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RESUMO 
 

Os recifes de corais estão entre os ecossistemas de maior biodiversidade e produtividade 

do planeta. Sendo altamente vulneráveis a distúrbios antrópicos, vem sofrendo nos 

últimos tempos, um processo de degradação acelerado pelos efeitos sinergéticos das 

atividades humanas. Para minimizar estes efeitos recomenda-se a criação de Áreas 

Marinhas Protegidas (AMPs), que são reconhecidas pela eficiência para a conservação e 

uso sustentável da biodiversidade marinha. Tendo em vista a importância dos recifes de 

coral como principais áreas para o desenvolvimento da biodiversidade marinha e de sua 

importância socioeconômica, as comunidades das espécies de peixes que nelas vivem, 

como sua relação com fatores ambientais, precisam ser conhecidas anteriormente a sua 

exploração e conservação. Um estudo abordando a biodiversidade e características 

ambientais são decisivos para a elaboração bem fundamentada de programas de 

conservação, permitindo visualizar áreas mais sensíveis, através da descrição da 

composição, estrutura e dos padrões de variações das comunidades de organismos 

marinhos. Desta forma, o presente proposta objetiva determinar, a partir de modelos 

ambientais, as áreas prioritárias para a conservação ao longo da costa capixaba no que 

tange as espécies de peixes recifais de interesse econômico, tanto espécies alvo da pesca 

quanto espécies capturadas para atender ao crescente mercado de aquariofilia. Os dados 

serão coletados serão coletados através da metodologia do censo visual subaquático e 

videotransectos. As informações geradas como fruto desta proposta de pesquisa 

resultarão em informações cruciais para as medidas de ordenamento e gestão dos 

ecossistemas marinhos e comunidade de peixes alvo da pesca. Além do mapeamento e 

caracterização de novas áreas do litoral capixaba ainda pouco estudas. 
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INTRODUÇÃO  
 

Os ambientes recifais são ecossistemas marinhos que abrigam uma grande 

diversidade de corais, algas calcárias (Luckhurst e Luckhurst, 1978), pradeiras de 

gramíneas, bancos de gorgônias (Jenkins e Wheatley, 1998, Holbrook et al., 1990) e 

substratos consolidados (García-Charton e Pérez-Ruzafa, 2001; Claudet et al., 2011)  

que formam um imenso conjunto de microhabitats que podem ser estruturalmente 

complexos e contribuem para um aumento, de forma permanente ou temporária, de uma 

grande gama de espécies de peixes (Carvalho-Filho et al., 2005; Hostim-Silva, et al., 

2005; Hackradt et al., 2009). 

A complexidade da arquitetura do recife (i.e., topologia, buracos, gretas e 

fendas) é considerada como uma das características fundamentais que determinam a 

estrutura e diversidade da assembleia de peixes em habitats recifais (e.g., García-

Charton e Pérez-Ruzafa, 2001; Angel e Ojeda, 2001; Gratwicke e Speight, 2005, 

Hackradt et al., 2011). Inclusive sendo fator preponderante à disponibilidade de 

alimento na estruturação de assembleias de peixes (Hixon and Beets, 1989; Beukers and 

Jones, 1997; Krohling et al., 2006). 

Devido a sua diversidade os recifes tem grande importância ecológica (Reaka-

Kudla, 1997), econômica e social, por servir como fonte de alimento e emprego para 

milhões de pessoas (Russ, 1991; Russ & Alcala, 1999). Na mesma medida em que os 

ambientes recifais são reconhecidos por sua importância, também são conhecidos pela 

sua vulnerabilidade à diversos distúrbios antrópicos (Knox, 2000, McLachlan & Brown 

2006) e vem sendo degradados de forma acelerada pela ação sinergética das atividades 

humanas (Nyström et al., 2000, Pandolfi et al., 2003, Belwood et al., 2004). A pesca 

desenfreada e a coleta de espécies para a aquariofilia afetam de forma significativa 

diferentes espécies e acabam por desestruturar estas comunidades (Costa et al .,2003; 

Gasparini et al .,2005; Ferreira et al .,2006; MMA,2015). 

Uma das formas de minimizar o impacto sobre os ecossistemas recifais é a 

criação de Áreas Marinhas Protegidas (AMPs), mundialmente reconhecidas como um 

mecanismo eficiente para a conservação da biodiversidade marinha. Sabe-se atualmente 

que as AMPs promovem um aumento médio da densidade dos peixes (Halpern, 2003; 

García-Charton et al. 2008; Harmelin-Vivien et al. 2008). Também se observa um 

incremento no tamanho médio dos organismos (García-Charton et al. 2008; Hackradt et 



al. 2014). e na diversidade , servindo de manutenção e restauração de estoques marinhos 

que já se encontram sobreexplotados (Gracía-Charton et al., 2008). Além do mais, são 

capazes de exportar biomassa de espécies comerciais para as áreas de pesca adjacentes 

(Harmelin-Vivien et al. 2008; Hackradt et al. 2014). 

Porém, determinar áreas para implantação de áreas marinhas protegidas não é 

uma tarefa fácil. Os critérios para criação de AMPs são essencialmente características 

físicas e biológicas de um local que podem candidatá-lo para a proteção. A IUCN 

determina alguns critérios como, a naturalidade do local; a importância econômica, 

social e científica; sua significância no contexto nacional ou internacional; sua 

viabilidade e dualidade ou replicação  

Nesta proposta buscamos responder como a arquitetura do habitat afeta o 

desenho de AMPs e determinar as características do habitat que mais afetam a 

diversidade de espécies de peixes recifais, considerando a hipótese que recifes de maior 

complexidade arquitetônica apresentam maior diversidade de espécies de peixes recifais 

e, portanto são áreas prioritárias para criação de AMPs na costa do Espirito Santo. 

 

OBJETIVOS  
 

Objetivo geral  
 

 Modelar os padrões de ocorrência, distribuição, diversidade e abundância das 

espécies de peixes recifais em função da estrutura do habitat e ao longo de um gradiente 

latitudinal na costa capixaba, indicando os locais prioritários para a conservação, 

produzindo assim, subsídios para a gestão ecossistêmica desta região. 

 

Objetivos específicos 
 

 

 Descrever e caracterizar as assembleias de peixes ao longo de um gradiente 

latitudinal na costa do ES; 

 Caracterizar a arquitetura do habitat recifal (topografia do substrato, 

complexidade e heterogeneidade) ao longo do gradiente latitudinal da costa do 

ES; 

 Gerar mapas de ocorrência e abundância de espécies de peixes recifais ao longo 

da costa capixaba; 

 Relacionar o efeito da arquitetura do habitat sobre a estrutura da assembleia de 

peixes recifais; 



 Modelar o efeito da arquitetura do habitat sobre as espécies de peixes recifais; 

 Gerar mapas topográficos temáticos (por grupo avaliado) de cada área 

amostrada; 

 Determinar com base em modelos gerados as áreas prioritárias para a 

conservação, onde deveriam ser instaladas AMPs; 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a importância dos recifes de coral como prestador de bens e 

serviços ambientais (Worm et al. 2006) e da sua importância socioeconômica, as 

comunidades das espécies de peixes que vivem nessas áreas e sua relação com fatores 

ambientais, precisam ser conhecidas anteriormente a sua exploração e conservação 

(Jennings & Kaiser, 1998). A escassez de informações dos organismos explorados numa 

dada área, como taxa de recrutamento, mortalidade ou crescimento, implica desenhos de 

reservas marinhas pouco ou nada eficientes (Jones et al., 1993, Polunin 2002, Russ 

2002, Willis et al., 2003a, Edgar et al., 2005, Russ & Alcala 1996, 2004, McClanahan 

2000, Jennings 2001). 

As informações geradas como fruto desta proposta de pesquisa resultarão, na 

aplicação direta, de informações cruciais para as medidas de ordenamento e gestão dos 

ecossistemas marinhos e espécies de peixes alvo da pesca. Além do mapeamento e 

caracterização de novas áreas do litoral capixaba ainda pouco estudas, a potencialidade 

de geração de informações precisas sobre as áreas prioritárias para conservação, podem 

gerar importantes impactos científicos (publicações em revistas de alto impacto), 

econômicos (gerenciamento espacial marinho) e sociais (importância dpara as 

comunidades de pescadores). 

Além disso, estes resultados poderão ser utilizados como base comparativa para 

estudos posteriores. A necessidade destes estudos torna-se mais evidente se levarmos 

em consideração acidentes ambientais como o de Mariana e os potenciais impactos que 

o crescente desenvolvimento emitente no estado do Espirito Santo. Muitos destes 

impactos estão relacionados à exploração de hidrocarbonetos, extração mineral marinha 

e o licenciamento de novos portos.  

Os produtos e publicações serão disponibilizados aos órgãos gestores como 

prefeituras, o IEMA e o ICMBio, a fim de serem utilizados como subsídio base dos 

processos de licenciamento de futuros empreendimentos. Estes produtos também serão 



disponibilizados para ONGs, fóruns e grupos ambientalistas, a fim de serem utilizados 

para a elaboração de projetos e propostas de conservação. 

 

 

METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Área de estudo  

 

 A área de estudo inclui todo o litoral capixaba, desde Conceição da Barra, ao 

norte do Espírito Santo, até o município de Marataízes ao sul. O substrato desta região é 

dominado por grandes recifes de algas calcárias, com extensa e abundante cobertura de 

corais, além da presença de extensos bancos de rodolitos. A plataforma continental dos 

Abrolhos é uma formação de origem vulcânica e conspícua do Atlântico Sul, originada 

pela intrusão de magma no momento de separação dos continentes e formação do 

assoalho oceânico. A complexa e descontínua feição do Banco dos Abrolhos, 

juntamente com a Cadeia de edifícios vulcânicos Vitória-Trindade, confere uma barreira 

física topográfica à passagem da Corrente do Brasil e induzem a formação de um 

elevado número de vórtices e meandros que incidem sobre a região, o que confere uma 

complexa e variável circulação ao longo da região. Esta complexidade oceanográfica 

adicionada à principal descarga fluvial da costa leste Brasileira, a Foz do Rio Doce (19º 

40´S – 39º 47´W), determinam um importante input de nutrientes na região 

determinando, assim, uma elevada produtividade marinha sobre a região Sul do banco 

dos Abrolhos. 

 

Desenho amostral  

 

 O litoral capixaba será dividido em 3 setores – sul, central e norte – nos quais 3 

campanhas de campo de 3 dias cada, serão realizadas durante dois anos de aostragens, 

totalizando 9 campanhas. Tais campanhas visam complementar os dados sobre a 

abundância e ocorrência de espécies recifais da costa do Espirito Santo, assim como 

caracterizar os ambientes nos quais estas espécies habitam. Em cada campanha, 3 zonas 

de amostragem serão avaliados, totalizando ao longo dos dois anos, 27 pontos de coleta 

de dados em cada setor. Em cada ponto amostral serão tomadas 6 unidades amostrais 



(transectos, videotransectos ou fotoquadrados, ver abaixo).  

 

Estrutura, distribuição e abundância das espécies recifais.  

A estrutura da assembleia (abundância e o tamanho) de peixes recifais será avaliada 

através de censos visuais subaquáticos. Em uma área amostral de 40m
2
 , correspondente 

a um transecto de 20m de comprimento por 2 m de largura, mergulhadores treinados 

irão identificar, mensurar e quantificar todos os indivíduos encontrados durante o trajeto 

de ida. No retorno, o mesmo mergulhador irá recolher dados sobre a arquitetura do 

habitat, estrutura, heterogeneidade e complexidade do .  

 Adicionalmente, visando caracterizar a cobertura bentônica local, um segundo 

mergulhador realizará 10 fotoquadrados por transecto, cuja localização e posição serão 

determinadas através de sorteio. Para localidades profundas (>30m), um veículo 

remotamente operado (ROV) será utilizado no lugar dos mergulhadores devido à 

segurança. O ROV realizará videotransectos a velocidade e distância do fundo 

constantes, a fim de permitir áreas amostrais similares e comparáveis a obtidas através 

do censo visual pelo mergulhador. Dois lasers serão fixados ao ROV, e serão utilizados 

para estabilizar a área amostral do videotransecto. Todas as localidades estudadas serão 

georreferenciadas para permitir a utilização de ferramentas geoestatisticas, visando a 

produção de mapas. 

Os dados da estrutura das assembleias de peixes nos habitats serão avaliados 

através dos índices de diversidade e abundância, além de análise de variância (ANOVA) 

com a finalidade de verificar se existem diferenças entre os fatores: Setor (fixo, 3 

níveis) e Zonas (aleatório, 6 níveis). Previamente as análises, a homogeneidade de 

variâncias será checada usando o teste de Cochran's. Na existência de diferenças 

significativas entre os níveis dos fatores avaliados, o teste Student– Newman–Keuls 

(SNK) será utilizado para identificar quais as médias que diferem entre si. 

Adicionalmente, os fotoquadrados serão avaliados através da alocação de 30 pontos 

aleatórios para a identificação das espécies bentônicas em cada transecto. A relação 

entre o habitat e a abundância das espécies de peixes e corais serão avaliadas através de 

modelos lineares generalizados. Os modelos serão testados utilizando a função identity 

e distribuição Gaussiana. Os modelos serão comparados usando Akaike's information 

criterion (AICc), e ranqueado pelos pesos Akaike e as diferenças AICc (ΔAICc). 

Mapeamento geoespacial 

Ferramentas geoespaciais serão utilizadas para descrever e explicar a distribuição dos 



habitats essenciais para espécies do ecossistema recifal (espécies de interesse comercial 

inclusive para aquariofilia). Variáveis ecogeográficas como tipo de fundo, batimetria, 

temperatura superficial da água, concentração de clorofila, etc., serão utilizadas como 

variáveis explicativas na ocorrência das espécies estudadas oriundas do censo visual e 

video transectos. Os dados de tipo de fundo e batimetria serão disponibilizados pelo 

laboratório de Oceanografia geológica da UFES a partir de uma cartografia existente 

para a costa do ES. Dados complementares sobre a bionomia do fundo serão levantados 

com base nos foto-quadrados e video-transectos e incorporados aos mapas. Médias 

mensais de temperatura e concentração de clorofila a serão obtidas através da análise 

temporal de imagens de satélite com 1km de resolução, e interpoladas as demais 

variáveis. 

 

Relações com o habitat 

 Modelos ENFA (Ecological Niche Factor Analysis) serão utilizados para estimar 

a distância de cada pixel das variáveis ecográficas ao habitat ótimo de ocorrência das 

espécies estudadas. Isso resultará em um Índice de Adequabilidade de habitat (HSI, 

Habitat suitability Index) ou seja, a probabilidade de encontrar um ponto menos 

adequado (longe do habitat ótimo) na área de estudo. Todos os cálculos serão realizados 

com o pacote adehabitat (R project). Os HSMs produzem diferentes projeções para um 

banco de dados (Araújo & New 2007). Para entender os limites será utilizado o método 

de peso consensual médio (WAC - Weighted Average Consensus) (Marmion et al. 

2009, Thuiller et al. 2009). Utilizaremos as projeções dos parâmetros do habitat para os 

próximos 50 anos e iremos projetar a distribuição das espécies em função do estado do 

habitat tendo como premissas as condições biológicas das espécies (Thuiller et al., 

2009). Estes HSM serão implementados utilizando as rotinas em R (R Development 

Core Team, 2008), à saber: (1) modelos lineares generalizados (GLM), (2) modelos 

aditivos generalizados (GAM), (3) análises de classificação em árvores (CTA), (4) 

Random Forest (RF), (5) Boosted Regression Trees (BRT), (6) MixtureDiscriminant 

Analysis (MDA), (7) Surface Range Envelope (SRE). 

 Mapas temáticos e mapas de calor, a uma escala de 1:50000, serão utilizados 

para visualizar os dados coletados. A partir da sobreposição das diferentes camadas de 

informações geoespacializadas sobre os tipos de fundo, cobertura dos habitats, 

abundância e ocorrência das espécies de peixes, se produzirá um mapa convergente 

indicando as áreas prioritárias para a conservação. As análises compiladas irão propiciar 



a identificação dos locais mais relevantes para a conservação de cada habitat marinho 

estudado no plano amostral, apontando o grau de vulnerabilidade em que se encontram. 

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

 

A presente proposta está inserida no âmbito de um projeto maior titulado “Distribuição 

e estrutura das comunidades de peixes recifais e identificação de agregações 

reprodutivas no Espirito Santo”, submetido e aprovado ao edital FAPES/SEAMA No 

02/2016 e aprovado para financiamento sob protocolo 75921944/16. A referida proposta 

é coordenada pelo Dr. Maurício Hostim Silva da UFES e tem o orientador e co-

orientador como pesquisadores principais do projeto. Neste âmbito garante-se sua 

execução e minimiza os riscos pela falta de financiamento. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 2017 

Atividade (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obtenção de Créditos   X X X X  X X X X   

Levantamento bibliográfico   X X X X X X X X X X 

Realização de projeto piloto  X X X         

Expedições para coleta de dados       X X X    

Análises de dados    X X     X X X 

 2018 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Levantamento bibliográfico X X X X X X X X X X X X 

Expedições para coleta de dados  X X X         

Análises de dados X X X X X X X X     

Qualificação      X X      

 2019 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Expedições para coleta de dados  X X X         

Análise de dados  X X X X X X X     

Estágio de docência  X X X X X X      

Redação da Tese X X X X X X X X X X X X 

 2020 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Análise de dados X X X X X X X X     

Construção de modelos e mapas X X X X X X X X     

Redação da Tese X X X X X X X X X X X X 

 2021 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Redação da Tese X X           

Defesa da Tese  X           
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