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6.1 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA ÁREA DE DISPOSIÇÃO 
 
Nesse programa é contemplado de forma integrada o monitoramento de toda a área de 
influência da feição de fundo formada pelo descarte de 7 milhões de metros cúbicos conforme 
apresentado na modelagem numérica.  

 
 Batimétrico e Pluma de Sedimentos. 
 Biológico (comunidade bentônica). 
 Sedimentológico e físico-químico. 
 Qualidade d’água. 

 
 
6.1.1 MONITORAMENTO BATIMÉTRICO DA PLUMA DE SEDIMENTOS 
 
Serão realizados 3 (três) levantamentos batimétricos ao longo de toda a área De disposição 
estudada, a saber: 1 (um) pré-operacional e 2 (dois) pós-operacionais, um logo após o 
término das obras e outro 6 meses após o término. Para a análise da pluma será realizada 
apenas 1 (uma) campanha ao longo dos 9 meses de dragagem. O monitoramento da pluma 
será executado quando se atingir 50% do volume previsto, e os resultados serão utilizados 
para confirmar os resultados da modelagem. 
 
As sondagens do levantamento batimétrico serão realizadas em toda a área de Disposição 
(30 km2) de forma a identificar a evolução e a estabilidade da feição formada ao longo da área 
de Disposição. As linhas de sondagem serão espaçadas em 25 metros. Serão feitas linhas 
também de verificação espaçadas em 250 metros.  
 

 
 AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS BATIMÉTRICOS  

 
Para o posicionamento da embarcação, em tempo real, durante os levantamentos, será 
utilizado um equipamento GPS diferencial, o qual utiliza sinal de correção diferencial, o que 
possibilita uma precisão submétrica no posicionamento.  

 
A obtenção das profundidades será realizada através do emprego de um ecobatímetro digital, 
operando com um transdutor de 200 kHz frequência, com precisão de 0,1% da profundidade e 
dotado de registro analógico. 

 
A navegação e aquisição dos dados serão realizadas através do software específico, o qual 
integra os dados do ecobatímetro, DGPS e compensador de movimentos permitindo a correta 
navegação, bem como o armazenamento dos dados em formato digital para posterior 
processamento. 

 
O ecobatímetro deverá ser calibrado no início e no fim do levantamento com uma placa 
metálica fixada a um cabo de aço graduado em metros. 
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Serão realizadas medidas do nível da maré para o local em intervalos de tempo de 10 
minutos. Os registros serão referenciados à cota do nível de redução – DHN (Porto de 
Tubarão) para redução da sondagem. Em todos os levantamentos será realizado o 
nivelamento topográfico, com nível de precisão, das réguas de medição de maré, instaladas 
no porto, de forma a verificar a consistência do seu nivelamento em relação à respectiva ficha 
de cadastro na Marinha do Brasil. 
 
O processamento dos dados será realizado utilizando-se o software específico, através do 
qual será feita a redução das profundidades ao nível da maré, bem como a filtragem dos 
dados e a retirada de saltos “spikes” e impurezas gravadas. 

 
Os registros analógicos gerados pelo ecobatímetro serão usados na confirmação dos registros 
digitais propiciando a verificação da precisão das profundidades encontradas. Os resultados 
serão apresentados na forma de plantas geradas em AutoCAD, em escala adequada e em 
mapas. 
 
 

 ACOMPANHAMENTO/RASTREIO DA PLUMA DE TURBIDEZ 
 
Com o objetivo de avaliar a dispersão da pluma de material particulado em suspensão gerada 
pela atividade de dragagem na área de disposição, propõe-se o acompanhamento da pluma 
de turbidez na fase intermediária da dragagem (quando o volume dragado/descartado atingir 
50% do total).  
 
No início de cada experimento será lançada uma vela de mar (derivador – ver Figura 6.1.1-1a) 
logo após a abertura da draga e consequente descarte de dragados em mar aberto. O objetivo 
deste procedimento é permitir a identificação visual da deriva da corrente no local do despejo.  
 
A embarcação (“fixa”) que lançar a vela de mar irá permanecer o mais próximo possível desta, 
manobrando continuamente para manter-se perto do derivador. Uma vez largada a vela de 
mar, é dado início à aquisição de dados de turbidez da água com um turbidímetro (Figura 
6.1.1-1a), o qual irá perfilar a coluna de água (da superfície ao fundo) na região próxima à vela 
de mar continuamente durante cada experimento. Desta forma é possível realizar o 
acompanhamento da evolução da concentração temporal e vertical da coluna de água a partir 
do ponto de lançamento acompanhando a deriva de corrente.  
 
A partir da embarcação fixa será realizada a coleta de amostras do material descartado com 
um tubo de decantação (Figura 6.1.1-1c). Com base nas análises do material coletado será 
possível estimar o tempo de decantação médio das partículas decantáveis, bem como o 
percentual de material decantado. 
 



 

CPM RT 366/09 
Janeiro/2010 

Capítulo 6 
4/24 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental da 
Dragagem de Aprofundamento do 

Porto de Tubarão 
Rev. 00

 

 

 

 

 
  

A B C 
 

Figura 6.1.1-1: (A)vela de mar, ou derivador, sendo lançado; (B) sonda de coleta de dados de turbidez e (C) tubo de 
decantação. Fonte: CEPEMAR. 

 
Uma segunda embarcação (“móvel”) irá executar transectos transversais ao longo da pluma 
do despejo que se desenvolve a partir do local do descarte na direção das correntes. A 
embarcação móvel coletará dados com um ADCP e um turbidímetro, realizando navegação 
aproximadamente transversal ao deslocamento da vela de mar. O posicionamento desta 
embarcação será realizado com um receptor de posicionamento global por satélites com 
correção diferencial (DGPS). A Figura 6.1.1-2 apresenta exemplo de rotas de navegação 
durante este tipo de experimento.  

 

 
 

Figura 6.1.1-2: Rota de navegação para rastreamento da pluma através do sinal REA 
durante experimento, realizado nas adjacências do Porto de Ubu, Anchieta - ES. 

Fonte: CEPEMAR. 
 

 
O princípio de funcionamento do ADCP consiste na mensuração da alteração da frequência 
de uma onda sonora quando esta é refletida por partículas que se aproximam ou se afastam 
da fonte sonora (efeito Doppler). Em função da tecnologia empregada, é possível obter 
medições de velocidade e direção de correntes em células a partir do sensor equidistante na 
coluna de água. Além dos dados de velocidade e direção de correntes, o ADCP armazena 
também a informação de retroespalhamento acústico (REA) como parâmetro de controle de 
qualidade dos dados. Uma vez que o REA é proporcional à concentração de material 
particulado em suspensão (MPS), é possível utilizar o ADCP para mensurar espacialmente a 
pluma de turbidez (Figura 6.1.1-3). 
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Paralelamente à aquisição de dados com o ADCP, será utilizado um turbidímetro que será 
preso em um cabo lastreado, ficando suspenso em torno de dois metros de profundidade 
enquanto a embarcação navegar durante os experimentos. Desta forma, enquanto o ADCP 
fornecerá um quadro qualitativo da distribuição de MPS, o sensor de REA fornecerá dados 
diretos da concentração de MPS durante a navegação.  
 
Adicionalmente, serão coletadas amostras do material dragado para sua caracterização. 

 

 
 

Figura 6.1.1-3: Distribuição longitudinal e vertical do retroespalhamento acústico 
(em db), imediatamente após o descarte de material (mancha vermelha). 

 
 

6.1.2 MONITORAMENTO DA COMUNIDADE BENTÔNICA 
 
Visando à análise da evolução da comunidade zoobentônica na área de disposição, é 
proposto um levantamento pré-operacional e 1 (um) levantamento pós-operacional, a saber: 1 
após 3 meses do término da dragagem.  
 
 
 ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO E FREQUÊNCIA AMOSTRAL 

 
Propõe-se que as estações de amostragem se localizem sobre as áreas afetadas pela feição 
de fundo, conforme imagem gerada na modelagem numérica.  São propostas 5 estações de 
monitoramento. Na Tabela 6.1.2-1 são apresentadas as coordenadas das estações propostas, 
e na Figura 6.1.2-1 a disposição especial das mesmas. 
 
Tabela 6.1.2-1: Coordenadas das Estações de Monitoramento. 
 

ESTAÇÕES X Y DESCRIÇÃO 

P04 374285.00 7749870.00 Limite Oeste da Área de 
Disposição 

P01 375792.94 7751369.30 Limite Norte da Área de 
Disposição 

P02 377285.00 7749869.99 Limite Leste da Área de 
Disposição 

P03 375785.00 7748370.00 Limite Sul da Área de 
Disposição 

P00 375785.00 7749869.99 Porção Central da Área de 
Disposição 
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 METODOLOGIA DE COLETA E ANÁLISE 
 
Os sedimentos serão coletados com auxílio de uma draga busca-fundo do tipo "Petersen". Os 
sedimentos de cada ponto serão obtidos em tréplica e misturados e formarão amostras 
compostas, resultando em 5 (cinco) amostras por campanha. As amostras serão 
acondicionadas em sacos plásticos, rotuladas e encaminhadas ao laboratório para os 
procedimentos pertinentes. 
 
No laboratório, o sedimento de cada amostra será pesado, peneirado com malhas de 5,0, e 
1,0 milímetro, sobrepostas, em escala decrescente para eliminação por peneiramento da 
fração menor que 1,0 milímetro e submetido à triagem macroscópica do zoobentos em nível 
de filo ou classe. A seguir os organismos triados durante a lavagem devem ser fixados em 
álcool 70% e rotulados. 
 
Os sedimentos contendo os organismos bentônicos serão submetidos à triagem sob 
estereomicroscópio Meiji e lupa PZO, para a separação dos organismos amostrados em 
categorias taxonômicas mais amplas (filos e/ou classe). 
 
Os espécimes resultantes da triagem devem ser identificados, sempre que possível, ao nível 
taxonômico mais inferior (gênero ou espécie), utilizando bibliografia especializada e, após, 
conservados em álcool a 70%. 
 
O substrato amostrado deverá ser quantificado em quilograma através dos valores obtidos 
entre as três replicações e analisado de acordo com os seguintes parâmetros: 
 
- Densidade animal (DA) será obtida pela contagem do número de indivíduos por quilograma 
de sedimento e por m2. 
 

( )
X
xNIDA 1000

=  , 

 
onde: 
 
NI = número de indivíduos do táxon presente na amostra; 
X = peso inicial das amostras e área da mordida do busca-fundo (0,1m2). 
 
 
- Diversidade Taxonômica (H) será obtida através do índice de Shannon-Weaver (PIELOU, 
1975), utilizando-se a seguinte fórmula; 
 

∑−= pipiH 2log  , 
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onde: 
 
H = Diversidade específica da amostra (bits x indivíduo-1); 
n = número de indivíduos da espécie “i”; 
N = Número total de indivíduos da amostra; 
pi = n/N. 
 
 
- Riqueza de Espécie será obtida por meio da contagem do número de espécies encontradas 
em cada amostra. 
 
- Abundância Relativa (AR) de cada táxon será calculada através da seguinte fórmula: 
 

( )
DAT

DANxAR 100
=  , 

 
onde: 
 
DAN = Densidade animal de cada táxon 
DAT = Densidade animal total 
 
 
- Frequência de Ocorrência (F) das espécies será calculada de acordo com a seguinte 
fórmula: 
 

100x
P
PaF ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
onde: 
 
Pa = número de estações nas quais foi coletada a espécie “A” 
P = número total das estações amostradas 
 
A Análise de Agrupamento será realizada utilizando-se o programa Statistica for Windows, 
versão 5.1/95. 
 
De forma a avaliar a recolonização da área de disposição ao longo do tempo, o ponto central 
será incorporado a malha amostral do monitoramento marinho rotineiro realizado pela Vale na 
região da baía do Espírito Santo. 
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6.1.3 MONITORAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
 

Este monitoramento visa à determinação da qualidade das águas marinhas nas adjacências 
dos locais de descarte, servindo como subsídio para a definição da influência da dragagem 
sobre as características da água na região. Esse programa também está integrado ao 
monitoramento marinho rotineiro com a finalidade de ter dados pretéritos, em algumas 
estações de amostragem, que servirão de subsídio a análise da qualidade das águas na 
região durante a obra de dragagem. 
 
 

 ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO E FREQUÊNCIA AMOSTRAL 
 

As estações de monitoramento para o estudo da massa d’água (parâmetros físico-químicos) 
localizadas na região oceânica adjacente à Vale são apresentadas na Figura 6.1.3-1, e as 
coordenadas são apresentadas na Tabela 6.1.3-1. A frequência de amostras proposta será de 
4 levantamentos, a saber: 1 (um) pré operacional e 3 (três) operacionais (3°, 6° e 9° mês de 
dragagem). 
 
Tabela 6.1.3-1: Coordenadas das Estações de Monitoramento. 

 

ESTAÇÕES X Y 
E3 367888.25 7758051.13 
E5 365921.34 7755766.76 
E13 369475.98 7752989.83 
E16 375678.04 7756135.01 

P04 (B19) 374285.00 7749870.00 
P01 (B21) 375792.94 7751369.30 
P02 (B23) 377285.00 7749869.99 
P04 (B25) 375785.00 7748370.00 
P00 (B31) 375785.00 7749869.99 
P05 (D01) 371769.63 7753692.69 

P Carapebus 373760,7 7761926,5 
P Praia da Costa 366974,6 7750137,6 
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 PARÂMETROS 
 
O monitoramento compreende a medição dos seguintes parâmetros: 
 

 Temperatura; 
 Salinidade; 
 Oxigênio Dissolvido (OD); 
 Percentual de Saturação do Oxigênio; 
 Demanda Biológica de Oxigênio (DBO5); 
 Material Particulado em Suspensão (Sólidos Suspensos Totais); 
 Fosfato Inogânico Total; 
 Nitrit*; 
 Nitrato; 
 Nitrogênio Amoniacal Total; 
 Ferro Total; 
 Ferro Dissolvido; 
 Arsênio. 

 
 

 METODOLOGIA DE COLETA E ANÁLISE 
 
As metodologias de coleta, preservação e de análise serão aquelas preconizadas pelo 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20ª e 21ª Edição (APHA, 
1998 e 2005). 
 
Os parâmetros físico-químicos “de campo”: temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido (OD) 
e turbidez serão medidos “in situ” através da sonda perfiladora multiparâmetro. As medições 
ocorreram em duas profundidades da coluna d’água: superfície (0,5 metro de profundidade) e 
no fundo (a 1 metro do fundo). 
 
As amostras para a determinação dos demais parâmetros serão coletadas com auxílio da 
garrafa oceanográfica na superfície (0,5 metro de profundidade) e no fundo da coluna d’água 
(a 1 metro do fundo com exceção de óleos e graxas). As amostras serão enviadas ao 
laboratório responsável pelas análises laboratoriais e determinação dos parâmetros 
mencionados acima. 
 
 
6.1.4 MONITORAMENTO SEDIMENTOLÓGICO 
 
As estações de amostragem propostas para o estudo sedimentológico serão coincidentes 
com as estações de monitoramento da comunidade bentônica (ver Item acima). A frequência 
de amostras proposta será de 4 (quatro) levantamentos, a saber: 1 (um) pré operacional e 3 
(três) operacionais (3°, 6° e 9° mês de dragagem). 
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 METODOLOGIA DE COLETA E ANÁLISES 
 
Para o correto posicionamento da embarcação durante as amostragens, será utilizado um 
equipamento GPS diferencial. As amostras de sedimentos serão coletadas simultaneamente à 
coleta de organismos bentônicos, com auxílio de uma draga de Pertensen. As amostras serão 
acondicionadas e encaminhadas para os laboratórios que executarão as seguintes análises: 
(i) ensaios granulométricos, (ii) determinações geoquímicas.  
 
As amostras destinadas à caracterização sedimentológica (granulometria, percentual de 
matéria orgânica e percentual de carbonatos - CaCO3) devem ser acondicionadas em sacos 
plásticos, devidamente etiquetados e preservadas em temperatura ambiente para posterior 
encaminhamento ao laboratório.  
 
As amostras destinadas à análise geoquímica (metais pesados solicitados na resolução 
Conama 344-04) devem ser acondicionadas em frascos específicos fornecidos pelos 
laboratórios responsáveis e refrigeradas imediatamente após a coleta. 
 
Para complementar a análise, recomenda-se a realização in situ de medições de pH e Eh 
dos sedimentos. 

 
 

 GRANULOMETRIA E COMPOSIÇÃO 
 

Os sedimentos passarão por uma preparação prévia, a qual consiste na retirada dos sais, 
secagem, quarteamento e pesagem de 20 gramas e 50 gramas. Com os 20 gramas 
obtêm-se os teores de carbonato de cálcio (CaCO3) pela dissolução do material com 
ácido clorídrico (HCl). A diferença entre o peso inicial e final é calculada, e assim 
estimada a percentagem da fração carbonática. Com os 50 gramas é realizada a análise 
granulométrica, que consiste na técnica de peneiramento a seco para a fração grossa e 
pipetagem para a fração de finos (silte e argila), conforme descrito por SUGUIO (1973). 

 
A quantificação dos teores de lama se dará pela separação via úmida, que consiste na 
separação em água corrente sobre a peneira de 0,062 milímetro (4 Fi). Os teores de lama 
serão obtidos pela diferença entre o peso da amostra, já sem a matéria orgânica, antes e 
pós a separação por via úmida. 

 
Para a determinação dos parâmetros estatísticos que caracterizam as distribuições 
granulométricas, propõe-se a adoção da metodologia de FOLK & WARD (1957), em que 
os valores para o cálculo de tais parâmetros são obtidos através da determinação de 
percentis a partir da curva granulométrica acumulada, traçada em gráfico de probabilidade 
aritmética. Os diâmetros dos sedimentos são expressos em escala Fi (Φ), introduzida por 
KRUMBEIN (1934), que transforma a progressão geométrica de razão 2, dos intervalos 
das classes texturais expressas em milímetros, onde mmFi 2log−= , (Tabela VIII.1.3.1-
1), o que representa mais adequadamente a tendência de distribuição log-normal dos 
sedimentos. 
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Tabela 6.1.3-1: Intervalos de classes estabelecidos por WENTWORTH (1922). 
 

CLASSIFICAÇÃO FI (Φ) (MM) 
Areia muito grossa -1 a 0 2 a 1 

Areia grossa 0 a 1 1 a 0,5 
Areia média 1 a 2 0,5 a 0,25 
Areia fina 2 a 3 0,25 a 0,125 

Areia muito fina 3 a 4 0,125 a 0,062 
Silte grosso 4 a 5 0,062 a 0,031 
Silte médio 5 a 6 0,031 a 0,016 

Silte fino 6 a 7 0,016 a 0,008 
Silte muito fino 7 a 8 0,008 a 0,004 

Argila 8 a 12 0,004 a 0,0002 

 
 

♦ GEOQUÍMICA 
 

Os parâmetros geoquímicos a serem analisados e as respectivas metodologias e 
princípios dos métodos são apresentados na Tabela 6.1.3-2. De forma a subsidiar a 
análise, os resultados obtidos serão comparados aos valores orientadores preconizados 
pela Resolução CONAMA no 344/04, visando determinar a qualidade do material 
descartado. 
 
Tabela 6.1.3-2: Parâmetros, Método e Limite de Quantificação indicados para as análises 
de geoquímica. 
 

METAIS PESADOS, COT, FÓSFORO E NITROGÊNIO 

PARÂMETROS MÉTODO LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO 
(MG/KG) 

Arsênio (As) USEPA 3051 e 6010B 0,4 – 1,0 
Cádmio (Cd) USEPA 3051 e 6010B 0,01 – 0,1 
Cobre (Cu) USEPA 3051 e 6010B 0,2 – 1,0 

Chumbo (Pb) USEPA 3051 e 6010B 0,2 – 1,0 
Cromo (Cr) USEPA 3051 e 6010B 0,2 – 1,0 

Mercúrio (Hg) USEPA 3051 e 2457 0,021 – 0,066 
Níquel (Ni) USEPA 6010B 0,2 – 1,0 
Zinco (Zn) USEPA 6010B 0,2 – 1,0 

Obs: Sistema de Coordenadas UTM (Datum WGS 84). 
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 CRONOGRAMA 
 

No quadro abaixo é apresentado o cronograma do programa de monitoramento da área 
de disposição. 
 

MESES 
ATIVIDADE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Dragagem                   

Monitoramento 
Batimétrico                   

Relatório Parcial                   
Monitoramento da 

Pluma de 
Descarte 

                  

Relatório Parcial                   
Monitoramento 

Bentos                   

Relatório Parcial                   
Monitoramento da 

Qualidade da 
Água 

                  

Relatório Parcial                   
Monitoramento 

Sedimentológico                   

Relatório Parcial                   
Relatório Técnico 

Final                   

 
 
6.2 FISCALIZAÇÃO DE DRAGAGEM 
 
Adicionalmente, como instrumento de monitoramento para controle ambiental, está prevista a 
fiscalização ambiental da dragagem a qual será responsável por atividades tais como: 
 

a) Certificação de que a empresa responsável pela dragagem não está realizando 
overflow acima do necessário durante o carregamento da draga. 

 
b) Verificação contínua na vedação da draga e do batelão a partir de observação de 

vazamento de material, de forma a evitar a perda do material no caminho até o 
descarte. 

 

c) Análise diária do tempo de sedimentação (sedimentação em provetas) do material na 
cisterna para analisar o tempo permitido para o overflow. 

 
d) Verificação visual da existência de plumas de dragagem deslocando-se para fora da 

área de dragagem. 
 
e) Verificação do perfeito posicionamento da draga nas áreas de dragagem e de bota- 

fora. 
 
f) Monitoramento da Concentração de sólidos suspensos na baía do Espírito Santo 

(descrito abaixo). 
 



 

CPM RT 366/09 
Janeiro/2010 

Capítulo 6 
15/24 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental da 
Dragagem de Aprofundamento do 

Porto de Tubarão 
Rev. 00

 

 

 

 

As atividades acima citadas serão realizadas continuamente (24h) ao longo da operação de 
dragagem. 
 
De forma a promover uma fiscalização efetiva da obra, é proposto o levantamento diário 
da concentração de sólidos suspensos na porção internada da baía do Espírito Santo.  
 
A elevação da concentração de sólidos suspensos (CSS) é um dos primeiros e principais 
efeitos ambientais das obras de dragagem. As plumas geradas, tanto na dragagem quanto na 
disposição, são responsáveis pela dispersão dos componentes (contaminantes, nutrientes 
etc.) presentes nos sedimentos.  

 
Visando ao controle ambiental e considerando a relevância do projeto, o programa de 
monitoramento da concentração de sólidos suspensos proposto estabelece um escopo focado 
no acompanhamento de dados de CSS (turbidez) como uma ferramenta de gestão a ser 
utilizada durante as obras com o objetivo de minimizar o impacto das áreas adjacentes. 
 
A verificação da concentração de sólidos suspensos (CSS) na região poderá ser através de 
ADCP (além dos dados de velocidade e direção de correntes, o ADCP armazena também a 
informação de retroespalhamento acústico (REA)) como parâmetro de controle de qualidade 
dos dados, uma vez que o REA é proporcional à concentração de material particulado em  
suspensão (MPS). Outra vantagem desse equipamento é a medição rápida e ao longo de 
toda a coluna de água. 
 
O equipamento será calibrado semanalmente a partir de amostras do ambiente (calibração 
semanal). Com o equipamento serão realizados transectos de medição ao longo de toda a 
porção interna da baía do Espírito Santo (Figura 6.2-1). 
 
A CSS será verificada nos períodos de maior velocidade das correntes de maré (máximo da 
enchente e máximo da vazante), totalizando 4 levantamentos por dia. Esse levantamento 
ocorrerá ao longo de todos os dias que a draga hopper estiver em operação e permite maior 
efetividade no processo de análise do efeito da dragagem sobre o meio ambiente, sendo uma 
ferramenta de grande valia, uma vez que permite identificar e controlar efeitos indesejados.  
   
Na Figura 6.2-2 é apresentado um exemplo do resultado do monitoramento proposto. 
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Figura 6.2-2: Distribuição da REA ao longo da seção transversal. 
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Figura 6.2-1  Mapa das Raias de Monitoramento da CSS
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6.3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE PRAIA 
 
De forma a identificar possíveis alterações nas características dos perfis praiais de Camburi é 
proposto o monitoramento instrumentados ao longo de toda a orla. 
 
As estações de monitoramento estão concentradas entre o guia corrente de Iemanjá até o 
primeiro espigão uma vez que pela modelagem esse é o trecho de Camburi passível de 
alteração. As estações indicadas já foram alvo de monitoramento entre os anos de 2007 e 
2008. 
 
A frenquência amostral do monitoramento de perfis de praia será a cada 2 meses ao longo de 
2 anos. 
 
A Tabela 6.3-1 apresenta as coordenadas e a Figura 6.3-1 a distribuição dos perfis de 
monitoramento. 
 
Tabela 6.3-1: Coordenadas os perfis para monitoramento. 

 

COORDENADAS RNS PERFIL N E AZIMUTE 

P1 7755836.317 365267.845 094◦ 
P2 7756020.123 365226.917 102◦ 
P3 7756405.714 365246.032 129◦ 
P4 7756816.011 365441.672 149◦ 
P5 7757277.425 365762.696 154◦ 
P6 7757489.440 366003.747 162◦ 
P7 7757646.337 366174.092 164◦ 

 
 
O levantamento topográfico deverá ser realizado com auxílio de uma estação total, devendo 
ser registradas todas as diferenças altimétricas ao longo de cada perfil. Os perfis devem se 
estendera desde o ponto inicial (RN) até o máximo recuo das ondas. Os dados referentes ao 
campo deverão anotados em fichas e resgistrados na memória eletrônica da estação. Para a 
confecção dos perfis deverá utilizado um programa gráfico. 
 
As coletas de sedimentos deverão ocorrer conjuntamento a cada levantamento ao longo dos 
perfis nos seguintes compartimentos praiais: face praial, praia média e antepraia. Após a 
coleta, as amostras deverão acondicionadas em sacos plásticos e levadas a laboratório para 
execução da análise granulométrica. 
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 CRONOGRAMA 
 
No quadro abaixo é apresentado o cronograma do Programa de Monitoramento dos Perfis 
de Praia 
 

MESES ATIVIDADE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Dragagem                          
Levantamentos 

de Perfis de 
Praia 

                         

Relatórios 
Técnicos 
Parcial 

                         

Relatório 
Técnico Final                          
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6.4 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
6.4.1 APRESENTAÇÃO 
 
A finalidade deste plano de Comunicação é apresentar diretrizes que visam fortalecer o 
diálogo entre a Vale e seus públicos de relacionamento de forma que se estabeleça uma 
cultura de parceria, convivência e co-responsabilidade nas fases do Projeto de Dragagem de 
Aprofundamento do Porto de Tubarão e Praia Mole, no Complexo de Tubarão, em Vitória, 
Espírito Santo. 
 
 
6.4.2 INTRODUÇÃO 
 
Este plano de Comunicação representa um dos produtos desenvolvidos pela área de 
Comunicação da Vale com o objetivo de apresentar as ações de comunicação e mobilização 
realizadas nas etapas da dragagem de aprofundamento, apontando estratégias para estreitar 
o relacionamento da Vale com as comunidades da área de influência do empreendimento, 
possibilitando integração positiva do empreendimento ao processo de desenvolvimento local. 
É necessário destacar a importância dos instrumentais de comunicação e sua utilidade na 
construção das estratégias de atuação junto aos “stakeholders”. Tais estratégias devem 
ultrapassar os limites da mera informação técnica e das etapas, e chegar ao estabelecimento 
de um canal de relacionamento duradouro entre a Vale e a comunidade, com ações que 
caracterizem sua responsabilidade social.  
 
 
6.4.3 METODOLOGIA 
 
As ações previstas neste Plano de Comunicação baseiam-se em um modelo dialógico e 
integrado. Nesse sentido, as ações de mobilização social, com foco na comunicação direta, 
integração das ações de comunicação, envolvimento dos stakeholders críticos e prioritários, 
assumem papel fundamental para o correto posicionamento e relacionamento da Vale em 
relação ao projeto.  
 
Para a implementação dessas ações, é fundamental a participação da comunidade e demais 
públicos. Cabe à Vale estimular e promover os meios/canais adequados de comunicação para 
a manutenção do diálogo com estes stakeholders a fim de atingir os objetivos deste Plano. 
 
Vale ressaltar que para a construção desse Plano de Comunicação realizou-se uma pesquisa 
documental sobre o empreendimento, incluindo informações levantadas com as equipes da 
área de Comunicação Regional (GARIV); do Diagnóstico Integrado de socioeconomia da 
Grande Vitória, elaborado pela consultoria Diagonal Urbana; Pesquisa Vox Populi – Imagem 
Vale (2008); consultas às áreas envolvidas no projeto, com foco nos resultados das atividades 
preliminares de comunicação social, além do Estudo de Impacto Ambiental.  
 
A partir dessa consulta e posterior elaboração de diagnóstico situacional, foram construídos os 
objetivos e estratégias de atuação. 
 
O Plano de Comunicação é de natureza dinâmica, isto é, será constantemente revisado, 
garantindo sua adequação sempre que necessário, durante toda a vida útil do Projeto. 
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As ações de comunicação serão voltadas para a troca contínua de informações relativas ao 
projeto e o fortalecimento das relações com os stakeholders.  
 
 
6.4.4 POSICIONAMENTO INSTITUCIONAL 
 
A diretriz de posicionamento do Projeto de Dragagem frente aos stakeholders é uma postura 
pró-ativa. Para tal, serão identificadas oportunidades de comunicação e relacionamento junto 
aos stakeholders para apresentação do projeto, reduzindo as expectativas dos públicos 
impactados geralmente associadas a um novo projeto.  
 
Além disso, as ações de comunicação do projeto devem estar alinhadas as demais iniciativas 
de comunicação da Vale na região, com o objetivo de somar esforços e evitar ações 
desalinhadas junto às comunidades envolvidas e demais stakeholders.  
 
 
6.4.5 OBJETIVO GERAL 
 
Contribuir para evitar e/ou minimizar as interferências desfavoráveis, tanto para a comunidade, 
quanto para a Vale, gerenciando as necessidades de comunicação do Projeto. 
 
 
6.4.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Apoiar na estruturação e orientação do processo de diálogo social com os públicos 

impactados, informando-os adequadamente e monitorando a percepção deles acerca do 
empreendimento; 

 Contribuir para garantir, aos representantes governamentais e ambientais, o repasse 
adequado de informações acerca do Projeto; 

 Estreitar os canais de comunicação com o público interno e externo a fim de propiciar o 
repasse de informações e o entendimento por estes públicos do processo de dragagem; 

 Elaborar material de comunicação para utilização nas interfaces externas do projeto, além 
da utilização em divulgações internas que demandarem. 

 Identificar oportunidade de repasse e informar, ao longo de todo o período de Projeto de 
Dragagem, sobre os possíveis impactos decorrentes da sobreposição espacial e temporal 
da dragagem e da atividade pesqueira e de lazer e aplicar medidas mitigadoras, caso 
necessário. 

 
 
6.4.7 GRUPOS DE RELACIONAMENTO – MATRIZ DE STAKEHOLDERS  
 
 Público interno: empregados e contratados; 
 Colônia de Pesca Z-2, – Vila Velha; 
 Cooperativa de Pescadores de Vila Velha; 
 Associação de Pescadores de Itapuã, Praia da Costa e Praia do Ribeiro; 
 Colônia de Pesca Z-5 Maria Ortiz – Vitória; 
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 Associação de Pescadores de Praia do Suá, Santo Antônio e Ilha das Caieiras, Praia do 
Canto e Goiabeiras; 

 Iate Clube do Espírito Santo - ICES – Vitória; 
 Escolas de Velas – Vitória; 
 Associação dos Amigos da Praia de Camburi- Vitória; 
 Associação de Pescadores de Carapebus – Serra; 
 Órgãos Públicos (ex: IEMA, SEMMA, Marinha); 
 Órgãos Portuários (ex: CODESA); 
 Associação de moradores dos bairros: Jardim Camburi, Mata da Praia, Jardim da Penha, 

Praia do Canto – Vitória; 
 Associação de moradores dos bairros: Praia da Costa, Itapuã e Itaparica – Vila Velha. 

 
 
6.4.8 ETAPAS DE ATUAÇÃO 
 
- FASE 1: Nesta fase, o principal objetivo é abrir canal de comunicação entre equipe do 
projeto Vale e públicos prioritários. Nesses contatos, serão repassadas informações básicas 
sobre o empreendimento, pontos positivos, contextualização em relação aos demais projetos 
da Vale presentes no território e processo de licenciamento ambiental. Nesta fase, é 
necessário nomear um interlocutor e um time de apoio multidisciplinar (especialistas), além de 
definir as respostas para os possíveis questionamentos sobre o projeto. Além de elaborar 
material gráfico informando as áreas de dragagem, rotas de navegação até o descarte, 
localização do descarte e orientações sobre o aumento do tráfego de embarcações. 

 
- FASE 2: Nesta fase, o esforço de comunicação estará voltado para a manutenção dos 
canais de diálogo, através de reuniões periódicas. Será necessário monitorar a percepção dos 
públicos impactados, esforçando-se para informá-los antecipadamente dos impactos, 
articulando ações para minimizar esses impactos, respondendo aos seus questionamentos 
nos prazos adequados e estabelecendo um diálogo contínuo com eles, condição básica para 
se estabelecer relações de confiança.  
 
 
6.4.9 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
 
A avaliação das ações de comunicação deste plano acontecerá durante sua vigência, visto a 
natureza do seu objeto (Comunicação e Relacionamento). A equipe de comunicação fará 
reuniões periódicas para verificar o alcance e eficácia das ações aqui propostas e fará as 
adequações necessárias ao contexto de cada ação.  
 
A análise destes dados/informações registrados permitirá a oportuna identificação de 
oportunidades de melhorias, sinalizando a necessidade de ação corretiva das estratégias 
adotadas e/ou às ações realizadas.  
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6.4.10 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO 
 
A implementação do plano de comunicação se iniciará um mês antes do inicio da dragagem, 
com a realização de reunião prévia para nivelamento conforme Fase 1 descrita anteriormente, 
estendendo com reuniões periódicas durante a execução do projeto de dragagem. 
 




