317 112 0.958   
 Total 107.589 115    

EixoII Entre Grupos 0.227 3 0.076 0.072 0.975 
 Dentro do Grupo 118.269 112 1.056   
 Total 118.497 115    

EixoIII Entre Grupos 0.783 3 0.261 0.242 0.867 
 Dentro do Grupo 120.565 112 1.076   
 Total 121.348 115    

EixoIV Entre Grupos 0.513 3 0.171 0.203 0.894 
 Dentro do Grupo 94.315 112 0.842   
 Total 94.828 115    

 P1 P1(2) P2 P3 
P1 1.000    

P1(2) 0.932 1.000   
P2 0.823 0.860 1.000  
P3 0.903 0.987 0.879 1.000 

Tabela. 2.2: Resultado da ANOVA entre os diferentes observadores, baseada nos 
valores dos eixos I, II, III e IV obtidos por Analise de Correspondencia. GL = Graus 

de Liberdade, Sig. = Significância 
 

Tabela 2.3: Correlação de Pearson entre os diferentes observadores a partir dos 
valores do eixo I obtidos na Analise de Correspondencia. P1 – Primeira observação 
realizada pelo observador 1; P1(2) – segunda observação realizada pelo observador 
1; P2 – observação realizada pelo observador que desconhecia o objetivo da analise 

e P3 - observação realizada pelo terceiro observador. 
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Discussão 

Os resultados obtidos por qualquer método são frutos da interação objeto de pesquisa-

pesquisador, estando assim sujeitos a variações humanas (cansaço, stress, 

desconcentração). Alguns métodos são mais ou menos suscetíveis a isso, entretanto, 

todos possuem vantagens e desvantagens (Dethier et al., 1993; Sabino & Villaça, 1999; 

Bernhardt & Griffing, 2001). 

O baixo tempo consumido em descrições de comunidades marinhas bentônicas a partir 

de imagens é amplamente conhecido como sua principal vantagem (Lundälv, 1971; 

Foster, 1991; Meese & Tomich, 1992; Pech et al. 2004). 

Algumas desvantagens também podem ser reconhecidas, como a dificuldade de 

identificação de algumas espécies nas imagens (Meese & Tomich, 1992) e a 

impossibilidade de quantificar os diferentes estratos da comunidade, sub-estimando a 

complexidade dessas (Foster et al., 1991). Entretanto, esses autores utilizaram espécies 

como unidades operacionais. 

Os resultados obtidos por Meese & Tomich (1992) indicam que o método fotográfico é 

o mais preciso quando comparado às técnicas tradicionais (estimativa visual e 

interseção de pontos). 

Foster et al. (1991) também apontam a obtenção de dados por fotografia como mais 

precisa que por interseção de pontos. Sendo, segundo os mesmos autores, essa última 

mais acurada (com valores mais próximos do real) por considerar os dados da 

comunidade tridimensionalmente, o que não ocorre na amostragem fotográfica. 

A análise de imagens em laboratório, onde o pesquisador não está submetido a 

condições adversas do campo, permite que ele destine maior atenção a essa atividade. 
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Esse fator é apontado por Moysés et al. (2007) como o responsável pela maior precisão 

encontrada na técnica fotográfica de amostragem. 

Para Riqueza de povoamentos, a abordagem quantitativa do Método de Caracterização 

Fisionômica de Comunidades Marinhas Bentônicas se mostrou bastante dependente do 

pesquisador. Essa dependência representa uma baixa sensibilidade a povoamentos raros, 

já que não refletiu diferenças na comparação quantitativa, o que concorda com o 

observado por Meese & Tomich (1992) para o método fotográfico usando espécies 

como unidades operacional. 

O método proposto por Berchez et al. (2005) envolve outras etapas complementares a 

essa (abordagens I e II), que possuem objetivos qualitativos. O reconhecimento e a 

descrição de um povoamento levam em consideração os diferentes estratos dessa 

unidade. Essas duas etapas além de detectarem os povoamentos raros disponibilizam 

dados que podem aumentar a acurácia da descrição, suprindo a deficiência apontada por 

Foster et al. (1991). 

O desconhecimento do objetivo final (testar precisão), ao qual foi exposto o P2, 

influenciou o detalhamento e a atenção dedicada por ele. Isso explica os menores 

valores de correlação entre os dados desse pesquisador e dos demais. 

Dessa maneira, os resultados aqui apresentados indicam que a etapa quantitativa do 

método proposto por Berchez et al. (2005) é pouco pesquisador dependente. 

Característica que permite seu uso em descrições de grandes áreas, onde a colaboração 

entre muitos pesquisadores é necessária. 
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Abstract 

Beyond give many information necessary for choice of a place to be showed the maps 
consists an important tool for landscape and the ecosystems distribution understanding. 
An alternative to subsidize this information to environment researchers and managers is 
the mapping of interesting stretches of the coast. Since the hard botton marine 
communities present great complexity, the operational unit choice is an important stage 
for the mapping these communities. This work uses as operational unit the landscape 
visually distinguishible unit called as settlements. During two samples (july/2005 and 
january/2006), each settlements geographic position was taken with a GPS. These 
positions was inserted in the base of maps of Google Earth with the GPS Track Maker 
software aid (version 13.2). Forty one settlements were observed, the biggest settlements 
proportion (36,6%) was represented by Rhodophyta dominanted; followed by 
Chlorophyta and Ochrophyta; these tow last totalized 17.1% of the total settlements. 
The animals dominated settlements represented 29,3%. Cnidaria was the most common 
group (12,2%) and Porifera the uncommon (2,4%). Each settlement position is 
presented in an integral map of the hard botton marine communities located on the 
intertidal zone of the Francês Island, Espírito Santo state. This map is an important 
subsidy for this Island handling actions, as well as for other researches concerning these 
communities. 
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Resumo 

Os mapas possuem muitas informações necessárias para escolha de um local a ser 
amostrado, além disso, constituem uma importante ferramenta para a compreensão 
espacial e a distribuição dos ecossistemas. Uma alternativa para subsidiar esse tipo de 
informação a pesquisadores e gestores ambientais é o mapeamento de trechos de 
interesse da costa. A escolha da unidade operacional é uma importante etapa para o 
mapeamento de comunidades marinhas de substrato consolidado, já que essas 
comunidades apresentam grande complexidade. Este trabalho utiliza a unidade 
operacional denominada povoamento, definida como a unidade visualmente distingüível 
da paisagem. As posições geográficas de cada povoamento foram obtidas com um GPS 
durante duas coletas (julho/2005 e janeiro/2006). Essas posições foram inseridas na base 
de mapas do Google Earth com auxílio do programa GPS Track Maker (versão 13.2). 
Registraram-se 41 povoamentos, sendo a maior fração (36,6%) representada por 
povoamentos que possuem organismos do Filo Rhodophyta como espécies dominantes. 
Seguido pelos Filos Chlorophyta e Ochrophyta; ambos com 17,1% dos povoamentos. 
Os povoamentos cujas espécies dominantes pertencem ao grupo dos animais 
representaram 29,3%; com o Filo Cnidaria apresentando a maior fração de povoamentos 
(12,2%) e Porifera a menor (2,4%). A posição de todos os povoamentos é apresentada 
em um mapa integral das comunidades marinhas bentônicas de substrato consolidado da 
região entre marés da Ilha do Francês, Espírito Santo. Esse mapa constitui um 
importante subsidio para ações de manejo dessa ilha, bem como para outras pesquisas 
acerca dessas comunidades. 
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Introdução 

No delineamento de uma amostragem, a questão “Onde amostrar?” está sempre 

presente. A resposta dependerá dos objetivos do trabalho, do tamanho e tipo do 

fenômeno que se pretende descrever (Murray et al. 2006). 

Os mapas constituem uma importante ferramenta para a compreensão espacial e a 

distribuição dos ecossistemas. Além disso, possuem muitas das informações necessárias 

para escolha de um local a ser amostrado (Riegl et al. 2001). Não existem, no entanto, 

mapas com informações da biota para a maioria das regiões costeiras. Uma alternativa 

para subsidiar esse tipo de informação a pesquisadores e gestores ambientais é o 

mapeamento de trechos de interesse, como a costa de um Estado, de uma unidade de 

conservação ou até mesmo a costa de um país. 

Uma variedade de técnicas para mapear a distribuição espacial da biota marinha 

bentônica pode ser encontrada na literatura. Essas técnicas variam desde imagens de 

satélite até observações visuais. A escolha da abordagem dependerá da resolução 

pretendida, dos equipamentos e verba disponíveis (Murray et al. 2006). 

Littler & Littler (1987) realizaram vôos de helicópteros para mapear o médio-litoral da 

Ilha de San Nicolas, Califórnia. Esses autores concluíram que essa é uma maneira 

rápida de se obter informação integrada sobre aquelas comunidades. Mumby (1997) 

relata que, desde a segunda metade da década de 70, tentativas de mapeamento de 

comunidades marinhas bentônicas a partir de imagens de satélites têm sido realizadas, 

principalmente em recifes de corais. Riegl & Piller (1997) mapearam as comunidades 

formadas por corais da Baía de Safaga no Egito a partir de observações visuais 

realizadas por mergulho autônomo e Riegl et al. (2001) utilizaram imagens de vídeos 

para mapear 3,7 km² de uma área do Golfo Árabe. 
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Apesar das diferentes abordagens adotadas para o mapeamento, todos os trabalhos 

anteriormente citados concordam que a complexidade e a Riqueza encontradas nessas 

comunidades impossibilitam que elas sejam mapeadas utilizando-se espécie como 

unidade operacional. 

Os trabalhos de Riegl & Piller (1997) e Riegl et al. (2001) sugerem que amostragens 

quantitativas utilizando transecções sejam realizadas preliminarmente ao trabalho de 

mapeamento. Isso permite que sejam observadas relações estatísticas entre os 

organismos que compõem as comunidades estudadas. Os agrupamentos de espécies 

obtidos a partir de análises de classificação são, então, denominados associações. E, 

segundo esses autores, é possível distingüi-las visualmente. 

São reconhecidas e descritas as propriedades das associações que permitem, ou ao 

menos, facilitam o reconhecimento visual. As propriedades que os autores mencionados 

consideram suficientes para distinguir as associações são: a espécie dominante; o 

percentual de coral vivo e a tipologia dos corais. 

Partindo do princípio que essas associações são recorrentes e de possível 

reconhecimento visual, Riegl & Piller (1997) e Riegl et al. (2001) propuseram o uso 

delas como unidade operacional para o mapeamento de comunidades marinhas 

bentônicas. 

Em uma abordagem bastante semelhante Berchez et al. (2005) propuseram o uso da 

unidade operacional denominada povoamento. O que difere essa da abordagem proposta 

por Riegl & Piller (1997) é o arcabouço teórico em que cada uma é baseada. 

Os povoamentos propostos por Berchez et al. (2005) são baseados em conceitos da 

ecologia da paisagem, que tem uma preocupação maior em estudar heterogeneidade 
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espacial, contrastando com a ecologia de sistemas que mostra uma preocupação maior 

com as interações de interdependência dos componentes do sistema (Metzger, 2001). 

Assim, os povoamentos de Berchez et al. (2005) são definidos como unidades 

visualmente distingüíveis da paisagem. Na prática, difere das associações propostas por 

Riegl & Piller (1997) por não ter como pré-requisito a comprovação de relações 

estatística entre os componentes dessa unidade. 

O uso dos povoamentos de Berchez et al. (2005) como unidade operacional para 

mapeamentos é ainda recente e restrito a alguns locais do litoral de São Paulo, 

particularmente ao Parque Estadual Ilha Anchieta, onde foi utilizada nos trabalhos 

realizados por Ghilardi (2007) e Pereira (2007). Esses trabalhos constituem o 

mapeamento de grande parte da Enseada das Palmas, Parque Estadual Ilha Anchieta. 

O litoral do Espírito Santo, por sua vez, é reconhecido como uma região de alta 

diversidade para diversos grupos de organismos marinhos (Oliveira Filho, 1977; Floeter 

& Gasparini, 2000 e Guimarães, 2003). No entanto apenas três estudos de ecologia das 

comunidades dessa região são conhecidos: Arantes et al. (1995), Mitchell et al. (1990) e 

Amado Filho et al. (2007). 

Este capítulo tem como objetivos mapear as comunidades marinhas bentônicas de 

substrato consolidado do médio-litoral da Ilha do Francês - sul do Espírito Santo com 

base nos povoamentos propostos por Berchez et al. (2005) e descrever os povoamentos 

que ainda não o tenham sido por Ghilardi (2007) e Pereira (2007). 
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Material e Métodos 

Área Estudada 

A Ilha do Francês (20º55’38”S e 40º45’18”W) localiza-se no litoral Sul do Espírito 

Santo, e dista cerca de 3,5 km da praia de Itaóca, Município de Itapemirim (Figura 3.1). 

Possui cerca de 1750 m de perímetro, sendo 600 m de comprimento e 270 m de largura, 

com seu maior lado paralelo à linha da costa. Apresenta costões rochosos do tipo 

granito-gnaisse de origem pré-cambriana (Suguio & Tesser, 1984) íngremes e altos, 

exceto em uma parte de inclinação mais suave que culmina na formação de uma praia 

com aproximadamente 50m de comprimento, onde ocorrem matacões isolados. 

O clima da área é caracterizado como quente e úmido, com a presença de uma estação 

chuvosa no verão e outra seca no inverno. Isso ocorre como conseqüência da inserção 

do local em uma região intertropical. A média pluviométrica do Espírito Santo é inferior 

a 1500 mm anuais, sendo o período de novembro a janeiro o mais chuvoso (Nimer, 

1977). 

Os ventos predominantes são os oriundos do E e NE, que possuem temperaturas mais 

elevadas. Porém, observa-se a presença de fortes ventos de origem S e SE que têm 

origem nas frentes frias que atingem a costa do Espírito Santo durante o inverno 

(Nimer, 1977). 

Além desses fatores, “pulsos” da ACAS (Água Central do Atlântico Sul), originados na 

ressurgência de Cabo Frio, atingem o Sul do Espírito Santo entre os meses de outubro e 

março. Como conseqüência, a temperatura superficial da água é mais baixa nesse 

período quando comparada ao restante do ano (Guimarães, 2003). 

Os principais fatores abióticos aos quais a comunidade da área estudada está submetida 

indicam duas condições extremas: um inverno mais seco, sujeito a ventos originados no 
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S e SE e temperatura superficial da água mais alta, e um verão com mais chuvas, sujeito 

a fortes ventos originados no E e NE e a temperatura superficial da água mais baixa. A 

partir dessas informações, foram planejadas e executadas duas coletas anuais: verão e 

inverno. 

 

 

 

Metodologia 

Os povoamentos da área de estudo foram caracterizados em duas coletas realizadas 

durante os meses de julho de 2005 e janeiro de 2006, na região entre-marés, durante as 

marés baixas. Os povoamentos foram reconhecidos a partir de avaliação visual (Riegl & 

Piller, 1997 e Riegl et al., 2001) e listados. Para cada um, discriminaram-se e 

identificaram-se as espécies dominantes que apresentavam 80% ou mais do 

recobrimento percentual (estimado visualmente) do povoamento. Foram descritos ainda 

Figura 3.1: Localização da área estudada. A – Região em relação à costa brasileira; B – 
Mapa político administrativo do Espírito Santo indicando o local da Ilha do Francês na 
costa do Município de Itapemirim, indicado pela seta; e C – Detalhe da Ilha do Francês. 

(fonte: Google Earth) 

A 

B 

C 
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os aspectos visuais dos povoamentos e o tipo de ambiente (hidrodinamismo e 

irradiância; classificados em: alto, intermediário e baixo) onde se localizavam, seguindo 

os métodos utilizados por Ghilardi (2007) e Pereira (2007). 

A nomenclatura aplicada aos povoamentos baseou-se nos trabalhos de Berchez et al. 

(2005) Ghilardi (2007) e Pereira (2007). Nesses trabalhos, cada povoamento é composto 

por dois nomes: o primeiro indica uma Categoria e revela uma informação da estrutura, 

e o segundo indica o(s) táxon(s) dominante(s) (ex. Crosta de Corallinaceae, Banco de 

Sargassum, Tapete de Amphiroa e Jania; e Crosta de Tedania) 

As categorias utilizadas foram: Banco, Colônia, Crosta, Tapete e Região, e concordam 

com os conceitos apresentados por Ghilardi (2007). 

O termo Tapete refere-se aos povoamentos constituídos por organismos filamentosos 

pequenos de uma ou mais espécies, densamente agrupados, freqüentemente 

emaranhados, cobrindo completamente o substrato. Banco é utilizado para uma 

formação na qual há grupos de organismos, cujos indivíduos podem ser diferenciados 

uns dos outros e freqüentemente pode-se observar algum espaço vazio entre eles. Os 

indivíduos de um Banco são, normalmente, maiores e menos associados que nos 

Tapetes. A definição de Colônia consiste em grupos de indivíduos da mesma espécie 

vivendo em íntima associação. Cada Colônia ocupa uma porção significativa do 

substrato, permitindo sua distinção como aspecto definido da paisagem. A palavra 

Crosta é usada para designar povoamentos dispostos de maneira achatada e rente ao 

substrato, às vezes calcificados e fortemente aderidos. Por fim, o termo Região é 

empregado para designar áreas de substrato onde o espaço vazio é o atributo principal, 

às vezes com espécies características com baixo recobrimento percentual que podem ser 

usadas para sua distinção dos demais aspectos da paisagem (Ghilardi, 2007). 
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A posição geográfica dos povoamentos foi obtida a partir de caminhadas ao longo dos 

costões da ilha. Durante essas caminhadas os povoamentos que apresentaram ocorrência 

pontual tiveram esse local registrado em um GPS (Garmin eTrex, configurado para o 

datum Córrego Alegre). Para aqueles povoamentos que apresentaram distribuição 

contínua em uma área foram obtidos os pontos inicial e final. A precisão do GPS variou 

entre 3 e 5 m.  

Algumas características abióticas (tipo de substrato, inclinação e exposição ao 

batimento de ondas) foram empiricamente observadas. A mesma técnica utilizada para o 

registro do local de ocorrência dos povoamentos foi utilizada para obter as posições 

dessas características abióticas no GPS. 

Os pontos obtidos no GPS foram inseridos no programa GPS Track Maker (versão 

13.2), que possui uma interface com o programa Google Earth. Isso permitiu que as 

posições dos povoamentos obtidas no campo fossem posicionadas na base de imagens 

disponibilizadas pelo Google Earth. 

A análise de similaridade entre as áreas encontradas foi realizada a partir de 

dendrogramas produzidos no programa MVSP (versão 13.2a). O índice utilizado foi o 

qualitativo de Dice-Sørensen e a estratégia de agrupamento foi ligação simples (Nearest 

Neighbour).  
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Resultados 

Foram reconhecidos 41 povoamentos (Tabelas 3.1) constituindo as comunidades 

marinhas bentônicas dos costões rochosos da Ilha do Francês.  

 
 
 

Povoamentos Filo Dominante 
Banco de Anadyomene Chlorophyta 
Banco de Asparagopsis Rhodophyta 
Banco de Brachidontes Mollusca 
Banco de Caulerpa Chlorophyta 
Banco de Chaetomorpha Chlorophyta 
Banco de Chnoospora Ochrophyta 
Banco de Chthamalus Arthropoda 
Banco de Colpomenia Ochrophyta 
Banco de Corallina Rhodophyta 
Banco de Crassostrea Mollusca 
Banco de Dichotomaria Rhodophyta 
Banco de Dictyota Ochrophyta 
Banco de Ochtodes Rhodophyta 
Banco de Padina Ochrophyta 
Banco de Palisada Rhodophyta 
Banco de Perna Mollusca 
Banco de Phyllogorgia Cnidaria 
Banco de Pterocladiella Rhodophyta 
Banco de Sargassum Ochrophyta 
Banco de Ulva Chlorophyta 
Colônia de Favia Cnidaria 
Colônia de Palythoa Cnidaria 
Colônia de Siderastrea Cnidaria 
Colônia de Zoanthus Cnidaria 
Crosta de Codium Chlorophyta 
Crosta de Corallinaceae Rhodophyta 
Crosta de Peyssonelia Rhodophyta 
Crosta de Tedania Porifera 
Região de Littorina Mollusca 
Região de Porphyra Rhodophyta 
Região de Tetraclita Arthropoda 
Tapete de Amphiroa e Jania Rhodophyta 
Tapete de Arthrocardia Rhodophyta 
Tapete de Asteronema Ochrophyta 
Tapete de Bryopsis Chlorophyta 
Tapete de Centroceras e Ceramium Rhodophyta 
Tapete de Cladophoropsis Chlorophyta 
Tapete de Ectocarpaceae Ochrophyta 
Tapete de Gelidiaceae Rhodophyta 
Tapete de Gelidiopsis e Hypnea Rhodophyta 
Tapete de Wrangelia Rhodophyta 

Tabela 3.1: Listagem dos povoamentos encontrados e 
Filo a que pertence a espécie dominante. 
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Descrição dos Povoamentos 

Os 23 povoamentos descritos aqui são aqueles ainda não registrados e descritos em 

trabalhos anteriores que utilizaram povoamentos como unidades operacionais. (Ghilardi, 

2007 e Pereira, 2007).  

 

Banco de Anadyomene (BAnd) (Figura 3.2) 

Espécies/UTO dominantes: Anadyomene stellata (Wulfen in Jacq.) C. Agardh. 

Descrição: Manchas de coloração verde escura, formadas por algas de organização 

semelhante a pés de repolho. Indivíduos esparsos. Freqüentemente ocorre entremeado 

por outros povoamentos. Chlorophyta dominante foliácea, de talo inconspícuo 

semelhante a ventarola, rígida ao tato e medindo até 4 cm de altura. 

Ambiente: Face superior de rochas (costão rochoso) do médio-litoral; hidrodinamismo 

alto e irradiância intermediária a alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,3 superior: 0,6 

 
Figura 3.2: Povoamento Banco de Anadyomene. Barra horizontal = 2 cm. 
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Banco de Brachidontes (BBrac) (Figura 3.3) 

Espécies/UTO dominantes: Brachidontes solisianus (Orbigny, 1846). 

Descrição: Manchas de coloração escura, formadas por bivalves justapostos, quase 

sempre formando faixas de ocorrência contínua. Ocupam a parte mais alta do médio-

litoral dividindo, por vezes, o espaço com o Banco de Chthamalus. O Bivalve 

dominante possui coloração negra e mede cerca de 3 cm de comprimento. 

Ambiente: Porção superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo: baixo a alto e 

irradiância intermediária a alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,7; superior 2,0 

 

 Figura 3.3: Povoamento Banco de Brachidontes. Barra horizontal = 2 cm. 
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Banco de Chaetomorpha (BCha)(Figura 3.4) 

Espécies/UTO dominantes: Chaetomorpha antennina (Bory) Kütz. 

Descrição: Bancos de algas verdes formando zonas em locais de forte batimento de 

ondas e manchas em locais de hidrodinamismo intermediário. Indivíduos podendo 

deixar espaços vazios entre os talos. Freqüentemente esse povoamento ocorre 

entremeado por outros povoamentos, principalmente Banco de Perna. Chlorophyta 

dominante filamentosa, com filamentos organizados em forma de pincel de aspecto 

rígido, atingindo até 15 cm de altura. 

Ambiente: Porção superior (costão rochoso) e lateral (matacões) de rochas; 

hidrodinamismo: intermediário a alto e irradiância alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,4 superior: 1,0 

 

 Figura 3.4: Povoamento Banco de Chaetomorpha. Barra horizontal = 5 cm. 



Capítulo 3 
 

 66

Banco de Chnoospora (BCho) (Figura 3.5) 

Espécies/UTO dominantes: Chnoospora minima (K. Henring) Papef. 

Descrição: Manchas de coloração marrom escuro com indivíduos esparsos, dividindo o 

mesmo ambiente que o Banco de Chaetomorpha e Banco de Perna. Ochrophyta 

dominante de talo ereto, cilíndrico achatado, ramificado dicotomicamente, rígida ao tato 

e com tamanho entre 5-10 cm.  

Ambiente: Porção superior de rochas (matacões); hidrodinamismo: intermediário a alto 

e irradiância alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,4 superior: 1,0 

 

 Figura 3.5: Povoamento Banco de Chnoospora. Barra horizontal = 2 cm. 
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Banco de Chthamalus (BCht) (Figura 3.6) 

Espécies/UTO dominantes: Chthamalus bisinuatus (Pilsbry, 1926). 

Descrição: Manchas de coloração variando entre o branco e o cinza, formadas por 

cracas justapostas e podendo, às vezes, ser observado espaço vazio entre os indivíduos. 

Pode ser encontrado dividindo o espaço com o Banco de Brachidontes e/ou com Região 

de Porphyra (apenas no inverno). Crustáceo Cirripedia dominante medindo até 2 cm de 

diâmetro. 

Ambiente: Porção superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo: baixo a alto e 

irradiância intermediária a alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,8; superior: 2,5 

 

 
Figura 3.6: Povoamento Banco de Chthamalus. Barra horizontal = 10 cm. 
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Banco de Corallina (BCor) (Figura 3.7) 

Espécies/UTO dominantes: Corallina panizzoi Schnetter & U. Richt. 

Descrição: Manchas isoladas, de coloração vermelha a rosa-claro ou então 

esbranquiçadas; de algas formando densos tufos. Rhodophyta dominante apresenta talo 

ereto com ramificação oposta dística em um só plano, cilíndrica, dura ao tato devido 

impregnação de carbonato de cálcio, segmentada por porções não-calcificadas. Medindo 

até 7 cm de altura.  

Ambiente: Porção superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo: baixo a 

intermediário e irradiância intermediária. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,2 superior: 0,4 

 

 
Figura 3.7: Povoamento Banco de Corallina. Barra horizontal = 5 cm. 
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Banco de Crassostrea (BCra) (Figura 3.8) 

Espécies/UTO dominantes: Crassostrea rizophorae (Guilding, 1828). 

Descrição: Manchas formadas por bivalves de coloração branca com tendência 

acinzentada podendo formar faixas. Bivalve dominante medindo até 8 cm, possuindo 

caracteristicamente uma valva menor que a outra, sendo uma delas profundamente 

côncava 

Ambiente: Porção lateral de blocos de rochas (matacões); hidrodinamismo: baixo e 

irradiância baixa. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,3 superior: 0,6 

 

 

 

 

Figura 3.8: Povoamento Banco de Crassostrea. Barra horizontal = 5 cm. 
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Banco de Palisada (BPal)(Figura 3.9) 

Espécies/UTO dominantes: Palisada papillosa (C. Agardh) K. W. Nam. 

Descrição: Mancha vermelho-escura formada por alguns indivíduos justapostos, nunca 

formando faixas e é comumente observada dividindo o espaço com Tapete de 

Centroceras e Ceramium. Rhodophyta dominante abundantemente ramificada, com 

ramos mais curtos próximo ao ápice e ramos maiores próximo à base dando um aspecto 

de cone à alga, comprimento entre 10 e 15 cm. 

Ambiente: Face superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo baixo a 

intermediário e irradiância alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,2 superior: 0,5 

 

 

 

Figura 3.9: Povoamento Banco de Crassostrea. Barra horizontal = 3 cm. 
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Banco de Ochtodes (BOch) 

Espécies/UTO dominantes: Ochtodes secundiramea (Montagne) Howe. 

Descrição: Manchas vermelho-arroxeadas, comumente iridescentes formada por poucos 

indivíduos densamente agregados. Rhodophyta dominante crescendo em tufos, fixa ao 

substrato por rizóides, dicotomicamente ramificada, ramos cilíndricos dicotomicamente 

ramificados e talo apresentando até 15 cm de altura. 

Ambiente: Porção superior ou lateral de blocos de rochas (matacões); hidrodinamismo: 

baixo e irradiância baixa. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,3 superior: 0,5 
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Banco de Perna (BPer) (Figura 3.10) 

Espécies/UTO dominantes: Perna perna (Linnaeus, 1758). 

Descrição: Manchas de coloração escura, formadas por bivalves justapostos, quase 

sempre formando faixas de ocorrência contínua. Divide o espaço com diversos outros 

povoamentos. O Bivalve dominante possui coloração variando entre o preto e o 

marrom, fixa-se fortemente ao substrato e mede cerca de 15 cm de comprimento. 

Ambiente: Porção superior de rochas; hidrodinamismo: intermediário a alto e 

irradiância alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,2 superior: 0,9 

 

 
Figura 3.10: Povoamento Banco de Perna. Barra horizontal = 10 cm. 
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Banco de Phyllogorgia (BPhy)(Figura 3.11) 

Espécies/UTO dominantes: Phyllogorgia dilatata (Esper, 1998). 

Descrição: Bancos formados por indivíduos eretos e esparsos, de coloração verde claro 

tendendo ao acinzentado. Cnidaria (Gorgoniidae) dominante caracterizado por colônias 

planiformes, com base formando uma estrutura que fixa a colônia ao substrato. Colônia 

mede entre 15 e 20 cm de altura e cerca de 2 mm de espessura. 

Ambiente: face superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo baixo a 

intermediário e irradiancia baixa a intermediária. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,0 superior: 0,2 

 

 
Figura 3.11: Povoamento Banco de Phyllogorgia. Barra horizontal = 5 cm. 
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Banco de Pterocladiella (BPte) (Figura 3.12) 

Espécies/UTO dominantes: Pterocladiella capillacea (S. G. Gmel.) Santel. & 

Hommers. 

Descrição: Mancha vermelha escura formada por indivíduos densamente agregados 

cobrindo totalmente o substrato. Rhodophyta dominante ereta, achatada, sendo 

cilíndrica apenas na porção basal. Apresenta ramificação pinada, dando a alga um 

aspecto triangular; medindo entre 15-20 cm de altura. 

Ambiente: Ocorre em paredes laterais de grandes fendas formadas pelo costão; 

hidrodinamismo intermediário e irradiância baixa. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,1 superior: 0,3 

 

 Figura 3.12: Povoamento Banco de Pterocladiella. Barra horizontal = 5 cm. 
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Banco de Ulva (BUlv) (Figura 3.13) 

Espécies/UTO dominantes: Ulva lactuca Linnaeus. 

Descrição: Manchas de coloração verde formada por indivíduos folhosos que deixam 

pouco espaço entre eles, podendo formar faixas em alguns locais. Chlorophyta 

dominante folhosa, de aspecto liso, com poucas ramificações e atingindo até 15 cm de 

comprimento. 

Ambiente: Face superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo baixo a 

intermediário e irradiância variável. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,2 superior 0,9 

 

 Figura 3.13: Povoamento Banco de Ulva. Barra horizontal = 2 cm. 
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Colônia de Favia (CFav) (Figura 3.14) 

Espécies/UTO dominantes: Favia gravida (Verrill, 1868). 

Descrição: Manchas isoladas de coral com formato globoso de coloração esverdeada 

cobrindo completamente o substrato, nunca formando manchas. Cnidaria escleractíneo 

dominante forma colônias maciças com até 18 cm de diâmetro geralmente achatada 

rente ao substrato, indivíduos de formato irregular. 

Ambiente: Face superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo baixo a 

intermediário e irradiância intermediária. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,0 superior 0,6 

 

 
Figura 3.14: Povoamento Colônia de Favia. Barra horizontal = 2 cm. 
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Colônia de Siderastrea (CSid) (Figura 3.15) 

Espécies/UTO dominantes: Siderastrea stellata (Verrill, 1868). 

Descrição: Manchas isoladas de coral com formato globoso de coloração amarronzada 

cobrindo completamente o substrato, nunca formando manchas. Cnidaria escleractíneo 

dominante forma colônias maciças com até 15 cm de diâmetro, geralmente achatada e 

rente ao substrato, indivíduos circulares com cerca de 0.4 mm de diâmetro. 

Ambiente: Face superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo baixo a 

intermediário e irradiância intermediária. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,0 superior 0,4 

 

 Figura 3.15: Povoamento Colônia de Siderastrea. Barra horizontal = 5 cm. 
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Crosta de Codium (CCod) (Figura 3.16) 

Espécies/UTO dominantes: Codium intertextum Collins & Herv. 

Descrição: Manchas verde-escuras, de consistência esponjosa, sempre rentes ao 

substrato. Manchas de contorno irregular com até 15 cm de diâmetro aproximado, nunca 

formando faixas. Chlorophyta dominante de crescimento fortemente aderido ao 

substrato que deixa esse povoamento com o aspecto de crosta, formada por filamentos 

cenocíticos abundantemente ramificados e entrelaçados. 

Ambiente: Porção superior e/ou lateral de rochas; hidrodinamismo intermediário a alto e 

irradiância baixa. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,1 superior: 0,5 

 

 
Figura 3.16: Povoamento Crosta de Codium. Barra horizontal = 5 cm. 
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Região de Littorina (RLit) (Figura 3.17) 

Espécies/UTO dominantes: Littorina ziczac (Gmelin, 1791). 

Descrição: Região constituída por rocha nua onde ocorrem indivíduos esparsos de 

Littorina. Esse mesmo nível pode ser ocupado por outros povoamentos entre eles Banco 

de Chthamalus e Banco de Brachidontes, e, durante o inverno, Banco de Porphyra. 

Mollusca (Gastropoda) medindo cerca de 5 mm de comprimento com concha cônica 

cinza esbranquiçada com pequenas manchas enegrecidas. 

Ambiente: Porção superior de rochas (costão rochoso e matacões) com hidrodinamismo 

e irradiância altos. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 1,0 superior: 2,9 

 

 

 

Figura 3.17: Povoamento Região de Littorina. Barra horizontal = 1 cm. 
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Região de Porphyra (RPor) 

Espécies/UTO dominantes: Porphyra spiralis E. C. Oliveira & J. Coll. 

Descrição: Região constituída por rocha nua onde ocorrem indivíduos esparsos de 

Porphyra. Esse mesmo nível pode ser ocupado por outros povoamentos entre eles 

Banco de Chthamalus e Banco de Brachidontes. Rhodophyta encontrada apresenta 

coloração variando entre o verde e o vermelho, talo foliáceo e bastante delicado ao tato. 

Ambiente: Porção superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo: baixo a alto e 

irradiância intermediária a alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré): inferior - 1,3 superior: 2,7 
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Região de Tetraclita (RTet) (Figura 3.18) 

Espécies/UTO dominantes: Tetraclita stalactifera (Lamarck, 1818). 

Descrição: Região constituída por rocha nua onde ocorrem indivíduos esparsos de 

Tetraclita. Pode ser observada formando faixas em alguns locais. Comumente divide o 

espaço com outros povoamentos como Banco de Perna e Banco de Chaetomorpha. 

Crustáceo Cirripedia dominante de coloração branco acinzentada medindo até 5 cm de 

diâmetro. 

Ambiente: Porção superior de rochas; hidrodinamismo: intermediário a alto e 

irradiância alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,3 superior: 1,0 

 

 

 

Figura 3.18: Povoamento Região de Tetraclita. Barra horizontal = 5 cm. 
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Tapete de Arthrocardia (TArt) 

Espécies/UTO dominantes: Arthrocardia flabellata (Kützing) Manza. 

Descrição: Manchas isoladas, de coloração vermelha a rosa-claro ou então 

esbranquiçadas de algas formando densos tufos. Rhodophyta dominante calcificada; 

rígida ao tato, de coloração róseo-vinácea com extremidade geralmente esbranquiçada, 

ramificação pinada esparsa; possuindo cerca de 7 cm de altura. 

Ambiente: Porção superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo: intermediário a 

alto e irradiância intermediária a alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,2 superior: 0,4 
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Tapete de Asteronema (TAst) (Figura 3.19) 

Espécies/UTO dominantes: Asteronema breviarticulatus (J. Agardh) Ouriques & 

Bouzon. 

Descrição: Manchas marrom de aspecto esponjoso, formadas por indivíduos 

justapostos. Comumente dividindo o espaço com o Banco de Perna e nunca formando 

uma faixa ou zona. Ochrophyta dominante constituída por filamentos densamente 

entrelaçados responsáveis pela consistência esponjosa. Extremidade dos filamentos 

caracteristicamente em forma de “gavinhas”. 

Ambiente: Porção superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo: intermediário a 

alto e irradiância alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,4 superior: 0,9 

 

 
Figura 3.19: Povoamento Tapete de Asteronema. Barra horizontal = 2 cm. 
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Tapete de Centroceras e Ceramium (TCenCer) (Figura 3.20) 

Espécies/UTO dominantes: Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne e Ceramium 

spp. 

Descrição: Tapete constituído por dois gêneros de algas filamentosas, apresenta 

coloração vermelha, formando uma nítida faixa que comumente divide o espaço com 

Tapete de Amphiroa e Jania. Centroceras clavulatum possui talo filamentoso ereto 

corticado em toda porção, com ramificações dicotômicas podendo atingir até 7 cm de 

altura. As algas do Gênero Ceramium são mais delicadas e a corticação ocorre apenas 

em algumas regiões denominadas nós. 

Ambiente: Face superior de rochas (costão rochoso); hidrodinamismo baixo a 

intermediário e irradiância alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,3 superior 0,7 

 

 
Figura 3.20: Povoamento Tapete de Centroceras e Ceramium. Barra 

horizontal = 2 cm. 
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Tapete de Cladophoropsis (TCla) (Figura 3.21) 

Espécies/UTO dominantes: Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. 

Agardh) Børgesen. 

Descrição: Manchas formadas por filamentos justapostos, com aspecto de almofadas 

ásperas ao tato, de coloração verde e nunca formam faixas horizontais. Chlorophyta 

dominante filamentosa, bastante ramificada com até 2 cm de altura. Observa-se 

ausência de septos nos ramos laterais quando vista ao microscópio. 

Ambiente: Porção superior (matacões ou costão rochoso) ou lateral (matacões) de 

rochas próximas à areia; hidrodinamismo baixo e irradiância intermediária. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,0 superior: 0,3 

 

 Figura 3.21: Povoamento Tapete de Cladophoropsis. Barra horizontal = 2 cm. 
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Tapete de Ectocarpaceae (TEct) 

Espécies/UTO dominantes: Hincksia mitchelliae (Harv.) P. C. Silva e Feldmannia 

irregularis (Kütz.) Hamel. 

Descrição: Tapete de coloração parda formado por um denso emaranhado de filamentos 

delicados. Pode formar faixas ou apresentar-se em manchas e comumente divide o 

espaço com Banco de Chthamalus e Banco de Brachidontes. Ochrophyta dominantes 

pertencentes à Família das Ectocarpaceae sendo que o critério que as distingue é a zona 

de crescimento. 

Ambiente: Porção superior de rochas; hidrodinamismo variável e irradiância alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 0,6 superior: 1,8 
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Tapete de Gelidiaceae (TGel) 

Espécies/UTO dominantes: Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis. 

Descrição: Tapete de coloração vermelho-escura quase negra, formado por indivíduos 

justapostos, comumente dividindo o espaço com Banco de Brachidontes. Rhodophyta 

dominante fixa ao substrato por porções estoloníferas cilíndricas de onde partem ramos 

eretos achatados que atingem até 1 cm de altura e apresentam ramificações esparsas. 

Ambiente: Porção superior de rochas; hidrodinamismo baixo e irradiância intermediária 

a alta. 

Níveis extremos de ocorrência (em relação ao 0,0 de maré) - inferior: 1,0 superior: 1,5 
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Avaliação dos povoamentos encontrados 

Dos quarenta e um povoamentos encontrados (Tabela 3.1) a maior fração (36,6%) é 

representada por povoamentos que possuem organismos do Filo Rhodophyta como 

espécies dominantes, seguido pelos Filos Chlorophyta e Ochrophyta, ambos com 17,1% 

dos povoamentos. 

Os povoamentos cujas espécies dominantes pertencem ao grupo dos animais 

representaram 29,3%; com o Filo Cnidaria apresentando a maior fração de povoamentos 

(12,2%) e Porífera a menor (2,4%). 

A categoria Banco englobou 48,8% dos povoamentos, sendo essa a categoria mais 

representada, seguida por Tapete (24,4%), Colônia e Crosta (ambas com 9,8%) e Região 

(7,3%). A maioria dos povoamentos (92,7%) apresentou apenas uma espécie dominante 

enquanto apenas 7,3% dos povoamentos apresentaram duas. 

A grande maioria dos Bancos apresentou espécies de algas como organismo dominante 

(15 dos 20 encontrados ou 75%). Essa mesma proporção foi encontrada na categoria 

Crosta, 75% tendo uma alga como organismo dominante. Os Tapetes foram em todos os 

casos (100%) dominados por alguma alga, enquanto todas as Colônias foram dominadas 

por algum animal. Um terço (33,3%) das Regiões apresentaram animais como 

organismos dominantes, embora o atributo principal seja espaço vazio. 
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Povoamentos Filo Dominante 
Banco de Anadyomene Chlorophyta 
Banco de Asparagopsis Rhodophyta 
Banco de Brachidontes Mollusca 
Banco de Caulerpa Chlorophyta 
Banco de Chaetomorpha Chlorophyta 
Banco de Chnoospora Ochrophyta 
Banco de Chthamalus Arthropoda 
Banco de Colpomenia Ochrophyta 
Banco de Corallina Rhodophyta 
Banco de Crassostrea Mollusca 
Banco de Dichotomaria Rhodophyta 
Banco de Dictyota Ochrophyta 
Banco de Ochtodes Rhodophyta 
Banco de Padina Ochrophyta 
Banco de Palisada Rhodophyta 
Banco de Perna Mollusca 
Banco de Phyllogorgia Cnidaria 
Banco de Pterocladiella Rhodophyta 
Banco de Sargassum Ochrophyta 
Banco de Ulva Chlorophyta 
Colônia de Favia Cnidaria 
Colônia de Palythoa Cnidaria 
Colônia de Siderastrea Cnidaria 
Colônia de Zoanthus Cnidaria 
Crosta de Codium Chlorophyta 
Crosta de Corallinaceae Rhodophyta 
Crosta de Peyssonelia Rhodophyta 
Crosta de Tedania Porifera 
Região de Littorina Mollusca 
Região de Porphyra Rhodophyta 
Região de Tetraclita Arthropoda 
Tapete de Amphiroa e Jania Rhodophyta 
Tapete de Arthrocardia Rhodophyta 
Tapete de Asteronema Ochrophyta 
Tapete de Bryopsis Chlorophyta 
Tapete de Centroceras e Ceramium Rhodophyta 
Tapete de Cladophoropsis Chlorophyta 
Tapete de Ectocarpaceae Ochrophyta 
Tapete de Gelidiaceae Rhodophyta 
Tapete de Gelidiopsis e Hypnea Rhodophyta 
Tapete de Wrangelia Rhodophyta 

 

Tabela 3.1: Listagem dos povoamentos encontrados e 
Filo a que pertence a espécie dominante. 
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Repartição Espacial Georeferenciada 

A partir de observações empíricas de algumas características físicas foi possível 

distinguir e obter a posição espacial de oito áreas diferentes compondo o perímetro da 

Ilha do Francês: 

Área 1: Mede aproximadamente 96 m, localiza-se na porção N da Ilha, voltada para o 

continente (NW), abrigada dos ventos predominantes, pouco sujeita ao embate de ondas 

e é formada por rochas cristalinas lisas que apresentam inclinação de aproximadamente 

40º (Figura 3.22); 

 

 

Área 2 - Ainda na porção N da Ilha e de frente para o continente, porém, voltado para o 

NE, extende-se por cerca de 145m. É abrigada dos ventos predominantes no inverno (S; 

SE) e exposta aos dominantes no verão (NE). Está moderadamente sujeita ao embate 

das ondas e é formado por rochas cristalinas lisas com inclinação de aproximadamente 

40° (Figura 3.23); 

Figura 3.22: Fotografia obtida na Área 1. 
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Área 3 – Ainda no lado N da Ilha, estende-se por 65m e caracteriza-se por uma pequena 

enseada que culmina na formação de uma pequena praia, que por tratar-se de substrato 

inconsolidado não foram coletados dados nessa área (Figura 3.24); 

 

 

Área 4 – Formada por três trechos, que somados, medem cerca de 810 m. Porém, esses 

trechos são interrompidos por duas grandes fendas. O primeiro trecho mede cerca de 

480 m e possui uma inclinação próxima dos 40º, o segundo e o terceiro medem 130 m e 

200 m, respectivamente. Porém, o grau de inclinação desses dois trechos é maior (cerca 

de 70º), o que dificulta a locomoção. Toda essa área é formada por rochas cristalinas 

lisas e está voltada para o SE, sendo totalmente exposta ao mar aberto e sujeita à quase 

Figura 3.24: Fotografia obtida na Área 3. 

Figura 3.23: Fotografia obtida na Área 2. 
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todas possibilidades de ventos; por isso; caracteriza-se por ser muito batido (Figura 

3.25); 

   

 

 

Área 5 – Formada por duas grandes fendas que se intercalam com a Área 4. Uma delas 

mede cerca de 26 m, enquanto a outra mede cerca de 50 m. Estão voltada para o SE, e, 

por isso, bastante expostas ao batimento de ondas. Suas paredes são formadas por 

rochas cristalinas lisas com aproximadamente 90º de inclinação. A região central dessas 

fendas é composta por blocos soltos de rochas cristalinas (Matacões) que são 

sombreados pelas paredes (Figura 3.26). 

Figura 3.25: Fotografias da Área 4; A – fotografia do trecho com inclinação 
próxima a 40° e B – fotografia do trecho com inclinação próxima a 70°. 

A B 
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Área 6 – Mede cerca de 105 m de comprimento; localizando-se na região SW da Ilha, 

voltada para o continente. É formada por rochas cristalinas lisas, tem aproximadamente 

40º de inclinação e, apesar de estar sujeita aos ventos predominantes durante o inverno, 

é pouco exposta ao batimento de ondas (Figura 3.27); 

 

 

Área 7 – Localiza-se na porção S da ilha com sua face voltada para o continente (NW). 

Possui aproximadamente 130 m de extensão, é formada por blocos de rochas cristalinas 

(matacões) e é pouco sujeito ao batimento de ondas (Figura 3.28); 

Figura 3.26: Fotografia obtida na Área 5. 

Figura 3.27: Fotografia obtida na Área 6. 
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Área 8 – Mede cerca de 355 m de extensão voltados para o continente (NW). Essa área 

é formada por rochas cristalinas lisas com inclinação próxima a 90º, constituindo um 

paredão bastante abrigado (pouco sujeito ao batimento de ondas) (Figura 3.29). 

 

 

A Tabela 3.2 mostra que a Riqueza de povoamentos em cada área foi praticamente 

constante nas duas estações (verão e inverno) coletadas. A Figura 3.30 é a síntese das 

informações obtidas em campo com o GPS. Nela é possível observar onde se localizam 

as diferentes áreas e a posição de ocorrência de cada povoamento em cada momento de 

coleta. 

Na Tabela 3.2 e na Figura 3.30 é possível observar que apenas cinco (12.2%) dentre os 

41 povoamentos encontrados foram encontrados em todas as áreas: Banco de 

Chthamalus; Crosta de Corallinaceae; Região de Littorina; Tapete de Centroceras e 

Figura 3.28: Fotografia obtida na Área 7. 

Figura 3.29: Fotografia obtida na Área 8. 
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Ceramium e Tapete de Wrangelia. Apenas um povoamento (2,4%) foi exclusivo da 

coleta de verão: Banco de Palisada, enquanto três (7,3%) ocorreram somente na coleta 

de inverno: Banco de Ochtodes; Região de Porphyra e Tapete de Gelidiaceae. 

Na Área 1 foram encontrados ao todo 26 povoamentos, sendo que 22 ocorreram na 

coleta de inverno e 21 no verão. Nessa Área destaca-se a ocorrência contínua de Tapete 

de Amphiroa e Jania e Tapete de Centroceras e Ceramium. Os povoamentos Colônia de 

Favia e Colônia de Siderastrea foram exclusivos dessa área, onde ocorreram nas duas 

estações do ano (Tabela 3.2 e Figura 3.30). 

A Área 2 apresentou 20 povoamentos, dos quais, 16 estavam presentes no inverno e 17 

no verão. Assim como na Áera 1, os povoamentos Tapete de Amphiroa e Jania e Tapete 

de Centroceras e Ceramium são observados formando uma faixa que se destaca dos 

demais povoamentos. Essa área chama atenção por apresentar tanto povoamentos de 

ambiente abrigado como Tapete de Cladophoropsis e Tapete de Gelidiaceae como 

aqueles referidos para ambientes mais expostos, como Banco de Chaetomorpha e Banco 

de Perna (Tabela 3.2 e Figura 3.30). 

A maior Riqueza de povoamentos é encontrada na Área 4, que apresentou ao todo 28 

povoamentos. Cada coleta, tanto no verão quanto no inverno, apresentou 25 

povoamentos. Nesse caso, os povoamentos que se destacam formando nítidas faixas são 

aqueles ligados aos ambientes batidos como Banco de Chaetomorpha, Banco de Perna 

e Banco de Chnoospora. Essa foi a única área na qual foi possível, apenas durante o 

inverno, a observação da Região de Porphyra (Tabela 3.2 e Figura 3.30). 

A Área 5 apresentou ao todo 16 povoamentos, sendo 14 desses observados durante o 

verão e todos os 16 durante o inverno. Os dois povoamentos exclusivos do inverno  
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 Área 1 Área2 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 8 
Povoamentos I V I V I V I V I V I V I V 

Banco de Anadyomene       + +     +  
Banco de Asparagopsis      + + +       
Banco de Brachidontes + + + + + +   + + + + + + 
Banco de Caulerpa + + + +   +  +    + + 
Banco de Chaetomorpha   + + + + +        
Banco de Chnoospora     + + + +       
Banco de Chthamalus + + + + + + + + + + + + + + 
Banco de Colpomenia  +  + + +    +  + +  
Banco de Corallina +    + + + + + +     
Banco de Crassostrea           + + + + 
Banco de Dichotomaria             + + 
Banco de Dictyota + + + + + + + + + +   + + 
Banco de Ochtodes             +  
Banco de Padina  +  + + +    +    + 
Banco de Palisada    +  +        + 
Banco de Perna +  + + + + + +  +     
Banco de Phyllogorgia + + + +           
Banco de Pterocladiella       + +       
Banco de Sargassum     + +       + + 
Banco de Ulva     + +        + 
Colonia de Favia + +             
Colônia de Palythoa + +       +  + + +  
Colonia de Siderastrea + +             
Colônia de Zoanthus + +   + +   + + + + + + 
Crosta de Codium +    + + + + +   + + + 
Crosta de Corallinaceae + + + + + + + + + + + + + + 
Crosta de Peyssonelia + +       +      
Crosta de Tedania +        +    + + 
Região de Littorina + + + + + + + + + + + + + + 
Região de Porphyra     +          
Região de Tetraclita   + + + +         
Tapete de Amphiroa e Jania + + + + + +   + + + + + + 
Tapete de Arthrocardia     + + + +       
Tapete de Asteronema     + +    +     
Tapete de Bryopsis  + + + +         + 
Tapete de Centroceras e 
Ceramium 

+ + + + + + + 
+ 

+ + +  + + 

Tapete de Cladophoropsis  + +  +     +     
Tapete de Ectocarpaceae + + +  + +   +    +  
Tapete de Gelidiaceae +  +      +  +    
Tapete de Gelidiopsis e Hypnea + +  +  +   +    + + 
Tapete de Wrangelia + + + + + + + + + + + + + + 
Riqueza de Povoamentos 22 21 17 18 25 25 16 14 18 15 11 11 21 20 

 

Tabela 3.2: Relação dos povoamentos encontrados na Ilha do Francês e suas áreas e períodos de 
ocorrência. I – Inverno e V - Verão 
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nessa área foram Banco de Chaetomorpha e Banco de Chnoospora. Observou-se que a 

ocorrência do Banco de Pterocladiella esteve restrita a essa área, na qual formou uma 

larga faixa (Tabela 3.2 e Figura 3.30). 

Na Área 6, foram observados 23 povoamentos, sendo que 18 estavam presentes no 

inverno e 15 no verão. Assim como nas Áreas 1 e 2, aqui se destacaram os povoamentos 

Tapete de Amphiroa e Jania e Tapete de Centroceras e Ceramium ocorrendo 

continuamente em toda essa área (Tabela 3.2 e Figura 3.30). 

A Área 7, com 13 povoamentos ao todo, foi a que apresentou a menor Riqueza, sendo 

que 11 povoamentos foram observados em cada coleta. Os povoamentos Colônia de 

Palythoa e Colônia de Zoanthus se destacam nessa área, formando grandes manchas e 

ocorrendo nos dois momentos coletados. O Banco de Crassostrea destaca-se aqui por 

formar nítidas faixas nas laterais dos matacões. A ausência do Tapete de Centroceras e 

Ceramium durante o verão chama a atenção por ser a única ausência desse povoamento 

observada na Ilha durante o período do estudo (Figura 3.30). 

Ao todo, 25 povoamentos foram observados na Área 8, sendo 21 presentes no inverno e 

20 durante o verão. Banco de Chthamalus e Banco de Brachidontes assim como nas 

outras áreas, formam contínuas faixas. Porém, na Área 8 a faixa não ocupada por esses é 

bastante estreita, e ocupada por povoamentos na forma de manchas (Figura 3.30). 
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Área 4 

Área 2 

Área 1 

Área 5 

Área 6 

Área 7 

Área 8 
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Figura 3.30: Mapa das comunidades de médio litoral da Ilha do Francês. Os trechos 
delimitados correspondem às áreas diferenciadas pelas características físicas de acordo 
com a legenda: 

 

 

 
 
Povoamentos presentes, durante as estações: I – inverno e V – verão, em cada área são 
indicados pela siglas: BAnd – Banco de Anadyomene; BAsp – Banco de Asparagopsis; 
BBrac – Banco de Brachidontes; BCau – Banco de Caulerpa; BCha – Banco de 
Chaetomorpha; BCho – Banco de Chnoospora; BCht – Banco de Chthamalus; BCol – 
Banco de Colpomenia; BCor – Banco de Corallina; BCra – Banco de Crassostrea; 
BDich – Banco de Dichotomaria; BDict – Banco de Dictyota; BOch – Banco de 
Ochtodes; BPad – Banco de Padina; BPal - Banco de Palisada; BPer – Banco de 
Perna; BPhy - Banco de Phyllogorgia; BPte - Banco de Pterocladiella; BSar - Banco de 
Sargassum; BUlv – Banco de Ulva; CFav – Colônia de Favia; CPaly – Colônia de 
Palythoa; CSid – Colônia de Siderastrea; CZoa – Colônia de Zoanthus; CCod – Crosta 
de Codium; CCor – Crosta de Corallinaceae; CPey - Crosta de Peyssonelia; CTed - 
Crosta de Tedania; RLit – Região de Littorina; RPor – Região de Porphyra; RTet – 
Região de Tetraclita; TAmJan – Tapete de Amphiroa e Jania; TArt – Tapete de 
Arthrocardia; TAst – Tapete de Asteronema; TBry – Tapete de Bryopsis; TCenCer – 
Tapete de Centroceras e Ceramium; TCla – Tapete de Cladophoropsis; TEct – Tapete 
de Ectocarpaceae; TGel – Tapete de Gelidiaceae; TGeHy - Tapete de Gelidiopsis e 
Hypnea; TWra - Tapete de Wrangelia. 

Área 1: rochas cristalinas lisas, voltadas para o N, que apresentam inclinação de 
aproximadamente 40º 

Área 2: rochas cristalinas lisas, voltadas para o NE, que apresentam inclinação de 
aproximadamente 40º 

Área 3: substrato inconsolidado 

Área 4: formada por três trechos, o maior possui uma inclinação próxima dos 40º 
enquanto os outros possuem cerca de 70º 

Área 5: fendas que se intercalam com a área 4, suas paredes são formadas por 
rochas cristalinas lisas com aproximadamente 90º de inclinação e a região central 
dessas é composta por blocos soltos de rochas cristalinas 

Área 6: rochas cristalinas lisas que apresentam inclinação de aproximadamente 40º 

Área 7: blocos soltos de rochas cristalinas 

Área 8: rochas cristalinas lisas com inclinação próxima a 90º 
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Similaridade Qualitativa entre as Áreas 

A Figura 3.31 mostra um dendrograma obtido a partir da similaridade qualitativa de 

Dice-Sørensen aliado ao método de ligação simples de agrupamento (Nearest 

Neighbour). A Área 6 foi a única que apresentou valores de similaridades com outras 

áreas (0,9 de similaridade com a Área 1 durante o inverno e 0,75 com a Área 4 durante 

o verão) maiores que o obtido entre os dois momentos de coleta nela mesma. 

As demais áreas mostraram-se sempre mais similares a diferentes momentos de coletas 

delas mesmas do que entre outras áreas. Dentre essas, a maior similaridade ocorreu 

entre as diferentes coletas da Área 5 (0,93) e a menor entre as observações da Área 2 

(0,78). 

O grupo formado pelo verão e inverno da Área 5, quando comparado com as demais 

áreas, apresentou a menor similaridade do dendograma (0,63), indicando que as fendas 

(Área 5) possuem uma composição peculiar em relação ao restante da ilha. 

 

 

 

Figura 3.31: Dendrograma, obtido a partir da matriz presença e ausência de 
povoamentos em cada área em diferentes estações do ano, baseado no índice de 
similaridade de Dice-Sørensen e no método de agrupamento por ligação simples 
(Nearest Neighbour). A1 – Área 1; A2 – Área 2; A4 – Área 4; A5 – Área 5; A6 – Área 
6; A7 – Área 7 e A8 – Área 8. As letras I e V indicam respectivamente Inverno e 
Verão. 
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Discussão 

Os resultados apresentados descrevem os povoamentos existentes nos costões rochosos 

da Ilha do Francês e suas respectivas posições nesses costões. 

A maioria dos povoamentos (92.7%) apresentou apenas uma espécie dominante 

(consideradas aquelas que recobriram 80% ou mais, estimado visualmente, do 

povoamento). Isso demonstra que, independente da Riqueza específica (não analisada 

neste estudo), a paisagem é dominada por poucas espécies. Essa observação concorda 

com o observado por Ghilardi (2007) em comunidades do infralitoral da Ilha Anchieta 

(Ubatuba, SP). 

Quanto ao critério exposição às ondas, estimado empiricamente, foram observadas 

regiões da Ilha sujeitas a forte batimento (Áreas 4 e 5), a batimento moderado (Área 2) e 

regiões protegidas (Áreas 1, 6, 7 e 8). Esse grau de variação está de acordo com Oliveira 

(1969), que dividiu os costões rochosos do sul do Espírito Santo em três classes: batido, 

agitado e protegido. Assim como o apresentado aqui, esse autor registrou a ocorrência 

dessas três classes na Ilha do Francês, estando essas associadas às faces voltadas mais 

para o continente ou mais para o mar aberto. 

O percentual de povoamentos dominados por algas foi maior que os dominados por 

invertebrados em todas as áreas em que a Ilha do Francês foi dividida. A Área 5, mais 

exposta ao batimento das ondas, apresentou o maior percentual de povoamentos 

dominados por algas (81,3%) enquanto a Área 7, bastante abrigada, apresentou o menor 

percentual (53,8%). Esses dados concordam com Oliveira Filho & Mayal (1976), que 

descreveram um número restrito de algas em locais protegidos e um incremento desse 

em locais mais expostos. 
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Dentre os povoamentos dominados por representantes do Filo Cholorophyta, Banco de 

Anadyomene ocorre nas duas coletas na Área 5 e somente durante o inverno na 8. 

Oliveira Filho (1977) cita a espécie dominante desse povoamento como sendo muito 

comum no norte de Cabo Frio. Entretanto, Behar (1972), mesmo tendo coletado na Ilha 

do Francês, não citou a ocorrência dessa espécie. 

O Banco de Caulerpa foi observado nas Áreas 1, 2 e 8 tanto no inverno quanto no verão 

e apenas no inverno na 6. A espécie dominante desse povoamento foi observada por 

Joly (1965) em locais de mar batido e águas limpas. Behar (1972) sugere que essa alga 

pode ser encontrada em diversas condições ambientais e Barata (2004) observou 

indivíduos dessa espécie geralmente crescendo sobre algas coralináceas articuladas. Os 

nossos dados indicam uma discordância com Joly (1965) e Barata (2004), já que a 

espécie dominante ocorreu preferencialmente no lado mais abrigado da ilha e crescendo 

sobre rocha. 

O Banco de Chaetomorpha esteve presente, durante as duas coletas, nas Áreas 2 e 4 e 

na Área 5 apenas no inverno. Na Área 2 apresentou-se como manchas enquanto que na 

Área 4 formou uma nítida faixa. A presença da espécie dominante desse povoamento 

em regiões com forte batimento de ondas é comumente referida na literatura (Joly, 

1957;Joly, 1965; Oliveira Filho & Mayal, 1976; Oliveira Filho, 1977; Oliveira Filho & 

Paula, 1983 e Barata 2004), concordando, assim, com o observado neste trabalho. 

Observou-se que o Banco de Ulva esteve presente na Área 8 apenas no verão, e durante 

as duas observações, na Área 4. A espécie dominante desse povoamento é considerada 

uma espécie cosmopolita e oportunista, comum em ambientes de água pouco 

movimentada (Oliveira Filho, 1977) e indicadora de ambientes alterados, 

particularmente sob influência de matéria orgânica (Mitchell et al., 1990). Os dados 



Capítulo 3 
 

 103

deste trabalho discordam de Oliveira Filho (1977), já que a Área 4 é a mais exposta ao 

batimento de ondas. E, aparentemente, não foi possível observar nenhuma fonte de 

matéria orgânica presente no local. 

O Tapete de Bryopsis foi observado na Área 2 tanto no verão quanto no inverno, 

somente no verão na Área 1 e apenas no inverno na Área 4. A Chlorophyta dominante 

desse povoamento foi considerada rara no sul do Espírito Santo por Behar (1972). 

Mitchell (1990), entretanto, a considerou uma espécie oportunista ao estudar a Baía de 

Vitória. Barata (2004) observou tufos dessa alga na região de Piúma e Marataízes, 

próximas à Ilha do Francês. 

O Tapete de Cladophoropsis ocorreu nas Áreas 1 e 6 no verão, e nas Áreas 2 e 4 no 

inverno. A espécie dominante nesse povoamento foi considerada muito comum por 

Oliveira Filho (1977), especialmente onde ocorre água salobra. Porém, nos locais onde 

esse povoamento esteve presente não foram observadas fontes de água doce. Behar 

(1972) e Joly (1957) descrevem essa alga ocorrendo em locais expostos dos costões, 

diferente do observado aqui, já que ela esteve presente em áreas com diferentes 

exposições ao batimento. Além disso, Barata (2004) observou essa alga ocorrendo na 

região de Marataízes, apesar de Behar (1972) tê-la considerado rara no sul do Espírito 

Santo. 

Os povoamentos dominados por algas do Filo das Ochrophyta representaram 17,1% do 

total. Entre eles, o Banco de Chnoospora ocorreu nas Áreas 4 e 5 tanto durante o verão 

quanto no inverno. A presença da alga dominante nesse povoamento em locais expostos 

ao batimento de ondas foi referida diversas vezes, como por exemplo, em Joly (1965), 

Oliveira Filho & Mayal (1976), Oliveira Filho (1977) e Crispino (2000). Esses autores 

também citam sua ocorrência no mesmo ambiente de Chaetomorpha antennina e Perna 
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perna, concordando com as observações deste trabalho. Crispino (2000) considerou 

Chnoospora minima comum no Sul do Espírito Santo, a encontrando em diversos 

locais. 

O Banco de Colpomenia foi observado em todas as áreas, exceto na Área 5, sendo sua 

presença nas duas coletas registrada apenas na Área 4. Nas Áreas 1, 2, 6 e 7, esse 

povoamento ocorreu apenas no verão, e na área 8 ocorreu apenas no inverno. Oliveira 

Filho (1977) registrou que a espécie dominante desse povoamento é comum em 

diversos ambientes, porém apresenta uma forma lisa em ambientes abrigados e outra 

formada pela fusão de diversas vesículas menores em ambientes expostos. A segunda 

forma foi bastante comum na Área 4, concordando com o observado por Oliveira Filho 

(1977). Essa alga é considerada comum, sendo observa em diversos locais do litoral sul 

do Espírito Santo (Crispino, 2000). 

O Banco de Dictyota ocorreu em todas as áreas, exceto na Área 7, tanto no verão como 

no inverno. Porém, a espécie dominante desse povoamento variou de acordo com o 

ambiente. Nas Áreas 4 e 5, a dominante foi Dictyota ciliolata, enquanto nas outras áreas 

a dominância foi de D. cervicornis. Essa observação difere do observado por Ghilardi 

(2007), que referiu D. menstrualis como dominante. Porém, as observações desse autor 

referem-se ao infralitoral. Joly (1965) já havia observado a ocorrência dessas espécies 

em diferentes ambientes, sendo D. ciliolata comum em ambientes de forte arrebentação 

e D. cervicornis encontrada preferencialmente em interiores de baías abrigadas. Essa 

observação também pode ser encontrada em Oliveira Filho (1977) e Crispino (2000). 

Mesmo podendo ser dominado por espécies diferentes, Banco de Dictyota foi tratado 

como um único povoamento por ser, na escala utilizada neste trabalho, visualmente 
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indistinguível. A ocorrência desse povoamento em diferentes ambientes, no entanto, 

pode sugerir que sejam tratados como povoamentos diferentes.  

Observou-se a presença do Banco de Padina somente durante o verão nas Áreas 1, 2, 6 

e 8. Na Área 4, esse povoamento ocorreu tanto no verão como no inverno. A espécie 

dominante desse povoamento é considerada comum em todo litoral brasileiro (Oliveira 

Filho, 1977), ocorrendo tanto em costões expostos como em baías abrigadas do litoral 

sul do Espírito Santo (Crispino, 2000). 

O Banco de Sargassum esteve presente apenas nas Áreas 4 e 8, onde foi registrado nas 

duas coletas. Diferentemente de Ghilardi (2007), que descreveu esse povoamento como 

faixas bem definidas, na Ilha do Francês observou-se que ele ocorreu como manchas 

restritas a alguns locais. Diversos autores reconhecem o gênero dominante desse 

povoamento como a macroalga mais importante em termos de abundância nos costões 

brasileiros (Oliveira Filho & Paula, 1983; Paula & Eston, 1989; Széchy & Paula, 2000 e 

Amado Filho et al., 2003). Apesar deste trabalho não apresentar dados de abundância, 

os resultados contidos aqui sugerem que o Banco de Dictyota esteve presente na posição 

normalmente ocupada pelo Banco de Sargassum. 

O Tapete de Asteronema ocorreu tanto na coleta de inverno como na de verão na Área 

4, e somente em na de verão na Área 6. A Ochrophyta dominante nesse povoamento é 

reconhecida como comum em costões expostos, onde ocorre dividindo o espaço com 

Banco de Perna e Banco de Chaetomorpha (Joly, 1957; Joly, 1965 e Oliveira Filho, 

1977). E, apesar de ter sido bastante comum nas áreas da ilha em que ocorreu, não foi 

registrada por Crispino (2000) entre as feofíceas do litoral do Espírito Santo. 

O Filo Rhodophyta dominou 36,6% dos povoamentos encontrados na Ilha do Francês. 

O Banco de Palisada foi observado nas áreas 2, 4 e 8, entretanto, esse povoamento só 
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ocorreu na coleta de verão. Hay (1981) sugere que as algas formadoras de densos 

emaranhados são, comumente, aquelas sujeitas a áreas de moderada herbivoria. E, que a 

espécie dominante desse povoamento, ao contrario de outros representantes do mesmo 

grupo, não possuem metabólitos secundários que as protegem de predação. Portanto, é 

possível que a presença desse povoamento apenas no verão esteja ligada a variação de 

algum herbívoro, mas essa relação não foi observada neste trabalho. 

O Banco de Pterocladiella foi exclusivo da Área 5, onde ocorreu nos dois momentos de 

observação. Oliveira & Berchez (1993) caracterizaram a espécie dominante desse 

povoamento como perene, atingindo maiores biomassas em locais sombreados. Como o 

observado por esses autores, a ocorrência desse povoamento foi restrita as áreas 

constituídas por fendas com o centro sombreado. 

A Região de Porphyra só foi observada durante o inverno na Área 4. A ocorrência da 

espécie dominante (na fase gametofítica) desse povoamento apenas no inverno e na 

primavera, em locais expostos às ondas, é registrada por diversos autores: Joly (1957), 

Oliveira Filho & Mayal (1976) e Oliveira & Paula (1983). 

O Tapete de Amphiroa e Jania ocorreu em toda a Ilha do Francês, exceto na Área 5, 

formando uma nítida faixa contínua. As espécies dominantes desse povoamento são 

observadas em diversos ambientes, porém sempre com alta intensidade luminosa (Joly, 

1957; Joly, 1965; Oliveira Filho & Mayal, 1976 e Arantes et al., 1995), explicando 

assim, a presença desse povoamento em quase toda a Ilha. 

Tapete de Centroceras e Ceramium também esteve presente em toda a Ilha do Francês, 

porém não foi observado na coleta de verão na Área 7. Oliveira Filho & Paula (1983) 

registraram uma faixa de Centroceras e Jania, na qual Centroceras dominou entre os 

meses de fevereiro a abril, e Jania de abril a dezembro. Observaram, entretanto, que em 
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setembro e outubro, Centroceras e Jania formaram faixas distintas nos locais onde 

havia interferência de água doce. Apesar de não ter sido observada fonte de água doce 

na Ilha, as observações apresentadas aqui, assim como as realizadas por Ghilardi 

(2007), indicam uma separação entre o povoamento formado por Centroceras e 

Ceramium, e o formado por Amphiroa e Jania. É provável que outro fator, diferente de 

ocorrência de água doce, esteja relacionado a esse comportamento. 

O Tapete de Wrangellia esteve presente nos dois momentos de coleta em todo contorno 

da ilha. Alguns autores (Joly, 1965; Oliveira, 1969 e Oliveira Filho, 1977), entretanto, 

descrevem a espécie dominante desse povoamento como habitante de ambientes 

expostos. Oliveira (1969) considerou essa alga bastante comum no sul do Espírito 

Santo, também referida já naquela época para a Ilha do Francês. 

Os povoamentos dominados por espécies do Filo Cnidaria representaram 12.2% do 

total. Entre esses, o Banco de Phyllogoria foi observado nas áreas 1 e 2, tanto no verão 

como no inverno. A espécie dominante desse povoamento é reconhecida como 

endêmica do Brasil (Hetzel & Castro, 1968) e bastante comum na Baía de Vitória 

(Bayer, 1961). Na Ilha do Francês esse Octocoral ocorreu na forma de leque, com 

ramificações ausentes ou escassas. Hetzel & Castro (1968) observaram que 

Phyllogorgia dilatata apresenta-se bastante ramificada em locais expostos e na forma de 

leque em locais abrigados, condizente com o observado neste trabalho. 

Os povoamentos Colônia de Favia e Colônia de Siderastrea foram exclusivos da Área 

1, onde foram observadas nas duas coletas. As espécies dominantes desses povoamentos 

são consideradas endêmicas do Brasil e bastante resistentes a mudanças das condições 

ambientais como temperatura, salinidade e turbidez da água (Hetzel & Castro, 1968). 
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Apenas um (2,4%) povoamento apresentou sua espécie dominante pertencente ao Filo 

Porifera. A Crosta de Tedania ocorreu na área 8 na coleta de verão e de inverno, e 

apenas no inverno nas áreas 1 e 6. O organismo dominante nesse povoamento é 

considerado comum na região entre-marés, ocorrendo desde Santa Catarina até o Piauí 

na costa brasileira (Muricy & Hajdu, 2006). 

A Riqueza de povoamentos (41) da Ilha do Francês foi superior à encontrada por 

Ghilardi (2007) e inferior a observada por Pereira (2007) que, apesar de realizarem suas 

observações no infralitoral da Enseada das Palmas (Parque Estadual Ilha Anchieta), 

encontraram respectivamente 30 e 69 povoamentos. Entretanto, Ghilardi (2007) e 

Pereira (2007) trabalharam em trechos menores de costão (260m e 750m) quando 

comparados com o presente estudo (1750m).  

A região na qual a Ilha do Francês está inserida é citada como detentora de grande 

Riqueza de organismos por diversos autores (Oliveira, 1969; Floeter & Soares-Gomes, 

1999; Floeter & Gasparini, 2000; Guimarães, 2003). Entretanto, a comparação da 

Riqueza de povoamentos não refletiu as observações desses autores. Duas hipóteses 

poderiam ser levantadas para explicar tal discordância. A primeira está ligada à 

estrutura dessa comunidade, onde a riqueza de espécies pode ser de fato maior na Ilha 

do Francês, com a dominância mais acentuada de poucas espécies. Essa hipótese baseia-

se no fato dos povoamentos constituírem, por definição, unidades da paisagem 

visualmente distinguíveis dominados por uma ou poucas espécies.  

A segunda hipótese estaria relacionada ao estado de conservação da Ilha do Francês, já 

que essa se localiza bem próxima à costa e é bastante utilizada por turistas, 

principalmente durante o verão. 
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Este capítulo sintetiza informações sobre o estado atual da comunidade marinha 

bentônica dos costões rochosos da Ilha do Francês. Além disso, apresenta um 

mapeamento integral dessas comunidades utilizando povoamentos como unidade 

operacional, também analisa o padrão de distribuição dos povoamentos em relação aos 

trabalhos que utilizaram a mesma metodologia, e, ainda, compara as observações com o 

referido para distribuição de alguns organismos marinhos bentônicos na costa do ES. 

Essas informações constituem, agora, um importante subsidio para ações de manejo 

dessa Ilha, bem como para outras pesquisas acerca dessas comunidades. 
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Abstract 

This study aim was to describe the hard botton marine communities from the tidal zone 
of Francês Island (Espirito Santo south coast) based on the settlements as operational 
unit. Using the data maping presented in Chapter 3 three areas were selected showing 
the main not biological variations (predominant winds exposition, waves exposition, 
substratum inclination and the orientation) of the Island. The preliminary sample (July 
of 2005) showed that the hard botton communities from Francês Island can be divided 
in two great zones that possess very low  Morisita-Horn similarity between them (0,01). 
In one zone the dominant settlement  is Chthamalus Bed (78.6%) while in the other the 
dominants are Amphiroa and Jania Turf (32.8%), Dictyota Bed (16.5%) and Perna Bed 
(16.7%). For the next samples (2006 January and July) the stratified random sample was 
the chosen strategy. On the seaweed zone, for the area 1, both on summer as on winter 
the Jania and Amphiroa Bed was the settlement with the biggest mean percent cover 
(39% and 66.2%, respectively). On area 2, Dictyota Bed (27.8%) and Centroceras and 
Ceramium Turf (28.7%) showed the biggest percent cover on summer while Amphiroa 
and Jania (55%) on winter. On area 4 Perna Bed showed high percent cover during the 
summer sample (43.2%) and Dictyota Bed on winter one (29.4%). In barnacles zone 
Chthamalus Bed was the dominant in all areas and times sampled. On areas 1 and 2 this 
settlement percent cover mean showed the highest values on as 1 the winter (87.9% and 
64.6% respectively), while in Area 4 on the summer (80.7%). The communities 
description presented here could constitute the guide line to monitoring research about 
possible alterations that can occur caused by the economic region development. 
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Resumo 

O presente estudo tem como propósito descrever as comunidades marinhas bentônicas 
da região médio-litoral da Ilha do Francês (Sul do Espírito Santo) a partir do uso dos 
povoamentos como unidade operacional. A partir de observações realizadas durante 
mapeamento pretérito dessas comunidades (Capítulo 3), foram selecionados três áreas 
que mostraram as principais variações não biológicas (exposição aos ventos 
predominantes, exposição ao batimento de ondas, inclinação e a orientação) da Ilha. A 
coleta preliminar (julho de 2005) revelou que as comunidades do médio-litoral da Ilha 
do Francês podem ser divididas em duas grandes faixas que possuem uma similaridade 
de Morisita-Horn muito baixa entre elas (0,01). Em uma faixa o povoamento dominante 
é Banco de Chthamalus (78,6%) enquanto na outra os povoamentos dominantes são 
Tapete de Amphiroa e Jania (32,8%), Banco de Dictyota (16,5%) e Banco de Perna 
(16,7%). Nas coletas seguintes (Janeiro e Julho de 2006) a estratégia de distribuição dos 
elementos amostrais foi aleatória estratificada. Na faixa de algas tanto no verão quanto 
no inverno Tapete de Jania e Amphiroa foi o povoamento que apresentou os maiores 
recobrimentos percentuais médios na Área 1 (39% e 66,2%, respectivamente). Na Área 
2 os povoamentos Banco de Dictyota (27,8%) e Tapete de Centroceras e Ceramium 
(28,7%) obtiveram os maiores recobrimentos médios durante o verão, enquanto no 
inverno o maior valor obtido foi o de Tapete de Amphiroa e Jania (55%). Na Área 4 
Banco de Perna apresentou maior recobrimento médio durante o verão (43,2%) e Banco 
de Dictyota na coleta de inverno (29,4%). Na faixa de cracas Banco de Chthamalus 
apresentou maior recobrimento percentual médio em todas as áreas e épocas 
amostradas. Nas Áreas 1 e 2 a média do recobrimento desse povoamento apresentou 
maiores valores durante o inverno (87,9% e 64,6% respectivamente), enquanto na Área 
4 no verão (80,7%). Espera-se que a descrição das comunidades de médio-litoral 
apresentada aqui constitua o ponto de partida para verificação de possíveis alterações 
que possam ocorrer diante do desenvolvimento econômico da região. 
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Introdução 

Os estudos descritivos são aqueles que fornecem a informação necessária para 

determinar o status e a dinâmica das comunidades em questão, além disso, eles 

constituem o ponto de partida para o estudo de outros aspectos das comunidades, 

incluindo aspectos experimentais, monitoramentos e estudos de impactos (Murray et al., 

2006). 

As respostas a problemas atuais como aproveitamento econômico de alguns 

organismos, alterações ambientais, fatores que influenciam na distribuição das 

comunidades e como essas se comportarão frente às mudanças globais só podem ser 

dadas a partir de um conhecimento da dinâmica das comunidades (Villaça, 1990). 

Segundo Paine (1974) um dos objetivos da ecologia é compreender os fatores que 

determinam os padrões de distribuição e abundância das populações e, examinando 

essas interações, estudar as causas da estrutura da comunidade. Essas interações, 

entretanto, são complexas e, muitas vezes, a compreensão dos fatores determinantes da 

estrutura da comunidade dependem de observações em grande escala temporal. 

A partir de dados obtidos entre as décadas de 1970 e 80, Kurihara (2007) analisou a 

malacofauna de 29 costões da costa do Japão e concluiu que no local de coleta mais 

próximo de locais onde estavam se desenvolvendo, na época, alguns centros urbanos, 

ocorreram as maiores mudanças na comunidade, o que permitiu a esse autor sugerir que, 

nesse caso, as mudanças podem ser atribuídas ao crescimento daquelas cidades. 

Já Kenchington et al. (2007) ao avaliar as comunidades bentônicas da Baía de Fundy, 

no Canadá conseguiram demonstrar que as mudanças ocorridas entre 1966 e 1997 foram 

causadas pela atividade pesqueira naquela região. 
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No Brasil, o único local que vem sendo sistematicamente estudado é a Baía de Santos, 

em São Paulo que teve sua flora marinha bentônica primeiramente estudada por Joly 

(1957). Em um intervalo de aproximadamente 20 anos, Oliveira & Berchez (1978) 

observaram que pouco mais de 50% das espécies observadas anteriormente haviam 

desaparecido e Oliveira & Qi (2003) registraram o retorno de algumas espécies, 

principalmente de Phaeophyceae, após medidas de redução de poluentes nessa Baía 

adotada pelos órgãos responsáveis. 

Apesar da importância desses estudos sobre a Baía de Santos para o desenvolvimento da 

ficologia e da ecologia descritiva de comunidades marinhas, eles são baseados em 

observações qualitativas. Não há ainda descrições quantitativas em larga escala 

temporal no Brasil. 

A contagem de plantas e animais em uma área de tamanho conhecido representa uma 

das técnicas quantitativas mais antigas em ecologia. Os requisitos básicos para aplicação 

dessa técnica são: a área de observação deve ser conhecida e os organismos estudados 

devem estar relativamente imóveis durante a observação (Krebs, 1998). 

Em alguns grupos de organismos, entretanto, determinar onde termina um indivíduo e 

começa outro constitui uma tarefa árdua e às vezes impossível. Goodal (1952) afirma 

que nessas situações a alternativa mais utilizada pelos ecólogos terrestres é a observação 

da cobertura ocupada por cada espécie em uma área determinada. 

Para estudos de comunidades marinhas bentônicas, Bohnsack (1979) afirmou que, até 

aquela data, a obtenção da biomassa e contagem de indivíduos eram as medidas 

preferidas dos pesquisadores. Entretanto, esse mesmo autor sugere o uso de medidas de 

cobertura, já que nessas comunidades os principais fatores limitantes são: substrato 

colonizável e área fotossintética disponível. 
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Entre os pesquisadores brasileiros as medidas mais comumente observadas são 

biomassa (ex. Guimaraens & Coutinho, 1996; Muñoz & Pereira, 1998; Amado Filho et 

al., 2003; Paula et al., 2003 e Marins-Rosa et al., 2005) e cobertura (ou Recobrimento 

Percentual) (ex.. Oliveira Filho & Mayal, 1976; Oliveira Filho & Paula, 1983; 

Figueiredo et al., 2004; Oigman-Pszczol et al., 2004; Moysés et al., 2007). 

Diferentes técnicas podem ser usadas para estimativa do Recobrimento Percentual, entre 

elas as principais são: estimativa visual, observação de pontos e análise de elementos 

amostrais fotográficos (Meese & Tomich, 1992).  

Meese & Tomich (1992) compararam essas principais técnicas e concluíram que o 

método fotográfico é o que requisita menos tempo em campo, e, é menos variável entre 

diferentes observadores e entre observações distintas de um mesmo pesquisador. 

Apontam como uma desvantagem, porém, a impossibilidade de identificação, em nível 

específico, da maioria dos organismos pela fotografia. 

O uso de espécies como unidade operacional requer considerável experiência do 

pesquisador e disponibilidade de tempo para triagem e identificação. Além disso, a 

identificação de algumas espécies só é possível a partir de estruturas de reprodução, que 

nem sempre estão presentes. Por isso, outras unidades operacionais têm sido usadas 

como, por exemplo, categorias taxonômicas superiores, grupos funcionais, ou ainda 

associações de espécies (Murray et al., 2006). 

Berchez et al. (2005), baseado em conceitos da ecologia de paisagens, sugeriu o uso da 

unidade operacional Povoamentos, definidos como: componentes da heterogeneidade da 

paisagem caracterizados por uma ou poucas espécies estruturadoras (micro-

heterogeneidade). 
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Os Povoamentos foram utilizados com sucesso como por Ghilardi (2007) e Pereira 

(2007) para descrever as comunidades da Enseada das Palmas, no Parque Estadual Ilha 

Anchieta (Litoral Norte do Estado de São Paulo). O uso dessa unidade operacional, 

entretanto, limita-se a estudos no litoral paulista. 

O litoral do Espírito Santo, por sua vez, é reconhecido como uma região de alta 

diversidade para diversos grupos de organismos marinhos (Oliveira Filho, 1977; Floeter 

& Gasparini, 2000 e Guimarães, 2003), no entanto apenas três estudos descrevendo a 

estrutura das comunidades dessa região são conhecidos: Arantes et al. (1995), Mitchell 

et al. (1990) e Amado Filho et al. (2007). 

O presente estudo tem como propósito descrever as comunidades marinhas bentônicas 

da região médio-litoral da Ilha do Francês (Sul do Espírito Santo) a partir do uso dos 

Povoamentos como unidade operacional, contribuindo, assim, para o conhecimento 

dessas comunidades do Espírito Santo. 
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Material e Métodos 

O local de estudo foi a Ilha do Francês, sul do Espírito Santo. Uma descrição detalhada 

do local pode ser observada nos Capítulos 1 e 3. 

A partir de observações realizadas durante uma amostragem preliminar (Anexo I) e do 

mapeamento pretérito dessas comunidades (Capítulo 3), foram selecionados três áreas 

que mostraram as principais variações não biológicas (exposição aos ventos 

predominantes, exposição ao batimento de ondas, inclinação e a orientação). O domínio 

amostral é constituído pela união dos oitenta metros observados em cada uma dessas 

áreas durante o verão (janeiro) e o inverno (julho) de 2006. 

Quarenta elementos amostrais fotográficos foram obtidos (Câmera Sony Cyber-shot W5 

com resolução de 5.1 Megapixels acondicionada em caixa estanque própria) em cada 

área. A estratégia de distribuição desses elementos foi aleatória estratificada, na qual 

dois estratos foram reconhecidos a partir da amostragem preliminar (Anexo I): a faixa 

de Cracas (que encontra-se entre os limites superior e inferior de Chthamalus) e a faixa 

de Algas (extendendo-se do limite inferior de Chthamalus até o nível 0,0 m da maré 

obtido na Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil). A aleatoriedade 

dos elementos dentro de cada estrato foi garantida pela utilização de dois cabos 

graduados posicionados perpendicularmente formando um sistema de coordenadas com 

um eixo paralelo e um perpendicular à linha da água. 

As imagens foram analisadas por Segmentação Manual (Pech et al., 2004), portanto, 

cada povoamento foi contornado pelo pesquisador, auxiliado por uma mesa 

digitalizadora, no programa computacional Adobe Photoshop (versão 7.0). O número de 

pixels contidos em cada contorno foi obtido pelo programa UTSHSCA Image Tool 

(versão 3.00).  
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O Recobrimento Percentual de cada povoamento foi obtido a partir da fórmula: 

 

 

 

Onde, 

Ri: o Recobrimento percentual do povoamento “i”; 

Ni: número de pixels ocupados pelo povoamento “i” na imagem; e 

Nt: número total de pixels da imagem. 

A partir dos dados de recobrimento percentual organizados na matriz Povoamentos x 

Elementos Amostrais diferentes técnicas foram aplicadas para verificar: 

I) Variação no Índice de Diversidade; 

II) Diferenças entre as estações: Inverno x Verão; 

III) Relação de similaridade entre as áreas amostrais 

As mesmas análises foram utilizadas tanto para a faixa de Algas como para a faixa de 

Cracas. 

Diversidade 

A Diversidade de Shannon-Wiener de cada elemento amostral foi obtida a partir da 

fórmula: 

 

Onde, 

H’: Informação da diversidade contida no elemento amostral (bits/individuo) e; 

pi: Proporção da espécie i na amostra. 

Ri(%) =  Ni  x 100 

              Nt 

H’ = Σ (pi) (log2pi) 
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Para verificar diferenças estatísticas entre os valores de diversidades de Shannon-

Wiener obtidos nas diferentes áreas foi realizada uma Analise de Variância (ANOVA) 

e, quando necessário aplicou-se o teste a posteriori de Tukey. 

Inverno x Verão 

A partir de uma matriz contendo os elementos amostrais obtidos durante os dois 

momentos de coleta em uma única área, foi realizada uma Análise de Correspondência 

(CA) (programa MVSP, versão 13.2). A média dos valores obtidos no Eixo I (portador 

da maior variabilidade dos dados) para os elementos amostrais de cada momento de 

coleta foi comparada a partir do Teste-t (programa SPSS 13.0). 

Relação entre as áreas amostrais 

Duas matrizes foram elaboradas para essa análise: uma contendo os elementos 

amostrais das três áreas obtidos apenas durante o inverno e outra constituída pelos 

elementos amostrais obtidos nas três áreas somente na coleta do verão. 

A partir da similaridade de Morisita-Horn e da técnica de agrupamento das médias não 

ponderadas (UPGMA) foram elaborados dois dendogramas, cada um baseado em uma 

das matrizes descritas no parágrafo anterior. 

O índice de Morisita-Horn foi utilizado por ser apropriado para dados expressos em 

proporções e pouco dependente do tamanho da amostra (Krebs, 1998). Esse índice foi 

obtido a partir da fórmula: 

 

 

 

Onde, 

CH: Índice de similaridade de Morisita-Horn; 

 
CH =                     2 Σ Xij Xik                                               . 
             [Σ (X2

ij / N
2

j) + Σ (X2
jk / N

2
k)] Nj Nk 
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Xij, Xik: Valores da espécie i nos elementos amostrais j e k; 

Nj = Σ Xij: Valores obtidos no elemento amostral j; e 

Nk = Σ Xik: Valores obtidos no elemento amostral k. 

Os valores das coordenadas (usadas para posicionamento do elemento amostral) foram 

utilizados para confeccionar gráficos de dispersão de pontos, onde cada ponto 

corresponde à localização na qual o elemento amostral foi obtido no campo. Esse 

gráfico foi utilizado para a interpretação espacial dos agrupamentos observados no 

dendograma. 

Além do dendograma, foi realizada uma CA para cada uma das duas matrizes 

(programa MVSP, versão 13.2). Para verificar diferenças estatísticas entre as áreas 

amostradas, os valores obtidos no Eixo I de cada área foram comparados por ANOVA 

e, quando necessário, o teste a posteriori de Tukey foi aplicado. 
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Resultados 

Dos 41 povoamentos presentes na Ilha do Francês (Tabela 4.1) trinta e três foram 

observados na amostragem das Áreas 1, 2 e 4. Nas faixas de algas e cracas foram 

observados, respectivamente, 29 e 14 povoamentos. Dentre os povoamentos presentes 

na faixa de cracas apenas três foram exclusivos dessa faixa: Banco de Brachidontes e 

Chthamalus, Região de Porphyra e Tapete de Ectocarpaceae. 

Faixa de Algas 

Na faixa de algas, a riqueza de povoamentos observada no verão foi maior que do 

inverno em todas as áreas amostradas. A Área 4 apresentou os maiores valores de 

riqueza tanto no verão quanto no inverno (21 e 17, respectivamente). A menor riqueza 

foi encontrada na Área 1 durante o inverno (10 povoamentos) (Tabela 4.1). 

Tanto no verão quanto no inverno Tapete de Jania e Amphiroa foi o povoamento que 

apresentou os maiores recobrimentos percentuais médios na Área 1 (39% e 66,2%, 

respectivamente). O Tapete de Ceramium e Centroceras ocorreu durante o verão com 

um recobrimento médio de 30%, mas não foi amostrado durante o inverno nessa mesma 

área. Os outros povoamentos encontrados nessa área apresentaram recobrimento 

percentual médio inferior a 15% (Figura 4.1). 

Na Área 2 os povoamentos Banco de Dictyota (27,8%) e Tapete de Centroceras e 

Ceramium (28,7%) obtiveram os maiores recobrimentos médios durante o verão, 

enquanto no inverno o maior recobrimento médio foi obtido pelo Tapete de Amphiroa e 

Jania (55%) (Figura 4.1). 

O Banco de Perna, que não foi amostrado na Área 1, apresentou valores de 

recobrimento médio de 9,2% e 9,4% (verão e inverno, respectivamente) na Área 2. Na 

Área 4 esse povoamento foi o que apresentou maior recobrimento médio durante o 
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verão (43,2%), ao passo que no inverno o Banco de Dictyota obteve o recobrimento 

médio maior que Banco de Perna (29,4% e 24,8%, verão e inverno respectivamente) 

(Figura 4.1). 

Diversidade 

A análise da média da diversidade (Shannon-Wiener) encontrada nos elementos 

amostrais de cada área revelou diferenças estatísticas entre esses valores (P<0,05). O 

teste a posterior de Tukey demonstrou que não houve diferenças estatísticas entre os 

diferentes momentos de coleta (verão e inverno) em nenhuma área, sendo, a diferença 

detectada na ANOVA-bifatorial atribuída a diferenças entre as áreas. 

Ainda de acordo com o teste de Tukey, foi possível observar diferenças estatísticas entre 

as diversidades médias das Áreas 1 e 4 tanto no verão como no inverno (P<0,05). Já, a 

diversidade da Área 2 durante o verão foi estatisticamente diferente da Área 1 (P<0,05), 

ao passo que não apresentou diferenças quando comparada com a diversidade média da 

Área 4 (P>0,05), no entanto, durante o inverno a Área 2 não apresentou diferenças 

(P>0,05) em relação às Áreas 1 e 4 (Figura 4.2). 

Inverno x Verão 

A partir dos valores do Eixo I obtidos na Análise de Correspondência baseada na matriz 

(Povoamentos x Elementos Amostrais) de recobrimento percentual, o teste-t revelou 

diferenças estatísticas entre o verão e o inverno nas Áreas 1 e 2 (P<0,05), entretanto, o 

mesmo teste demonstrou não haver diferenças entre os dois diferentes momentos de 

coleta na Área 4 (P>0,05). 
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 Verão Inverno 
 Área 1 Área 2 Área 4 Área 1 Área 2 Área 4 
Banco de Anadyomene      + 
Banco de Brachidontes +      
Banco de Caulerpa + +   +  
Banco de Chaetomorpha  + +   + 
Banco de Chnoospora   +    
Banco de Chthamalus +  +    
Banco de Colpomenia + + +  + + 
Banco de Dictyota + + + + + + 
Banco de Palisada  + + + + + 
Banco de Padina + + +   + 
Banco de Perna  + +  + + 
Banco de Phyllogorgia +   +   
Banco de Sargassum + + +   + 
Banco de Ulva   +   + 
Colonia de Favia +      
Colonia de Siderastrea +   +   
Colônia de Zoanthus +  + +  + 
Crosta de Codium + + +  + + 
Crosta de Corallinaceae + + + + + + 
Crosta de Tedania    + +  
Região de Tetraclita  + +  + + 
Tapete de Arthrocardia   +    
Tapete de Asteronema  + +    
Tapete de Bryopsis + + + + + + 
Tapete de Centroceras e Ceramiums + + +  +  
Tapete de Cladophoropsis   +    
Tapete de Gelidiopsis e Hypnea  + +   + 
Tapete de Amphiroa e Jania + + + + + + 
Tapete de Wrangelia + +  + + + 
Riqueza de Povoamentos 17 17 21 10 13 17 

Tabela 4.1: Presença de povoamentos na faixa de Algas nas três áreas amostradas durante 
dois diferentes momentos: verão e inverno. 
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Figura 4.1: Média do recobrimento percentual observado em área coletada durante 
as duas estações do ano coletadas. A – Área 1, B – Área 2 e C – Área 4.      – Verão e        
     - Inverno 
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Relação entre as áreas amostrais 

A análise do dendograma, resultante da similaridade de Morisita-Horn e da técnica 

UPGMA de agrupamento, entre todos elementos amostrais obtidos durante o verão nas 

três diferentes áreas revela a existência de três agrupamentos com similaridade inferior a 

0,25 entre eles (Figura 4.3), agrupamento A, B e C. 

O agrupamento A foi formado principalmente pelos elementos amostrais dominados por 

Tapete de Amphiroa e Jania (44,2%) e Banco de Dictyota (32,5%), enquanto Tapete de 

Centroceras e Ceramium (64,6%) e Banco de Perna (45,2%) foram os povoamentos 

dominantes nos agrupamentos B e C, respectivamente. 
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Os elementos amostrais constituintes do agrupamento A formam dois sub-grupos, um 

dominado por Tapete de Amphiroa e Jania e outro por Banco de Dictyota. Apesar da 

existência desses dois povoamentos dominando o agrupamento A, não foi observada 

uma relação entre o povoamento dominante e uma organização espacial. O agrupamento 

Figura 4.2: Média por elemento amostral da diversidade de Shannon-Wiener 
encontrada em nas Áreas 1, 2 e 4 (representadas por A1, A2 e A4, 
respectivamente) e seus desvios padrão. Diferentes letras indicam diferenças 
estatísticas segundo o teste de Tukey. 
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B é apresenta similaridade superior a 0,7 entre os elementos constituintes. Já o 

agrupamento C representa um gradiente. À medida que a dominância de Banco de 

Perna perna diminui nesse agrupamento, diminui também a similaridade entre os 

elementos constituintes desse grupo. 

A Figura 4.4, baseada nas coordenadas dos elementos amostrais no campo, 

diferenciando aqueles encontrados em cada um dos três agrupamentos com 

similiaridade inferior a 0,25 revela que o agrupamento C é constituído principalmente 

pelos elementos amostrais obtidos na Área 4, enquanto os agrupamentos A e B 

evidenciam diferentes posições verticais (mais distante e mais próximo do nível 0.0 m, 

respectivamente) dos amostradores obtidos, principalmente nas Áreas 1 e 2 (Figura 4.4). 
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A 

B 

C 

Figura 4.3: Dendograma baseado no índice de Similaridade de Morisita-Horn e na 
técnica de agrupamento da média não ponderada (UPGMA) entre os elementos 
amostrais das áreas 1, 2 e 4 obtidos durante o verão. As letras A, B e C indicam os 
três agrupamentos com similaridade inferior a 0,25. A letra S seguida de um 
número indica a Área de localização do elemento amostral: 1, 2 ou 3. Enquanto a 
letra F seguida de um número indica o número da fotografia. 
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A Análise de Correspondência baseada na matriz Povoamentos x Elementos Amostrais 

do verão revela que os elementos obtidos na Área 4 apresentam uma menor 

variabilidade dos dados e, por isso, os pontos que os representam no gráfico dos Eixos I 

e II (30,9% da variabilidade total dos dados) são mais próximos, formando um grupo 

distinto (Figura 4.5). Os elementos das Áreas 1 e 2 não formaram grupos distintos entre 

eles, porém sugerem dois grupos, cada um contendo elementos das duas áreas (Figura 

4.5). 

A partir dos valores do Eixo I (16,9% da variabilidade dos dados), a ANOVA 

confirmou diferenças estatísticas (P<0,05) entre as áreas amostradas. O teste de Tukey 

demonstrou que apenas a Área 4 foi diferente das demais, ou seja, não foram detectadas 

diferenças entre os valores das Áreas 1 e 2 (P>0,05). Os principais povoamentos que 
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Figura 4.4: Posição dos elementos amostrais obtidos no campo durante o verão. O 
eixo das abscissas indica o cabo paralelo à superfície do mar. Valores entre 0 e 80 
metros indicam os elementos obtidos na Área1, entre 80 e 160 na Área 2 e entre 280 e 
360 na área 4. O Eixo das ordenadas indica o cabo perpendicular à superfície do mar. 
Os elementos pertencentes aos agrupamentos obtido no dendograma da Figura 4.2 são 
representados por:   Agrupamento A (dominantes: Tapete de Amphiroa e Jania e 
Banco de Dictyota),   Agrupamento B (dominante: Tapete de Centroceras e 
Ceramium) e   Agrupamento C (dominante: Banco de Perna perna). 
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compõe esse eixo foram Tapete de Centroceras e Ceramium nos valores negativos (-

1,045) e Colônia de Zoanthus (2.134), Tapete de Asteronema (1.531) e Banco de Ulva 

(1.419) nos positivos. 
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O dendograma baseado nos elementos amostrais das três áreas obtidos durante o 

inverno, diferentemente do dendograma do verão, revelou apenas dois agrupamentos 

com similaridade inferior a 0,25: agrupamentos D e E (Figura 4.6). Tapete de Amphiroa 

e Jania (68,9%) foi o povoamento dominante nos elementos amostrais constituintes do 

agrupamento D, enquanto Banco de Dictyota (41.1%) e Banco de Perna (20,5%) o 

foram nos do agrupamento E. 

O agrupamento D representa um gradiente do Tapete de Amphiroa e Jania. À medida 

que a dominância desse povoamento diminui, há também um decréscimo da 

Figura 4.5: Valores dos Eixos I e II obtidos por Análise de Correspondência baseada 
na matriz Povoamentos x Elementos Amostrais para cada elemento amostral obtidos 
durante o verão. A variabilidade dos dados representada nesses dois eixos 
corresponde a 30,9% da variabilidade total dos dados. Diferentes marcadores indicam 
elementos obtidos em diferentes áreas.   Área 1,   Área 2 e   Área 4. 
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similaridade entre os elementos amostrais do agrupamento D. Já o agrupamento E é 

constituído por dois sub-grupos sendo um dominado por Banco de Dictyota e outro por 

Banco de Perna sem relação entre essa dominância e posiçao dos elementos amostrais 

constituintes desses sub-grupos. 

A distribuição espacial dos elementos de cada grupo é apresentada na Figura 4.7 onde é 

possível observar que os elementos contidos no agrupamento D foram mais comuns nas 

Áreas 1 e 2, ao passo que os do agrupamento E na Área 4 (Figura 4.7) 
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Figura 4.6: Dendograma baseado no índice de Similaridade de Morisita-Horn e na 
técnica de agrupamento da média não ponderada (UPGMA) entre os elementos 
amostrais das áreas 1, 2 e 4 obtidos durante o inverno. As letras A e B indicam os 
dois agrupamentos com similaridade inferior a 0,25. A letra S seguida de um 
número indica a Área de localização do elemento amostral: 1, 2 ou 3. Enquanto a 
letra F seguida de um número indica o número da fotografia. 
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A Análise de Correspondência baseada na matriz Povoamentos x Elementos Amostrais 

do inverno revela que os elementos obtidos nas Áreas 1 e 2 apresentam uma menor 

variabilidade dos dados (Figura 4.7). Os elementos da Área 4 apresentaram durante o 

inverno uma alta variabilidade dos dados em relação às demais áreas (Figura 4.8). 

A ANOVA baseada nos valores do Eixo I (26% da variabilidade dos dados) confirmou 

diferenças estatísticas (P<0,05) entre as áreas amostradas. O teste de Tukey demonstrou 

que apenas a Área 4 foi diferente das demais não tendo sido detectadas diferenças entre 

os valores das Áreas 1 e 2. Os principais povoamentos que compuseram esse eixo foram 

Tapete de Centroceras e Ceramium nos valores negativos (-1,298) e Banco de 

Colpomenia (1,6) nos positivos. 
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Figura 4.7: Posição dos elementos amostrais obtidos no campo durante o inverno. O 
eixo da abcissa indica o cabo paralelo à superfície do mar. Valores entre 0 e 80 metros 
indicam os elementos obtidos na Área1, entre 80 e 160 na Área 2 e entre 280 e 360 na 
área 4. O Eixo das ordenadas indica o cabo perpendicular à superfície do mar. Os 
elementos pertencentes aos agrupamentos obtido no dendograma da Figura 4.5 são 
representados por:   Agrupamento D (dominante: Tapete de Amphiroa e Jania) e   
Agrupamento E (dominantes: Banco de Dictyota e Banco de Perna). 
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Faixa de Cracas 

Na faixa de cracas a coleta de inverno apresentou os maiores valores de riqueza quando 

comparada com a de verão, exceto para a Área 1. Durante o verão, a maior riqueza de 

povoamentos (8) foi observada na Área 4, enquanto a Área 2 apresentou o maior valor 

durante inverno (12 povoamentos). A Área 1 apresentou os menores valores de riqueza 

tanto no verão como no inverno (4 e 3 povoamentos, respectivamente) (Tabela 4.2). 

O povoamento Banco de Chthamalus foi o que apresentou maior recobrimento 

percentual médio em todas as áreas amostradas (Figura 4.9). Nas Áreas 1 e 2 a média do 

recobrimento desse povoamento apresentou maiores valores durante o inverno (87,9% e 

64,6% respectivamente), enquanto na Área 4 no verão (80,7%). 
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Figura 4.8: Valores dos Eixos I e II obtidos por Análise de Correspondência baseada 
na matriz Povoamentos x Elementos Amostrais para cada elemento amostral obtido 
durante o inverno. A variabilidade dos dados representada nesses dois eixos 
corresponde a 44,4% da variabilidade total dos dados. Diferentes marcadores 
indicam elementos obtidos em diferentes áreas.   Área 1,   Área 2 e   Área 4. 
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Na Área 1 o Banco de Brachidontes com Chthamalus foi observado apenas no verão e, 

mesmo assim, com recobrimento inferior ao Banco de Brachidontes. Na Área 2, 

entretanto, o Banco de Brachidontes com Chthamalus apresentou valores de 

recobrimento superiores aos do Banco de Brachidontes tanto no verão quanto no 

inverno. Porém, na Área 4 os valores do Banco de Brachidontes com Chthamalus 

superaram os do Banco de Brachidontes apenas no verão, ocorrendo a situação inversa 

no inverno (Figura 4.9). 

Diversidade 

A análise da média da diversidade de povoamentos (Shannon-Wiener) encontrada nos 

elementos amostrais de cada área apresentou diferenças estatísticas entre esses valores 

(P<0,05). O teste de Tukey atribuiu essa diferença à diversidade encontrada na Área 1 

durante o verão, que foi estatisticamente diferente das demais áreas (P<0,05). Esse foi o 

maior valor de diversidade média encontrado na faixa de cracas (Figura 4.10) 

 

 Verão Inverno 
 Área 1 Área 2 Área 4 Área 1 Área 2 Área 4 

Banco de Brachidontes + + + + + + 
Banco de Brachidontes com Chthamalus + + +  + + 
Banco de Chaetomorpha     +   + + 
Banco de Chthamalus + + + + + + 
Banco de Colpomenia           + 
Banco de Perna     +   + + 
Banco de Ulva         + + 
Crosta de Corallinaceae   + +   + + 
Região de Porphyra   + +     + 
Tapete de Bryopsis         +   
Tapete de Ceramium e Centroceras + +   + +   
Tapete de Ectocarpaceae     +     + 
Tapete de Jania e Amphiroa   +     + + 
Tapete de Wrangellia         +   
Riqueza de Povoamentos 4 7 8 3 12 11 

Tabela 4.2: Presença de povoamentos na faixa de Cracas nas três áreas amostradas durante 
dois diferentes momentos: verão e inverno. 
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Figura 4.9: Média do recobrimento percentual observado em área coletada durante as 
duas estações do ano coletadas. A – Área 1, B – Área 2 e C – Área 4.      – Verão e        
     - Inverno 
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Inverno x Verão 

A partir dos valores do Eixo I obtidos na Análise de Correspondência baseada na matriz 

(Povoamentos x Elementos Amostrais) de recobrimento percentual, o teste-t revelou 

não haver diferenças estatísticas entre o verão e o inverno em nenhuma das três áreas 

amostradas (P>0,05). 

Relação entre as áreas amostrais 

A análise do dendograma, resultante da similaridade de Morisita-Horn e da técnica 

UPGMA de agrupamento, entre todos elementos amostrais obtidos durante o verão nas 

três diferentes áreas revela a existência de dois agrupamentos com similaridade superior 

a 0,8 entre os elementos constituintes de cada um deles (Figura 4.11), agrupamento F, 

G. 

O agrupamento F foi formado principalmente pelos elementos amostrais dominados por 

Banco de Chthamalus (81%), enquanto Banco de Brachidontes com Chthamalus 

(82,5%) foi o povoamento dominante no agrupamento G. 

Figura 4.10: Média por elemento amostral da diversidade de Shannon-Wiener 
encontrada em nas Áreas 1, 2 e 4 (representadas por A1, A2 e A4, 
respectivamente) e seus desvios padrão. Diferentes letras indicam diferenças 
estatísticas segundo o teste de Tukey. .   – Verão e   - Inverno 
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O gráfico, baseado nas coordenadas dos elementos amostrais no campo, diferenciando 

aqueles encontrados em cada um dos dois agrupamentos com similiaridade superior a 

0,8 mostra que, aparentemente, não houve uma contribuição espacial para a constituição 

desses agrupamentos (Figura 4.12). 

Figura 4.11: Dendograma baseado no índice de Similaridade de Morisita-Horn e 
na técnica de agrupamento da média não ponderada (UPGMA) entre os elementos 
amostrais das áreas 1, 2 e 4 obtidos durante o verão. As letras F e G indicam os 
dois agrupamentos com similaridade inferior a 0,25. A letra S seguida de um 
número indica a Área de localização do elemento amostral: 1, 2 ou 3. Enquanto a 
letra F seguida de um número indica o número da fotografia. 
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A Análise de Correspondência baseada na matriz Povoamentos x Elementos Amostrais 

do verão, assim como o observado no dendograma, não revela relação entre os dois 

grupos de pontos e as áreas (Figura 4.13), sendo possível observar elementos obtidos 

nas três diferentes áreas em cada um dos dois grupos de pontos formados. 

A partir dos valores do Eixo I (59,9% da variabilidade dos dados), a ANOVA não 

detectou diferenças estatísticas (P>0,05) entre as áreas amostradas. Os principais 

povoamentos que compõe esse eixo foram Banco de Chthamalus nos valores negativos 

(-0,481) e Tapete de Ectocarpaceae (2,174) e Banco de Brachidontes com Chthamalus 

(2,071) nos positivos. 

O dendograma baseado nos elementos amostrais das três áreas obtidos durante o 

inverno, assim com o dendograma do verão, revelou dois agrupamentos com 

similaridade inferior a 0,25: agrupamentos H e I (Figura 4.14). O agrupamento H foi 

formado principalmente pelos elementos amostrais dominados por Banco de 

Figura 4.12: Posição dos elementos amostrais obtidos no campo durante o verão. O 
eixo da abcissa indica o cabo paralelo à superfície do mar. Valores entre 0 e 80 metros 
indicam os elementos obtidos na Área1, entre 80 e 160 na Área 2 e entre 280 e 360 na 
área 4. O Eixo das ordenadas indica o cabo perpendicular à superfície do mar. Os 
elementos pertencentes aos agrupamentos obtido no dendograma da Figura 4.5 são 
representados por:   Agrupamento F (dominante: Banco de Chthamalus) e   
Agrupamento G (Banco de Brachidontes e Chthamalus). 
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Chthamalus (80,6%), enquanto o agrupamento I incluiu os elementos dominados por 

Banco de Brachidontes com Chthamalus (78,8%). 

O gráfico, baseado nas coordenadas dos elementos amostrais no campo, diferenciando 

aqueles encontrados em cada um dos dois agrupamentos com similaridade inferior a 

0,25 mostra que há uma tendência dos elementos constituintes do agrupamento I 

pertencerem à Área 2.(Figura 4.15). 
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A Análise de Correspondência baseada na matriz Povoamentos x Elementos Amostrais 

do inverno revela que, assim como observado no dendograma, alguns elementos 

obtidos, principalmente na Área 2 constituem um grupo distinto dos demais (Figura 

4.16)  

Figura 4.13: Valores dos Eixos I e II obtidos por Análise de Correspondência 
baseada na matriz Povoamentos x Elementos Amostrais para cada elemento 
amostral obtido durante o verão. A variabilidade dos dados representada nesses dois 
eixos corresponde a 77,2% da variabilidade total dos dados. Diferentes marcadores 
indicam elementos obtidos em diferentes áreas.   Área 1,   Área 2 e   Área 4. 
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Figura 4.14: Dendograma baseado no índice de Similaridade de Morisita-Horn e 
na técnica de agrupamento da média não ponderada (UPGMA) entre os elementos 
amostrais das áreas 1, 2 e 4 obtidos durante o inverno. As letras H e I indicam os 
dois agrupamentos com similaridade inferior a 0,25. A letra S seguida de um 
número indica a Área de localização do elemento amostral: 1, 2 ou 3. Enquanto a 
letra F seguida de um número indica o número da fotografia. 
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Figura 4.15: Posição dos elementos amostrais obtidos no campo durante o verão. O 
eixo da abcissa indica o cabo paralelo à superfície do mar. Valores entre 0 e 80 metros 
indicam os elementos obtidos na Área1, entre 80 e 160 na Área 2 e entre 280 e 360 na 
área 4. O Eixo das ordenadas indica o cabo perpendicular à superfície do mar. Os 
elementos pertencentes aos agrupamentos obtido no dendograma da Figura 4.5 são 
representados por:   Agrupamento H e   Agrupamento I. 

Figura 4.16: Valores dos Eixos I e II obtidos por Análise de Correspondência 
baseada na matriz Povoamentos x Elementos Amostrais para cada elemento 
amostral obtido durante o verão. A variabilidade dos dados representada nesses dois 
eixos corresponde a 60,7% da variabilidade total dos dados. Diferentes marcadores 
indicam elementos obtidos em diferentes áreas.   Área 1,   Área 2 e   Área 4. 
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Essa distinção pôde ser comprovada com a ANOVA baseada nos valores do Eixo I 

(39,2% da variabilidade dos dados) que confirmou diferenças estatísticas (P<0,05) entre 

as áreas amostradas. O teste de Tukey demonstrou que essa diferença é atribuída apenas 

a relação entre as áreas Áreas 1 e 2 (P<0,05). Os principais povoamentos que 

compuseram esse eixo foram Banco de Ulva (-0,491) e Banco de Brachidontes (-0,445) 

nos valores negativos e Banco de Brachidontes com Chthamalus (2,518) nos positivos. 

 

Discussão 

O dendrograma de similaridade de Morisita-Horn entre os elementos amostraias da 

coleta preliminar (julho de 2005) revelou que as comunidades do médio-litoral da Ilha 

do Francês podem ser divididas em duas grandes faixas (estratos) que possuem uma 

similaridade muito baixa entre eles (0,01) (Anexo I). 

A existência desses estratos implicou em uma alta variabilidade dos dados quando a 

amostragem aleatória simples foi aplicada na comunidade. Nessa amostragem, Banco de 

Chthamalus apresentou recobrimento de 100% em elementos amostrais que se 

localizavam no estrato mais alto do costão e não ocorreu no estrato mais baixo do 

costão. O seu recobrimento, portanto, variou de 0 a 100%. Nos dados da amostragem 

preliminar é possível observar essa alta variabilidade para diversos outros povoamentos. 

A alta variabilidade dos dados nos impede, muitas vezes, de encontrar padrões ou 

variações nos nossos dados. Outro importante valor utilizado nas observações de dados, 

a média, é muito sensível à alta variabilidade dos dados (Zahr, 1996). 

A observação detalhada de cada agrupamento revelou que em um deles o povoamento 

dominante é Banco de Chthamalus (78,6%) enquanto no outro agrupamento os 

povoamentos dominados principalmente por algas ou organismos de regiões mais 
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baixas do costão apresentaram maiores valores médios de recobrimento como Tapete de 

Amphiroa e Jania (32,8%), Banco de Dictyota (16,5%) e Banco de Perna (16,7%). 

Esses resultados obtidos durante a coleta preliminar nos levou a amostrar e descrever a 

comunidade separadamente em duas faixas. 

Faixa de algas 

Encontramos os maiores valores de riqueza durante o verão. Isso discorda de outros 

trabalhos que utilizaram a mesma unidade operacional, como Ghilardi (2007) e Pereira 

(2007) que observaram uma riqueza ligeiramente maior durante a coleta do inverno. 

Essas observações, além de serem de infra-litoral, foram realizadas em uma enseada 

abrigada, que provavelmente possui características ambientais diferentes do presente 

estudo. 

Assim como os resultados de riqueza observados aqui, Yoneshigue & Valentin (1988) 

observaram os maiores valores desse índice na amostragem de verão. Amado-Filho et 

al. (2007) em observações dos bancos de rodolitos existente no entorno da Ilha do 

Francês sugerem que a maior riqueza observada nesse período é atribuída a maior 

estabilidade das condições climáticas. 

Os altos valores de recobrimento obtidos para Tapete de Amphiroa e Jania na Área 1 

estão de acordo com a observação de Arantes et al. (1995) de que as algas calcárias 

articuladas são os organismos predominantes no médio-litoral. 

A Área 2 foi dominada, na observação realizada durante o verão por Tapete de 

Centroceras e Ceramium e Banco de Dictyota, e durante a de inverno por Tapete de 

Amphiroa e Jania. Oliveira & Paula (1983), assim como os resultados apresentados 

aqui, constataram a existência de uma faixa que nos meses de fevereiro a abril é 
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dominada por Centroceras e entre abril e dezembro por Jania em um costão protegido 

da região de Ubatuba –SP. 

O observado para o Banco de Dictyota (dominado nas Áreas 1 e 2 por D. cervicornis e 

na Área 4 por D. ciliolata) na Área 2 concorda com as observações de Neto (2000) para 

Dictyota dichotoma que ocorreu durante todo o ano no médio-litoral de um costão dos 

Açores, entretanto com valores de abundância significativamente maiores durante o 

verão. 

Assim como as observações sobre o Banco de Dictyota apresentadas aqui para as Áreas 

1 e 4, Ateweberhan et al. (2005) registraram maiores valores de biomassa de D. 

cervicornis durante o inverno. Isso, no entanto, não significa que os resultados 

apresentados aqui estejam em total acordo com Ateweberhan et al. (2005) já que, 

devido aos pulsos da ressurgência da ACAS que chegam até o Espírito Santo, a 

temperatura da água nessa região é menor durante os meses de outubro a março 

(Guimarães, 2003). 

A ocorrência de D. ciliolata dominando o Banco de Dictyota da Área 4 concorda com a 

observação alguns autores (Joly, 1965; Oliveira Filho, 1977 e Crispino, 2000) de que 

essa espécie é comum de ambientes expostos ao batimento de ondas, comumente 

associada com Perna perna. 

O Banco de Perna foi o povoamento dominante durante o verão na Área 4 e, no 

inverno, dividiu a posição com Banco de Dictyota. Széchy (2000) observou que Perna 

perna comumente apresenta altas abundâncias tendendo a constituir a etapa final da 

sucessão em ambientes expostos. McQuaid & Lindsay (2005) atribuem essa tendência 

ao maior sucesso de recrutamento que essa espécie tem em ambientes expostos. 
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A maior diversidade encontrada na Área 4 em relação a Área 1 tanto no verão quanto no 

inverno pode estar relacionada com a maior estabilidade da Área 1. Essa Área encontra-

se abrigada do embate das ondas tanto no verão quanto no inverno, as principais 

variações ambientais que essas comunidades estão sujeitas provavelmente são àquelas 

inerentes da estação do ano (temperatura, irradiância, marés mais baixas no inverno e 

outras) enquanto a Área 4, além dessas variações, está sujeita ao embate direto de 

ondas.  

Durante o verão os ventos predominantes que influenciam a direção das ondas são os 

oriundos do E e NE. No inverno observa-se a presença de fortes ventos de origem S e 

SE (Nimer; 1977). Essa condição expõe a Área 4 a uma maior diversidade de condições 

já que essa área está completamente exposta às ondulações originadas no E e SE e 

indiretamente as de S e NE. 

A maior diversidade da Área 4, portanto, pode ser explicada pela hipótese do distúrbio 

intermediário (HDI). Essa hipótese foi proposta por Connell (1978) e prediz que 

raramente as comunidades ecológicas atingem um estado de equilíbrio onde espécies 

competitivamente superiores excluem outras, já que distúrbios eventuais reiniciam o 

processo de eliminação competitiva liberando espaço para indivíduos menos 

competitivos, portanto, a maior diversidade seria esperada em ambientes de distúrbio 

intermediário onde seria possível a co-ocorrência de espécies competitivas e 

colonizadoras. 

O batimento de ondas ao qual a Área 4 está sujeito, apesar de ser superior ao das Áreas 

1 e 2 é, de acordo com a HDI, muito mais um distúrbio intermediário promovedor de 

diversidade do que um distúrbio extremo. A presença de povoamentos dominados por 

espécies conhecidamente ocupantes de locais expostos (ex. Banco de Perna e Banco de 
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Chaetomorpha) e dominados por espécies de locais mais abrigados (ex. Tatpete de 

Amphiroa e Jania) co-ocorrendo juntos corroboram a aplicação da HDI para explicar os 

valores médios de diversidade observados. Além disso, os valores de recobrimento 

médio de Crosta de Corallinaceae superiores aos obtidos nas demais Áreas sugerem que 

outros organismos que poderiam estar fixados sobre essas crostas sejam eventualmente 

arrancados pelos embates das ondas. 

Relação entre as áreas amostrais 

A analise concomitante do dendograma e da posição dos elementos amostrais agrupados 

indica que, na coleta de verão, ocorre uma estratificação na faixa de algas das Áreas 1 e 

2, enquanto a Área 4 é homogênea. 

O estrato inferior observado nas Áreas 1 e 2 é dominado pelos povoamentos Tapete de 

Amphiroa e Jania e Banco de Dictyota, enquanto o superior é dominado por Tapete de 

Centroceras e Ceramium. 

Na observação de inverno, essa estratificação das Áreas 1 e 2 não foi mais registrada, 

sendo os elementos amostrados nessas áreas dominados por Tapete de Amphiroa e 

Jania. Oliveira Filho & Paula (1983) já haviam feito considerações sobre a relação entre 

a faixa de Jania e a de Centroceras, descrevendo uma co-existência (variando o 

dominante) durante grande parte do ano, exceto nos meses de setembro e outubro 

quando foram observadas faixas distintas dominadas por essas algas. 

Oliveira Filho & Paula (1983) também observaram que nos locais próximos ao 

escorrimento de água doce a distinção entre as faixas formadas por essas duas espécies 

foi nítida. Na Ilha do Francês, onde a única fonte de água doce é a chuva, a ocorrência 

de faixas distintas de Tapete de Amphiroa e Jania e Tapete de Centroceras e Ceramium 
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durante o verão pode estar relacionada à maior precipitação característica dessa época já 

que os costões constituem a única via de escoamento dessa água. 

O Banco de Perna foi o responsável pelo agrupamento dos elementos da Área 4 em um 

grupo com baixa similaridade em relação aos demais elementos amostrais. Isso está 

provavelmente associado à maior exposição ao batimento de ondas no qual essa área 

está submetido, concordando com as observações Széchy (2000) McQuaid & Lindsay 

(2005) para esse organismo. 

Faixa de Cracas 

Os principais povoamentos encontrados nessa faixa foram: Banco de Chthamalus, que 

apresentou recobrimento médio mais elevado nas três áreas amostradas, tanto no verão 

como no inverno seguido por Banco de Brachidontes e Banco de Brachidontes com 

Chthamalus.  

Ao contrario do observado na faixa de algas, foi registrada maior riqueza no inverno. O 

mesmo fator responsável pela baixa riqueza na faixa de algas é o que, muito 

provavelmente, promoveu a maior riqueza na faixa de cracas no inverno. 

A instabilidade das condições climáticas conhecidas para o inverno da região pode ser 

responsável pela abertura de novos espaços nessa região onde, comumente, duas 

espécies, Brachidontes solisianus e Chthamalus bisinuatus, apresentam grande sucesso 

competitivo (Eston et al., 1986; Tanaka & Magalhães, 2002). 

A presença de algumas algas como Colpomenia, Ulva e Bryopsis durante a coleta de 

inverno foi responsável pelo incremento da riqueza de povoamentos nesse período. 

Segundo Oliveira & Mayal (1976) e Oliveira & Paula (1983) a condição de mar mais 

agitado, comum durante o inverno, aumenta os respingos (spray), o que torna essa faixa, 

comumente mais árida, um pouco menos hostil para essas algas. 
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Mesmo com os povoamentos dominados por essas algas atuando no incremento da 

riqueza de povoamentos, as coberturas percentuais apresentadas por eles foram sempre 

inferiores a 3% e, portanto, não representaram diferenças quantitativas significativas 

entre os dos períodos de observação. 

Segundo Crisp & Barnes (1954) e Crisp (1961), nessa região as cracas são importantes 

colonizadores, e estão entre os primeiros organismos a povoar um espaço vazio. 

Mexilhões, no entanto, fixam-se preferencialmente em estruturas filamentosas e 

superfícies ásperas, chegando em um estágio posterior da sucessão (Eston et al., 1986; 

Tanaka & Magalhães, 2002). 

Tanto Chthamalus como Brachidontes podem ser encontrados em grandes áreas da 

costa. Espécies desses gêneros coexistem alternando a dominância entre elas e as 

manchas resultantes dessa coexistência são características da paisagem do médio-litoral 

e, normalmente, são conseqüência de diferentes estágios da sucessão (Eston et al., 

1986). 

Lubchenco et al. (1984), estudando comunidades do médio-litoral da Baía do Panamá, 

observaram que o recobrimento máximo obtido para todas espécies de cracas foi sempre 

inferior a 10%. Tanaka & Magalhães (2002) encontraram o valor máximo de 

recobrimento obtido para Chthamalus de 20%, sendo Brachidontes dominante em duas 

comunidades de região de Ubatuba, SP. 

Assim como os resultados aqui apresentados, Sutherland (1990) estudando comunidades 

da Costa Rica observou Chthamalus como o organismo mais abundante. Esse mesmo 

autor discutiu a influencia da exposição às ondas nessa observação. Segundo ele, o 

embate das ondas, além de reduzir o sucesso de predadores, possibilita maior área nua 

para fixação dos organismos e a observação de maior abundância de Chthamalus deve-
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se ao fato desse ser caracteristicamente um colonizador nessa região (Crisp & 

Barnes,1954 e Crisp, 1961). 

Raimondi et al. (2000) também atribuem a dominância de Chthamalus nessa faixa a 

predação de Acanthina. Esses mesmos autores descrevem que quando Chthamalus 

juvenil entra em contato com esse predador ele pode apresentar um crescimento 

inclinado que aumenta as chances de sobrevivência diminuindo o espaço livre para 

Brachidontes ocupar. Porém, quando Acanthina preda um indivíduo adulto de 

Chthamalus o espaço ocupado por essa pode, então, ser ocupado por Brachidontes. 

Como nenhum outro fator (ex. recrutamento, predadação e competição) além do 

recobrimento percentual, na faixa Chthamalus - Brachidontes foi mensurado, é difícil 

propor hipóteses para a dominância de Chthamalus observada. Entretanto, também não 

foram observadas formas inclinadas de Chthamalus que pode sugerir a ausência ou 

baixa densidade de predadores de Chthamalus. 

A ocorrência de Chthamalus sobre Brachidontes foi observada por Tanaka & 

Magalhães (2002), na região do Lázaro em Ubatuba, como uma das etapas sucessionais, 

até que Brachidontes apresentasse os maiores recobrimentos. Entretanto, esses autores 

observaram apenas 1% de Chthamlus e mesmo assim ocorrendo apenas até dezembro, 

quando essas cracas morreram. 

Na Ilha do Francês foram observados valores maiores de recobrimento percentual de 

Banco de Brachidontes com Chthamalus que Tanaka & Magalhães (2002), o que é 

esperado em se tratando de uma análise no nível de povoamento, onde espaços vazios 

não são computados. As cracas efetivamente são reconhecidas como colonizadoras dos 

mais variados substratos (Crisp & Barnes, 1954; e Crisp, 1961). Porém, a maior 

ocorrência desse povoamento na Área 2 e os baixos valores desse na Área 1 não 
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puderam ser elucidados apenas com os dados de abundância medidos nesse trabalho. É 

sugerido, portanto, que sejam realizados estudos mais detalhados dessa faixa, 

envolvendo experimentos relacionados principalmente a observação e exclusão de 

predadores. 
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ANEXO I 

 

Amostragem Preliminar das Comunidades Marinhas 

Bentônicas do Médio Litoral da Ilha do Francês Utilizando 

Povoamentos como Unidade Operacional 

 

 

Introdução 

O planejamento constitui uma das mais importantes etapas no estudo de comunidades 

marinhas bentônicas, pois, dele dependerá a qualidade dos resultados obtidos. 

Constantemente a amostragem é baseada mais na tradição observada na literatura do 

que nos objetivos da pesquisa e nas características da comunidade em questão (Greig-

Smith, 1983).  

A amostragem preliminar, embora freqüentemente subestimada, é apontada por alguns 

autores (Green, 1979; Greig-Smith ,1983 e Rosso, 1995) como a única maneira de obter 

subsídios para uma amostragem representativa e, assim, evitar sérios problemas na 

análise dos dados. 

Visando o objetivo (descrever a estrutura das comunidades de médio-litoral da Ilha do 

Francês) e a partir do mapeamento pretérito dessas comunidades (apresentado no 

Capítulo 3) foram selecionados oitenta metros em cada uma das três áreas, que 

apresentam as principais variações não biológicas, (Áreas 1, 2 e 3) para constituir o 

domínio amostral. 
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Material e Métodos 

A amostragem preliminar consistiu em vinte elementos amostrais fotográficos obtidos 

(Câmera Sony Cybershots W5 acondicionada em caixa estanque própria) aleatoriamente 

em cada uma das áreas durante o mês de julho de 2005. A aleatoriedade dos elementos 

foi garantida pela utilização de dois cabos graduados posicionados perpendicularmente 

formando um sistema de coordenadas com um eixo paralelo e um perpendicular à linha 

da água. 

Os elementos fotográficos foram analisados com intuito de se obter os valores de 

recobrimento percentual de cada povoamento. Isso permitiu a elaboração de uma matriz 

(povoamentos x elemento amostral), preenchida pelo recobrimento percentual. 

A partir dessa matriz foi confeccionado um dendograma da relação entre os elementos 

amostrais que foi baseado no índice de similaridade de Morisita-Horn, na técnica de 

agrupamento da média não ponderada (UPGMA) e obtido com auxílio do programa 

MVSP (versão 13.2). 

A verificação de uma área amostral mínima baseou-se no espectro diversidade x área 

(Ballesteros, 1986). Para a obtenção desse, foi utilizado o programa Estimate S, que 

sorteou cinqüenta combinações para cada número de elementos amostrais (cinqüenta 

vezes um elemento amostral, cinqüenta vezes dois elementos, cinqüenta vezes três 

elementos e assim sucessivamente). Foi calculada, então, a diversidade de Shannon-

Wiener média obtida dessas recombinações. Essas médias foram colocadas em um 

gráfico Diversidade x Área e ajustadas à curva de Michaellis-Menten ( y =ax/(1+bx) ). 

A partir dessa função determinou-se o ponto de Calleja 1:5x10-3. Ou seja, a área mínima 

amostral determinada foi aquela em que o acréscimo de um elemento amostral 

representava um incremento de apenas 5x10-5 na diversidade. 
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Resultados e Discussão 

O dendograma relacionando todos os elementos amostrais obtidos revela a existência de 

dois grandes grupos com similaridade de Morisita-Horn inferior a 0,04. (Figura 4.17). 

O gráfico baseado nas coordenadas dos elementos amostrais no campo (Figura 4.18), 

diferenciando aqueles encontrados em cada um dos dois agrupamentos com 

similaridade inferior a 0,04, revela uma tendência de cada grupo a uma posição vertical 

nos costões em estudo. 

A observação dos povoamentos dominantes nos elementos constituintes de cada um dos 

grupos confirma a existência de dois estratos diferentes, um dominado pelos 

povoamentos Banco de Chthamalus e Banco de Brachidontes e outro dominado por 

povoamentos determinados por macroalgas bentônicas (Tapete de Centroceras e 

Ceramium, Tapete de Amphiroa e Jania e Banco de Dictyota). 

O Ponto de Calleja na curva Diversidade x Área indicou que seriam necessários 26 

elementos amostrais em cada Setor da Ilha (Figura 4.19). Este trabalho utiliza uma 

unidade operacional (povoamentos) pouco usada até hoje, o que enfatiza a necessidade 

de um cálculo preciso da área amostral mínima.  

Outro fator do método de caracterização fisionômica que deve ser levado em conta é a 

amostragem baseada em imagens fotográficas. A área ocupada por uma imagem é 

dependente da distância que o aparelho fotográfico é colocado do alvo. Assim o 

determinante do tamanho do elemento amostral é a relação Área x Reconhecimento dos 

povoamentos na imagem.  

Ballesteros (1986) indica que é mais representativa uma amostra composta por muitos 

elementos amostrais pequenos do que uma composta por poucos elementos amostrais 

grandes. Como a área mínima amostral representou um valor de 26 vezes o elemento 
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amostral conclui-se que o tamanho do elemento adequou-se aos objetivos e a condições 

operacionais do trabalho. 

 

 

 

A amostragem aleatória simples é a mais representativa quando a distribuição dos 

indivíduos que compõem a população estatística também é aleatória (Underwood, 

1997). Em outras situações, a amostragem aleatória estratificada pode representar uma 

Figura 4.17: Dendograma baseado no índice de Similaridade de Morisita-Horn e na 
técnica de agrupamento da média não ponderada (UPGMA) entre os elementos 
amostrais obtidos durante a coleta preliminar. Os números I e II indicam os dois 
agrupamentos com similaridade inferior a 0,04. 

I 

II 
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importante ferramenta (Krebs, 1998), já que trabalha com estratos internamente 

homogêneos. E, a base para o cálculo de muitos índices exige como pressuposto a 

homogeneidade na dispersão dos indivíduos pela área amostrada (Rosso, 1995).  
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Os resultados dessa amostragem preliminar sugeriram o uso de uma amostragem 

aleatória estratificada composta de dois estratos. Foi sugerido para as coletas seguintes o 

número de 20 elementos amostrais para cada estrato a ser amostrado em cada Setor da 

Ilha, totalizando 40 elementos por setor, bastante acima dos 26 encontrados aqui. 

Figura 4.18: Posição dos elementos amostrais obtidos no campo durante a coleta 
preliminar. O eixo da abscissa indica o cabo paralelo à superfície do mar. Valores 
entre 0 e 80 metros indicam os elementos obtidos na Área 1, entre 80 e 160 na Área 2 
e entre 280 e 360 na área 4. O Eixo das ordenadas indica o cabo perpendicular à 
superfície do mar. Os elementos pertencentes aos agrupamentos obtido no 
dendograma da Figura 4.17 são representados por:   Agrupamento II e   
Agrupamento I. 
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Figura 4.19: Média da Diversidade de Shannon-Wiener, obtida após 50 
recombinações entre elementos amostrais e desvio padrão;      Curva ajustada 
pela função Michaelis-Menten ( y=(a/x)/(1+bx) );      Valor da diversidade de 
Shannon-Wiener calculado quando o número de elementos amostrais tende ao 
infinito;  Ponto de Calleja calculado na relação 1:5x10-5. 
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Abstract 

 
The hard bottom marine benthic communities ecological sampling, often, are drawn to 
produce interpretable data on the biota distribution. To provide an adequate statistical 
treatment, a great number of sampling elements must be taken. To fill this requisition a 
fast and simple methodology is required. This work has the aim to evaluate the relative 
precision of three variations (20, 50 and 100 points) of random points technique applied 
to analyze images for benthic marine communities. Statistical differences between the 
percent cover values of the different technique, was performed by correspondence 
analysis (CA) and the values obtained for the two major axes of variability, were tested 
by ANOVA. Data presented here demonstrate that Manual Segmentation technique 
spends 12 and 7,5 higher time to image analyzing than 50 and 100 random points 
technique. Statistical tests had not presented quantitative and qualitative differences 
comparing 50 and 100 random points to Manual Segmentation. It is possible to 
conclude here that the 50 or more points to analyze images of marine benthic 
communities supplies qualitative and quantitative precise data in the case of the studied 
community. 
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Resumo 
 
As amostragens ecológicas de comunidades marinhas bentônicas de substrato 
consolidado, freqüentemente, são desenhadas para produzir dados interpretáveis sobre 
distribuição da biota. Para permitir tratamento estatístico adequado, um grande número 
de elementos amostrais precisa ser obtido. Atingir esse número requer uma metodologia 
rápida e simples. Este trabalho tem como foco avaliar a precisão relativa de três 
variações (20, 50 e 100 pontos) das técnicas de pontos aleatórios aplicada à análise de 
imagens para comunidades marinhas bentônicas. Diferenças estatísticas entre valores de 
porcentagem de cobertura das diferentes técnicas foram verificadas por análise de 
correspondência (CA) e os valores obtidos para os dois eixos de maior variabilidade, 
foram testados por ANOVA. Os dados apresentados aqui demonstram que a técnica de 
Segmentação Manual despende 12 e 7,5 vezes mais tempo na análise de imagens que as 
técnicas de 50 e 100 pontos aleatórios. Os testes estatísticos não demonstraram 
diferenças quantitativa e qualitativa comparando 50 e 100 pontos aleatórios à 
Segmentação Manual. É possível concluir aqui que 50 ou mais pontos para análise de 
comunidades marinhas bentônicas fornecem dados qualitativos e quantitativos precisos. 
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Introdução 
 
A amostragem ecológica de comunidades marinhas bentônicas de substrato consolidado 

na maioria das vezes é desenhada para produzir dados interpretáveis sobre a distribuição 

da biota e os padrões que essas formam dentro de habitats definidos. (Murray et al., 

2006).  

Para proporcionar um tratamento estatístico adequado a tais conclusões, um grande 

número de elementos amostrais deve ser obtido. Atingir esse número requer uma 

metodologia rápida e simples (Littler & Littler, 1985). 

Diversos autores (ex. Dodge et al., 1982; Foster et al., 1991;. Meese & Tomich, 1992 e 

Moysés et al., 2007) reconhecem que o método que possui tais características é o de 

amostragem fotográfica.  

O uso de elementos amostrais fotográficos no estudo de comunidades marinhas 

bentônicas já é observado em Lundälv (1971). E, na década de 80 já era o exigido pelo 

U. S. Departament of the Interior (Departamento Norte Americano do Interior) na 

contratação de monitoramentos (Littler & Littler, 1985). 

Após serem obtidas no campo, as fotografias devem ser analisadas para que delas sejam 

extraídos os dados quantitativos da comunidade em estudo. Diversas técnicas de análise 

podem ser encontradas na literatura. 

Lündalv (1971) utilizou uma lupa para analisar transparências contendo as imagens 

obtidas no campo. Essas transparências foram subdividas e as subáreas preenchidas por 

cada organismo foram contadas para inferência do recobrimento percentual. Com 

pequenas alterações, essa técnica também foi utilizada por Dodge et al. (1982). 
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Foster et al. (1991) obtiveram suas imagens em slides, os quais foram projetados em 

anteparos contendo 100 pontos uniformemente espaçados. A ocorrência de cada táxon 

sobrepondo um ponto foi anotada e o seu recobrimento percentual inferido. 

Bohnsack (1979) comparou essas duas técnicas e concluiu que as imagens analisadas 

diretamente na lupa possuem uma resolução maior que a imagem projetada em 

anteparo. Além disso, essa análise não exige uma sala com iluminação preparada para 

projeção de imagens, o posicionamento de subdivisões e os equipamentos requeridos 

são mais simples. 

A partir da década de 90, o desenvolvimento dos equipamentos fotográficos digitais e 

dos programas de computador para tratamento de imagens favoreceu o avanço das 

técnicas de análise de imagens obtidas no campo. 

Uma dessas técnicas é a segmentação de cores que consiste na seleção de diferentes 

regiões da imagem. As três maneiras mais conhecidas de promovê-la em estudo de 

comunidades marinhas bentônicas são: Segmentação Automática, Interativa e Manual 

(Bernhardt & Griffing, 2001; Pech et al., 2004). 

A Segmentação Automática é feita a partir de uma variação de valores de cores. Toda 

região da imagem contida nessa variação é analisada como pertencente a um segmento, 

e, conseqüentemente, à mesma unidade operacional. A Segmentação Interativa 

considera que uma unidade operacional pode possuir diferentes variações de cores em 

na mesma imagem. Já a Segmentação Manual necessita que as partes da imagem 

pertencentes a mesma unidade operacional sejam contornadas manualmente pelo 

pesquisador e separadas em segmentos para posterior análise. 

Meese & Tomich (1992), auxiliados por uma mesa digitalizadora, utilizaram a 

Segmentação Manual para contornar cada espécie e a partir da relação entre os pixels 
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contidos no contorno e o total de pixels da imagem puderam inferir o recobrimento 

percentual da mesma.  

Ghilardi (2007) e Pereira (2007) basearam-se na técnica de Segmentação Manual para 

quantificar os povoamentos encontrados nas imagens. Essa unidade operacional é 

definida como unidade da paisagem visualmente distinguível e foi proposta por Berchez 

et al. (2005). Ghilardi (2007) e Pereira (2007) observaram que o uso dessa técnica para 

quantificar povoamentos consome muito tempo em laboratório que dificulta a análise de 

um número elevado de imagens. Isso contrapõe o principal objetivo do uso dos 

povoamentos: descrição de grandes áreas. 

Bernhardt & Griffing (2001) compararam os resultados obtidos pelas diferentes análises 

de segmentação em uma comunidade de infralitoral do Golfo do México, concluindo 

que a Segmentação Automática subestima organismos encontrados em porções 

sombreadas da imagem e que, tanto a Segmentação Automática como a Segmentação 

Interativa superestimam os organismos das porções super-expostas (mais claras), sendo 

o uso dessas técnicas limitado a ambientes com pequena complexidade de formas e 

rugosidades. Ainda segundo os mesmos autores, a Segmentação Manual consome muito 

tempo e, por ser depende do contorno do pesquisador, é potencialmente mais subjetiva. 

A subjetividade potencial da Segmentação Manual, assim como das técnicas de 

estimativa visual do recobrimento em campo, é muitas vezes a justificativa dada para o 

uso da técnica de pontos aleatórios (Sabino & Villaça, 1999). 

Entretanto, Pereira Filho et al. (2008) compararam imagens analisadas por Segmentação 

Manual por diferentes pesquisadores e concluíram que, ao contrário do sugerido por 

Bernhardt & Griffing (2001), essa técnica é precisa. 
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Macedo et al. (2006) utilizaram o programa de computador CPCe (Coral Point Count, 

versão 3.1) para gerar pontos aleatórios na imagem e inferir o recobrimento percentual, 

baseado no registro de ocorrências de cada organismo sob esses pontos. 

A acurácia de um método dificilmente pode ser testada, já que ela é entendida como a 

concordância dos valores obtidos por um método e os reais valores apresentados pela 

população estatística (Zar, 1996), que raramente são conhecidos. Entretanto, a partir de 

comunidades criadas em computadores e, por isso, com seus valores reais de 

recobrimento conhecidos, Dethier et al. (1993) avaliaram a acurácia dos métodos de 

obtenção do recobrimento em campo por estimativa visual e por intersecção de pontos, 

elegendo o primeiro como o mais acurado. 

Baseado na precisão da técnica de Segmentação Manual de imagens para estudos de 

comunidades bentônicas observada por Pereira Filho et al. (2008), o propósito deste 

trabalho é avaliar a precisão relativa de três variações (20, 50 e 100 pontos) da técnica 

de pontos aleatórios para análise de imagens em estudos de comunidades marinhas 

bentônicas. 

 

Material e Métodos 

A técnica de Segmentação Manual foi utilizada para analisar 15 imagens digitais (5 

Mega Pixels) que foram obtidas (Câmera Sony Cyber-shot W5 acondicionada em caixa 

estanque própria) na região do médio-litoral da Ilha do Francês (20º55’S e 40º45’W) - 

sul do Estado do Espírito Santo, durante o mês de julho de 2005. 

Cada componente da heterogeneidade da paisagem caracterizado por uma ou poucas 

espécies estruturantes (micro-heterogeneidade) e visualmente distinguível, denominado 

povoamento (Berchez et al., 2005), constituiu a unidade operacional deste estudo. 
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Para aplicação da Segmentação Manual, o contorno de cada unidade foi obtido com 

auxílio de uma mesa digitalizadora e o programa computacional Adobe Photoshop 

(versão 7.0). O número de pixels contidos em cada contorno foi obtido pelo programa 

UTSHSCA Image Tool (versão 3.00). O recobrimento percentual de cada unidade foi 

obtido a partir da fórmula: 

 

 

Onde, Ri: o Recobrimento percentual do povoamento “i”; 

Ni: número de pixels ocupados pelo povoamento “i” na imagem; e 

Nt: número total de pixels da imagem. 

Além da técnica de Segmentação Manual, as 15 imagens também foram analisadas por 

três variações da técnica de pontos aleatórios (20, 50 e 100 pontos). Para essas análises 

utilizou-se o programa de computador CPCe (Coral Point Count, versão 3.1). Esse 

programa gera aleatoriamente o número de pontos determinado pelo pesquisador que, 

então, identifica a unidade sobreposta a cada ponto e calcula o percentual de cobertura 

da mesma. 

Para detectar diferenças entre a Riqueza obtida por cada analise, realizou-se uma análise 

de variância (ANOVA) unifatorial, seguida quando necessário pelo teste a posteriori de 

Tukey. Quantitativamente, foram comparados os valores de recobrimento percentual e 

tempo médio consumido em cada análise. 

Para testar a hipótese de diferenças estatísticas entre os valores de recobrimento 

percentual, realizou-se uma análise de correspondência (CA), auxiliada pelo programa 

MVSP (versão 3.1). Os valores dos eixos I e II obtidos em cada análise foram 

comparados por ANOVA unifatorial, utilizando o programa SPSS (versão13.0). 

Ri(%) =  Ni  x 100 

              Nt 
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Resultados 

O tempo médio consumido pela técnica de Segmentação Manual foi de 60 minutos por 

imagem, 7,5 vezes maior que o tempo médio consumido pela análise de 100 pontos, 12 

vezes o consumido pela de 50 pontos e 20 vezes a de 20 pontos, que consumiram 

respectivamente 8, 5 e 3 minutos por imagem. 

O método de Segmentação Manual permitiu a observação de 20 povoamentos, enquanto 

os métodos de 20, 50 e 100 pontos aleatórios detectaram 16, 17 e 19 povoamentos 

respectivamente (Tabela 5.1). 

O Tapete de Arthrocardia foi observado apenas pela técnica de Segmentação Manual. 

Os povoamentos Crosta de Codium e Banco de Sargassum foram detectados nas 

análises de Segmentação Manual e 100 pontos aleatórios. A análise da imagem baseada 

em 20 pontos aleatórios não permitiu a observação do Banco de Brachidontes.  

A análise de variância entre os valores de Riqueza, obtidos em cada uma das 15 

imagens, revelou diferenças estatísticas entre as técnicas testadas (P = 0,008). O teste a 

posteriori de Tukey revelou diferenças estatísticas apenas entre as técnicas de 

Segmentação Manual e 20 pontos aleatórios (P = 0,006) (Figura 5.1). 

Quantitativamente, o povoamento que apresentou o maior recobrimento percentual 

médio (superior a 20% em todas as análises) foi o Banco de Perna, seguido por Tapete 

de Jania e Amphiroa, Banco de Dictyota, Tapete de Centroceras e Ceramium e Crosta 

de Corallinaceae, com recobrimentos médios variando entre 10 e 15% dependendo da 

técnica. Os demais povoamentos apresentaram recobrimento percentual médio inferior a 

10% (Figura 5.2). 
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Tabela 5.1: Presença dos povoamentos (+) em cada técnica de análise de imagens 

utilizada. 

Técnica de análise de imagens 

Povoamentos 
Segmentação 

Manual 20 pontos 50 pontos 100 pontos 

Banco de Anadyomene + + + + 

Banco de Ballanus + + + + 

Banco de Brachidontes +  + + 

Banco de Chaetomorpha + + + + 

Banco de Chnoospora + + + + 

Banco de Chthamalus + + + + 

Banco de Colpomenia + + + + 

Banco de Dictyota + + + + 

Banco de Perna + + + + 

Banco de Sargassum +   + 

Banco de Ulva + + + + 

Crosta de Codium +   + 

Crosta de Corallinaceae + + + + 

Tapete de Arthrocardia +    

Tapete de Bryopsis + + + + 

Tapete de Ceramium e Centroceras + + + + 

Tapete de Ectocarpus + + + + 

Tapete de Hypnea + + + + 

Tapete de Jania e Amphiroa + + + + 

Colônia de Zoanthus + + + + 

Riqueza de Povoamentos 20 16 17 19 
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A comparação quantitativa baseou-se nos valores encontrados para os eixos I e II 

resultantes da Análise de Correspondência. Esses valores corresponderam juntos a 

42,7% da variabilidade dos dados. Quando comparados por ANOVA não foram 

encontradas diferenças estatísticas entre as quatro análises em nenhum dos dois eixos (P 

= 0.99 e P = 0,98; respectivamente para os Eixos I e II). 

 

Figura 5.1: Riqueza média e intervalos de confiança (95%) obtidos cada uma das 
quatro técnicas de análise de imagens no estudo de comunidades marinhas bentônicas (n 
= 15). Diferentes letras representam diferenças estatísticas observadas no teste a 

posteriori de Tukey. 
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 Figura 5.2: Recobrimentos percentuais médios obtidos para os principais 
povoamentos por cada uma das técnicas de análise (n = 15). 
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Discussão 

Os dados apresentados aqui demonstram que a técnica de Segmentação Manual de 

imagens consome elevado tempo em laboratório (60 minutos por imagem). Meese & 

Tomich (1992) já haviam reconhecido essa desvantagem da técnica. Porém, esses 

autores a compararam com técnicas de obtenção de dados em campo e, por isso, 

concluíram que o baixo tempo consumido no campo compensava o tempo necessário 

em laboratório. 

Pech et al. (2004) também consideraram a técnica de Segmentação Manual como a mais 

lenta em laboratório quando comparada com as técnicas de Segmentação Automática e 

Segmentação Interativa. Porém reconheceram essas últimas como limitadas a ambientes 

de baixa complexidade de formas e rugosidades. 

As variações da técnica de pontos aleatórios se mostraram muito mais rápidas em 

laboratório que a Segmentação Manual. O tempo médio consumido para análise das 

imagens a partir de 50 e 100 pontos (5 e 8 minutos respectivamente) foi ligeiramente 

inferior ao obtido por Macedo et al. (2006) para essas mesmas variações (6 e 12 

minutos). 

O ligeiro incremento de tempo observado por Macedo et al. (2006) pode ser atribuído 

ao uso de espécies como unidade operacional. Entretanto, esses mesmos autores 

descrevem a dificuldade de identificação das espécies nas imagens. Essa dificuldade é 

reconhecida por outros autores (Lündalv, 1971; Foster et al., 1991 e Meese & Tomich, 

1992) como uma fonte potencial de erros, tornando-se uma desvantagem do método. 

Os povoamentos propostos por Berchez et al. (2005) são conceitualmente unidades 

visualmente distinguíveis da paisagem. Por isso, não foram encontradas dificuldades em 
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reconhecê-los nas imagens em nenhuma das técnicas utilizadas, além de permitir um 

pequeno decréscimo no tempo consumido para as análises. 

A técnica de 20 pontos aleatórios apresentou o menor tempo médio consumido. 

Entretanto, os dados de Riqueza demonstram que essa técnica possui baixa 

sensibilidade aos povoamentos raros (recobrimento médio inferior a 0,6%), no entanto, 

todos povoamentos que apresentaram recobrimento médio superior a 0,6% foram 

detectados nas quatro análises. Sabino & Villaça (1999), usando espécies como unidade 

operacional, também encontraram diferenças significativas entre as Riquezas obtidas 

pelas técnicas de 10, 30 e 50 pontos aleatórios, reconhecendo a baixa sensibilidade das 

variações de 10 e 30 pontos a espécies raras. 

Testar a acurácia de um método consiste em uma difícil tarefa, uma vez que raramente é 

possível obter os reais valores da comunidade amostrada. Entretanto, a partir de 

comunidades hipotéticas criadas em computador Dethier et al (1993) avaliaram 

diferentes técnicas de obtenção do recobrimento no campo e concluíram que por serem 

muito influenciadas (as vezes super-estimando, outras sub-estimando) pelas espécies 

raras, são menos acuradas que a Estimativa Visual. 

O principal argumento a favor do uso da técnica de pontos aleatórios é ser, 

potencialmente, menos subjetiva (Foster et al., 1991; Sabino & Villaça, 1999, Macedo 

et al., 2006 e Moysés et al. 2007). Porém, além da observação de Dethier et al. (1993) 

para Estimativa Visual realizada no campo, Pereira Filho et al. (2008) compararam a 

técnica de Segmentação Manual realizada por diferentes pesquisadores e concluíram 

que essa é uma técnica precisa, portanto pouco subjetiva. 

Os resultados encontrados por esses autores permitiram que os dados obtidos por 

Segmentação Manual fossem tomados como base para o testar a precisão das variações 
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(20, 50 e 100 pontos) da técnica de pontos aleatórios em busca de uma técnica mais 

rápida e precisa. 

A comparação por entre os recobrimentos percentuais, a partir dos valores dos eixos I e 

II obtidos por analise de correspondência, mostra que as três variações (20, 50 e 100 

pontos) não apresentam diferenças estatísticas entre os resultados quantitativos 

fornecidos por elas. Sabino & Villaça (1999) também não detectaram diferenças no 

recobrimento obtido diretamente no campo pelas técnicas de estimativa visual 

(elementos amostrais de diferentes tamanhos) e variações (10, 30 e 50) da técnica de 

pontos aleatórios. 

A escolha da técnica de análise das imagens, assim como toda escolha de método, deve 

sempre depender dos objetivos do estudo (Dethier et al., 1993; Sabino & Villaça, 1999; 

Bernhardt & Griffing, 2001). Para obtenção do recobrimento percentual as três 

variações da técnica de pontos utilizadas aqui se mostraram precisas, não diferindo 

estatisticamente da técnica de Segmentação Manual. Porém, qualitativamente, a 

diferença observada foi atribuída à técnica de 20 pontos. 

O pequeno decréscimo de tempo proporcionado pela técnica de 20 pontos não 

compensa a perda da sensibilidade a povoamentos raros. As técnicas de 50 e 100 pontos 

não apresentaram diferenças estatísticas qualitativas e nem quantitativas. Porém, o uso 

da técnica de 50 pontos permite uma economia de 3 minutos por imagem. É importante 

ressaltar que as técnicas podem se comportar de maneira diferente em outras 

comunidades e, por isso, o conhecimento prévio da comunidade é fundamental na 

escolha. Conclui-se aqui que o uso de 50 pontos ou mais para analisar imagens de 

comunidades marinhas bentônicas nos fornece dados precisos quali e quantitativamente. 
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Foi apresentada neste trabalho a influência de duas linhas de pensamento no estudo das 

comunidades marinhas bentônicas de substrato consolidado no Brasil, principalmente de 

regiões entre-marés. Uma delas parte do princípio que as comunidades devem ser 

encaradas como unidades discretas com limites definidos e a outra propõe que as 

comunidades se sobrepõem parcialmente formando um gradiente contínuo de 

distribuição. 

A raiz de algumas discussões em ecologia bentônica está, provavelmente, na base 

teórica dessas diferentes escolas de pensamento que chegaram ao Brasil. Como 

exemplo, podemos citar a discussão sobre a melhor maneira de distribuir os elementos 

amostrais (Coimbra, 1998; e Ghilardi 2007). 

Respostas a problemas atuais como aproveitamento econômico de alguns organismos, 

alterações ambientais, fatores que influenciam na distribuição das comunidades e como 

essas se comportarão frente às mudanças globais só podem ser dadas a partir do 

conhecimento da dinâmica das comunidades (Villaça, 1990) e isso não pode esperar por 

um consenso sobre os conceitos teóricos. 

A necessidade de um arcabouço teórico que permitisse descrições rápidas pode ter 

influenciado o surgimento da ecologia de paisagens, que tem o seu foco voltado para a 

relação entre as unidades espaciais, ao contrário do foco entre relações dentro de uma 

unidade espacial relativamente homogênea (Metzger, 2001). 

Influenciados pelas idéias da Ecologia de Paisagens, Berchez et al. (2005) sugeriram 

que as comunidades marinhas de substrato consolidado sejam descritas em função de 

unidades visualmente homogêneas chamadas de povoamentos. 

Os povoamentos foram usados neste trabalho para descrever as comunidades marinhas 

bentônicas de médio-litoral da Ilha do Francês, sul do ES. Anteriormente, Ghilardi 
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(2007) e Pereira (2007) utilizaram esses mesmos povoamentos para descrever as 

comunidades de trechos da Enseada das Palmas, Parque Estadual Ilha Anchieta (SP). 

Porém, pelo fato de, conceitualmente, representarem unidades visualmente distinguíveis 

da paisagem, a subjetividade dos povoamentos tem sido alvo de questionamento. 

Tendo como ponto de partida esse questionamento, o Capítulo 2 deste trabalho teve 

como objetivo testar a precisão do uso de povoamentos como unidades operacionais 

para descrever comunidades marinhas bentônicas. 

O termo precisão é entendido como o quão próximo são duas medidas de uma dada 

variável, partindo do principio que tenham sido tomadas nas mesmas condições. A 

precisão pode ser entendida com um erro intrínseco do método. Já o termo acurácia é 

descrito como a proximidade de uma medida ao real valor da variável e, mais uma vez, 

é uma característica intrínseca do método aplicado (Zar, 1996). 

Conhecer as características do método utilizado é essencial para que os dados 

resultantes dos mesmos sejam interpretados. A precisão de alguns métodos utilizados 

para o estudo de comunidades marinhas já foi testada e muitos desses testes apontaram 

o método fotográfico de obtenção dos dados como vantajoso em diversos aspectos 

(Meese & Tomich, 1992; Foster et al., 1991; Sabino & Villaça, 1999; Macedo et al., 

2006 entre outros). 

A acurácia dos métodos de descrição de comunidades bentônicas dificilmente pode ser 

testada, uma vez que os reais dados da população estatística nunca são conhecidos. O 

único trabalho sobre esse assunto é Dethier et al. (1993) que testou a acurácia de alguns 

métodos a partir de comunidades hipotéticas simuladas em computadores. 

A precisão do método proposto por Berchez et al. (2005), que concilia elementos 

amostrais fotográficos e o uso de unidades da paisagem, não havia sido testada. O 
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Capítulo 2 pretendeu verificar a interferência do pesquisador nos resultados obtidos a 

partir da abordagem quantitativa quando submetida a: I) diferentes pesquisadores e II) 

diferentes momentos de observações realizadas por um mesmo pesquisador. 

As observações realizadas revelaram diferenças entre as Riquezas encontradas. O 

primeiro pesquisador registrou Riqueza de 13 povoamentos na primeira observação e 15 

na segunda. Já os outros valores encontrados foram 13 e 19, respectivamente para o 

segundo e terceiro pesquisadores. Três povoamentos foram verificados em apenas uma 

das observações: Crosta de Mycale, Região de Substrato Inconsolidado e Tapete de 

Bryopsis. Entretanto, o recobrimento médio encontrado para esses foi sempre inferior a 

1,7%. 

A comparação quantitativa foi baseada nos valores encontrados para os eixos I, II, III e 

IV resultantes da Análise de Correspondência (CA). Esses valores corresponderam 

juntos a 42,8% da variabilidade dos dados. Quando comparados por análise de variância 

(ANOVA), não foram detectadas diferenças estatísticas entre os resultados obtidos 

pelos observadores em nenhum dos quatro eixos (P = 0.963; P = 0,975; P = 0.867; P = 

0.894 respectivamenteo para os Eixos I, II, III e IV). 

No Capítulo 2 foi possível concluir que o uso de povoamentos para quantificar 

comunidades marinhas bentônicas é pouco dependente do pesquisador. Essa 

característica permite seu uso em estudos de descrições de grandes áreas, onde a 

colaboração entre muitos pesquisadores é necessária. 

Uma vez testada a subjetividade dessas unidades operacionais, o Capítulo 3 lista e 

descreve os povoamentos existentes no médio-litoral da Ilha do Francês. Além disso, os 

utiliza para mapear essas comunidades. 
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Foram observados quarenta e um povoamentos, sendo a maior fração (36.6%) 

representada por aqueles que possuem organismos do Filo Rhodophyta como espécies 

dominantes; seguido pelos grupos Chlorophyta e Ochrophyta; ambos com 17.1% dos 

povoamentos.  

Os povoamentos cujas espécies dominantes pertencem ao grupo dos animais 

representaram 29,3%; com o Filo Cnidaria apresentando a maior fração de povoamentos 

(12,2%) e Porífera a menor (2,4%). 

A posição de todos os povoamentos é apresentada em um mapa integral das 

comunidades marinhas bentônicas de substrato consolidado do médio-litoral da Ilha do 

Francês. Esse mapa constitui um importante subsídio para ações de manejo dessa Ilha, 

bem como para outras pesquisas acerca dessas comunidades. 

Além do uso dos povoamentos como unidade operacional para o mapeamento, eles 

foram utilizados também para uma descrição quantitativa das comunidades presentes na 

Ilha do Francês. 

O Capítulo 4 teve como propósito descrever quantitativamente as comunidades 

marinhas bentônicas da região médio-litoral da Ilha do Francês a partir do uso dos 

povoamentos como unidade operacional, podendo constituir o ponto de partida para um 

acompanhamento em longo prazo dessas comunidades. 

A partir de uma amostragem realizada no mês de julho de 2005, foi elaborado um 

dendrograma relacionando todos os elementos amostrais (similaridade de Morisita-

Horn). Esse dendrograma revelou a existência de dois grandes grupos com similaridade 

inferior a 0,04. 

A observação dos povoamentos dominantes nos elementos constituintes de cada um dos 

grupos revela a existência de dois estratos diferentes, um dominado pelos povoamentos 
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Banco de Chthamalus e Banco de Brachidontes e outro dominado por povoamentos 

determinados por macroalgas bentônicas, em especial os Tapete de Centroceras e 

Ceramium, Tapete de Amphiroa e Jania e Banco de Dictyota. 

Com base nos resultados obtidos nesse dendrograma, quarenta elementos amostrais 

fotográficos foram obtidos em três áreas (1, 2 e 4, descritas no Capítulo 3) da ilha que 

apresentaram as principais variações não-biológicas (exposição aos ventos 

predominantes, exposição ao batimento de ondas, inclinação e a orientação). A 

estratégia de distribuição desses elementos foi aleatória, sendo 20 elementos obtidos em 

cada um dos seguintes estratos: Faixa de Cracas (que se encontra entre os limites 

superior e inferior de Chthamalus) e a Faixa de Algas (estendendo-se do limite inferior 

de Chthamalus até o nível 0,0 m da maré). 

Durante a análise da imagem, cada povoamento foi contornado pelo pesquisador, 

auxiliado por uma mesa digitalizadora, no programa computacional Adobe Photoshop 

(versão 7.0). O número de pixels contidos em cada contorno foi obtido pelo programa 

UTSHSCA Image Tool (versão 3.00). O recobrimento percentual foi obtido a partir da 

divisão do número de pixels ocupado por cada povoamento pelo número de pixels total 

da imagem. 

Dos 41 povoamentos observados durante o mapeamento da Ilha do Francês (Capítulo 

3), 33 foram observados nas Áreas 1, 2 e 4 durante a amostragem fotográfica para 

quantificação das comunidades (Capítulo 4). Isso corrobora a hipótese levantada a partir 

dos dados do Capítulo 3 de que as Áreas 1, 2 e 4 representam as maiores variabilidades 

da Ilha, já que cerca de 80% dos povoamentos existente nos 1750 m de perímetro da 

ilha são encontrados nos 240 m (13,7% do perímetro) amostrados dessas três áreas. 
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Na faixa de algas, tanto no verão quanto no inverno Tapete de Amphiroa e Jania foi o 

povoamento que apresentou os maiores recobrimentos percentuais médios na Área 1 

(39% e 66,2%, respectivamente). O Tapete de Ceramium e Centroceras ocorreu durante 

o verão com um recobrimento médio de 30%, mas não foi amostrado durante o inverno 

nessa mesma área. 

Na Área 2, os povoamentos Banco de Dictyota (27,8%) e Tapete de Centroceras e 

Ceramium (28,7%) obtiveram os maiores recobrimentos médios durante o verão, 

enquanto no inverno o maior recobrimento médio foi obtido pelo Tapete de Amphiroa e 

Jania (55%). 

O Banco de Perna, que não foi amostrado na Área 1, apresentou valores de 

recobrimento médio de 9,2% e 9,4% (verão e inverno, respectivamente) na Área 2. Na 

Área 4, esse povoamento foi o que apresentou maior recobrimento médio durante o 

verão (43,2%), ao passo que no inverno, o Banco de Dictyota obteve o recobrimento 

médio maior que Banco de Perna (29,4% e 24,8%, verão e inverno respectivamente). 

Na faixa de cracas, Banco de Chthamalus foi o povoamento que apresentou maior 

recobrimento percentual médio em todas as áreas. Nas Áreas 1 e 2, a média do 

recobrimento desse povoamento apresentou maiores valores durante o inverno (87,9% e 

64,6% respectivamente), enquanto na Área 4 no verão (80,7%). 

A região na qual a Ilha do Francês está inserida é largamente conhecida como detentora 

de alta Riqueza de organismos (Oliveira, 1969; Floeter & Soares-Gomes, 1999; Floeter 

& Gasparini, 2000; Guimarães, 2003). Entretanto, a comparação da Riqueza de 

povoamentos com outros autores não refletiu as observações já citadas sobre a Riqueza 

de espécies do sul do ES. Ghilardi (2007) e Pereira (2007) encontraram 30 e 69 
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povoamentos, respectivamente. Entretanto, as extensões amostradas por esses autores 

(250 e 750 m) foram menores que à da Ilha do Francês (1750 m). 

Duas hipóteses poderiam ser levantadas para explicar tal discordância. A primeira está 

ligada à estrutura dessa comunidade, onde a riqueza de espécies pode ser de fato maior 

na Ilha do Francês, com a dominância mais acentuada de poucas espécies. Essa hipótese 

baseia-se no fato dos povoamentos constituírem, por definição, unidades da paisagem 

visualmente distinguíveis dominados por uma ou poucas espécies e, portanto, sua 

amostragem não reflete obrigatoriamente a diversidade específica. 

A segunda hipótese estaria relacionada ao estado de conservação da Ilha do Francês, já 

que essa se localiza bem próxima à costa e é bastante utilizada por turistas, 

principalmente durante o verão. 

Além disso, é importante observar que aquelas autoras trabalharam na região do infra-

litoral, o que, por si só, pode explicar parte das diferenças em termos de diversidade.  

Espera-se que os Capítulos 3 e 4 juntos possam subsidiar acompanhamentos das 

condições das comunidades da Ilha do Francês, estudos de outros aspectos dessas 

comunidades e também o trabalho de órgãos ambientais.  

A principal dificuldade encontrada na quantificação dos povoamentos da Ilha do 

Francês foi a técnica utilizada para analisar as imagens. Contornar os povoamentos 

manualmente com auxílio da mesa digitalizadora demanda muito tempo e submete o 

pesquisador a uma postura exaustiva. 

Com o intuito de propor uma alternativa a essa dificuldade encontrada, foi proposto o 

Capítulo 5, que testa a precisão da técnica de pontos aleatórios para análise de imagens 

no estudo de comunidades marinhas bentônicas. 
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A técnica de Segmentação Manual foi utilizada para analisar 15 imagens digitais que 

foram obtidas no médio-litoral da Ilha do Francês durante o mês de julho de 2005. 

Além da técnica de Segmentação Manual, as 15 imagens também foram analisadas por 

três variações da técnica de Pontos Aleatórios (20, 50 e 100 pontos). Para essas análises 

utilizou-se o programa de computador CPCe (Coral Point Count, versão 3.1). Esse 

programa gera aleatoriamente o número de pontos determinado pelo pesquisador que, 

então, identifica a unidade sobreposta a cada ponto e calcula o percentual de cobertura 

da mesma. 

O teste da hipótese de diferenças estatísticas entre os valores de recobrimento 

percentual, baseou-se em uma análise de correspondência. Os valores dos eixos I e II 

obtidos em cada análise foram comparados por ANOVA unifatorial. 

O tempo médio consumido pela técnica de Segmentação Manual foi de 60 minutos por 

imagem, 7,5 vezes maior que o tempo médio consumido pela análise de 100 pontos, 12 

vezes o consumido pela de 50 pontos e 20 vezes a de 20 pontos. 

A comparação quantitativa baseou-se nos valores encontrados para os eixos I e II 

resultantes da Análise de Correspondência. A comparação por ANOVA não detectou 

diferenças estatísticas entre as quatro análises em nenhum dos dois eixos (P = 0.99 e P = 

0,98; respectivamente para os Eixos I e II). 

As técnicas de 50 e 100 pontos não apresentaram diferenças estatísticas qualitativas e 

nem quantitativas. Porém, o uso da técnica de 50 pontos permite uma economia de 3 

minutos por imagem. É importante ressaltar que as técnicas podem se comportar de 

maneira diferente em outras comunidades e, por isso, o conhecimento prévio da 

comunidade é fundamental na escolha. O Capítulo 5 sugere o uso de 50 pontos ou mais 
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para analisar imagens de comunidades marinhas bentônicas nos fornece dados precisos 

quali e quantitativamente. 

Os Capítulos 2 e 5 juntos trazem uma importante contribuição ao método de descrição 

de comunidades marinhas bentônicas a partir de unidades da paisagem. Enquanto o 

Capítulo 2 é um teste da subjetividade dessa unidade operacional, o Capítulo 5 

apresenta e testa uma proposta para que técnicas mais rápidas de análise das imagens 

sejam utilizadas. O uso de técnicas mais rápidas para analise de imagens de 

comunidades vai de encontro a uma das necessidades do uso dos povoamentos como 

unidade operacional descrito por Berchez et al. (2005) que é a possibilidade de 

descrições mais rápidas das comunidades. 

Ghilardi (2007) e Pereira (2007) já haviam concluído que o uso dos povoamentos 

descrito para descrição de comunidades marinhas bentônicas de substrato consolidado é 

vantajoso. Porém, é importante reconhecer que existem ainda algumas deficiências, 

principalmente na metodologia de mapeamento. 

Uma importante necessidade é a interação com pesquisadores e profissionais com 

conhecimento em elaboração de mapas. Essa interação possibilitaria a elaboração de 

uma metodologia de mapeamento mais rápida e precisa. Uma possibilidade seria a 

utilização de ferramentas mais avançadas como a utilização de imagens de satélites. 

Sugere-se aqui que mais esforços sejam despendidos nesse sentido. 

Este trabalho, além de demonstrar que o uso dos povoamentos é preciso, descreve as 

comunidades do médio-litoral da Ilha do Francês qualitativamente e quantitativamente. 

Essa descrição poderá, a partir de agora, constituir o ponto de partida para o 

monitoramento e o gerenciamento desse ambiente frente ao crescimento econômico 
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esperado nos próximos anos para a região. O mapeamento dessas comunidades pode, 

ainda, subsidiar outros aspectos de pesquisa como, por exemplo, os experimentais. 

Entretanto, é fundamental ainda o estudo do infralitoral do local, que é constituído nas 

partes mais rasas, por uma porção rochosa, seguida por bancos de rodolitos, tipo de 

comunidade muito pouco conhecida e bastante diferente da já amostrada. A inclusão 

desses dados complementará e poderá alterar as conclusões que obtivemos neste 

trabalho acerca da diversidade e dos grupos dominantes, permitindo uma visão global 

das comunidades bentônicas da Ilha do Francês. 
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