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II.4 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

II.4.1 - MEIO FÍSICO 

 

II.4.1.1 - Meteorologia 

 

A descrição meteorológica tem como objetivo apresentar a caracterização 

dos parâmetros meteorológicos de maior relevância sobre os agentes 

oceanográficos na área de influência da pesquisa sísmica. Assim, realizou-se 

descrição do regime de ventos (direção e velocidades) utilizando-se os dados da 

estação meteorológica do Terminal Especializado de Barra do Riacho 

(PORTOCEL) para o ano de 2008, situado na zona costeira do município de 

Aracruz. Além disso, utilizaram-se dados da estação meteorológica do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) de Linhares-ES (Figura II.4.1.1-1), a qual 

possui uma série temporal de 20 anos, de 1970 a 1990, exceto para a direção e 

velocidade do vento, cuja série temporal é de 19 anos, de 1989 a 2008 (Tabela 

II.4.1.1-1).  

 
 
Tabela II.4.1.1-1 - Localização da estação meteorológicas da PORTOCEL, em Aracruz e, 

do INMET, em Linhares, ambas localizadas no Estado do Espírito 
Santo. 

 
LOCALIZAÇÃO 

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 
Latitude Longitude 

ALTITUDE (m) 

PORTOCEL - ARACRUZ 19º 50' 22" S 40º 03' 22" W 3,0 

INMET-LINHARES 19º 24’ 00” S 40º 04’ 72” W 28,4 
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Figura II.4.1.1-1 – Localização da estação meteorológica da PORTOCEL, 

Aracruz-ES e da estação meteorológica do INMET-Linhares-
ES. 

 

A Bacia do Espírito Santo localiza-se na Zona Tropical e sofre predominante 

influência do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, que oscila em torno de sua 

posição média, localizando-se mais ao sul e a leste no verão (30ºS e 15ºW) e 

mais ao norte e a oeste no inverno (22ºS e 30ºW). Esse sistema de ação gera 

ventos que sopram em torno do seu núcleo, divergentes e contrários aos 

ponteiros do relógio, estabelecendo assim as condições meteorológicas mais 

frequentes na região, que são os ventos de direções variáveis de Norte a Leste, e 

de intensidades fracas a moderadas (ECOLOGYBRASIL, 2008c).  
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Na Figura II.4.1.1-2 é apresentada uma imagem do satélite GOES-8 com uma 

ocorrência desta situação. 

 

 
 
Figura II.4.1.1-2 - Influência do AAS, situação mais 

comum (PINHO, 2003). 

 

 

Duas massas de ar influenciam diretamente a Bacia do Espírito Santo: a 

Massa de Ar Tropical Marítima, que afeta a região quando não existe entrada de 

sistemas frontais, e a Massa Polar Marítima, quando existe invasão de frentes 

frias oriundas de latitudes maiores. A primeira está localizada sobre as latitudes 

tropicais oceânicas e é caracterizada pelo centro de ação, denominado de 

Anticiclone Subtropical do Atlântico. É a massa de ar quente predominante da 

América do Sul. A segunda é a massa de ar que está associada ao Anticiclone 

Polar, que se desloca atrás das frentes frias. Possui núcleo frio e ocasionalmente 

migra em direção às latitudes menores, onde se encontra com a Massa Tropical 

Marítima (ECOLOGYBRASIL, 2008c). Desse encontro de massas resulta a 

formação da frente fria, podendo ser visualizada na Figura II.4.1.1-3. 
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Figura II.4.1.1-3 - Encontro das massas de ar Tropical e 

Polar com formação da frente fria 
(PINHO, 2003). 

 

 

A freqüência anual dos sistemas frontais que atingem a América do Sul entre 

35º S e 25º S tem média de 6 a 6,5 passagens por mês, mas observa-se um 

aumento no inverno e diminuição no verão (TOZZI et. al., 1999). Destacam-se 

ainda as grandes tempestades na região de estudo, causadas por ciclones 

extratropicais (ao sul de 30º S), normalmente formados no Pacífico, que 

atravessam os Andes junto com as frentes frias e quando chegam ao Atlântico se 

intensificam. Nesta situação há a geração de ventos com velocidades superiores 

a 20 m/s sobre pistas de até 5000 km de extensão. Ao soprar durante um a dois 

dias, estes ventos podem gerar ondas superiores a 5 metros no litoral sul e 

sudeste brasileiro, principalmente entre os meses de abril e outubro. 

 

A região sudeste do Brasil é considerada uma região de transição entre os 

climas quentes das baixas latitudes e os climas mesotérmicos de tipo temperado 

das médias latitudes. Em tal região ocorre variação térmica (como em altas 

latitudes) e pluviométrica (como em baixas latitudes) durante o ano. A seguir, são 

apresentados os dados meteorológicos da área de influência. 
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  Regime de Ventos (Direção e Velocidades) 
 

A Tabela II.4.1.1-2 mostra o regime de ventos da estação do INMET de 

Linhares, por meio da freqüência mensal e anual de longo prazo para as Normais 

Climatológicas do período de dezembro de 1989 a dezembro de 2008. Pode ser 

visto na referida tabela a predominância dos ventos no quadrante Nordeste, 

constatando o fato de que durante a maior parte do ano, os ventos predominantes 

são provenientes do Oceano Atlântico devido às massas aquecidas Tropical 

Atlântica e Equatorial Atlântica. No inverno ocorre com freqüência o vento Sul, 

devido às intrusões de frentes frias neste período. 

 
Tabela II.4.1.1-2 - Freqüência das direções de ventos na Estação do INMET de Linhares 

para o período de dezembro de 1989 a dezembro de 2008. 
 

MÊS DIREÇÃO  
DO VENTO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

MÉDIA 
ANUAL

N 18 16 16 9 10 11 11 13 15 13 16 18 13.8 

NE 28 23 15 9 5 4 8 13 18 27 27 25 16.8 

L 5 7 8 6 3 3 6 6 8 9 6 7 6.2 

SE 6 6 9 10 11 11 11 11 11 8 7 5 8.8 

S 7 5 8 14 20 15 16 17 18 15 17 10 13.5 

SW 3 4 5 10 14 10 12 7 6 5 6 5 7.3 

W 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1.5 

NW 10 9 9 7 5 6 6 7 7 8 7 9 7.5 

CALMARIAS 22 29 29 34 30 37 27 24 16 14 13 20 24.6 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0 

 

 

A caracterização da direção dos ventos da estação da PORTOCEL é feita 

pela rosa dos ventos, com o anemômetro localizado a 10 metros de altura. 

Através destes diagramas é possível indicar, além da distribuição dos registros de 

velocidade, a direção e o sentido dos ventos, com o percentual de ocorrência para 

cada tipo particular de ocorrência. As Figuras II.4.1.1-4, II.4.1.1-5 e II.4.1.1-6 

apresentam rosas dos ventos para os meses do ano de 2008. Observa-se nessas 

Figuras que a estação meteorológica é influenciada pela ocupação do solo da 

região, que modula o campo de vento. 
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Janeiro Fevereiro 

Março Abril 
 
Figura II.4.1.1-4 – Rosa-dos-Ventos – distribuição correspondente aos meses de janeiro 

a abril para a estação do PORTOCEL para o ano de 2008. 
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Maio Junho 

Julho Agosto 
 
Figura II.4.1.1-5 – Rosa-dos-Ventos – distribuição correspondente aos meses de maio a 

agosto para a estação do PORTOCEL para o ano de 2008. 
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Setembro Outubro 

Novembro Dezembro 
 
Figura II.4.1.1-6 - Rosa dos Ventos – distribuição correspondente aos meses de 

setembro a dezembro para a estação do PORTOCEL para o ano de 
2008. 

 
 

A partir dessas figuras, é possível observar que predominam ventos de N e 

NE na região de Aracruz durante boa parte do ano, devido à influência do 

Anticiclone Semifixo do Atlântico, e apenas nos meses de inverno ocorre a 

predominância de ventos do quadrante S.  
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II.4.1.2 – Geologia e Geomorfologia 
 
II.4.1.2.1 – Fisiografia 
 

A Plataforma Continental da Bacia do Espírito Santo é atípica em relação às 

demais plataformas da costa leste brasileira, devido ao alargamento observado na 

sua parte norte. Este alargamento surgiu em virtude do vulcanismo que deu 

origem ao Banco de Abrolhos e à Cadeia Vitória-Trindade. Entre o limite 

setentrional da Bacia e a região posicionada na altura da Cadeia Vitória-Trindade, 

a plataforma assume larguras que alcançam aproximadamente 250km. O seu 

relevo é suave em grande parte apresenta declividade máxima de 1 grau. Já a 

área da plataforma situada a sul da Cadeia Vitória-Trindade possui relevo suave e 

monótono, sem desníveis de grande expressão, declividade em torno de 0,5 

graus e largura aproximada de 50km, atingindo larguras mínimas de apenas 23 

km, no trecho entre as cidades de Regência e Guarapari (Figura II.4.1.2.1-1).O 

limite externo da plataforma é definido pela quebra topográfica que se encontra a 

aproximadamente 100 metros de lâmina d’água, tanto a norte quanto a sul (Figura 

II.4.1.2.1-1). 

 

Ainda quanto o setor norte da Plataforma Continental da Bacia do Espírito 

Santo, este, é caracterizado pela extensa plataforma carbonática dos Bancos dos 

Abrolhos. Esse setor plataforma limita-se a sul pela cadeia de montes submarinos 

Vitória-Trindade e a norte pelos montes submarinos de Minerva, Rodgers, Morgan 

e HotSpur, que também mostram orientação leste-oeste. O vulcanismo 

responsável pelo alargamento anormal da plataforma entre Caravelas e Regência 

tem seções aflorantes nas ilhas que compõem o arquipélago de Abrolhos. O 

Banco de Abrolhos entre Caravelas e Regência tem uma área de 48.000 km² com 

profundidades variando de 20 m a 80 m, dominada principalmente por recifes de 

corais agrupados. A morfologia do Banco dos Abrolhos é caracterizada por um 

relevo irregular formado por recifes de coral, paleocanais e pockmarks (KLEIN et 

al., 2008; COOKE et al., 2007). 
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O Talude Continental também pode ser dividido em duas porções (norte e 

sul) limitadas entre si pela Cadeia Vitória-Trindade. O talude sul apresenta um 

perfil côncavo definido por declividades maiores (entre 4 e 7 graus) na sua porção 

superior, e declividades menores, entre 1 e 3 graus, na parte inferior. Ele se inicia 

na cota batimétrica de 100m chegando a aproximadamente 1700 metros de 

lâmina d’água no seu limite externo. Já o talude norte (Talude de Abrolhos) é 

bastante íngreme, com declividades que variam de 6 a 25 graus. Ele se inicia na 

cota batimétrica de 100m e seu limite externo é de aproximadamente 3600m de 

lâmina d’água no extremo norte, e de 3200m no restante da área. Os taludes sul e 

norte apresentam-se cortados por cânions, ravinas e sulcos com encostas 

íngremes que podem ter valores de declividades maiores do que 25 graus 

(PALMA, 1979, FRANÇA, 1979; FCAA, 2002) (Figura II.4.1.2.1-2). Um desses 

canais foi relacionado por França (1979), ao paleocanal do Rio Doce, em 

períodos de mar baixo.  

 

O Platô de São Paulo é caracterizado por um relevo irregular ocasionado pela 

movimentação de camadas de sal em sub-superfície (halocinese). Nele ocorrem 

grandes desníveis localizados e declividades que podem variar de 0,5 grau a 

valores acima de 20 graus. Uma feição fisiográfica peculiar que corta a área do 

platô, limitando-o a norte, é a Cadeia Vitória-Trindade, também oriunda do 

vulcanismo que formou o Banco dos Abrolhos. Esta cadeia apresenta 

declividades semelhantes ao Talude de Abrolhos e é constituída por uma série de 

bancos e montes submarinos alinhados na direção leste-oeste. 

 

Na área de estudo, esses montes provocam a inflexão do pé do talude 

continental para esta direção leste-oeste. Os montes submarinos elevam-se de 

profundidades superiores a 2.000 metros para menos de 60 m. São montes de 

topo relativamente plano, onde as isóbatas de 60 a 75 m delineiam 

estatisticamente a profundidade de quebra abrupta do gradiente. Nos limites da 

área de estudos situam-se os bancos submarinos de Besnard, Eclaireur, Vitória, 

Congress, Montague, Jaseur e Columbia. Os gradientes associados às escarpas 

dos montes submarinos são elevados, apresentando valores superiores a 12°. 

(FCAA, 2002). 
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Plataforma Continental

Continente

Talude

Plataforma Continental

Continente
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Figura II.4.1.2.1-1 – Mapa batimétrico da margem continental e imagem 3D da porção sudeste. Fonte: FCAA (2002). 
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Figura II.4.1.2.1-2 – Gradientes do talude na margem leste brasileira – Bacia do Espírito Santo.e imagem 3D da porção sudeste. Fonte: FCAA (2002). 
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Os Campos a serem investigados pela atividade sísmica estão localizados 

em diferentes domínios fisiográficos da Bacia do Espírito Santo (ver Figura 

II.4.1.2.1-3).  
 

Campos de Cangoá, Peroá e Camarupim Norte (Setor Noroeste): Os 

Campos de Cangoá, Peroá e a parte noroeste de Camarupim Norte, estão 

situados na Plataforma Continental, entre as isóbatas de -50 e -110. O relevo do 

fundo marinho na área relativamente plano, devido à baixa declividade (entre 0 e 

2 graus). 

  
Campos de Camarupim, Camarupim Norte, Golfinho e Canapu: Os 

Campos de Camarupim, Camarupim Norte (restante do Campo), Golfinho e 

Canapu estão situados no Talude Continental, entre as isóbatas de -180 e -1940. 

O relevo do fundo marinho na área é irregular devido à presença de cânions e 

ravinas que se estendem ao longo do talude continental. Os flancos dos cânions e 

as regiões ravinadas apresentam as maiores declividades, em torno de 38°, numa 

região onde a declividade média ocorre em torno dos 3° 
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Figura II.4.1.2.1-3 – Caracterização Geológica e Geomorfológica da Bacia do Espírito Santo. Fonte: Petrobras. 
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II.4.1.2.2 – Faciologia 
 

A caracterização da faciologia pode ser feita com base em mapas regionais 

de distribuição de sedimento produzidos através da compilação de dados do 

REMAC e CPRM. As Figuras II.4.1.2.2-1, II.4.1.2.2-2 e II.4.1.2.2-3 apresentam 

com detalhe a caracterização faciológica regional. 

 

De maneira geral, a distribuição de sedimentos pode ser descrita por uma 

variação ao longo das isóbatas, ou seja, a composição do sedimento tende a 

mudar perpendicularmente à costa, exceção feita a regiões com aporte 

sedimentar mais intenso, como a foz do rio Doce.  

 
Na área sul da Plataforma Continental predominam os sedimentos arenosos 

de composição siliciclástica mais próximo à costa, passando a areias 
bioclásticas/biodetríticas em direção à borda da plataforma. Ocorrem ainda 
localmente alguns corpos recifais de briozoários. Na parte norte, próximo à costa, 
alternam-se areias siliciclásticas e areias e/ou cascalhos carbonáticos, passando 
a areias bioclásticas e bioconstruções calcárias na área dos Abrolhos. Na 
transição da área norte para a área sul, próximo à costa, observa-se à presença 
de sedimentos lamosos de origem fluvial. 

 
No restante do leito marinho da Bacia (Talude Continental e Platô de São 

Paulo) são encontradas principalmente vasas calcárias (60 a 100% de CaCO3), 
margas (30 a 60% de CaCO3) e lamas de diferentes tipos e natureza. 

 
No talude norte e nas encostas da Cadeia Vitória-Trindade, onde a 

declividade é mais elevada, podem ocorrer afloramentos rochosos e/ou de 
sedimentos mais antigos. 

 
No topo dos montes que compõem a cadeia Vitória-Trindade e do banco 

Hotspur observa-se a ocorrência de bioconstruções calcárias. 
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Os mapas faciológicos das áreas de localização dos Campos a serem 
investigados (Figuras II.4.1.2.2-1, II.4.1.2.2-2 e II.4.1.2.2-3) indicam que os 
Campos mais proximais estão em fundo arenoso carbonático ou siliciclastico, 
enquanto os Campos mais offshore, estão em fundo tipicamente lamoso de 
composição variada, conforme descrição apresentada pela Petrobras (2009) e 
transcrita abaixo: 
 

Campo de Cangoá e Peroá (Figura II.4.1.2.2-1):  
 

A faciologia do fundo marinho na área dos Campos é composta por areias 
bioclásticas e formações carbonáticas.  
 

As areias bioclásticas são compostas basicamente por clastos de carbonatos 
de granulometria variada, entre fina a muito grossa (3 cm). Localmente podem 
estar associadas a uma areia siliciclástica e/ ou lama. Esse tipo de fundo marinho 
caracteriza-se por ser inconsolidado.  
 

As formações carbonáticas ocorrem sobre as formas de lajes ou pavimentos 
constituídos por algas vermelhas, clastos de carbonatos e rodolitos. Os rodolitos 
são formados por incrustações laminares de algas vermelhas que crescem 
agregando fragmentos carbonáticos. Esses pavimentos podem formar elevações 
mais proeminentes, ou em alguns casos formar cristas alinhadas. 
 

Campo de Camarupim e Camarupim Norte (Figura II.4.1.2.2-2): 
 

A faciologia do fundo marinho na área dos Campos é composta por: areias 
bioclásticas, formações carbonáticas e lama (argila + silte).  
 

As areias bioclásticas ocupam a plataforma externa (até 180m de 
profundidade) da região noroeste do Campo de Camarupim norte e são 
compostas por clastos de carbonatos de granulometria variada, entre fina a muito 
grossa.  
 

As formações carbonáticas estão restritas a região da quebra da plataforma 
continental e ocorrem sobre as formas de lajes ou pavimentos constituídos por 
algas vermelhas, clastos de carbonatos e rodolitos. São normalmente elevações 
que marcam o fundo marinho.  
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A lama (argila + silte) é uma unidade recente (Idade Pleistocênica Superior e 
Holocênica) depositada na forma de um drape hemipelágico contínuo no fundo 
marinho. Esse drape apresenta granulometria pouco variável, sendo 
principalmente composto por sedimentos lamosos (marga, lama rica em 
carbonato e lama levemente carbonática). Essa sedimentação é normalmente 
desestruturada, homogênea e altamente bioturbada. 

 
Campo de Golfinho e Canapu (Figura II.4.1.2.2-3): 
 
A faciologia do fundo marinho na área dos Campos é composta basicamente 

por uma lama hemipelágica (argila + silte). Essa lama é uma unidade recente 
(Idade Pleistocênica Superior e Holocênica) depositada na forma de um drape 
hemipelágico contínuo no fundo marinho. Esse drape apresenta granulometria 
pouco variável, sendo principalmente composto por sedimentos lamosos (marga, 
lama rica em carbonato e lama levemente carbonática). Essa sedimentação é 
normalmente desestruturada, homogênea e altamente bioturbada. 
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Figura II.4.1.2.2-1 – Mapa Faciológico dos Campos de Peroá-Cangoá. 
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Figura II.4.1.2.2-2 – Mapa Faciológico dos Campos de Camarupim e Camarupim Norte. 
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Figura II.4.1.2.2-3 – Mapa Faciológico dos Campos de Golfinho e Canapu. 
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II.4.1.3 – Oceanografia 

 

II.4.1.3.1 - Temperatura, Salinidade e Densidade da Água do Mar 

 

De acordo com a classificação adotada por Castro e Miranda (1998), a 

plataforma continental centro-norte da costa capixaba está localizada na região 

Abrolhos - Campos da costa brasileira. Essa área tem influência marcante de 

Águas Tropicais (AT), de características quentes e salinas, associadas à Corrente 

do Brasil (CB) (SILVEIRA et al., 2000). Valores típicos das águas tropicais nessa 

região são temperaturas acima dos 20 oC e salinidades superiores a 36.4 

(MIRANDA, 1985). 

 

Perfis termohalinos verticais em oceano aberto correspondem àqueles 

clássicos da literatura específica para essa área com temperaturas e salinidades 

elevadas na camada superficial como resultado direto da intensa radiação solar e 

do excesso de evaporação em relação à precipitação. Abaixo da camada de 

mistura, as clinas (termoclinas, haloclinas e picnoclinas) estão localizadas em 

torno dos 100 e 200 metros de profundidade ocorrendo, então, uma diminuição 

gradativa nos valores termohalinos dentro da região profunda. Valores típicos de 

variação de temperatura e salinidade na região profunda estão na faixa dos 16 oC 

(200 metros) a 3 oC (2000 metros) e de 36 (200 metros) a 35 (2000 metros), 

respectivamente. Segundo dados dos monitoramentos ambientais do Campo de 

Golfinho (LABOMAR, 2008d) e de Cangoá e Peroá (LABOMAR, 2008b), a 

camada de mistura superficial tem valores médios de temperatura da ordem de 24 
oC e salinidade de 36.9. Ainda segundo dados do Programa Revizee para a área 

de estudo, as variações termohalinas sazonais são pequenas (REVIZEE, 1995). 

 

O padrão vertical de densidade responde preponderantemente à distribuição 

de temperatura acima da termoclina e igualmente à temperatura e à salinidade 

abaixo dela.  
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A presença do Vórtice de Vitória (SCHMID et al., 1995), um vórtice ciclônico,  

que ocorre na porção ao sul do Banco de Abrolhos pode desenvolver variações 

sazonais e espaciais nos padrões termohalinos observados na região. De acordo 

com a Figura II.4.1.3.1-1 um vórtice ciclônico, marcado por águas frias e de baixa 

salinidade no seu interior cobertas por uma camada de água mais quente, ocorreu 

somente nas amostragens realizadas durante o verão não havendo assinatura 

superficial durante o período de primavera (SILVEIRA et al., 2006). Isso evidencia 

o caráter sazonal dessa feição. Por outro lado, vórtices são feições oceânicas 

baroclínicas que podem gerar variações espaço-temporais onde ocorrem. 

 

Uma feição comumente descrita na região costeira é a presença de águas 

frias sobre a plataforma continental interna estendendo-se aproximadamente até 

a região de Regência. De acordo com Schmid et al. (1995) a presença de água 

fria na costa é o resultado de uma ressurgência costeira na costa capixaba.  

 

A água fria de ressurgência é predominante principalmente na primavera e no 

verão (GAETA et al., 1999), período marcado por ventos tipicamente de nordeste 

que favorecem a ascensão de água na costa (Dinâmica de Ekman). No inverno, 

há uma tendência à subsidência das águas, devido aos ventos de SW. Segundo 

Rodrigues & Lorenzetti (2001), o sistema responde imediatamente a ventos de 

SW com o aumento da temperatura superficial da água (subsidência) e mais 

lentamente a ventos de NE, com a diminuição da temperatura superficial da água 

(ressurgência). Sua ocorrência confere a região um complexo padrão de 

propriedades físico- químicas. 
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Figura II.4.1.3.1-1- Função de corrente geostrófica a 10 m de profundidade 
para uma referência de 1000 dbar. Painel superior: coleta 
realizada em Setembro de 2004; painel inferior: coleta 
realizada em Março de 2005. Fonte: Soutelino (2008). 

Vórtice de 
Vitória 

Vórtice de 
Abrolhos 
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Na região em questão há, também, a descarga continental proveniente do Rio 

Doce. Segundo Ekau & Knoppers (1999), a pluma do Rio Doce se estende para o 

norte e rapidamente é diluída pela Água Tropical de Superfície até, no máximo, 

1,5 km da desembocadura do rio, onde ocorre grande parte da sedimentação do 

material particulado proveniente do rio. Segundo Barroso, 2009 (comunicação 

pessoal) as águas do Rio Doce podem ser encontradas em superfície a até 30 km 

a partir da desembocadura do rio.  

 

Os fluxos de água continental, a ressurgência de águas frias da ACAS - Água 

Central do Atlântico Sul e o efeito do Vórtice de Vitória, responsável pela 

ascensão da ACAS na borda da plataforma, parece ser a base de sustentação da 

produção primária na área de estudo (EKAU & KNOPPERS, 1999). 

 
 

II.4.1.3.2 - Caracterização das Massas d Água 

 

Segundo Pereira et al. (2005), a plataforma interna da costa leste Brasileira é 

ocupada principalmente por uma Água Costeira (AC) quente e de baixa salinidade 

(T>20 oC e S <35), como resultado da diluição de água oceânica pela descarga 

de água doce ao longo da costa. 

 

Na plataforma média, externa e no oceano aberto, observa-se a presença da 

Água Tropical (AT), superficial (profundidade média de até 100 m), quente e 

salina transportada pela Corrente do Brasil. Abaixo aparece a Água Central do 

Atlântico Sul (ACAS) seguida da Água Intermediária Antártica com um máximo de 

oxigênio em 750 m de profundidade e um mínimo de salinidade a 765 m 

(PETERSON & WHITWORTH, 1989 e REID, 1989). A porção superior da Água 

Circumpolar Superior é caracterizada por um mínimo de temperatura potencial a 

1.115 m e se localiza acima da Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) 

presente abaixo dos 2000 m de profundidade (SILVEIRA et al., 2000).  

 

A Tabela II.4.1.3.2-1 resume as características termohalinas das massas de 

água que ocorrem na região.  



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
25/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

Tabela II.4.1.3.2-1- Características termohalinas das massas de água que ocorrem na 
região de interesse. 

 
Massa de Água Temperatura Salinidade Referência 

Água Costeira (AC) > 20 oC < 35,0 Pereira et al. (2005) 

Água Tropical (AT) > 20 oC > 36,2 Miranda, 1985 

Água Central do Atlântico Sul (ACAS) > 6 oC a < 20 oC > 34,6 a < 36,2 Miranda, 1985 

Água Intermediária Antártica (AIA) 3 oC a 6 oC > 34,2 a < 34,6 Sverdrup et al., 1942 

Água Circumpolar Superior (ACS) Mínimo de 
temperatura potencial  Silveira et al., 2000 

Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) > 3 oC a < 4 oC > 34,6 a < 35,0 Reid, 1989 

 
 
Segundo Schmid et al. (1995), a ocorrência vertical de massas de água 

abaixo dos 600 m independe da localização geográfica do perfil amostrado. No 

entanto, devido ao intenso fluxo atmosférico e à ocorrência de águas ressurgidas, 

a camada superficial (até os 600 m de profundidade) pode apresentar diferenças 

espaciais significativas nas suas características termohalinas.  

 

A distribuição vertical das massas de água na região pode ser visualizada na 

Figura II.4.1.3.2-1. Essa é também indicativa do padrão de distribuição horizontal 

de massas de água. Próximo à costa há a presença de Água Costeira que 

desaparece na estação mais oceânica (#OE103 – salinidade acima de 37.2 e 

temperatura acima de 24 oC) que mostra a presença de AT em superfície. Ainda 

próximo à costa, águas de menor salinidade ocorrem acima da ACAS (indicado 

pela continuidade dos pontos amarelos entre AC e ACAS). A mistura entre ACAS 

e AC pode ocorrer pela presença da ACAS sobre a plataforma continental como 

resultado, por exemplo, de ressurgência costeira. A ocorrência ou não de AC está 

diretamente ligada ao regime e volume de descarga fluvial do Rio Doce, por 

exemplo. De acordo com Coelho (2008) as maiores vazões no Baixo Rio Doce 

estão concentradas no mês de Janeiro (1.869 m3 s-1) e as menores em Setembro 

(391 m3 s-1). As maiores modificações na distribuição horizontal de massa de 

água ocorre nos primeiros 100-200 m de profundidade (camada de mistura) 

enquanto que águas com densidade (σt) maior que 26 kg/m3 possuem um padrão 

de distribuição constante (ACAS, AIA, ACS, APAN, ACI e AAF). 
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Figura II.4.1.3.2-1 - Diagrama T-S-profundidade para o perfil de 

coleta 12 (adjacente ao litoral de Linhares-
ES) da Operação Oceano-Leste 2. As 
linhas contínuas em azul representam a 
anomalia de massa específica. Os números 
ao longo da curva T-S representam as 
profundidades onde os pares termohalinos 
foram amostrados. Pontos amarelos 
indicativos de valores de salinidade menor 
que 35, referentes a estação OE112 – 
próxima à costa, são indicadores de Água 
Costeira na região de estudo. Fonte: 
Marinha do Brasil 2005 – Noc Antares. 

 
 

II.4.1.3.3 - Regime de Correntes  
 

A Corrente do Brasil e feições associadas (vórtices e meandros) são   

forçantes características que ocorrem na região. A Corrente do Brasil flui para sul 

até as proximidades do Banco de Abrolhos, onde se desvia para sudoeste, 

aproximando-se da plataforma continental em Vitória (ES). A partir dos 20 oS ela 

se desloca ao longo do talude até Cabo Frio (RJ)  (MIRANDA E CASTRO FILHO, 

1998).  
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Diversos trabalhos vêm concordando com uma distância média de 80 milhas 

náuticas (aproximadamente 150 km) do núcleo da Corrente do Brasil à costa 

(EVANS et al., 1983; MIRANDA, 1985; MIRANDA e CASTRO FILHO, 1998). 

Segundo Silveira et al. (2000), a CB é uma corrente superficial quente e salina 

fluindo ao longo da quebra de plataforma que recebe contribuição efetiva da 

ACAS a partir dos 20 oS quando se torna mais profunda e aumenta o transporte. 

Em 19 oS, a CB permanece como uma corrente estreita (~75 km de largura) e 

rasa, com transporte estimado em 5.5 Sv e velocidade máxima de 0,72 m.s-1. De 

acordo com Miranda e Castro (1981) mais de 50% da corrente está confinada nos 

primeiros 200 m de profundidade. 

 
Utilizando dados termohalinos coletados em 2001 num transecto que se 

estende 300 km a partir da costa, na Bacia do Espírito Santo, Soutelino (2005) 
calculou velocidades baroclínicas absolutas com a versão seccional do modelo 
Princeton Ocean Model (Figura II.4.1.3.3-1). Seus resultados mostraram uma CB 
fluindo para o sul com núcleo em superfície e espessura máxima de 300 m. A 
velocidade máxima foi da ordem de 0,60 m s-1 a 200 km da costa, transportando 
5,1 Sv. 

 

 
Figura II.4.1.3.3-1 - Seção vertical de velocidades baroclínicas absolutas em 

19oS, em outubro de 2001, segundo Soutelino (2005). 
Fonte: Soutelino, 2008. 
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Próximo à área de interesse deste estudo foram realizadas algumas 

medições de correntes as quais foram analisadas nos seguintes trabalhos: 

 

– Muller et al. (1998): dados dos correntômetros do WOCE (World Ocean 

Circulation Experiment) fundeados na posição 19,487 ºS e 38,203 ºW 

(WOCE 1) e  19,890 ºS e 37,653 ºW (WOCE 2) para as profundidades de 

775 m e 1015 m (WOCE 1) e 100, 300, 700 e 1200 m (WOCE 2), 

respectivamente; 
 
– CEPEMAR (2004): dados de correntometria medidos nas coordenadas 

19.7838 oS e 39.7095 oW, a 8 m de profundidade, no período de 28/08 a 

11/10/92, disponíveis no Banco Nacional de Dados Oceanográficos 

(BNDO) da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN); 
 
– CEPEMAR (2006b): dados do monitoramento ambiental do Campo de 

Golfinho, referentes ao período de maio de 2005; 
 
– CEPEMAR (2008b): dados de correntes em dois pontos situados próximo à 

costa, em profundidades de aproximadamente 15,5 metros. Os dados 

foram coletados à superfície nas coordenadas 19º51,19’S e 40º 02,75’ W 

(Portocel 1), entre 7 de janeiro e 10 de abril de 1995 e 22 de maio a 18 de 

julho de 1996, e nas coordenadas 19°50'57,74"S; 40°02'44,89"W (Portocel 

2), no período entre os dias 21 de maio e 28 de junho de 2008. 

 

A localização dos pontos de levantamento das correntes marinhas é indicada 

na Figura II.4.1.3.3-2. 
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Figura II.4.1.3.3-2 - Localização dos fundeios (círculos vermelhos) para medição das 
correntes marinhas.  

 

 

A partir do padrão de correntes observado nesses trabalhos fica evidente dois 

cenários típicos que caracterizam a hidrodinâmica superficial: uma situação de 

tempo bom e outra correspondente à passagem de frentes frias. Assim, na Carta 

de Correntes (Figura II.4.1.3.3-3) é mostrada uma situação média de correntes 

para S-SW na ordem de 0,20 m.s-1 (máximos de 0,70 m.s-1) associada a ventos 

de E-NE e outra associada a ventos do quadrante sul. Nesse último, a intensidade 

e a direção das correntes é diretamente proporcional a intensidade do sistema 

frontal atuante. Sistemas mais intensos podem provocar uma inversão completa, 

mas passageira, do padrão de verão, originando correntes para N-NE intensas 

(até 0,80 m.s-1) ou médias (da ordem de 0,3 m.s-1), ou então uma diminuição na 

intensidade das correntes médias para S-SW descritas para o verão (ficando em 

torno de 0,10 m.s-1). Nesse caso, a direção permanece a mesma ou varia um 

pouco em relação ao padrão original. 
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De acordo com Koppen (1948), o período que vai de abril a setembro é 

marcado por frentes frias em número abundante e, segundo CASTRO FILHO & 

MIRANDA (1998), essas frentes podem influenciar a circulação superficial 

fazendo com que as correntes sofram rotação anticiclônica. CASTRO FILHO 

(1989), evidenciou que a reversão das correntes para nordeste na plataforma 

sudeste brasileira esteve associada aos ventos de sul associados a frentes frias. 

Correntes S-SW mais fracas, principalmente no período de inverno, devem estar 

associadas a passagens de sistemas frontais fracos que provocam apenas uma 

diminuição na intensidade do padrão típico de tempo bom.  

 

A análise em conjunto do padrão de ventos e de correntes monitorados na 

região, indicou que os ventos oriundos do quadrante Sul, possivelmente 

originados por sistemas frontais, foram os responsáveis pela rotação das 

correntes para o Norte, ratificando os achados por CASTRO FILHO (1989). Ao 

mesmo tempo, sob a influência dos ventos de Nordeste as correntes se 

orientaram para Sudoeste. 

 

De forma geral, sobre a plataforma continental e em regiões costeiras, a 

circulação é função dos ventos e marés, com esses dois parâmetros se 

alternando em importância de acordo com as peculiaridades locais e condições 

climáticas específicas. De acordo com Ekau & Knoppers (1999), as águas de toda 

a costa leste brasileira estão sujeitas à alta energia das ondas, efeitos de maré e 

correntes costeiras. Além disso, há correntes perpendiculares à costa dominadas 

principalmente pelas oscilações de maré, principalmente dos componentes M2 e 

S2. Segundo Castro e Miranda (1998), as elipses de maré das componentes 

semidiurnas estão orientadas perpendicularmente à costa.  
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Fonte: modificado de Biodinâmica, 2000. 

Figura II.4.1.3.3-3 – Carta de correntes da área estudada. 
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II.4.1.3.3.1 - Vórtice de Vitória  
 

Tal como anteriormente mencionado o Vórtice de Vitória (VV), trata-se de um 

vórtice ciclônico, que ocorre na porção ao sul do Banco de Abrolhos e pode 

desenvolver variações sazonais e espaciais nos padrões termohalinos 

observados na região. De acordo com Schmid et al. (1995) e Torres Jr. et al. 

(1998)  um meandramento do fluxo da Corrente do Brasil ao passar pela cadeia 

Vitória-Trindade leva à formação de um vórtice ciclônico entre 21°S a 22°S e 

38°30’W a 39°30’W.  

 

A primeira descrição científica do VV foi feita por Schmid et al. (1995) com 

base em resultados obtidos no verão de 1991, durante o cruzeiro do METEOR 15. 

Na ocasião, um vórtice ciclônico foi detectado no Atlântico Sul na plataforma 

brasileira perto da cidade de Vitória (ES), o qual foi monitorado durante 55 dias 

por derivadores de superfície conforme ilustrado na Figura II.4.1.3.3.1-1. De 

acordo com Schmid et al (op. cit.) o mecanismo de formação deste vórtice é uma 

forte ressurgência junto à costa que leva a um meandramento da Corrente do 

Brasil, e que evolui para um vórtice ciclônico. Como durante o monitoramento o 

vórtice apareceu migrando para nordeste nas 2 primeiras semanas, e depois para 

sul; os autores sugerem que ele muda de direção ao interagir com a Corrente do 

Brasil quando esta flui para sul pela passagem mais a oeste da cadeia Vitória-

Trindade. Os autores consideram ainda que outra possível razão para a mudança 

de direção pode ser a reflexão do vórtice pela própria cadeia Vitória- Trindade.  

 

Costa (2007) analisou a permanência do VV, tanto em períodos estacionais 

como em alguns meses do ano, a partir dos dados climatológicos da Bacia do 

Espírito Santo. O autor buscou responder se o VV é permanente, tal como 

sugerido por Gaeta et al. (1999), ou, se é uma feição recorrente, tendo concluído 

pela segunda hipótese ao evidenciar que o VV é uma feição recorrente de meso-

escala com modulação de formação no final do verão e início de outono. Tais 

resultados são corroborados pelos estudos de Ribeiro (2005) e Silveira et al. 

(2006). 
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Figura II.4.1.3.3.1-1 - Trajetórias dos derivadores. Os números apresentados 
denotam os dias corridos do ano a partir de 01 de janeiro 
de 1991. Fonte: Schmid et al., 1995. 

 
 
Ribeiro (2005) simulou o padrão do Vórtice de Vitória através de modelagem 

numérica computacional realizada com o POMsec (Princeton Ocean Model - 
Seccional) com base nos resultados do cruzeiro do Projeto Abrolhos II em março 
de 2005. Durante as simulações foi observado que o VV pode atingir 
aproximadamente 50 km de raio e 800 m de alcance em profundidade. As 
correntes superficiais na região do vórtice variaram em torno de 0,25-0,50 m/s. O 
núcleo da Corrente do Brasil nessa época encontrou-se mais ao largo, em torno 
de 150 km da linha de costa como pode ser observado na Figura 4.1.3.3.1-2 
(núcleo amarelo nos primeiros 200 m). Esses resultados estão de acordo com o 
vórtice encontrado por Schmid et al., 1995. 
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Figura II.4.1.3.3.1-2 – Seção vertical de velocidade baroclínica absoluta 
gerada numericamente para a Radial 2 do 
Cruzeiro Abrolhos II. Encontram-se superpostas 
à seção, as isopicnais que delimitam as regiões 
de 50% de mistura entre AT1-ACAS (25,84 kg.m-

3), ACAS2-AIA (26,74 kg.m-3) e AIA-APAN3 
(27,32 kg.m-3). Fonte: Ribeiro (2005). 

 
O Vórtice de Vitória, quando ocorre, é caracterizado por uma água fria e de 

baixa salinidade no seu núcleo, o que é típico da origem associada à 
ressurgência. Portanto, a presença do Vórtice de Vitória pode trazer para a região 
da Bacia do Espírito Santo águas com propriedades físico-químicas muito 
distintas daquelas esperadas para as regiões influenciadas somente pela 
Corrente do Brasil (CEPEMAR, 2004). Observando os mapas da Figura 
II.4.1.3.3.1-3, pode-se observar um meandramento anticiclônico (anti-horário), 
indicando uma possível presença do Vórtice de Vitória, com corrente de 30 cm/s 
para E entre 21º 30’S e 22º S, o que, em determinadas situações pode causar um 
transporte das águas costeiras até regiões bastante distantes da costa.  

                                            
1 Água Tropical (AT) 

 2 Água Central do Atlântico Sul (ACAS) 
3 Água Intermediária Antártica (AIA) 
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Figura II.4.1.3.3.1-3 - Mapas de temperatura superficial (acima) 

e corrente superficial, destacando o 
vórtice anti-ciclônico. 
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II.4.1.3.4 - Regime de Ondas 
 
A variabilidade sazonal do padrão de ventos na região sudeste associada ao 

deslocamento da Alta Subtropical do Atlântico Sul gera o predomínio de ventos de 
NE-E. As alterações neste padrão climatológico médio da atmosfera estão 
associadas ao deslocamento de sistemas atmosféricos transientes, isto é, 
sistemas frontais e ciclones extratropicais que atuam durante o ano todo sobre 
todo o Atlântico Sul, com maiores freqüências no inverno. 

 
Carvalho (1998) subdivide as condições meteorológicas para a Bacia de 

Campos da seguinte forma: 
 

 Bom Tempo - domínio do Anticiclone Subtropical Atlântico, propiciando 
ventos moderados de norte/nordeste, entre 5-10 m.s-1, com rajadas em 
torno de 15 m.s-1 e céu limpo. 

 
 Tempo Ruim – domínio de sistemas frontais avançando sobre a área 

(frentes frias), juntamente com ventos intensos de sudoeste/sul da ordem 
de 20 m.s-1, apresentando rajadas de 25 m.s-1 ou mais, geralmente 
acompanhados de chuvas.  

 
Devido à proximidade à região oceânica do Espírito Santo, esta síntese pode 

ser aqui utilizada. O regime de ondas na costa leste sofre influências de sistemas 
atmosféricos, mais fortemente do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul. Muehe 
e Valentini (1998) destacam que há a alternância de condições de ondas de 
tempo bom de nordeste e de tempestade, do quadrante sul, condicionadas pelas 
mudanças de vento e dos sistemas atmosféricos. 

 
Uma peculiaridade do litoral sudeste é a presença de ondas do quadrante 

leste, que predomina durante a maior parte do ano em virtude do anticiclone 
Subtropical do Atlântico Sul, que forma pistas de vento consideráveis para a 
formação de vagas e marulhos. 

 

Segundo Pinho (2003), os ventos dominantes de NE tornam-se intensos 
antes da passagem de um frente fria, mas necessariamente não geram ondas 
altas. Eventos típicos de tempo bom registram ondas significativas de 1 a 2 m.  
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As entradas de ventos SW geram ondas de SW, as quais algumas vezes 

surgem antes da chegada da frente, em forma de marulhos de SW. No inverno 

registra-se pequeno aumento nas alturas das ondas significativas, que ficam em 

torno de 2,5m. 
 
Em um estudo recente o clima de ondas da região oceânica da região foi 

caracterizado através do tratamento estatístico dos dados de hindcast, isto é de 
valores de altura significativa (Hs), de período de pico (Tp) e de direção média 
relativa ao período de pico (Dp). Os dados foram gerados a partir de um ponto 
(G20646) localizado na região de oceano aberto (20.625° S, 38.75° W; Figura 
II.4.1.3.4-1), sobre uma profundidade aproximada de 2.500m (CEPEMAR, 2008c). 
Essa região está sujeita a ondas formadas por ventos locais (sea waves) e por 
ondulação (swell waves), que são as ondas advindas de locais mais longínquos. 
Esta característica de estados de mar varia consoante a época do ano e deriva do 
balanço atmosférico entre o anticiclone do Atlântico Sul (Alta Subtropical do 
Atlântico Sul - ASAS) e da formação de sistemas frontais (frentes frias), 
geralmente, devido à passagem de ciclones extratropicais. 

 

 
 

Figura II.4.1.3.4-1 - Posição do ponto G20646 ao 
largo da costa do Espírito Santo. 
Fonte: CEPEMAR, 2008c. 
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Na Figura II.4.1.3.4-2 apresenta-se o histograma polar da distribuição de 

todas as ondas consideradas no estudo. Analisando o período de 38 anos de 

dados (1970 a 2008) conjuntamente as ondas na região oceânica podem ser 

caracterizadas como possuindo Hs entre 0,5 e 4,5 m, Tp entre 4 e 20 segundos  e 

Dp entre N e SW. Ao mesmo tempo, o maior número de ocorrências estão 

restritas ao setor E-NE, com altura significativa entre 1,5 e 2,0 m e períodos entre 

6 e 7 segundos (CEPEMAR, 2008c). 

 
 

A B 

 
 
Figura II.4.1.3.4-2 - Histograma polar das alturas significativas (A) e do períodos de pico 

(B) das ondas na região offshore do ES. Fonte: CEPEMAR, 2008c. 

 

 

A análise sazonal do conjunto de dados é apresentado nas Figuras II.4.1.3.4-

3 e II.4.1.3.4-4. 

 

A partir dos resultados sazonais verifica-se que existe efetivamente uma 

diferença entre a direção de ocorrência das ondas no inverno (ondas de Leste) e 

no verão (ondas de Nordeste). Além disso, pode-se notar que a distribuição das 

ondas na primavera assemelha-se à distribuição do verão enquanto o histograma 

polar de outono é bastante semelhante ao de inverno, denotando uma divisão de 

estações do ano em duas classes (primavera/verão e outono/inverno). 
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A diferença mais notável trata-se da presença destacada das ondas de SSW 

no outono e inverno, enquanto o mesmo setor apresenta uma percentagem muito 

pequena na primavera e verão. Além disto, as maiores alturas significativas de 

onda ocorrem com maior freqüência no outono e inverno do que na primavera e 

verão e são provenientes dos setores do quadrante Sul (Figura II.4.1.3.4-3). 

 
 A B 

C D 

 
 

Figura II.4.1.3.4-3 - Histogramas polares da altura significativa, relativa a cada estação 
do ano (A-Primavera, B-Verão, C-Outono, D-Inverno), na região 
offshore do ES. Fonte: CEPEMAR, 2008c. 

 
 

Com relação aos períodos, não existem muitas modificações relativamente a 

cada setor. Nos resultados, em geral, as proporções se mantêm constantes 

(Figura II.4.1.3.4-4). 
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 A B 

C D 

 
 
Figura II.4.1.3.4-4 - Histogramas polares do período de pico, relativo a cada estação do 

ano (A-Primavera, B-Verão, C-Outono, D-Inverno), na região 
offshore do ES. Fonte: CEPEMAR, 2008c. 

 
 

Mapas sazonais elaborados a partir de dados altimétricos dos satélites 

TOPEX/Poseidon e ERS-2 para o ano de 2001 são mostrados nas Figuras 

II.4.1.3.4-5 e II.4.1.3.4-6. No verão de 2001, as alturas médias na região foram 

menores, entre 1,4 m e 1,6 m, enquanto que as maiores alturas foram 

encontradas no inverno, com valores entre 1,8 m e 2,2 m, refletindo o papel dos 

ventos de quadrante sul na geração das maiores ondas (CEPEMAR, 2004). 
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Figura II.4.1.3.4-5 - Média de altura significativa de onda para o verão 
de 2001,a partir de dados altimétricos. Fonte: 
CEPEMAR, 2004. 

 

 

 
 

Figura II.4.1.3.4-6 - Média de altura significativa de onda para o 
inverno de 2001,a partir de dados altimétricos. 
Fonte: CEPEMAR, 2004. 
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II.4.1.3.5 - Regime de Marés 

 

A Tabela II.4.1.3.5-1 apresenta as principais características da maré 

astronômica dentro da área de estudo. Observa-se a clara predominância das 

componentes semidiurnas M2 e S2 sobre as diurnas O1 e K1. A relação das 

semiamplitudes destas quatro componentes define a razão F que é utilizada para 

classificar as marés de determinado local em relação à periodicidade. Valores de 

F abaixo de 0,25 definem uma maré semidiurna. 

 
Tabela II.4.1.3.5-1 – Principais características da maré em três locais costeiros dentro da 

área de interesse do estudo. As estações estão dispostas de acordo 
com a localização geográfica (de sul para o norte) Fonte: FEMAR 
(http://www.femar.com.br) 

 

 
Barra do Riacho 

190 50,5’ S 
400 03,5’W 

Barra do Rio Doce* 
190 39,0’ S  
390 50,0’W 

Conceição da Barra 
180 37,2’ S  
390 40,1’W 

Componente de maré Semiamplitude 
(cm) 

Fase 
(o) 

Semiamplitude 
(cm) 

Fase 
(o) 

Semiamplitude 
(cm) 

Fase 
(o) 

M2 45,1 107 39,1 94 51,0 112 

S2 21,8 95 18,9 103 17,9 125 

O1 8,9 119 8,5 95 5,5 123 

K1 6,1 148 4,5 143 1,2 87 

K2 5,9 95 5,2 103 4,9 125 

N2 7,1 117 3,9 68 8,6 118 

Mm 2,4 321 9,4 76 9,1 7 

Fator F 
(O1+K1)/(M2+S2) 

0,224 0,224 0,097 

Nível Médio das Preamares 
de Sizígias (cm) 147  125  151  

Nível Médio das Baixa-
Mares de Sizígias (cm) 13  9  13  

Nível Médio das Preamares 
de Quadraturas (cm) 103  103  115  

Nível Médio das Baixa-
Mares de Quadraturas (cm) 57 57  49  

Nível de Redução Abaixo 
do Nível Médio (cm) 80 80  82  

*Medidas realizadas dentro do Rio Doce. 
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O sinal de maré na costa sudeste brasileira é semidiurno, com 
preponderância da M2 seguido da S2, e influenciado pela componente diurna, 
especificamente a O1 (CASTRO FILHO, 1985).  

 
A Figura II.4.1.3.5-1 mostra a variação da altura de maré para um período de 

2 meses (entre 27/05/2008 e 27/07/2008) na região de Barra do Riacho. 
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Figura II.4.1.3.5-1 – Altura da maré (m) variando ao longo de 2 meses em Barra do 

Riacho (ES). Fonte: Cepemar, 2009a. 

 
 
As componentes semi-diurnas tendem a aumentar em direção ao Equador, 

enquanto que as diurnas apresentam pequena tendência à redução. Como 
expresso pela razão F, isto aumenta o caráter semidiurno das localidades mais ao 
norte. Este aumento na característica semidiurna da maré, à medida que se 
aproxima do Equador, é observado em todo o globo (GODIN, 1972) e explica-se 
pela redução do efeito da declinação da Lua nas altas latitudes. Os desvios 
observados nesta tendência são devido a efeitos locais que amplificam ou 
atenuam a atuação de cada componente conforme a sua interação com a forma 
do fundo e da costa.  

 
Como observado na Tabela II.4.1.3.5-1, a tendência de aumento do sul para 

o norte da área de interesse decorre do afastamento da área ao ponto 
anfidrômico localizado aproximadamente na porção esquerda média do Atlântico 
Sul (MESQUITA & FRANÇA, 1996) onde a circulação ao seu redor é ciclônica. Já 
o intervalo médio observado em todos os locais é menor que 2 m, o que permite 
classificar a maré na região, quanto à amplitude, como micromaré. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
44/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 

Relatório 
CPM RT 203/09 

Revisão 01 
01/2010 

 

II.4.1.3.6 - Caracterização das Condições Extremas 

 

Neste item são discutidos os chamados eventos extremos e as ondas que 

provocam as ressacas litorâneas, bem como as suas condições de geração. Na 

região, os estados de mar mais energéticos estão associados às passagens da 

Baixa Frontal (ou Frentes Frias) que precedem o Anticiclone Polar (AP) (Figura 

II.4.1.3.6-1). 

 

 
 

Figura II.4.1.3.6-1-  Imagem Infravermelha do satélite GOES 8 
do dia 21/02/98 mostrando a presença de 
uma frente fria no oceano e o Anticiclone 
sobre a região oceânica sudeste. Fonte: 
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais), 1998. 
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A condição de Tempo Ruim resume-se a um domínio de sistemas frontais 
próximos à área de estudo, ou seja, centros de baixa pressão atmosférica 
avançando sobre a área (Sistemas Frontais Frios ou Frentes Frias), juntamente 
com ventos fortes de sudoeste/sul, da ordem de 20 m.s-1, com rajadas de 25 m.s-1 
ou superiores, geralmente acompanhados de chuvas (Figura II.4.1.3.6-1). As 
ressacas estão intrinsecamente associadas a esses sistemas frontais, pois sua 
passagem pela região pode ocorrer juntamente com a chegada das ondas que ela 
gerou em altas latitudes (marulhos ou swell). Considera-se ainda que o sistema 
gere ondas na região onde está localizado (vagas). Essas situações muitas vezes 
estão superpostas a uma maré de sizígia e a um empilhamento de água na costa 
causados pelo vento (maré meteorológica), o que acarreta um efeito sinérgico na 
incidência de ondas no litoral. Na Bacia do Espírito Santo, uma das direções 
principais de onda está associada aos Sistemas Frontais que geram marulhos 
com as maiores alturas, porém menos comuns, sendo o mais energético de 
todos. 

 
Segundo o Sistema de Previsão de Ondas do INPE (SPO, 2001), no período 

de abril a setembro, é comum ciclones extratropicais se intensificarem sobre o 
Atlântico Sul e gerarem ondas na superfície do mar que se propagam em direção 
ao litoral, geralmente para leste e nordeste. Em geral, nesta época, pode-se 
observar a existência de 4 a 6 ciclones ao longo da linha de latitude de 50oS 
(SPO, 2001). Os ventos de superfície chegam a valores superiores a 20 m.s-1 em 
vastas regiões e apresentam vórtices com velocidades acima de 12 m.s-1, 
gerando ondas com alturas acima de 5 m, podendo ocorrer alturas superiores a 8 
metros. Esta situação oferece grande perigo à navegação e riscos de ressaca na 
orla marítima. 

 
Alguns registros de alturas significativas de ondas acima de 10 metros foram 

feitos pelo ondógrafo do IEAPM (Marinha do Brasil). Durante o período de 9 a 11 
de agosto de 1988, o desenvolvimento e deslocamento de um ciclone 
extratropical no litoral Sul/Sudeste do Brasil ocasionou condições de tempo 
severo, com ventos atingindo velocidades superiores a 80 km.h-1 (22 m.s-1), 
próximo à superfície. No mar, as ondas atingiram alturas de pelo menos cinco 
metros. Junto ao ciclone, uma frente fria influenciava as condições do tempo no 
litoral fluminense e no litoral do Espírito Santo (SPO, 2002). 
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Na Tabela II.4.1.3.6-1 são relacionadas as ondas máximas para a região até 

1980, isto é, ondas maiores ou iguais a 6 metros. A altura significativa média foi 

da ordem de 7,5 m provenientes do quadrante E-S. 

 
Tabela II.4.1.3.6-1 - Ondas máximas na região da Bacia do Espírito Santo até 1980. 
 

Data Hs (m) Dir (º) Tz (s) 

28/08/64 9 60 17 

04/09/64 7 150 15 

05/09/64 7 150 15 

05/09/64 7 150 15 

09/09/65 6,5 360 14 

02/10/65 7 180 15 

03/10/65 8 180 16 

24/11/65 8 110 16 

20/07/67 7,5 130 15 

12/07/68 7,5 180 15 

30/10/78 7 30 15 

20/10/80 9 60 17 
FONTE: Dados ship BNDO 

 

 

II.4.1.4 - Qualidade da Água 

 

O diagnóstico da qualidade ambiental, baseada na caracterização físico-

química e química das massas de água, concentrou-se na região marinha 

(costeira e oceânica) do litoral norte do Espírito Santo. Cabe salientar que, não 

são apresentados aqui dados sobre a caracterização química dos sedimentos, 

pelo fato de não se visualizar qualquer possibilidade de contaminação desse 

compartimento decorrente da atividade proposta. 

 

Esse diagnóstico foi baseado em levantamento bibliográfico e dados obtidos 

em trabalhos recentes, com amostras coletadas entre 2001 e 2007 na área de 

influência do empreendimento. Foram usados os dados brutos obtidos nos 

trabalhos listados abaixo:  
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 Dados obtidos no diagnóstico da Bacia do Espírito Santo nos meses de 

agosto e setembro de 2002 (AS/PEG, 2003). 
 

 Dados obtidos na campanha pré-operacional do monitoramento ambiental 

da Unidade FPSO Seillean na Área do Poço ESS-132 no Campo de 

Golfinho na Bacia do Espírito Santo em julho de 2005 (CEPEMAR, 2006a). 
 

 Dados obtidos na primeira campanha pré-operacional do monitoramento 

ambiental da Unidade FPSO Capixaba, no Campo de Golfinho, na Bacia 

do Espírito Santo, em julho de 2005 (CEPEMAR, 2006b). 
 

 Dados obtidos na segunda campanha de monitoramento ambiental do 

Sistema de Gás Natural dos Campos de Peroá e Cangoá, Bacia do 

Espírito Santo em julho de 2007 (LABOMAR, 2008b). 
 

 Dados do Programa de Monitoramento Marinho da Aracruz Celulose S.A. 

período de 2005 a 2008 (CEPEMAR, 2005, 2006e, 2007a e 2008c). 
 

 Dados obtidos na 2ª campanha (Março/2008) de monitoramento ambiental 

da Unidade FPSO Cidade de Vitória, no Campo de Golfinho, Bacia do 

Espírito Santo (LABOMAR, 2008c). 
 

 Dados obtidos na 5ª campanha (Fevereiro/08) de monitoramento ambiental 

da Unidade FPSO Capixaba, no Campo de Golfinho, Bacia do Espírito 

Santo (LABOMAR, 2008d). 

 
A Figura II.4.1.4-1 mostra a área estudada e a localização dos pontos de 

coleta de dados dos diversos estudos supracitados.  
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Figura II.4.1.4-1 - Abrangência dos principais estudos utilizados para a elaboração 

do diagnóstico da qualidade da água e dos sedimentos na região 
do licenciamento. 

 

 

 TRANSPARÊNCIA 

 

A transparência da coluna d’água pode variar desde alguns centímetros até 

dezenas de metros. Essa região da coluna d’água é denominada zona eufótica e 

sua extensão depende, principalmente, da capacidade do meio em atenuar a 

radiação subaquática. A transparência é um parâmetro relevante para se avaliar a 
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qualidade da água na medida em que a capacidade de atenuar a radiação 

luminosa está diretamente ligada com os compostos presentes na coluna d’água, 

seja na fase dissolvida quanto na particulada, ou seja, relaciona-se principalmente 

com o desenvolvimento de algas e com sólidos em suspensão.  

 

O limite inferior da zona eufótica é geralmente assumido como sendo aquela 

profundidade onde a intensidade da radiação corresponde a 1% da que atinge a 

superfície. Do ponto de vista óptico, a transparência da água pode ser 

considerada o oposto da turbidez (DEBERDT, 2002). 

 

Dados de transparência na Bacia do Espírito Santo são escassos. 

Geralmente o parâmetro comumente analisado é a turbidez. Alguns dados obtidos 

na área do Campo de Golfinho (CEPEMAR, 2006a e 2006b), após passagem de 

frente fria, e na área do Bloco BM-ES-5 (CEPEMAR, 2006c), dão uma idéia da 

variação desse parâmetro em águas oceânicas (Tabela II.4.1.4-1). Os resultados 

variaram entre 14 e 27 m de profundidade. Na região costeira (profundidade ~30 

m) dados obtidos a partir do monitoramento realizado na região de Aracruz 

(CEPEMAR, 2007) indicaram uma grande variabilidade nos dados com a 

transparência variando entre 0,7 e 9,3 m (Tabela II.4.1.4-1), demonstrando os 

processos de ressuspensão de sedimentos e de aporte de águas continentais 

nessa região. Da mesma forma, dados de monitoramento realizados ao longo do 

sistema de produção de Peroá-Cangoá, indicaram valores de transparência 

variando entre 2,0 e 8,0 m (LABOMAR, 2008a). 
 
 
Tabela II.4.1.4-1 - Transparência da água registrada na região oceânica e costeira da 

área de influência. 
 

Transparência (m) 

Período Região 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Maio de 20051 Oceânica 19 17,0 2,0 14,0 21,0 

Julho de 20052 Oceânica 24 21,6 3,3 16,0 27,0 

2001-20063 Costeira 70 3,1 1,9 0,7 9,3 

Agosto 20074 Costeira 11 4,7 2,8 2,0 8,0 
Fonte: 1- Cepemar, 2006 a,b; 2 – Cepemar, 2006 c; 3- Cepemar, 2007; 4- Labomar, 2008b. 
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 OXIGÊNIO DISSOLVIDO E PH 

 

O oxigênio é um elemento químico de essencial importância para organismos 

aeróbicos. É o gás mais abundante na água, depois do nitrogênio, e também o 

mais importante. Juntamente com o gás carbônico desempenha papel relevante 

em processos biológicos, tais como a fotossíntese, a respiração e a 

decomposição da matéria orgânica detrítica (ARANA, 1997 apud BAUMGARTEN, 

2001). 

 

Nas águas oceânicas da Bacia do Espírito Santo os dados disponíveis sobre 

concentrações médias de oxigênio dissolvido (O.D.) indicaram teores entre 6,74 

mg/L no fundo a 8,19 mg/L na superfície (Tabela II.4.1.4-2).  

 
Tabela II.4.1.4-2 – Concentrações de Oxigênio Dissolvido (mg/L) registrados na região 

oceânica e costeira da área de influência. 
 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 
Período Região 

N Camadas Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

18 superfície 8,19 0,25 7,80 8,60 

13 meio 7,98 0,29 7,40 8,30 Agosto e 
Setembro/20021 Oceânica 

12 fundo 7,93 0,32 7,50 8,60 

Maio/20052 Oceânica 112 sup a 200m - - 7,26 8,9 

Maio /20053 Oceânica 112 sup a 200m - - 6,62 9,7 

26 superfície 6,83 0,5 6,4 8,9 

26 meio 7,12 0,87 6,4 10 Fevereiro e 
Março/20074 Oceânica 

26 fundo 6,74 0,27 6,2 7,2 

25 superfície 6,92 0,66 4,8 7,7 
Agosto/20075 Oceânica 

25 fundo 6,78 0,51 5,2 7,4 

10 superfície 7,89 0,26 7,40 8,30 

6 meio 7,70 0,30 7,30 8,10 Agosto e 
Setembro/20021 Costeira 

6 fundo 7,38 0,43 6,7 7,9 

14 superfície 7,44 0,16 7,2 7,7 
Agosto/20075 Costeira 

14 fundo 7,54 0,13 7,4 7,8 

48 superfície 6,38 0,62 4,29 7,3 Julho/2005 a 
Agosto de 20086 Costeira 

48 fundo 6,15 0,41 5,35 6,7 
Fonte: 1- AS/PEG, 2003; 2- Cepemar, 2006 a; 3- Cepemar, 2006 b; 4- Labomar, 2008 c,d; 5-Labomar, 2008 b; 6-  
Cepemar, 2005, 2006e, 2007a e 2008c. 
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Na região oceânica da Bacia do Espírito Santo, nos levantamentos realizados 

em agosto e setembro de 2002, a variação de oxigenação esteve entre 7,5 mg/L e 

8,6 mg/L (AS/PEG, 2003), quando os maiores valores foram registrados nas 

amostras de superfície e naquelas localizadas ao sul da Bacia, que é uma região 

de maior profundidade. As maiores variações, ao longo do perfil vertical de 

profundidade, foram observadas ao norte, sobre o banco de Abrolhos. As 

amostras de fundo e da termoclina nas estações mais próximas ao continente 

apresentaram as menores concentrações de O.D., com variação média entre 7,6 

mg/L e 7,9 mg/L, conforme demonstrado na Tabela II.4.1.4-2. 
 

Dados referentes aos estudos realizados no Campo de Golfinho, entre 

fevereiro e março de 2007 (campanhas operacionais), indicaram que nas águas 

oceânicas monitoradas, 80% das amostras apresentaram concentrações entre 6,5 

mg/L e 7,2 mg/L, não sendo encontrada diferença significativa de valores entre as 

camadas na coluna d’água. Ainda neste Campo, considerando-se também as 

campanhas realizadas em maio de 2005, a variação total de oxigênio dissolvido, 

esteve entre 6,2 mg/L e 10,0 mg/L (CEPEMAR, 2006b, LABOMAR, 2008c,d).  

 

Outro estudo que abrangeu as concentrações de oxigênio na Bacia do 

Espírito Santo foi desenvolvido por LABOMAR (2008b), no monitoramento do 

sistema de produção de Peroá e Cangoá em janeiro de 2007, no qual foram 

verificados teores de O.D. entre 4,80 mg/L e 7,70 mg/L, com concentrações 

médias próximas entre superfície e fundo (Tabela II.4.1.4-2). 
 

Nas águas costeiras as concentrações de O.D. estiveram compatíveis com os 

valores registrados nas águas oceânicas. Entre julho de 2005 e agosto de 2008 a 

variação média permaneceu entre 6,1 mg/L e 6,4 mg/L, em águas com 

profundidade máxima de 20 m (CEPEMAR, 2007 e 2008b). Em termos 

comparativos, em LABOMAR (2008b) os teores médios de O.D. variaram entre 

7,4 mg/L e 7,5 mg/L, já em AS/PEG (2003) foram observadas concentrações 

médias ainda maiores, chegando a 7,9 mg/L na superfície, conforme demonstrado 

na Tabela II.4.1.4-2. 
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A distribuição de O.D., em escala regional na Bacia do Espírito Santo é a 

normalmente encontrada para águas marinhas e espera-se que o mesmo padrão 

seja encontrado nas águas da AI. Ressalta-se, no entanto, que o teor de oxigênio 

dissolvido na água pode variar em escala sazonal em função de mudanças nos 

padrões de circulação, de produção primária e de aportes continentais, além de 

influências climáticas e da temperatura da água. Com os dados disponíveis para a 

Bacia do Espírito Santo, tal variabilidade, decorrente da ação de fatores 

oceanográficos naturais, não pode ser avaliada em detalhe. 
 
Nos oceanos, os valores de pH são ligeiramente alcalinos devido à presença 

de carbonatos e bicarbonatos, bem como de metais alcalinos e alcalinos terrosos 

dissolvidos. Valores médios em águas oceânicas da área de influência oscilaram 

em torno de 8,07 e 8,26 (Tabela II.4.1.4-3).  
 

Tabela II.4.1.4-3 - Concentrações de pH registrados na região oceânica e costeira da 
área de influência. 

 
pH 

Período Região 
N Camadas Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

18 superfície 8,16 0,10 7,99 8,31 

13 meio 8,11 0,11 7,94 8,27 Agosto e 
Setembro/20021 Oceânica 

12 fundo 8,07 0,08 7,89 8,31 

* Maio/20052 Oceânica 112 sup a 200m 8,26 - 8,11 8,34 

* Maio /20053 Oceânica 112 sup a 200m - - 8,08 8,37 

26 superfície 8,26 0,07 8,14 8,45 

26 meio 8,24 0,06 8,1 8,42 Fevereiro e 
Março/20074 Oceânica 

26 fundo 8,07 0,06 7,97 8,21 

25 superfície 8,25 0,04 8,19 8,34 
Agosto/20075 Oceânica 

25 fundo 8,24 0,03 8,19 8,33 

10 superfície 8,10 0,11 7,93 8,21 

6 meio 8,07 0,10 7,96 8,17 Agosto e 
Setembro/20021 Costeira 

6 fundo 8,02 0,18 7,74 8,18 

14 superfície 8,21 0,03 8,17 8,27 
Agosto/20075 Costeira 

14 fundo 8,22 0,04 8,15 8,27 

48 superfície 8,04 0,25 7,34 8,3 Julho/2005 a 
Agosto de 20086 Costeira 

48 fundo 8,05 0,24 7,44 8,3 
Fonte: 1- AS/PEG, 2003; 2- Cepemar, 2006 a; 3- Cepemar, 2006b; 4- Labomar, 2008c,d; 5-Labomar, 2008b; 6-  
Cepemar, 2005, 2006e, 2007a e 2008c. 
*As profundidades utilizadas nas coletas das amostras de hidroquímica foram: superfície, 50% acima da 
termoclina, termoclina, 50% abaixo da termoclina, 50, 100, 150 e 200 m. Em quatro estações centrais foi realizada 
coleta também nas profundidades de 10, 20, 30 e 40 m. 
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As pequenas variações de pH nos oceanos encontram-se associadas aos 

processos de respiração, fotossíntese ou trocas gasosas com a atmosfera, 

principalmente no caso do gás carbônico. O perfil de distribuição vertical é 

geralmente marcado por diminuição de valores em função do aumento da 

profundidade. Essa redução é considerada padrão para a distribuição do pH no 

Oceano Atlântico Sudoeste (ANDRADE et al., 1999) e já foi descrita em 

campanhas de monitoramento nas Bacias de Santos e Campos 

(GEOMAP/FUNDESPA, 1994). 

 

Ao norte da foz do rio Doce, os levantamentos realizados nas águas 

oceânicas dos Campos de Peroá e Cangoá indicaram grande homogeneidade 

espacial e vertical deste parâmetro, com valores médios de 8,25 e 8,24 em 

superfície e fundo, respectivamente, em agosto de 2007, em profundidade de até 

67 m (LABOMAR, 2008b). 

 

Em direção ao continente houve uma discreta redução do pH médio, embora 

com variação mais significativa entre as camadas. Nas campanhas realizadas em 

agosto e setembro de 2002 os valores de pH observados por AS/PEG (2003) 

estiveram entre 7,74 e 8,21 (Tabela II.4.1.4-3). A redução dos valores nas águas 

mais próximas ao continente pode estar relacionada ao aporte predominante do 

rio Doce (cujos valores de pH encontram-se próximos na neutralidade, entre 6,6 e 

7,6), à presença de vórtices, ou aos efeitos de ressurgências, comuns nesta 

região (AS/PEG, 2003). Dados referentes ao período de julho de 2005 a agosto 

de 2008 indicaram oscilações de pH superiores, com mínimo de 7,34 e máximo 

de 8,3 (CEPEMAR, 2005, 2006e, 2007a e 2008c). 

 

De uma maneira geral os valores encontrados são típicos de águas marinhas, 

tanto oceânicas como costeiras com influência de aportes continentais. 
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 CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO 
 
O carbono orgânico dissolvido (COD) é um dos maiores e mais dinâmicos 

reservatórios de carbono da biosfera, tendo grande influência sobre o ciclo global 
do carbono. Estima-se que o COD nos ecossistemas marinhos está em igual 
magnitude ao carbono na forma de CO2 em toda a atmosfera (FARRINGTON 
1992). Sua concentração é extremamente variável, tanto espacial como 
temporalmente, mesmo dentro de um mesmo ecossistema aquático. Interessante 
ressaltar que nem todo o COD encontrado nos oceanos é produzido neles. A 
concentração pode ser espacialmente heterogênea ao longo da coluna d’água ou 
horizontalmente, em função dos aportes continentais originados pelas atividades 
naturais, carreamento de matéria orgânica realizada pelos rios ou ventos e 
exportação de matéria orgânica realizada pelos mangues e outras atividades 
antrópicas (AS/PEG, 2003; SUHETT et al., 2006).  

 
O COD é definido (em termos operacionais) como todo carbono orgânico 

menor do que 0,2 μm. É formado por uma mistura bastante heterogênea de 

moléculas orgânicas, variando desde pequenas e estruturalmente mais simples – 

como aminoácidos, açúcares e ácidos carboxílicos simples – até as maiores e 

mais complexas – como as substâncias húmicas (THOMAS, 1997). A grande 

maioria do carbono orgânico dissolvido em suspensão nos oceanos consiste no 

picoplâncton que subsiste metabolizando os menores fragmentos de detritos 

orgânicos e, principalmente, dos compostos orgânicos dissolvidos. Esses 

compostos são originados através de processos fotossintéticos realizado pelo 

fitoplâncton nos oceanos, onde sua concentração média é de 0,5mg/L. Assim, é 

consenso que a produtividade primária liberada na camada superficial represente 

a principal fonte de COD nos oceanos.  

 

Nos levantamentos realizados por AS/PEG (2003) em águas oceânicas 

capixabas, os valores médios de COD variaram entre 1,17 mg/L e 1,79 mg/L 

(Tabela II.5.1.4.1-4). Levantamentos mais recentes no campo de Golfinho, ao sul 

da foz do rio Doce, indicaram concentrações médias entre 2,2 mg/L e 2,6 mg/L, 

com picos de até 6,2 mg/L, sem um padrão nítido de distribuição em função da 

profundidade (CEPEMAR, 2006b).  
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Nas águas costeiras, levantamento realizado no norte do Espírito Santo 

indicou concentração média de 1,88 mg/L, e valor máximo de 2,43 mg/L (OVALLE 

et al., 1999). Tal padrão foi de encontro aos dados disponíveis em AS/PEG 

(2003), cuja concentração média do COD esteve entre 0,97 mg/L e 1,96 mg/L, 

com picos de até 4,25 mg/L (Tabela II.4.1.4-4). 

 

A relação entre as concentrações de carbono orgânico e nitrogênio total 

possui várias aplicações, entre elas avaliar a contribuição da forma orgânica e 

inorgânica dentro do conteúdo total de nitrogênio. A razão C:N no material 

particulado em suspensão - MPS, em torno de 5,0 a 5,5 no Campo de Golfinho 

sugere que o material particulado biogênico amostrado na camada d´água acima 

de 200 m de profundidade é de origem não vascular, isto é, fitoplanctônico e 

bacterioplanctônico, e possivelmente relacionado ao desenvolvimento 

picoplanctônico uma vez que as concentrações de clorofila não ultrapassam 1,0 

μg.L-1 (CEPEMAR, 2006a). 

 

Em outro levantamento realizado na mesma área, a razão C:N, em torno de 

6, confirmou que a fração orgânica do MPS é composta por bactérias e 

organismos fitoplanctônicos. A bioatividade desses organismos torna disponível 

boa parte do COD, seja na forma de exudatos seja através do processo de 

mineralização da matéria orgânica presente, o que poderia explicar o 

enriquecimento da fração orgânica dissolvida (CEPEMAR, 2006b).  

 

Nas águas costeiras a relação C:N apresentou valores entre 6,4 e 8,1, os 

quais demonstraram que o fitoplâncton exerce o domínio da produtividade local, 

em detrimento da produção via bacterioplâncton nas águas oceânicas 

oligotróficas. Os dados de clorofila a confirmaram essa tendência, com 

concentrações de até 2,4 μg.L-1 nas estações próximas da costa (OVALLE et al., 

1999). 
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Tabela II.4.1.4-4 - Concentrações de Carbono Orgânico Dissolvido (COD) em mg/L 
registrados na região oceânica e costeira da área de influência. 

 
COD 

Período Região 
N Camadas Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

18 superfície 1,17 0,33 0,74 2,04 

13 meio 1,79 1,01 0,37 4,25 Agosto e 
Setembro/20021 Oceânica 

12 fundo 1,30 0,27 0,69 4,25 

* Maio/20052 Oceânica 112 sup a 200m 2,25 - 0,59 4,6 

* Maio /20053 Oceânica 112 sup a 200m 2,62 - 1,12 6,2 

Janeiro/19954 Costeira 15 ** 1,88 0,32 1,50 2,4 

10 superfície 1,29 0,33 0,93 1,83 

6 meio 0,97 0,36 0,37 1,41 Agosto e 
Setembro/20021 Costeira 

6 fundo 1,96 1,35 0,75 4,25 
Fonte: 1- AS/PEG, 2003; 2- Cepemar, 2006 a; 3- Cepemar, 2006b, 4- Ovalle et al, 1999.  
*As profundidades utilizadas nas coletas das amostras de hidroquímica foram: superfície, 50% acima da 
termoclina, termoclina, 50% abaixo da termoclina, 50, 100, 150 e 200 m. Em quatro estações centrais foi realizada 
coleta também nas profundidades de 10, 20, 30 e 40 m. 
** As amostras de água neste estudo foram coletadas em 2 ou 3 profundidades diferentes, seguindo o perfil de 
temperatura/salinidade e de acordo com  a profundidade da coluna d`’agua. 

 
 HIDROCARBONETOS TOTAIS DE PETRÓLEO 

 
Entre os constituintes do petróleo, os hidrocarbonetos são compostos 

orgânicos formados por carbono e hidrogênio. Esses hidrocarbonetos apresentam 
características apolares (hidrófobos), ou seja, não apresentam atração pela água 
(polar). Desse modo, eles têm uma maior tendência de associação às fases 
sólidas, tais como as partículas em suspensão, os tecidos biológicos e os 
sedimentos (DOUGLAS, 2005).  

 
A maior fonte de hidrocarbonetos no ecossistema marinho é a antrópica, que 

envolve a contribuição de efluentes urbanos e industriais, transporte e acidentes 
marítimos. Em geral, as fontes naturais contribuem em menor proporção com 
hidrocarbonetos. Mas, em áreas abertas, como os oceanos, onde a influência 
antrópica é mínima, as fontes naturais têm importância primordial e são as 
principais responsáveis pelos níveis de background observados. Apesar das 
diminutas concentrações, o conhecimento dos níveis de background é muito 
importante porque permite avaliar e monitorar os impactos que as atividades 
antrópicas exercem no meio ambiente. 
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Os dados existentes na área de influência indicaram níveis relativamente 

baixos. Informações regionais iniciais sobre a distribuição de hidrocarbonetos na 

Bacia do Espírito Santo foram obtidas a partir dos relatórios das campanhas 

realizadas em diversos poços (AS/PEG, 2001a; b; c; d; e; f; g), conforme 

demonstrado na Tabela II.4.1.4-5 e Figura II.4.1.4–2.  

 

 
Tabela II.4.1.4-5 - Concentrações medianas de máximo e mínimo de Σn-alcanos, Mistura 

Complexa Não Resolvida - MCNR,  e hidrocarbonetos totais em águas 
da Bacia do Espírito Santo (μg.L-1). Fonte: (Analytical Solutions & 
Petroleum and Environmental Geoservice, 2001a; b; c; d; e; f; g). 

 
 Σn-alcanos MCNR Hidrocarbonetos totais 

Mediana 0,3 148 6 

Máximo 16,7 215 268 

Mínimo <0,01 <0,01 <0,01 

N 29 11 29 

 

 
 Box Plot (NOVOS.STA 10v*31c)

Mediana; Box: 25%, 75%; Whisker: Min, Max
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Figura II.4.1.4-2 - Distribuição de n-alcanos, Mistura Complexa Não 
Resolvida - MCNR e hidrocarbonetos totais para 
amostras de água coletadas em várias 
profundidades na Bacia do Espírito Santo. Fonte: 
(Analytical Solutions & Petroleum and Environmental 
Geoservice, 2001a; b; c; d; e; f; g). 
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Em escala regional, na Bacia do Espírito Santo (AS/PEG, 2003) foram 

encontrados alguns picos de hidrocarbonetos totais de petróleo (HTP), de até 

291,6 µg.L-1 nas águas oceânicas (Tabela II.4.1.4-6), embora as médias sejam 

bem inferiores (entre 8,2 e 38,8 µg.L-1). Segundo este estudo, a distribuição dos 

valores altos de HTP não seguiu um padrão de distribuição vertical ou horizontal 

bem definido. Nas águas costeiras os dados existentes indicaram concentrações 

ainda menores, entre 7,6 µg.L-1 e 26,1 µg.L-1 em média (AS/PEG, 2003). 

 

O levantamento no entorno do Sistema de Produção e Escoamento de Gás 

Natural dos Campos de Peroá e Cangoá, realizado em agosto de 2007 

(LABOMAR, 2008b), evidenciou, tanto nas amostras coletadas na superfície como 

nas maiores profundidades, índices de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP) 

abaixo do limite de detecção do método analítico (100 µg.L-1), (Tabela II.4.1.4-6). 

 
Tabela II.4.1.4-6 – Concentrações de Hidrocarbonetos totais do Petróleo (HTP) em μg.L-1 

registrados na região oceânica e costeira da área de influência. 
 

Hidrocarbonetos totais 

Período Região 
N Camadas Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

18 superfície 22,05 38,3 2,87 150,83 

13 meio 38,78 85,39 3,32 291,6 Oceânica 

12 fundo 8,23 7,6 0,92 30,04 

10 superfície 8,05 3,50 3,57 14,02 

6 meio 7,62 2,83 3,6 10,6 

Agosto e 
Setembro/20021 

Costeira 

6 fundo 26,13 48,66 1,46 125,31 

25 superfície * 100 - <100 - 
Oceânica 

25 fundo * 100 - <100 - 

14 superfície * 100 - <100 - 
Agosto/20072 

Costeira 
14 fundo * 100 - <100 - 

Fonte: 1- AS/PEG, 2003; 2- Labomar, 2008b. 
* Assumido o valor do Limite de Detecção para efeito de cálculo da média e desvio padrão. 
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 HIDROCARBONETOS POLIAROMÁTICOS 
 

Os hidrocarbonetos que possuem dois ou mais anéis de benzeno são 

denominados hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). Esses 

hidrocarbonetos são considerados os mais tóxicos principalmente, por estarem 

associados a efeitos carcinogênicos.   

 

Concentrações de HPA nas águas oceânicas de interesse foram obtidas nos 

estudos realizados a partir de 2002, quando as concentrações médias variaram 

entre 0,04 μg.L-1 e 0,05 μg.L-1 (AS/PEG, 2003).  

 

Dados mais recentes, obtidos nos monitoramentos realizados em maio de 

2005 no Campo de Golfinho demonstraram que nas estações estudadas não 

havia indícios de contaminação por HPA. As concentrações em geral estiveram 

inferiores ao limite de detecção analítico (<0,01 μg.L-1), a não ser pelo valor de 

0,04 μg.L-1 encontrado em apenas uma estação, à 200 m de profundidade 

(CEPEMAR, 2006b). O registro da presença de HPA se deu de maneira mais 

evidente na segunda campanha de monitoramento (LABOMAR, 2008c,d), quando 

das 78 amostras coletadas foram detectados HPA em 13 amostras, ainda que em 

níveis baixos. Considerando todas as campanhas de monitoramento realizadas 

no Campo de Golfinho, as concentrações de hidrocarbonetos totais variaram 

entre valores abaixo do limite de detecção do método analítico e 0,04 μg.L-1, 

conforme demonstrado na Tabela II.4.1.4-7.  

 

Entre as espécies de HPA, foi relatada a predominância de naftaleno, entre 

outros, como fenantreno, antraceno e indeno (123-cd) pireno (LABOMAR, 2008d). 

Mesmo com a ocorrência, as concentrações totais de HPA observadas estiveram 

abaixo do valor médio considerado como natural para áreas não contaminadas na 

costa Atlântico Sul, que é de 0,31 μg.L-1 (BÍCEGO et al., 2002).  
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Para reforçar esta idéia, nos estudos realizados nos Campos de Peroá e 
Cangoá todas as concentrações de HPA estiveram inferiores ao limite de 
detecção do método analítico (0,03 μg.L-1) (LABOMAR, 2008b). Ainda assim, 
outros autores sugerem que para águas oceânicas sem contaminação por 
hidrocarbonetos de petróleo, podem ser considerados os valores abaixo do nível 
de detecção dos métodos usados (entre 0,015 e 0,045 μg.L-1) (NRC, 1985; LAW 
et al., 1997; UTVIK, 1999). 

 
Nas áreas costeiras, em locais cronicamente contaminados, as 

concentrações de HPA atingem valores, por exemplo, da ordem de 4,0 a 30 μg.L-1 

(ZHOU & MASKAOUI, 2003), embora outros sistemas também tenham sido 
considerados contaminados mesmo com concentrações de HPA na faixa de 0,1-
0,7 μg.L-1 (FERNANDES et al., 1997). No trabalho de AS/PEG (2003) as 
concentrações médias de HPA nas águas costeiras capixabas variaram entre 
0,02 μg.L-1 a 0,03 μg.L-1 (Tabela II.4.1.4-7). 

 
Tabela II.4.1.4-7 – Concentrações de HPA (μg.L-1)  registrados na região oceânica e 

costeira da área de influência. 
 

Hidrocarbonetos Poliaromáticos 

Período Região 
N Camadas Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

18 superfície 0,05 0,07 0,01 0,31 
13 meio 0,04 0,08 0,01 0,28 Agosto e 

Setembro/20021 Oceânica 
12 fundo 0,05 0,05 0,01 0,15 

* Maio/20052 Oceânica 112 sup a 200m 0,01 - <0,01  
* Maio /20053 Oceânica 112 sup a 200m 0,01 - <0,01 0,04 

26 superfície 0,01 - <0,01 0,04 
26 meio ** 0,01 - <0,01 - Fevereiro e 

Março/20074 Oceânica 
26 fundo ** 0,01 - <0,01 - 
14 superfície ** 0,03 - <0,03 - 

Agosto/20075 Oceânica 
14 fundo ** 0,03 - <0,03 - 
10 superfície 0,03 0,03 0,01 0,08 
6 meio 0,02 0,01 0,01 0,04 Agosto e 

Setembro/20021 Costeira 
6 fundo 0,03 0,03 0,01 0,07 
14 superfície **0,03 - <0,03 - 

Agosto/20075 Costeira 
14 fundo **0,03 - <0,03 - 

Fonte: 1- AS/PEG, 2003; 2- Cepemar, 2006 a; 3- Cepemar, 2006b; 4- Labomar, 2008c,d; 5- Labomar, 2008b. 
*As profundidades utilizadas nas coletas das amostras de hidroquímica foram: superfície, 50% acima da 
termoclina, termoclina, 50% abaixo da termoclina, 50, 100, 150 e 200 m. Em quatro estações centrais foi realizada 
coleta também nas profundidades de 10, 20, 30 e 40 m. 
** Assumido o valor do Limite de Detecção para efeito de cálculo da média e desvio padrão. 
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 n-ALCANOS e MCNR (MISTURA COMPLEXA NÃO RESOLVIDA) 
 

Os n-alcanos ou hidrocarbonetos alifáticos são substâncias que podem 

ocorrer na região pelágica naturalmente ou por influência de resíduos 

petrogênicos, ocasionado pela ação antrópica. 

 

Concentrações disponíveis sobre n-alcanos na Bacia do Espírito Santo no 

trabalho de AS/PEG (2001) indicaram variação entre 0,01 μg.L-1 e 16,7 μg.L-1 

(Tabela II.4.1.4.5 e Figura II.4.1.4–1). Tais valores estiveram próximos aos dados 

presentes em AS/PEG, (2003), cuja concentração máxima de n-alcanos nas 

amostras de água oceânicas da Bacia do Espírito Santo chegou a 6,6 μg.L-1, sem 

diferenças significativas entre as amostras de superfície, meio e fundo (Tabela 

II.4.1.4.8). Nesse estudo as concentrações médias variaram entre 1,44 μg.L-1 e 

2,58 μg.L-1. 

 

No Campo de Golfinho, nos diversos monitoramentos realizados, todas as 

estações apresentaram valores abaixo do limite de detecção da técnica (entre 1,0 

e 10,0 μg.L-1), (CEPEMAR, 2006a, LABOMAR, 2008c,d). Analisando outros 

trabalhos realizados na Bacia de Campos, observa-se que o padrão mais comum 

é o registro de teores de n-alcanos abaixo ou próximos ao limite de detecção do 

método, com valores relatados de até 6,3 μg.L-1
 (PETROBRAS, 2001; 

PETROBRAS, 2002 apud CEPEMAR, 2006d). 
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Tabela II.4.1.4-8 – Concentrações de n-alcanos (μg.L-1)  registrados na região oceânica e 
costeira da área de influência. 

 
N-ALCANOS 

PERÍODO REGIÃO 
N Camadas Média Desvio 

Padrão Mínimo Máximo 

18 superfície 2,58 1,05 0,91 5,00 

13 meio 2,70 2,24 0,01 6,59 Agosto e 
Setembro/20021 Oceânica 

12 fundo 1,44 1,24 0,01 4,35 

* Maio/20052 Oceânica 112 sup a 200m ** 1,0 - <1,0 - 

* Maio/20053 Oceânica 112 sup a 200m ** 1,0 - <1,0 - 

26 superfície ** 1,0 - <1,0 - 

26 meio ** 1,0 - <1,0 - Fevereiro e 
Março/20074 Oceânica 

26 fundo ** 1,0 - <1,0 - 

10 superfície 1,44 1,19 0,00 3,19 

6 meio 2,17 1,14 0,62 3,99 Agosto e 
Setembro/20021 Costeira 

6 fundo 1,43 1,40 0,00 3,46 
Fonte: 1- AS/PEG, 2003; 2- Cepemar, 2006 a; 3- Cepemar, 2006b; 4- Labomar, 2008c,d. 
*As profundidades utilizadas nas coletas das amostras de hidroquímica foram: superfície, 50% acima da 
termoclina, termoclina, 50% abaixo da termoclina, 50, 100, 150 e 200 m. Em quatro estações centrais foi realizada 
coleta também nas profundidades de 10, 20, 30 e 40 m. 
**Aassumido o valor do Limite de Detecção para efeito de cálculo da média e desvio padrão. 

 

Dentre os hidrocarbonetos analisados em amostras marinhas, existem 
compostos orgânicos que não são resolvidos cromatograficamente. A estes 
compostos deu-se o nome técnico de mistura complexa não resolvida (MCNR) do 
termo em inglês Unresolved Complex Mixture ou simplesmente UCM, os quais 
indicam a contribuição de material orgânico fóssil (natural ou antropogênico). 
Segundo alguns autores, a MCNR é um bom indicativo da contaminação por 
resíduos de óleo degradados ou em processo de degradação (ABOUL-KASSIM & 
SIMONEIT, 1996; WANG et al., 1999; READMAN et al., 2002). 

 
Estudos que contemplam concentrações de MCNR nas águas da Bacia do 

Espírito Santo são escassos. A MCNR foi quantificada em amostras de água 
coletadas em alguns poços da Bacia do Espírito Santo (Polvo, BAS-69, ESS-106 
e ESS-107), com mediana de 148 μg.L-1. Esse valor mediano de MCNR é alto e 
indica contaminação por hidrocarbonetos de petróleo (CINCINELLI et al., 2001 
apud CEPEMAR, 2003). No entanto, a MCNR foi quantificada em amostras 
aleatórias e sem uma relação com a profundidade bem definida (Figura II.4.1.4-1, 
Tabela II.4.1.4-6), com exceção das amostras no poço 1-ESS-106. 
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 PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA (CLOROFILA-A) 
 

O perfil de distribuição da clorofila a em ambientes oceânicos consiste em 

valores reduzidos na superfície, aumentando em direção a um máximo 

subsuperficial, após o qual observa-se brusco e contínuo decréscimo na 

concentração até o fim da camada fótica (cerca de 200 m de profundidade) 

(AGUSTÍ & DUARTE, 1999 apud CEPEMAR, 2006a).  

 

De forma geral, a Costa Leste brasileira é caracterizada por ser uma região 

de baixa produtividade, induzida pela presença de águas oligotróficas da Corrente 

Equatorial Sul (CES), que forma a Corrente do Brasil. Nessa região, a 

produtividade primária nas águas da CES situa-se entre 0,02 e 0,2 gC.m-2.dia-1 

(EKAU & KNOPPERS, 1999). No entanto, a porção mais ao sul da Costa Leste 

brasileira, onde se encontra a área do Complexo Golfinho e dos Campos de 

Peroá-Cangoá, parece ser uma unidade funcional distinta em que a produção 

primária é sustentada, pelo menos em períodos específicos, por três fontes 

distintas de material: os fluxos de água doce oriundos dos rios Doce e Paraíba do 

Sul (este já na Bacia de Campos), a ressurgência da ACAS em águas rasas e o 

efeito do vórtice de Vitória, que causa a ressurgência da ACAS na borda da 

plataforma (EKAU & KNOPPERS, 1999). 

 

Gaeta et al. (1999) realizaram uma avaliação detalhada sobre a produtividade 

primária nas águas costeiras e da plataforma continental externa entre as 

latitudes 16 e 22°S durante o outono de 1995. As taxas de produtividade 

apresentaram variabilidade espacial significativa nessa região. Sobre o Banco de 

Abrolhos e na plataforma interna mais ao sul, os valores chegaram ao máximo de 

1,1 gC.m-2.dia-1, devido ao efeito da ressurgência da ACAS em subsuperfície. 

Taxas intermediárias a altas também foram encontradas em águas da borda da 

plataforma ao sul do Banco de Abrolhos, novamente ocasionadas pela 

ressurgência da ACAS, mas nesse caso num processo impulsionado pela 

presença do vórtice de Vitória.  
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Considerando-se as taxas de produtividade medidas na Bacia do Espírito 

Santo como um todo, Gaeta et al. (1999) calcularam em torno de 150 gC.m-2.ano-1 

a produtividade primária na plataforma continental interna. Nesses locais, a 

biomassa relativamente abundante tem predomínio de nano e picoplâncton, com 

certa contribuição de microplâncton nas áreas mais próximas à costa. Por outro 

lado, a baixa biomassa, com predomínio de picoplâncton heterotrófico, é 

tipicamente encontrada em áreas offshore, caracterizando regiões oligotróficas 

(SUSINI-RIBEIRO, 1999). 

 

Em levantamentos realizados na Área do Campo de Golfinho, as 

concentrações de clorofila a apresentaram uma variabilidade significativa, com 

concentrações inferiores ao limite de detecção (<0,02 μg.L-1), chegando a 0,48 

μg.L-1, este obtido a 30 m de profundidade (correspondente ao estrato acima da 

termoclina). As estações apresentaram basicamente o mesmo padrão de 

distribuição vertical descrito acima, sem diferenças significativas nas 

concentrações de clorofila entre as estações (CEPEMAR, 2006b). Na mesma 

área, os valores chegaram a 0,68 μg.L-1 (CEPEMAR, 2006a), a 0,45 μg.L-1 (média 

de 0,13 μg.L-1) (LABOMAR, 2008c) e 1,54 μg.L-1 (LABOMAR, 2008b), embora a 

maior frequência nestes estudos tenha sido de valores inferiores a < 0,02 μg.L-1. 

Em geral o padrão descrito foi de declínio das concentrações de clorofila a com o 

aumento da profundidade. Todos os resultados apresentados estão de acordo 

com os estudos realizados por Gaeta et al.(1999) e Niencheski et al.(1999). 
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 NUTRIENTES 

 

A variação de nutrientes na Bacia do Espírito Santo é condizente com o 

predomínio de águas oligotróficas, quentes e salinas da Corrente do Brasil nas 

camadas superficiais e de águas frias e enriquecidas em nutrientes nas camadas 

mais profundas (EKAU & KNOPPERS, 1999; GAETA et al., 1999). A Corrente do 

Brasil (CB) flui de norte para o sul (SILVEIRA et al., 2000), sendo caracterizada 

por baixas concentrações de nitrato (< 0,20 µM) e de fosfato (< 0,08 µM) (SUSINI-

RIBEIRO, 1999). A CB é composta em áreas offshore até 100m de profundidade 

por Água Tropical (AT) e em águas mais próximas ao continente há forte 

evidência (altos valores de salinidade) de que a Água Costeira é composta 

predominantemente por Água Tropical (SUSINI-RIBEIRO, 1999). Em camadas 

mais profundas, encontram-se as águas frias e ricas em nutrientes representadas 

pela ACAS (Água Central do Atlântico Sul).  

 

As concentrações de nutrientes típicas de AT, AC e ACAS são apresentadas 

na Tabela II.4.1.4-9, relativas a dados observados na Bacia de Campos. Esses 

mesmos valores podem ser válidos para a Bacia do Espírito Santo, embora na 

Tabela abaixo as concentrações de nitrato para ACAS a 200 m sejam superiores 

aos encontrados na Bacia do Espírito Santo. 

 
Tabela II.4.1.4-9 - Valores típicos de nutrientes nas águas encontradas na Bacia de 

Campos (adaptado de Petrobras, 1994).;  
 

 Nitrito       
(µM) 

Nitrato      
(µM) 

Amônio     
(µM) 

Fosfato     
(µM) 

Silicato      
(µM) 

AT 0,01 – 0,05 0,1 – 0,5 0,01 – 0,1 0,05 – 0,3 2,0 - 5,0 

ACAS (50 m) 0,7 – 1,0 9,0 – 15,0 --- 0,8 – 1,1 5,0 – 15,0 

ACAS (200 m) 1,0 – 1,4 15,0 – 18,0 --- 1,1 – 1,5 15,0 – 20,0 

AC (Subsidência) 0,05 – 0,3 0,1 – 0,5 0,2 – 2,0 0,1 – 0,4 2,0 – 6,0 

AC (Ressurgência) 0,5 – 1,0 5,0 – 12,0 0,6 – 1,0 0,6 – 1,3 6,0 – 12,0 
Obs: AT = Água Tropical; ACAS = Água Central do Atlântico Sul; AC = Água Costeira. 
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II.4.2 - MEIO BIÓTICO 

 

II.4.2.1 -  Ecossistemas Litorâneos 
 
Segundo Jablonski et. al. (1999), a zona costeira testemunha o intercâmbio 

direto entre o continente e o mar nos planos físico, químico, biológico e geológico, 
como também nos planos político, econômico e social. As áreas situadas na orla 
marítima abrigam os ecossistemas considerados dentre os mais importantes da 
biosfera como manguezais, restingas e costões rochosos. Nessas áreas ocorrem 
as interações que caracterizam o espaço da zona costeira e definem os seus 
limites. Ainda, a zona costeira dá suporte a inúmeras cadeias alimentares devido 
à sua elevada produtividade orgânica, resultado da penetração de luz solar, do 
transporte de nutrientes dos cursos d’água e da drenagem de áreas continentais. 
Nessa zona situam-se ecossistemas de grande importância para a vida marinha 
como manguezais e recifes de corais, que garantem uma elevada produção de 
biomassa viva responsável pela renovação do estoque pesqueiro. Além disso, as 
zonas costeiras têm funções ecológicas tais como: proteção da linha de costa, 
armazenagem e reciclagem de nutrientes, sustentação da biodiversidade e 
manutenção da qualidade da água (através da filtração e degradação de 
poluentes), que conferem a elas uma grande importância ecológica. 

 

A costa do Espírito Santo está inserida na porção oriental do litoral brasileiro, 

entre as coordenadas latitudes 18o20’5"S e 21o17’38"S e corresponde a 5,4% 

deste. Estende-se por aproximadamente 430 km, fazendo limite ao norte com o 

Estado da Bahia e ao sul com o Rio de Janeiro.  

 

Este estudo procurou caracterizar os principais ecossistemas litorâneos da 

área de influência que inclui os municípios entre Conceição da Barra e Vila Velha, 

no Espírito Santo, sendo o Setor 1 correspondente ao trecho do litoral entre a foz 

do Rio São Mateus (Conceição da Barra) e Barra Seca (Linhares) (Figura II.4.2.1-

1a); o Setor 2 correspondente ao litoral entre Barra Seca e Regência (Linhares) 

(Figura II.4.2.1-1b); e o Setor 3 correspondente ao trecho entre a praia de 

Comboios e a Baía de Vitória (Figura II.4.2.1-1c).  
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O Litoral Norte, como é conhecido esse trecho do litoral, está compreendido 

desde a entrada da Baía de Vitória até a divisa com o Estado da Bahia, possuindo 

229 km de extensão litorânea, o que representa 53,2% da linha de costa capixaba 

(UFES, 1995). Cabe salientar, no entanto, que foi dada ênfase ao trecho do litoral 

situado nos municípios de Linhares e Aracruz, mais precisamente na região 

deltaica do Rio Doce, em função da maior proximidade com a atividade de 

pesquisa sísmica, conforme demonstrado na Figura II.4.2.1-1b. É importante frisar 

também, que em condições operacionais normais não são esperados impactos na 

zona costeira em decorrência das atividades propostas. 

 

O litoral norte do Estado do Espírito Santo é caracterizado pela presença de 

costas altas, representadas por falésias e extensas faixas da Formação Barreiras 

- situada entre as rochas pré-cambrianas e o mar (Figura II.4.2.1-2) e pelos 

costões rochosos do embasamento cristalino (Figura II.4.2.1-3), alternando-se 

com costas baixas assinaladas pelas planícies costeiras quaternárias marinhas 

frequentemente relacionadas a pequenos cursos fluviais, deltas e embocaduras 

de rios (JABLONSKY et. al., 1999) (Figura II.4.2.1-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura II.4.2.1-2 – Falésias em Nova Almeida (a), e Praias com declividade moderada e 

presença de arrecifes. Bicanga. Serra, ES (b).  

(b)(a) 
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Figura II.4.2.1-3 - Costão abrigado no Canal da Passagem, Baía do Espírito Santo, 
Vitória  (a), e no Morro Jaburuna, Vila Velha (b). 

 
 

 
Figura II.4.2.1-4 – Foz do rio Ipiranga em Barra Seca (a) e pequeno curso dágua na praia 

do Sauê, Aracruz, ES (b). 
 
 
Nas planícies costeiras estão presentes os sistemas múltiplos lagunas-

barreiras, cordões litorâneos regressivos pleistocênicos e holocênicos, além de 

dunas e manguezais. Esse último ecossistema ocorre em todo o litoral, podendo 

ser observado desde Conceição da Barra, no extremo norte, até Vitória, no 

extremo sul da área de influência. 
 
Os principais ecossistemas costeiros nesse trecho do litoral são as praias, 

restingas e os manguezais. Ao longo da costa também são observadas 

formações de substrato consolidado (costões rochosos do cristalino e terraços de 

abrasão do Barreiras). 

(a) (b)

(b)(a) 
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 ESTUÁRIOS E MANGUEZAIS 
 
Dentre os componentes da paisagem costeira, podem ser destacados os 

estuários e os seus ecossistemas associados, como os manguezais e as lagoas 
costeiras. Os estuários estão localizados na foz dos rios junto ao ambiente 
marinho e são caracterizados fisicamente por sua natureza dinâmica e variável, 
compondo sistemas abertos à matéria e com subsídios energéticos naturais 
(BARROSO & DIAS JR, 1997, apud CEPEMAR, 2008). Estuários constituem os 
únicos sistemas aquáticos onde ocorre a interação dinâmica entre as águas 
doces, as águas marinhas, o sistema terrestre e a atmosfera (DAY et al., 1989, 
apud CEPEMAR, 2008).  

 
Apesar das áreas estuarinas serem consideradas altamente produtivas e 

frágeis, são ecossistemas que sofrem grande pressão antrópica, seja pelo 
desenvolvimento pesqueiro e/ou crescimento humano desordenado. De acordo 
com o MMA (2002), o estuário do rio São Mateus, do rio Doce e do rio Piraquê 
são classificados como áreas de muito alta importância, sendo prioritárias para a 
conservação dos ecossistemas de estuários, manguezais e lagoas costeiras. 

 
Os manguezais, apesar de protegidos integralmente por lei, apresentam-se 

em manchas nos municípios de São Mateus, onde estão distribuídos ao longo do 
rio Preto do Sul, à margem direita do rio São Mateus antes da sua confluência 
com o rio Mariricu, e ao longo do complexo hidrológico Mariricu-Barra Nova; de 
Linhares, onde os bosques de mangue mais significativos estão presentes no rio 
Barra Seca e no rio Ipiranga; de Aracruz, no estuário dos rios Piraquê-açu, 
Piraquê-mirim e Piraquê; de Fundão e Serra junto à foz do rio Reis Magos; e na 
Baía de Vitória, circundada pelos municípios de Vitória, Serra, Cariacica e Vila 
Velha, apresentando a maior área de mangue de todo o Estado do Espírito Santo. 

  
O estuário do rio São Mateus/Cricaré (Figura II.4.2.1-5) abriga uma área de 

manguezal com cerca de 11 km2, sendo os bosques compostos pelas espécies: 
Rhizophora mangle L., Laguncularia racemosa (L.) Gaertn., Avicennia 
schaueriana Stapft & Leechm. e Avicennia germinans (L.) Stearn., ocorrendo 
ainda os gêneros Spartina, Hibiscus e Acrostichum como associados (SILVA et 
al., 2005). 
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Foto: Mirante 

 

 

 
Foto: Samir Zoqh 

 

 
Figura II.4.2.1-5 – Foz do Rio São Mateus/Cricaré (a) e vista dos manguezais (b). 

Conceição da Barra – ES. 
 

Segundo Vale (1999), em relação à distribuição das espécies vegetais 

predominantes, Rhizophora mangle domina as franjas dos bosques de mangue, 

enquanto que Laguncularia racemosa ocorre mais para o interior, correspondendo 

aos bosques mistos. A ocorrência de Avicennia schaueriana é também 

significativa, sobretudo próximo às áreas de restinga. A espécie Avicennia 

germinans é a de menor frequência, ocorrendo principalmente no estuário médio 

e superior. A avaliação da estrutura vegetal do manguezal do estuário de São 

Mateus indicou um bom desenvolvimento estrutural apesar de alterações na 

fisionomia causadas por agentes tensores como erosão, assoreamento, 

desmatamento, urbanização, lançamento de esgotos e pesca predatória (SILVA 

et al., 2005). 

 

No rio Mariricu, da confluência do São Mateus até a sua foz, na Barra Nova, 

os bosques de mangue apresentaram-se bem desenvolvidos, com árvores que 

variaram entre 10 e 19 metros de altura (Figura II.4.2.1-6). Predominam nesse 

trecho bosques de Avicennia schaueriana e Avicennia germinans (mangue-preto) 

no alto curso, bosques mistos de Rhizophora mangle (mangue-vermelho), 

Laguncularia racemosa (mangue-branco) e A. schaueriana (mangue-preto) no 

médio curso e R. mangle (mangue-vermelho) no baixo curso do rio (UFES, 1995). 

(a) (b)
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Foto: Elpídio Justino 

 

 

 
Foto: Geraldo Passos 

 

 
Figura II.4.2.1-6 – Região da Barra Nova (a) e vista dos manguezais (b). São Mateus - 

ES. 
 

Ainda na região ao norte da planície deltaica do Rio Doce, em Barra Seca, 

Linhares-ES, ocorre a presença da formação de manguezal da foz do rio Ipiranga 

(Figura II.4.2.1-7). Os manguezais estão presentes apenas no baixo curso desse 

rio, ou seja, nos últimos 9 km. Foram observados bosques mistos de Rhizophora 

mangle (mangue-vermelho), Laguncularia racemosa (mangue-branco) e 

Avicennia schaueriana (mangue- preto). Na confluência do canal da Lagoa 

Suruaca é onde encontramos a maior concentração de manguezal, representada 

por bosques mistos das espécies supracitadas. 

 
 

 
Foto: Redi Siqueira 

 

 

 
Foto: Fonoli 

 

 
Figura II.4.2.1-7 – Estuário do Rio Ipiranga em Barra Seca, Linhares-ES (a). Vista da 

vegetação de mangue no trecho mais interno do rio (b). 

(a) (b)

(a) (b)
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O principal rio que deságua nesse trecho do litoral é o rio Doce. Na foz do rio 

Doce, credita-se a ausência de manguezal ao grande volume de água que 

originalmente descia associada a fortes ventos de sentido norte-sul que 

aumentam as forças das águas do rio diminuindo a influência das águas costeiras 

salinas dentro do estuário (essenciais para a formação dos manguezais) (ÁGUAS 

DO RIO DOCE, 2008). Atualmente o delta do rio Doce apresenta-se bastante 

assoreado (Figura II.4.2.1-8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Google Earth, 2009 

Figura II.4.2.1-8 – Foz do Rio Doce, com a 
presença de bancos de 
areia. 

 

 

As águas dos estuários são responsáveis por trocas de matéria orgânica, 

sedimentos, nutrientes e organismos entre o ambiente dulcícola e marinho. Outro 

aspecto importante é a função ecológica desses sistemas e, nesse sentido, 

Barroso et al., (2007) relatam que diferentes espécies marinhas de robalos 

(Centropomus spp.) frequentam o estuário do rio Doce durante seu ciclo de vida 

para acasalamento e reprodução.  
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De fato essas espécies apresentam grande importância social, pois são 

amplamente capturadas pela pesca artesanal local (Figura II.4.2.1-9). Nessa 

região estuarina, pescadores artesanais utilizam diferentes petrechos de pesca 

para a captura de diversas espécies alvo (robalos, cações, bagres, manjuba, 

entre outros) de acordo com a sazonalidade (PINHEIRO & JOYEUX, 2007). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figura II.4.2.1-9 – Foz do Rio Doce com a presença de embarcações de pesca. 

 

Ao sul do rio Doce, no município de Aracruz, o litoral é drenado pelas bacias 

do rio Riacho (Figura II.4.2.1-10) e bacia do rio Piraquê (Figura II.4.2.1-11), que é 

formada pelos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim, com 50 e 22 km de extensão 

respectivamente. A confluência desses dois rios forma o rio Piraquê propriamente 

dito, cuja foz se encontra a aproximadamente 4 km de distância desse ponto, 

desaguando junto à vila de Santa Cruz. 
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Figura II.4.2.1-10 - Estuário do rio Riacho, Aracruz. 
 

As principais áreas de manguezais compreendem a foz dos rios Piraquê-açu, 

Piraquê-mirim e Piraquê (respectivamente com 9,68; 6,12 e 0,004 km2). O 

encontro das águas dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim com as águas do mar 

formam um grande complexo costeiro-estuarino, abrindo em uma extensa barra 

de rara beleza e com uma rica biodiversidade (Figura II.4.2.1-11).  

 
 

 
 

 

 

Foto: Site PM Aracruz 

Figura II.4.2.1-11 – Foz do rio Piraquê indicando a presença dos manguezais. 
 

 

Nos manguezais da bacia do rio Piraquê ocorre o predomínio de Rhizophora 

mangle (mangue-vermelho) sobre as outras espécies, que pode ser observado 

desde a foz até os pontos mais extremos em direção ao continente, atingindo 
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aproximadamente 12 metros de altura (UFES, 1995). A espécie Laguncularia 

racemosa (mangue-branco) está representada na bacia do rio Piraquê, além de 

ser a espécie mais encontrada em áreas de expansão natural e áreas de 

recolonização de trechos alterados. Avicennia schaueriana (mangue-preto) ocorre 

em toda a bacia, porém em quantidades menores do que as outras duas 

espécies.  

 

Esse sistema de manguezal encontra-se sobre pressão pela ocupação 

desordenada, com desmatamentos e recebimento de resíduos. 

 

Em Fundão destacam-se os rios Fundão e Timbuí que, ao se confluírem a 19 

km da costa, formam o rio Reis Magos (Figura II.4.2.1-12), que deságua entre a 

Praia Grande em Fundão e Nova Almeida na Serra. 

 
 

 
 

 

Fotos: Glaucio Bedim 

Figura II.4.2.1-12 - Foz do Rio Reis Magos e Mangue. Divisa de Serra e Fundão, ES. 
 
 
Nas formações de manguezal do rio Reis Magos observam-se as espécies 

Rhizophora mangle (mangue-vermelho), Laguncularia racemosa (mangue-branco) 
e Avicennia schaueriana (mangue-preto). Cabe ressaltar que ocorre o predomínio 
de Rhizophora mangle (mangue-vermelho) em todo o bosque, porém, 
Laguncularia racemosa (mangue-branco) domina as áreas de recolonização. Os 
exemplares apresentam altura média de 4 metros. 
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No limite sul da Área de Influência, encontra-se o extenso manguezal da Baía 
de Vitória. O estuário da Baía de Vitória tem sua formação a partir de 
transgressões do nível do mar ocorridas durante o Quaternário, que provocaram o 
afogamento e alargamento dos rios próximos à sua desembocadura, assim como 
os estuários atuais da costa leste do Brasil (MENDES, 1984, DOMINGUEZ, 1983) 
apud Cepemar (2003). No estuário de Vitória, o afogamento da baía propiciou o 
desenvolvimento desse extenso manguezal, com 18 km2 (Figura II.4.2.1-13).  

 
 

 

 

 

 
 

 
 
Figura II.4.2.1-13 – Vista das áreas de manguezal dentro da baía de Vitória. Ao fundo vê-

se a cidade de Vitória- ES. 

 

Nos municípios de Vitória e Vila Velha, os bosques de manguezal estão 

sendo rapidamente destruídos por desmatamentos, aterros (sanitários e 

urbanísticos) e invasões por palafitas e casas de pequeno e médio porte - 

vinculados à especulação imobiliária crescente; deposição de lixo e esgoto in 

natura, tanto urbano como industrial (especialmente próximo à cidade de Vitória); 

pesca predatória (recorrente em toda a Baía de Vitória com o uso de redes de 

arrasto de fundo) e a extração de madeira e tanino (principalmente de Rhizophora 

mangle), motivada pela fabricação de panelas de barro, prática comum no 

Espírito Santo. Representando 25,5% do ecossistema mangue no Estado, essa 

área merece especial atenção no que diz respeito a políticas públicas de proteção 

da biodiversidade (JABLONSKY et. al., 1999). 
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 PRAIAS ARENOSAS E RESTINGAS 

 

As restingas ocorrem em todo trecho do litoral norte do Espírito Santo, 

segundo Thomaz & Monteiro (1994). De acordo com o MMA (2002), o litoral 

capixaba apresenta áreas consideradas prioritárias para a concervação de 

restingas. Entre essas áreas podem-se citar alguns trechos do litoral de 

Conceição da Barra e de Linhares, com importância biológica classificada como 

muito alta. 

 

As praias são um dos principais ecossistemas para a população do Espírito 

Santo. Além de atração para os turistas, a utilização das praias como área de 

lazer é uma das principais formas de recreação nos centros urbanos litorâneos. 

Nesse trecho do litoral podem-se encontrar quilômetros de praia, sendo que 

algumas delas ainda desertas. 

 

As restingas na orla costeira espírito-santense têm sofrido um impacto no que 

se refere à sua destruição, principalmente devido à especulação imobiliária. Áreas 

de restinga fragmentadas podem ser observadas próximo às grandes cidades e 

nos balneários (SCHINEIDER & TEIXEIRA, 2001 apud CEPEMAR 2003). No 

litoral norte, no entanto, ainda são encontradas importantes áreas preservadas. 

 

Na região entre a foz do rio São Mateus, em Conceição da Barra, e Barra do 

Riacho, em Aracruz, o litoral apresenta-se de maneira geral em progradação e/ou 

estabilidade da linha de costa, com desenvolvimento de planícies de cordões 

litorâneos e contínuo aporte fluvial do rios São Mateus, Mariricu, Barra Seca, 

Doce e Riacho (Figuras II.4.2.1-14 e II.4.2.1-15). Eventos erosivos sazonais são 

verificados em regiões de grande mobilidade morfológica, tais como as 

proximidades de desembocaduras fluviais e nos cordões litorâneos estreitos 

limitados por corpos lagunares (ALBINO et al., 2006).  
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(a) 

(c) (b) 

(a) 

(b) 
(c) 

 
 

Figura II.4.2.1-14 -  Trecho do litoral entre Conceição da Barra e São Mateus, ES. Praia 
de Meleiras, em Conceição da Barra. Margem sul da desembocadura 
do rio São Mateus. Espraiamento das dunas junto à duna frontal (a), 
Praia de Barra Seca, em São Mateus. Evidências de erosão com 
lavagem do cordão vegetado pelo mar (b) e Praia Pontal do Ipiranga, 
em Linhares. Formação de dunas frontais com fixação de vegetação 
(c). Imagem satélite Miranda e Coutinho (2004); Fotos e informações 
Albino (2006). 
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(b) (c)

(a)
(a) 

(b) 

(c) 

 
 
Figura II.4.2.1-15 -  Compartimento correspondente à planície deltaica do rio Doce. 

Sistema ilha laguna de Barra Seca (a), Laguna de Monsarás, norte da 
desembocadura do rio Doce, praia de Povoação (b) e Praia refletiva 
com areias grossas em Barra do Riacho sul da planície do rio Doce 
(c). Imagem satélite Miranda e Coutinho (2004); Fotos de J. Albino. 

 
A planície litorânea costeira do Município de Conceição da Barra é ocupada 

por vegetação predominantemente arbórea, tendo sido classificada como mata 
seca, mata periodicamente inundada, matas de Myrtaceae, formação aberta de 
Ericaceae e brejo herbáceo. Nessa região, Pereira & Gomes (1994) identificaram 
415 espécies pertencentes a 90 famílias, sendo uma das áreas de maior riqueza 
de espécies vegetais de restinga na região norte do estado. 

 
No trecho compreendido entre Barra Seca e Regência, trecho correspondente 

à planície deltaica do rio Doce, o principal ecossistema costeiro presente é o de 
restinga. No entanto, encontram-se outros ambientes de grande importância 
biológica como as praias arenosas e lagoas costeiras, além do estuário do Rio 
Doce. 
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Na região de Pontal do Ipiranga e Barra Seca, em Linhares, o litoral 

apresenta alta exposição às ondas e tipologia dissipativa (ALBINO et al., 2006). 

Pereira et al. (1998) estudaram a composição das comunidades vegetais de 

restinga da região de Pontal do Ipiranga, Linhares, ES (19º09’84’’ a 19º12’82’’S e 

39º42’56’’ a 39º44’42’’W) (Figura II.4.2.1-16), encontrando seis tipos de 

comunidades. A região próxima da linha de praia é ocupada pela comunidade 

halófila-psamófila, de composição herbácea, sofrendo ação direta do mar. Após 

esta, ocorre a formação Palmae, constituída de indivíduos herbáceos/arbustivos. 

Na depressão entre os cordões arenosos ocorre a comunidade pós-praia, com 

indivíduos de altura média de dois metros e muito adensados.  

 

 

 
Fotos: Renato Ximenez 

Figura II.4.2.1-16 – Pontal do Ipiranga, Linhares-ES. Vista da vegetação de restinga e 
das praias arenosas com perfil intermediário. 
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Em alguns trechos, principalmente ao norte da vila de Pontal do Ipiranga, as 
comunidades herbáceo-arbustivas são substituídas pela aberta de Clusia, que é 
formada por moitas de âmbito circular e altura em torno de quatro metros. Sobre o 
segundo cordão arenoso, ao longo de todo o trecho, está presente a comunidade 
de mata seca, com altura em torno de seis metros. Fragmentos de mata seca de 
maior porte, com altura em torno de quinze a vinte metros, aparecem afastados 
dois quilômetros da praia.  

 
Localizada mais no interior do continente, a comunidade de brejo herbáceo 

ocupa grandes extensões e é caracterizada por apresentar vegetação herbácio-
arbustiva. Nestas seis formações foi registrado um total de 259 espécies vegetais 
(PEREIRA et al., 1998). 

 
Na região deltaica do rio Doce (Linhares), as praias são caracterizadas pelo 

alto grau de exposição ao mar aberto, permitindo a incidência direta das ondas 
como, por exemplo, as praias de Povoação e Regência. As praias são 
intermediárias associadas a cordões largos, apresentando tendência a 
estabilidade e progradação. Eventos erosivos estão associados à desembocadura 
fluvial, devido às alterações na direção da deriva litorânea e da descarga fluvial 
(ALBINO et al., 2006). 

 
Nesse trecho de litoral, os cordões arenosos largos e as dunas frontais à 

retaguarda das praias associadas à planície deltaica do rio Doce encontram-se 
bem conservados em função da ocupação humana rarefeita. Essa condição se 
deve principalmente ao precário acesso por estradas e pela presença da Reserva 
Biológica de Comboios no município de Linhares. As praias dessa região 
apresentam uma fauna composta por espécies de crustáceos, moluscos, 
anelídeos e equinodermas (VELOSO et. al., 1997). Outro aspecto importante a 
ser considerado é que essa é uma importante área de desova da tartaruga-
cabeçuda (Caretta caretta) e da tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). 
Devido, inclusive, à alta sensibilidade dessa área, em função das rotas de 
migração de quelônios que se estabelecem nos períodos de desova em direção 
às praias da região, foram criados períodos de restrição temporária para 
atividades de exploração e produção de óleo e gás no entorno da mesma, 
considerada prioritária para a conservação de tartarugas marinhas na costa 
brasileira. 



Pág. 
85/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

Essa região caracteriza-se por estar em áreas constituídas de depósitos 

sedimentares, apresenta um relevo plano com característicos cordões arenosos, 

que formam feixes de restinga ressaltados por saliências (diques), intercaladas 

por sulcos paralelos temporariamente inundáveis (Figura II.4.2.1-17).  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figura II.4.2.1-17 - Trecho do litoral de Regência, mostrando praias arenosas, ampla 

cobertura de restingas e planícies de inundação, além da área da 
reserva de Comboios. Linhares, ES. 

 

 

A vegetação é constituída por mata de restinga, formação de palmeiras e 

formação aberta de Clusia, além das comunidades vegetais halófita-psamófila e 

praial graminoide com arbustos. A região como um todo abriga uma grande 

biodiversidade. 
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Abaixo da planície deltaica do rio Doce, a partir de Barra do Riacho em 

Aracruz, até Praia Mole na Serra, o litoral abrange terrenos de formação 

quaternária delimitados pelos terrenos de formação terciária. Já no extremo oeste 

são observadas formações pré-cambrianas.  

 

Nesse trecho litorâneo são encontradas falésias vivas da Formação Barreiras 

além de praias do tipo dissipativa e intermediárias, predominantemente de 

terraços de baixa-mar, devido aos substratos sub-horizontais recobertos por 

concreções lateríticas (ALBINO et al., 2006), e a vegetação de restinga encontra-

se dissipada. 

 

No município de Serra, destaca-se a restinga de Nova Almeida (20º27’S, 

40º07‘W), caracterizada por uma verdadeira floresta de restinga (mata seca). 

Segundo Pereira et al. (2000, apud CEPEMAR 2003), essa floresta representa 

uma das poucas formações vegetais de restinga encontradas no Estado, 

associada à desembocadura de um rio do porte do rio Reis Magos.  

 

Os mesmos autores registraram 115 espécies vegetais nessa mata de 

restinga. Espécies das famílias Cyperaceae e Poaceae, não pertencentes ao 

bioma em questão, também são presentes devido à interferência antrópica no 

local.  

 

Ainda no município de Serra aparecem as restingas, que estão restritas a 

alguns trechos de Praia Mole (APA) e Carapebus, e em Vitória ao fragmento de 

mata da restinga da Praia de Camburi (Reserva Ecológica). Essas áreas 

encontram-se bastante reduzidas e ameaçadas pela ocupação urbana. 

 

 

 AMBIENTES RECIFAIS COSTEIROS 
 

Os ambientes recifais são base de sobrevivência de inúmeras populações 

costeiras (humanas e naturais). Os recifes (rochosos e/ou biológicos) próximos à 

costa oferecem proteção ao hidrodinamismo, indicam mudanças no nível do mar 

e podem atuar como bioindicadores da qualidade ambiental (VILLAÇA, 2002).  
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As comunidades bentônicas dos ambientes recifais são constituídas 

comumente por organismos incrustantes, que, estando aderidos ao substrato, não 

podem se afastar da fonte do distúrbio (LOUREIRO et al., 2001; MANDAVILLE, 

2002). Vale ressaltar que os organismos bentônicos são extremamente sensíveis 

ao fluxo e qualidade de matéria orgânica, podendo sofrer alterações no 

metabolismo, composição e estrutura (GRALL & CHAUVAUD, 2002) em função 

da presença e/ou intensidade de distúrbios naturais ou antrópicos. 

 

De acordo com o MMA (2002), a região entre as isóbatas de 5 e 70 m 

desde o extremo norte do Estado do Espírito Santo, até a foz do rio Doce está 

inserida numa área com recifes não mapeados, sendo classificada como 

insuficientemente conhecida e prioritária para a conservação de recifes de coral.  

 

Em alguns locais entre a foz do rio Piraquê-Açu e do rio Doce, o fundo 

submarino é essencialmente carbonático. Os sedimentos carbonáticos podem 

constituir variados tipos de fácies. Os tipos mais comuns em áreas rasas até 50 m 

são representados por cascalho arenoso contendo localmente altos teores de 

algas calcárias nodulares, conhecidas comumente por rodolitos. 
 

As algas calcárias formam verdadeiros recifes naturais, pois são os 

organismos que mais concentram o carbonato calcário, onde se fixam várias 

outras espécies de algas e corais. Esta intensa fauna associada aos nódulos 

calcários é responsável pela grande diversidade biológica marinha encontrada 

nesses ambientes. Mais detalhamento desses bancos de algas calcárias é 

apresentado no item II.4.2.2 - Bancos de Algas Calcárias. 

 

As principais áreas recifais na região estão localizadas no limite sul da área 

estudada e são caracterizadas por terraços de abrasão marinha formados por 

arenito ferruginoso que se estendem desde Barra do Riacho até Vitória (Figura 

II.4.2.1-18). Nesse trecho do litoral é muito comum a presença dos arrecifes da 

formação barreiras. Esses arrecifes abrigam uma fauna e flora bastante 

exuberante. 
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Figura II.4.2.1-18 - Litoral entre Barra do Riacho em Aracruz e Vitória. Observam-se as 

Falésias vivas e os terraços de abrasão na zona marinha e junto à 
costa proporcionando fixação de algas. Imagem satélite Miranda e 
Coutinho (2004); Fotos de Jacqueline Albino e Gláucio Bedim. 

 

 

Esses terraços de abrasão atuam também na morfologia da praia, sendo 

responsáveis por um trecho do litoral extremamente recortado, com pequenas 

enseadas e pelos diferentes graus de desenvolvimento da planície costeira. Há 

grande diversidade de tipologia praial, com praias dissipativas, refletivas de baixa 

energia e intermediárias, sendo predominantes as de terraços de baixa-mar, 

devido aos terraços de abrasão marinha laterizados. 

 

Os terraços de abrasão são responsáveis na plataforma pela rugosidade da 

morfologia do fundo que dissipa a energia das ondas incidentes (ALBINO & 

OLIVEIRA, 1995; ALBINO, 1999) e serve de substrato para a fixação de 

construções carbonáticas, compostas principalmente por algas coralinas, 

moluscos e briozoários, que constituem o principal material para as areias das 

praias adjacentes. Ocorre ainda uma grande diversidade biológica associada a 

esses ambientes (Figura II.4.2.1-19). 
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Fotos: J.L.Gasparini 

Figura II.4.2.1-19 - Espécies típicas associadas aos ambientes recifais da zona 
submersa da área estudada. 

 

 

É comum ao longo de toda essa região a ocorrência de substratos biogêncios 

formados por algas calcárias, as quais se agrupam próximo a ambientes 

estuarinos, formando enseadas e remansos, abrigando uma imensa variedade de 

biota marinha, que delas dependem como local de alimentação, reprodução e 

crescimento (CEPEMAR, 2008b). 
 

 

 LAGOAS COSTEIRAS 
 
Na zona costeira do litoral norte do Espírito Santo, as lagoas do baixo rio 

Doce (Planície Deltaica do Rio Doce) podem ser divididas em lagoas de zonas de 

restingas e lagoas da zona de tabuleiros. Na paisagem, fazendo-se um perfil entre 

a pequena escarpa sedimentar dos tabuleiros e a linha litoral, vê-se uma 

sucessão de cordões de areia que se estendem às vezes por vários quilômetros. 

Entre as línguas de restingas, encontram-se regiões inundadas e extensas 

lagoas. A formação dessas lagoas de barragem prende-se à gênese dos cordões 

arenosos de idade holocênica.  
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Nas fases de transgressão marinha, além do afogamento e alargamento da 

desembocadura fluvial, formação de áreas inundáveis extensas e a fixação da 

vegetação do mangue, o retrabalhamento dos sedimentos dos cordões pelas 

ondas e correntes possibilitou a formação de ilhas barreiras e lagunas como a do 

sistema de Barra Seca (MARTIN et al., 1997). 
 
Na região do baixo rio Doce, no Município de Linhares, ES (19º35’S, 

39º55’W) está localizada a maior concentração de lagoas costeiras do Estado, 

com 28 lagoas cujas áreas variam de 0,21 a 63,7 km2, sendo a de maior área a 

Lagoa Juparanã, a maior do Estado. Ainda destacam-se as lagoas Suruaca, 

Monsarás (Figura II.4.2.1-20), Bonita, Comprida e Pau Atravessado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  II.4.2.1-20 - Compartimento correspondente à planície deltaica do rio Doce. 

Sistema ilha laguna de Barra Seca (a), Laguna de Monsarás, norte 
da desembocadura do rio Doce , praia de Povoação (b). Imagem 
satélite Miranda e Coutinho (2004); Fotos de Jacqueline Albino e 
Google Earth (2009). 

 

 

Nessa região, Huszar e colaboradores (1990) estudaram 18 lagoas divididas 

em dois grupos: 10 da Planície Terciária (Juparanã, Nova, Palmas, Palminhas, 

Aguiar, Meio, Aviso, Sabiá, Durão e Dentro) e 8 da Planície Quaternária (Bonita, 

Suruaca, Zacaria, Machado, Piaba, Piabanha, Parda e Cacimbas). Nelas foram 

registradas 191 espécies de algas planctônicas. 

 

Rio Doce 

Lagoa Monsarás 
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Demonstrando a importância ecológica desse ambiente, Pinheiro & Joyeux 
(2007) relatam que a Lagoa Monsarás, ao norte da foz do rio Doce, apresenta a 
maior diversidade de peixes entre todos os habitats da região. Isto se deve ao fato 
de as lagoas costeiras possuírem uma função berçário, abrigando juvenis de 
muitas espécies.  Foi encontrado nas lagunas próximas à foz do Rio Doce um 
total de 45 espécies de peixes. 

 
Já mais ao sul da planície deltaica do rio Doce, no Município de Serra, existe 

um complexo limnográfico que provavelmente originou-se de uma transgressão 
marinha, seguida por uma regressão, que deve ter acontecido nos fins da era 
mesozoica e início do período quaternário. Essa entrada e posterior retração do 
mar originaram algumas lagoas que formam um ecossistema bastante rico, 
limitando-se ao sul à bacia do rio Santa Maria de Vitória e ao norte à bacia da 
lagoa Jacuném, compreendidas entre os paralelos 20°05'42"S e 20°08'34"S; e as 
longitudes 40°12'12"W e 40°15'41"W.  

 
Há duas lagoas principais, a Jacuném e a Capuba, localizadas no balneário 

de Jacaraípe e ao norte da cidade de Vitória. As duas lagoas unem-se formando o 
rio Jacaraípe, que após percorrer cerca de 4 km desemboca no Oceano Atlântico 
(PINHEIRO FILHO, 1997 apud CEPEMAR, 2003). Em função da ocupação 
urbana, essas lagoas encontram-se num estado avançado de degradação. 

 
 

II.4.2.2 - Bancos de Algas Calcárias 
 
Também conhecidos como Bancos de Rodolitos ou Maërl, os Bancos de 

Algas Calcárias são formados, principalmente, por algas calcárias não 
geniculadas (i.e., com ausência de regiões não calcificadas intercalares no talo) e 
estão entre as principais comunidades bentônicas dominadas por macrófitas 
marinhas (FOSTER, 2001). 

 
Os rodolitos formadores de bancos calcários são capazes de transformar 

fundos homogêneos e inconsolidados em substrato consolidado e heterogêneo, 
que constituem o principal habitat de muitas outras espécies de algas e 
invertebrados marinhos e, por isso, são consideradas espécies estruturantes 
(GHERARDI, 2004). 
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A estrutura de um rodolito é constituída de uma porção superficial e uma 

porção interna denominada núcleo do rodolito. Na porção superficial são 

encontradas uma ou mais espécies de algas calcárias não geniculadas. Já a 

porção interna, também denominada núcleo do rodolito, pode ser constituída de 

diversos materiais como, por exemplo, carapaças calcárias, briozoários, corais e 

outros de origem mineral (VILLAS-BOAS, 2008; FOSTER, 2001 e DIAS, 2000). 

 

A plataforma continental brasileira detém a maior extensão de comunidades 

estruturadas por rodolitos do mundo, situadas entre as latitudes 2ºN e 25ºS 

(KEMPF, 1970; MILLIMAN, 1977 e FOSTER, 2001). Essas comunidades 

apresentam as profundidades de 20 e 100m como limites batimétricos. As 

principais concentrações ocorrem entre as cidades de Maceió e Fortaleza 

(FRANÇA et al., 1976), no Espírito Santo (DIAS, 2001) e próximo a Cabo Frio 

(VICALVI & MILLIMAN, 1977).  

 

As espécies de algas que formam rodolitos são de difícil identificação com 

taxonomia e terminologia confusas que, aliadas à literatura fragmentada entre as 

áreas geológica e biológica, inibiram, durante algum tempo, a compreensão 

dessas comunidades (FOSTER, 2001). 

 

Os rodolitos formadores de bancos do Espírito Santo são ainda pouco 

conhecidos e formados, principalmente, por cinco gêneros de espécies: 

Lithothamnion, Lithophyllum, Hydrolithon, Neogoniolithon e Sporolithon (AMADO-

FILHO et al., 2007). Apesar de a maior área composta por bancos de rodolitos 

estar localizada na costa brasileira, pouco é conhecido sobre a abundância 

relativa dos organismos incrustados nos rodolitos, sendo que no Espírito Santo 

esse conhecimento se limita a dois trabalhos: Amado Filho et al. (2007) e Villas-

Boas (2008), o primeiro limitando-se aos bancos situados no sul do estado. 

 

Villas-Boas (2008), além de descrever a estrutura de um banco de rodolito 

localizado nas proximidades de Anchieta (ES), coletou e identificou o material de 

onze pontos localizados em águas rasas na região de Aracruz, entre as 

profundidades de 16 e 47m. A partir desse material, concluiu que não são 

formados bancos de algas calcárias nessa região.  
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Villas-Boas (2008) sugere ainda que a grande quantidade de sedimentos 

suspensos na coluna d’água reduz drasticamente a irradiância, que por sua vez 

impossibilita a fotossíntese das algas formadoras dos bancos de rodolitos nessa 

região.  
 

Segundo Castaños (2002), os bancos carbonáticos constituídos, 

principalmente por algas calcárias, estão alinhados com a linha de costa e só 

começam a ocorrer a partir da isóbata de 50m. Os dados obtidos em 2006 

durante o “Monitoramento Ambiental do Bloco Exploratório BM-ES-5, Bacia do 

Espírito Santo” (CEPEMAR, 2006c), complementam as informações de Villas-

Boas (2008) e Castaños (2002) já que, dos 24 pontos coletados, apenas nos 10 

pontos localizados entre as isóbatas de 75 e 100m foi observada a ocorrência de 

nódulos de algas calcárias. 

 

O mapa faciológico da área de localização dos campos a serem investigados, 

apresentados no Item II.4.1.2.2, indica que os campos mais proximais estão em 

fundo arenoso carbonático ou siliciclástico, enquanto os campos mais offshore, 

estão em fundo tipicamente lamoso de composição variada (Petrobras, 2009). 

 

Na área dos Campos de Peroá e Cangoá as formações carbonáticas ocorrem 

de forma dispersa entre as isóbatas de 50 e 80m, sobre as formas de lajes ou 

pavimentos constituídos por algas vermelhas, clastos de carbonatos e rodolitos. 

Os rodolitos são formados por incrustações laminares de algas vermelhas que 

crescem agregando fragmentos carbonáticos. Esses pavimentos podem formar 

elevações mais proeminentes, ou em alguns casos formar cristas alinhadas. Já 

nos Campos de Camarupim e Camarupim Norte as formações carbonáticas estão 

restritas a região da quebra da plataforma continental, enquanto nos Campos de 

Golfinho e Canapu não há indícios da presença dos mesmos. 
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II.4.2.3 - Inventário e Caracterização da Estrutura das Comunidades 
Biológicas 

 
II.4.2.3.1 – Plâncton 

 
O diagnóstico das comunidades planctônicas foi elaborado utilizando-se 

dados secundários de trabalhos disponíveis sob a forma de trabalhos científicos 

ou de relatórios técnicos elaborados pela própria Petrobras, entre outros. O 

presente diagnóstico procurou caracterizar o plâncton da região nerítica (costeira) 

e oceânica com os dados disponíveis para a região (Figura II.4.2.3.1-1). 

 

 
Figura II.4.2.3.1-1- Mapa com localização dos principais pontos de monitoramento do 

plâncton na região estudada . 
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Abrangendo parte da área de estudo, a região costeira do litoral do município 

de Aracruz apresenta a maior série histórica de dados na região. Os estudos com 

plâncton começaram na região a partir do ano de 1990, com um trabalho de 

monitoramento ambiental e se estendem até o presente momento, completando 

28 anos de monitoramento (BONECKER et al. 1991; TENENBAUM, 1995; 

CEPEMAR, 2007).  

 
Na região de plataforma foi realizado, pelo navio alemão “Victor Hensen” 

durante o Joint Oceanographic Projects, um levantamento da comunidade 
zooplanctônica (EKAU, 1999). Mais recentemente, próximo ao campo de 
Golfinho, foram realizados levantamentos de dados primários para elaboração do 
Relatório de Controle Ambiental de BM-ES-5 (CEPEMAR, 2003) e para o 
Diagnóstico Ambiental da Bacia do Espírito Santo, realizado pela AS/PEG (2003), 
abrangendo a zona costeira e oceânica. Já a partir de 2006, na região oceânica 
tem sido realizado o Monitoramento Ambiental do sistema de produção na área 
do Campo de Golfinho (CEPEMAR, 2006a; LABOMAR, 2008c, 2008d). Essas 
informações foram consideradas suficientes para caracterizar as comunidades 
planctônicas presentes no ecossistema pelágico nas áreas de influência direta e 
indireta, tanto na zona costeira quanto na oceânica. 

 
De forma geral, em termos qualitativos, as espécies encontradas são 

características de outros trechos da costa leste brasileira com baixa produção 
biológica (oligotrófico). A comunidade planctônica é influenciada por processos 
climáticos, como ocorrência de chuvas, os quais influenciam o plâncton na região 
costeira (BONECKER et al., 1991), sendo as maiores densidades de organismos 
encontradas nas áreas mais rasas próximas à costa, principalmente no verão. 

 
 

II.4.2.3.1.1 – Fitoplâncton 
 
Em termos de concentração em clorofila-a, a maior biomassa clorofiliana nas 

águas da região está situada ao nível da termoclina (entre 40 e 80m) na região 
oceânica e próximo à foz do Rio Doce, indicando águas oligotróficas, isto é, 
pobres em biomassa e limpas (AS/PEG, 2003).  
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A maior parte da biomassa fitoplanctônica na região é composta pelo pico - e 
o nanoplâncton autotrófico (AS/PEG, 2003; CEPEMAR, 2008). Esses 
componentes do fitoplâncton geralmente perfazem cerca de 60 a 90% da 
produção primária total nos mares tropicais (SIEBURTH et al., 1978). 

 
Assim como para a clorofila-a, as maiores densidades do fitoplâncton na 

região ocorrem próximo da costa, em regiões ricas em nutrientes por influência 
continental e aporte fluvial, principalmente do Rio Doce (AS/PEG, 2003). Na 
região oceânica foi observado um perfil decrescente desde a superfície até a 
profundidade de 200 metros, com os maiores valores sendo registrados na 
camada acima da termoclina ou próximo desta (CEPEMAR, 2006a; LABOMAR, 
2008c). Os valores encontrados são comparáveis àqueles para regiões oceânicas 
oligotróficas de águas quentes, como observado em outras áreas do Atlântico Sul 
(CUPELO, 2000) e do Pacífico (IRIARTE & FRYXELL, 1995). 

 
Em termos de composição florística, na região já foi identificada a presença 

das classes Bacillariophyceae (diatomáceas), Dinophyceae (dinoflagelados), 
Cyanophyceae (cianobactérias filamentosas), Prymnesiophyceae 
(cocolitoforídeos), Chlorophyceae (clorofíceas) e Cryptophyceae (fitoflagelados). 
Dentre estas, os fitoflagelados, as diatomáceas e os dinoflagelados são os grupos 
mais abundantes (AS/PEG, 2003; CEPEMAR, 2006a; LABOMAR, 2008c). Essas 
classes são normalmente citadas como as mais abundantes para o Atlântico Sul 
(BRANDINI, 1990). 

 
A representatividade das classes taxonômicas do fitoplâncton varia em 

função da profundidade. Observa-se uma alternância de dominância entre as 
diatomáceas e os dinoflagelados. Os dinoflagelados são mais abundantes da 
superfície até a profundidade acima da termoclina e também próximo a 200m; 
enquanto que as diatomáceas são mais expressivas nas profundidades da 
termoclina e abaixo desta. As cianofíceas, quantitativamente pouco expressivas, 
destacam-se na superfície e na profundidade acima da termoclina. Os 
cocolitoforídeos estão presentes em todas as profundidades, sem apresentar um 
padrão definido, porém são mais abundantes nas estações mais oceânicas, 
pobres em partículas em suspensão (AS/PEG, 2003). Os cocolitoforídeos são 
normalmente encontrados em águas de ambiente temperado, mas são 
especialmente importantes na produtividade de ambientes subtropicais e tropicais 
(HALLEGRAEFF, 1984). 
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Entre as espécies encontradas na região costeira encontram-se as 
diatomáceas Asterionellopsis glacialis, Chaetoceros danicus, Cylindrotheca 
closterium, Guinardia flaccida, Leptocylindrus danicus, L. minimus, Lioloma 
pacificum, Pseudo-nitzschia “delicatissima”, Thalassiosira sp. e Thalassionema 
nitzschioides (AS/PEG, 2003). Algumas espécies que ocorrem na região costeira 
também são características de águas de ressurgência, dentre elas: Diploneis 
bombus, Pleurosigma naviculaceum, P. normanii, P. elongatum (CEPEMAR, 
2008). 

 
A região oceânica é composta por espécies típicas de águas da plataforma 

com afinidades termófilas e/ou indicadoras da Corrente do Brasil, como por 
exemplo, as diatomáceas Planktoniella sol, Gosleriella tropica, Hemiaulus hauckii, 
H. sinensis, H. membranaceus, Chaetoceros aequatorialis, Climacodium 
frauenfeldianum (HASLE & SYVERSTSEN, 1997); os dinoflagelados Ceratium 
azoricum, C. teres, Oxytoxum variabile, Prorocentrum cf. balticum e Podolampas 
palmipes (STEIDINGER & TANGEN, 1997); as cianobactérias da Família 
Phormidiaceae (Trichodesmium spp.) e Oscillatoriaceae (Katagnymene spp.), 
além de vários táxons de cocolitoforídeos como Anoplosolenia brasiliensis e 
Scyphosphaera sp. (HEIMDAL, 1997) (AS/PEG, 2003; CEPEMAR, 2006a).   

 
Em estudos recentes na região oceânica foi encontrada uma grande 

quantidade de colônias e filamentos soltos de cianobactérias Trichodesmium 
thiebautii (LABOMAR, 2008c, 2008d). Trata-se de gênero frequentemente 
encontrado em regiões tropicais e subtropicais, caracterizado por sua alta 
produtividade e capacidade de assimilar o nitrogênio atmosférico, e considerado 
como componente importante na flora planctônica do Atlântico tropical, onde 
ocorre, algumas vezes, em densas florações nas camadas superiores da zona 
fótica (GALLON et al., 1996; TYRRELL et al., 2003).  

 
A Figura II.4.2.3.1.1-1 apresenta alguns dos principais exemplares do 

Fitoplâncton encontrados na região. 
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Figura II.4.2.3.1.1-1 -  Representantes típicos do fitoplâncton da região. 

 
 
Na maior parte dos trabalhos, pôde-se notar também uma diferenciação na 

abundância dos organismos entre os ambientes costeiro e oceânico. As maiores 

densidades de fitoplâncton são observadas na região costeira, com decréscimo 

em direção à região oceânica. Em termos de composição florística do fitoplâncton, 

os dinoflagelados e as diatomáceas também podem apresentar padrões 

diferenciados de distribuição latitudinal. Enquanto os dinoflagelados, em sua 

maioria, apresentam maior diversidade de formas em regiões oceânicas 

estratificadas e com baixa concentração de nutrientes, a flora das diatomáceas é 

mais diversificada em locais mais próximos da costa, onde constituem uma 

grande parcela do fitoplâncton, apresentando uma grande expressividade em 

termos qualitativos e quantitativos por causa da sua natureza eurialina, formando 

um grupo bem sucedido em vários ambientes marinhos (TEIXEIRA, 1993; 

VILLAC, 1990). 

Chaetoceros danicus Scyphosphaera sp 

Trichodesmium thiebautii Ceratium azoricum 
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As espécies de algas fitoplanctônicas identificadas na área são comuns na 

região costeira e áreas oceânicas do Espírito Santo, não tendo sido identificada 

nenhuma espécie cuja ocorrência já não tenha sido anteriormente registrada 

nessas águas. O Anexo II.4-1 do Cap.II.10 (Tabela II.4.2.3.1.1-1) traz o inventário 

das espécies do fitoplâncton que ocorrem na área estudada, o qual foi baseado 

nos diversos estudos referenciados acima.  

 

 

II.4.2.3.1.2 – Zooplâncton 
 
Com relação à comunidade zooplanctônica na região, é encontrado um 

grande número de táxons, mas com uma biomassa característica de áreas 

oligotróficas devido à influência da AT. Os maiores valores de densidade do 

zooplâncton na região são encontrados próximo à zona costeira, sobre a 

plataforma continental, principalmente no verão. Em termos de composição, os 

grupos mais abundantes são normalmente Copepoda, Chaetognatha, 

Appendicularia e larvas do meroplâncton. Outros grupos que podem ser 

considerados comuns na região de estudo são: Pteropoda, Ostracoda, 

Foraminífera, Hydromedusae e Sifonophora (AS/PEG, 2003; CEPEMAR, 2007, 

2008; LABOMAR, 2008c, 2008d). 

 

Dentre esses grupos, Copepoda é o grupo dominante, com a maior 

concentração junto à costa, próximo à foz do Rio Doce. Os Copepoda são os 

consumidores primários mais numerosos nos oceanos, consumindo detritos 

orgânicos e até petróleo derramado, constituindo importantes agentes de 

“limpeza” deste tipo de contaminação (BJÖRNBERG, 1981). A dominância de 

Copepoda em águas tropicais no oeste do atlântico tem sido descrita por 

BOLTOVSKOY (1981; 1999) e as espécies mais abundantes encontradas na 

região estão associadas com as águas da corrente tropical do Brasil 

(BJÖRNBERG, 1981). 
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No litoral do município de Linhares, os copépodes mais abundantes 

encontrados na região oceânica são: Paracalanus indicus, Oithona plumifera, O. 

setigera e Oncaea media. Na região da plataforma continental, os mais 

abundantes são: Acrocalanus longicornis, Paracalanus indicus, Temora stylifera, 

T. turbinata, Oithona plumifera, Corycaeus giesbrechti e C. amazonicus (AS/PEG, 

2003). Segundo BJÖRNBERG (1981), as espécies de Paracalanus e Acrocalanus 

são consideradas herbívoras, enquanto que Temora e Oithona são consideradas 

onívoras. A presença de grande número de indivíduos de copépodes herbívoros 

presentes numa região considerada oligotrófica e com dominância do pico e 

nanoplâncton (LOPES et al., 1999) deve-se à necessidade nutritiva da espécie e 

ao seu estágio de desenvolvimento. 

 

As espécies epipelágicas (0-100m) de Copepoda encontradas são 

características de região tropical. Espécies mesopelágicas (ocorrendo até 1000m) 

como as das famílias Aetidae e Heterorhabdidae são encontradas em camadas 

mais superiores devido às migrações verticais, principalmente nictemerais. As 

espécies da Família Augaptilidae (Haloptilus longicornis) são indicadoras 

batimétricas (BRADFORD-GRIEVE et al., 1999) e Calanoides carinatus é 

indicadora de regiões de afloramento de águas profundas (BJÖRNBERG, 1981). 
 
Os Appendicularia são mais abundantes na região costeira (CEPEMAR, 

2008), sendo representados principalmente pelas espécies Oikopleura dioica e 
Oikopleura longicauda. Nas estações oceânicas, são encontradas em menor 
número e também com importância significativa Frittilaria sargassi e F. pelucida 
(AS/PEG, 2003). Esses organismos ocorrem em todos os oceanos, em ambos os 
ambientes, nerítico e oceânico, sendo mais abundantes em regiões neríticas, 
alimentando-se de partículas em suspensão (pico e nanoplâncton). Fazem parte 
da dieta de animais pelágicos, incluindo as larvas e os peixes adultos. Oikopleura 
dioica é consumida pela anchova Engraulis anchoita no Atlântico Sul ocidental 
(ESNAL, 1999). Segundo ESNAL (1981), altas densidades de Appendicularia são 
mais comuns em águas superficiais quentes.  
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Padrão semelhante ocorre com o Filo Chaetognatha, sendo que os maiores 
valores de densidade são encontrados na região costeira, representado 
principalmente pelas espécies Flaccisagitta enflata e Parasagitta tenuis. Na região 
oceânica, além destas espécies, Serratosagitta serratodentata, Khronitta pacifica 
e Pterosagitta draco também são abundantes (AS/PEG, 2003). 

 
Em termos de variação espacial, na região oceânica a dominância das 

espécies epipelágicas como os copépodes Undinula vulgaris, Nannocalanus 
minor, Clausocalanus furcatus, Temora stylifera, Euchaeta marina, Oncaea 
venusta, Farranula gracilis; os apendiculáros Oikopleura longicauda, Oikopleura 
fusiformis; o quetognato Flaccisagitta enflata; e os taliáceos Thalia democratica, 
Salpa fusiformis e Doliolum nationalis caracterizaram a comunidade como típica 
de águas de plataforma e oceânicas da costa brasileira, com predomínio da AT 
com influência da ACAS (CEPEMAR, 2006a; LABOMAR, 2008c, 2008d). 

 
Já na região costeira do município de Aracruz, entre os taxa encontrados, a 

maioria é característica de ambientes costeiros. Entre as espécies mais 
abundantes estão aquelas típicas de ambientes estuarinos (BOLTOVSKOY, 1981; 
1999) como Acartia lilljeborgi e Parvocalanus crassirostris. Espécies de áreas 
costeiras são abundantes, como, Euterpina acutifrons, Paracalanus parvus, 
Paracalanus quasimodo e Temora turbinata. Outras espécies de Copepoda 
encontradas são típicas de sistemas oceânicos, como é o caso de Farranula 
gracilis, Subeucalanus subtenuis, Centropages velificatus e Corycaeus 
giesbrechti. Outros grupos encontrados como larvas de Decapoda, Appendicularia 
(Oikopleura dioica) e Chaetognatha (Sagitta friderici) também são típicos de 
ambientes costeiros (CEPEMAR, 2008).  

 
As espécies encontradas não são endêmicas da área de estudo em questão, 

sendo frequentes na maioria dos ambientes costeiros ao longo do litoral das 
regiões sudeste e nordeste do Brasil. Não foram registradas espécies raras, 
endêmicas dessa região ou que estejam em processo de extinção. Além disso, 
não foi encontrada nenhuma espécie considerada exótica. 

 
A Figura II.4.2.3.1.2-1 apresenta exemplares típicos do zooplâncton da 

região, equanto no Anexo II.4-1 do Cap. II.10 (Tabela II.4.2.3.1.2-1) é listado o 
inventário taxonômico das espécies que ocorrem na área estudada. 
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Figura II.4.2.3.1.2-1 - Exemplares representantes do zooplâncton da região. 

 

 
 

Euterpina acutifrons 

 

 
 

Temora turbinata 
 

 
 

Paracalanus parvus 

 

 
 

Parvocalanus crassirostris 

 
 

Oithona plumifera 

 
 

Acartia lilljeborgi 
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II.4.2.3.1.3 – Ictioplâncton 
 
De maneira geral, observa-se uma variação da abundância do ictioplâncton 

entre as zonas nerítica e oceânica. As maiores densidades de ovos e larvas de 
peixes são registradas na zona costeira, diminuindo em direção à região oceânica 
(AS/PEG, 2003). 

 
As baixas densidades de ovos e larvas de peixes encontradas na região 

oceânica são reflexo da baixa produtividade da Água Tropical, que predomina na 
área de estudo. Essa massa d'água é pobre em nutrientes, conferindo um padrão 
oligotrófico para a região oceânica (EKAU & MATSUURA, 1996).  

 
A maioria dos peixes teleósteos marinhos desova durante as estações mais 

quentes do ano, e a abundância dos ovos de peixes é maior nas proximidades da 
área de desova (MATSUURA et al., 1980). Com exceção dos peixes meso-
batipelágicos, como por exemplo, Sternoptychidae, a maior parte das famílias de 
peixes encontrada nesta área desova em regiões mais próximas à costa. 

 
O fator sazonalidade pode influenciar a ocorrência e densidade de ovos e 

larvas de peixes em uma região. A maioria das espécies de peixes apresenta um 
período reprodutivo que se estende do início da primavera até o final do verão, 
em regiões com clima tropical como o Brasil (VAZZOLER, 1992). Além disso, a 
desova em manchas também deve ser considerada, já que a sua abundância é 
maior nas proximidades da área de desova, que está localizada mais próximo à 
costa (MATSUURA et al., 1980). 

 
Nos estudos realizados na região em frente a foz do rio Doce e região 

oceânica adjacente, observa-se um predomínio de famílias mesobatipelágicas 
nas estações oceânicas e de larvas pelágicas nas regiões costeiras. Os táxons 
mais abundantes em toda a área são: Engraulidae (Manjuba), Clupeidae 
(Sardinha), Scaridae e Gobiidae e as famílias mesopelágicas, principalmente 
Myctophidae e Sternoptychidae (AS/PEG, 2003), além das famílias 
Phosichthyidae e Serranidae (LABOMAR, 2008c, 2008d). 
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Em relação aos ovos de peixe, já foram identificados ovos de indivíduos da 
Família Engraulidae (“manjuba”) e de Maurolicus stehmanii (“peixe-lanterna”) da 
Família Sternoptychidae. A distribuição dos ovos de Maurolicus stehmanii foi 
restrita à região oceânica próxima à quebra da plataforma continental. (AS/PEG, 
2003). A espécie Maurolicus stehmanii pertence à comunidade de peixes 
mesopelágicos, habitando regiões oceânicas a profundidades de 100 a 1000 
metros.  

 
Quanto às larvas de peixes, a maior densidade ocorre próximo à costa 

(isóbata de 6 metros). Engraulidae é o mais abundante, principalmente com 
Engraulis anchoita (“anchoita”), e a sua distribuição larval é restrita à região 
costeira da foz do rio Doce, enquanto que a família Myctophidae (“peixe-
lanterna”), predomina na região oceânica com os gêneros Lepidophanes, Diaphus 
e Lampadena (AS/PEG, 2003; CEPEMAR, 2006a; LABOMAR, 2008c, 2008d). 
Outra espécie abundante na região é Maurolicus stehmanni (“peixe-lanterna”), da 
Família Sternoptychidae, principalmente na região do talude continental ao longo 
da área estudada (AS/PEG, 2003). Sabe-se que a distribuição dessa espécie na 
costa sudeste brasileira está associada à região da quebra da plataforma.  

 

A família Clupeidae (“sardinha”) ocorre principalmente na zona costeira ao 

norte da desembocadura do Rio Doce (AS/PEG, 2003), e as larvas da Família 

Gobiidae (“maria-da-toca”) são mais abundantes sobre a plataforma continental, 

em profundidades entre 5 e 57 metros, desde a região ao largo do rio Doce até o 

limite norte da região estudada (AS/PEG, 2003; CEPEMAR, 2006a).  

 

As larvas de Scombridae (“atum e bonito”) também são abundantes na 

região, sendo encontradas desde regiões costeiras, sobre a plataforma 

continental, até regiões oceânicas (AS/PEG, 2003). Esta família se destaca pelo 

grande interesse comercial das suas espécies. Outra família abundante na região 

oceânica da foz do rio Doce é Scaridae, principalmente com a espécie Sparisoma 

sp. (LABOMAR, 2008c, 2008d).  
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Vários táxons encontrados apresentam importância comercial pesqueira 

como Scombridae (Cavala, Atum), Coryphaenidae (Dourado), Lutjanidae 

(Vermelho), Serranidae (Meros, Garoupas) e são comumente capturados pelas 

frotas comerciais na região do Largo dos Abrolhos (CEPEMAR, 2004). 

 

Já no litoral do município de Aracruz, os táxons encontrados na região são de 

habitats costeiros e comuns no litoral brasileiro, tanto em regiões costeiras como 

em baías e estuários (BONECKER et al., 1991; BONECKER, 1997; CASTRO & 

BONECKER, 1996; ALMEIDA et al., 2000; JOYEUX et al., 2004; CASTRO et al., 

2005) que comumente usam os estuários e zonas de praia como área de 

alimentação de larvas e juvenis (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978, 1980, 2000; 

MENEZES & FIGUEIREDO, 1980, 1985). Esses ambientes apresentam 

características semelhantes e funcionam como “berçários” para as larvas de 

peixes, pois fornecem alimento em abundância e proteção. 

 

As densidades de ovos e larvas de peixes na região de Aracruz são elevadas 

quando comparadas com as de outros estudos na costa sudeste do Brasil 

(NOGUEIRA et al., 1999) e costa nordeste (EKAU & KNOPPERS, 1999). Essa 

alta densidade sugere que essa área possa ser potencial para a desova de 

peixes.  

 

Observa-se na região um predomínio de famílias de larvas pelágicas, cujas 

larvas mais abundantes na área são da família Achiridae, Engraulidae, Blennidae 

(Scartella aff. Cristata), Sciaenidae (Stellifer sp.) Labrisomidae (Labrisomus sp.) e 

Clupeidae (CEPEMAR, 2008). 

  

Os peixes pelágicos costumam ser mais abundantes na região que os de 

hábitos demersais devido à dominância de larvas de Clupeidae e Engraulidae 

(CEPEMAR 2005; 2006). Estas famílias são consideradas r-estrategistas, isto é, 

apresentam um ciclo de vida curto e alta capacidade reprodutiva, permitindo uma 

rápida expansão populacional (KATSURAGAWA et al., 1997). 
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As famílias Blenniidae e Labrisomidae possuem uma distribuição tipicamente 

nerítica (BASSANI et al., 1999). Os peixes dessas famílias, como o Scartella aff. 

cristata (maria-da-toca) e o Labrisomus sp. são típicos de ambientes recifais. As 

demais famílias, como Clupeidae (sardinhas) ocorrem também em baías e 

estuários. Segundo Yáñez-Arancibia (1986), muitas espécies marinhas e 

estuarinas, como exemplo, a família Clupeidae, procuram as águas costeiras para 

realizarem sua reprodução. De acordo com MATSUURA (1977), a família 

Clupeidae desova preferencialmente do início de primavera até final de verão. As 

espécies da Família Clupeidae apresentam distribuição costeira, principalmente 

associada a áreas com aporte de água doce (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978). 

Diversas espécies dessa família apresentam forte interesse econômico, além de 

servirem como elo de transferência de energia para níveis tróficos superiores 

(BLAXTER & HUNTER, 1982). 

  

Os Engraulidae são conhecidos como manjubas e sardinhas-boca-torta e 

possuem hábito de vida epipelágico. A desova e o ciclo de vida desses 

organismos dependem da intensidade de penetração de águas subtropicais acima 

do fundo na plataforma continental e a formação de áreas de retenção ou 

estabilidade na coluna d’água (FREITAS & MUELBERT, 2001). Apresentam 

ampla distribuição geográfica, sendo encontradas predominantemente em águas 

tropicais e subtropicais das Américas em regiões costeiras semiabertas como 

baías, as quais funcionam como berçários (SILVA et al., 2003). A maioria das 

espécies tropicais de Engraulidae habita regiões costeiras, desovando 

principalmente na primavera e no verão (BLAXTER & HUNTER, 1982). Segundo 

FIGUEIREDO & MENEZES (1978), as espécies da Família Engraulidae são 

formadoras de cardume e de hábito costeiro, preferindo águas de baixa 

salinidade. Poucas espécies apresentam interesse comercial, entretanto, a 

maioria tem importância ecológica significativa servindo de alimento para diversas 

espécies de peixes e aves marinhas. Além disso, grande número de espécies 

dessa família apresenta interesse econômico, incluindo desde o consumo fresco 

até o emprego como farelo para ração animal (WHITEHEAD et al., 1988). 
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Os Myctophidae têm papel importante na comunidade pelágica oceânica, 
servindo como alimento para espécies maiores de peixes e cetáceos (ZAVALA-
CAMIN, 1981) ou como predadores de zooplâncton (HOPKINS & BAIRD, 1977). 
As larvas de Myctophidae, durante o dia, estão distribuídas entre 300 e 2000 
metros de profundidade. A maioria das espécies dessa família realiza migrações 
verticais diárias, podendo ser capturadas na camada de mistura ou na superfície, 
durante a noite (MOSER & AHLSTROM, 1996). Essa migração provavelmente 
está associada à disponibilidade de alimento nessa camada de mistura durante o 
período noturno. 

 
A família Serranidae, que compreende os Meros, Badejos, Garoupas e afins, 

é muito importante comercialmente, tanto para alimentação quanto para 
recreação. A maioria das espécies de serranídeos é tropical, mas muitos ocorrem 
em águas temperadas (RICHARDS , 2006). 

 
A Família Gobiidae é umas das mais numerosas em termos de espécies 

entre os vertebrados e, em regiões de recifes, é uma das mais abundantes 
(NELSON, 1994). A plataforma continental na área de estudo apresenta 
importantes trechos cobertos por bancos de algas incrustantes, que são 
ambientes propícios às espécies dessa família. 

 
Já os peixes da família Scaridae, ou peixes-papagaio, compõem um dos mais 

importantes grupos de peixes que habitam os ecossistemas tropicais de recifes de 
coral, apresentando distribuição circunglobal e contribuindo significativamente 
para a ciclagem de nutrientes (JONES et al., 2006). 

 
A comunidade ictioplanctônica encontrada na região de estudo é típica de 

regiões tropicais. A diversidade de ambientes existentes na região estudada 
reflete-se na alta diversidade de táxons. A presença de aporte de água doce 
através de rios (rio Doce e rio Riacho) favorece a ocorrência de larvas de 
espécies de peixes que vivem em cardumes em regiões costeiras, como 
Clupeidae e Engraulidae (AS/PEG, 2003). Além disso, as maiores densidades de 
larvas e ovos ocorrem na primavera e verão, acompanhando o padrão observado 
para o fitoplâncton e zooplâncton. 
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Até o momento não foram registradas famílias de larvas de peixes raras, 

endêmicas dessa região ou que estejam em processo de extinção. Deve-se 

destacar a relevância das larvas mesopelágicas, que apesar de não terem valor 

para consumo, são consideradas um elo trófico importante no mar e podem 

representar uma fonte potencial para a exploração humana.  

 

A Figura II.4.2.3.1.3-1 apresenta representantes do ictioplâncton da região, 

enquanto o Anexo II.4-1 do Cap. II.10 (Tabela II.4.2.3.1.3-1) apresenta o 

inventário das espécies do ictioplâncton  encontradas na área de estudo. 
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Engraulidae 

 

 
 

Achirus lineatus 
 

 
 

Micropogonias funieiri 

 

 
 

Stellifer rastrifer 
 

 
 

Lampadena sp 

 

 
 

Sparisoma sp 
 
Figura II.4.2.3.1.3-1 - Exemplares representantes do ictioplâncton da região. 
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II.4.2.3.2 - Bentos 
 

O diagnóstico das comunidades bentônicas foi elaborado com base em dados 

secundários disponíveis sob a forma de trabalhos científicos ou de relatórios 

técnicos, e também com base em monitoramentos recentes realizados em áreas 

próximas de onde se desenvolverá a pesquisa sísmica. Procuro-se, portanto, 

caracterizar o bentos de áreas rasas e de profundidade (~1000m) ao longo do 

litoral dos municípios de Linhares e de Aracruz (Figura II.4.2.3.2.1-1). 

 

 
 

Figura II.4.2.3.2-1- Mapa com localização dos principais pontos de 
monitoramento do bentos na região estudada . 
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♦ CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

A fauna bentônica desempenha papel vital em qualquer ecossistema, por sua 

dupla função: receptora de energia proveniente dos elementos que vivem na 

coluna de água e fornecedora de alimento para os organismos que vivem no 

fundo marinho (DEL BIANCO & WONGTSCHOWSKI, 2005).  

 

Na costa brasileira, a plataforma externa ainda é muito pouco estudada. Da 

mesma forma zona de quebra da plataforma e o talude continental constituem 

áreas praticamente inexploradas no que diz respeito ao conhecimento dos 

invertebrados marinhos bentônicos. 

 

Apenas na década de 90 do século XX, iniciaram-se os esforços através da 

elaboração de cruzeiros oceanográficos por programas como o PADCT 

(Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e REVIZEE 

(Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos na Zona 

Econômica Exclusiva), para o aumento do conhecimento da variação espaço-

temporal dos invertebrados marinhos bentônicos nas regiões da plataforma 

externa, quebra de plataforma e talude. O Programa REVIZEE coletou e analisou 

dados em profundidades de 100 m a 500 m nas regiões Sul-Sudeste. Outra fonte 

importante de dados têm sido os monitoramentos ambientais desenvolvidos 

nessas regiões pela Petrobras, em atendimento aos licenciamentos ambientais 

dos sistemas de produção de hidrocarbonetos. 

 

Levantamentos faunísticos regionais com identificações de espécies são 

imprescindíveis para uma melhor compreensão da estrutura, funcionamento e 

variabilidade natural das comunidades, constituindo um requisito fundamental 

para a análise de áreas sujeitas às perturbações ambientais e para o 

estabelecimento de programas de monitoramento costeiro (MORGADO & 

AMARAL, 1989). 
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Assim como a costa brasileira, a biota marinha da costa do Espírito Santo é 
pouco conhecida, sendo escassas as publicações que tratam dessa região. Os 
inventários existentes tratam principalmente da plataforma externa e são mais 
concentrados na região sul do estado (e.g. ABSALÃO, 1989, CASTRO & 
SANTOS, 1989), com exceção dos relatórios anuais do Projeto TAMAR / IBAMA e 
de um levantamento de Crustáceos (MOREIRA, 1973). 

 
O substrato do fundo oceânico é composto basicamente por três tipos de 

sedimentos: lama, areia e cascalho. Estes se distribuem e misturam de forma 
irregular no assoalho oceânico formando mosaicos. De forma geral, observa-se 
um progressivo decréscimo do tamanho médio do grão nos sedimentos à medida 
que a profundidade aumenta (FLACH et al., 1998 e SUMMERS & NYBAKKEN, 
2000).  

 
A Plataforma Continental compreende o substrato marinho adjacente ao 

litoral da isóbata de 20 m até a de 200 m. Possui a mesma variedade de 
substratos encontrados no talude continental. A macrofauna desta região, 
diferentemente do talude, é dominada por anelídeos poliquetas, crustáceos – 
principlamente anfípodas e moluscos. Nos fundos mais arenosos predominam as 
formas vágeis, enquanto nos fundos de lama e areia fina ocorre o predomínio de 
formas sésseis e sedentárias (SOARES-GOMES et al., 2002).  

 
A fauna de Talude Continental, por sua vez, é caracterizada principalmente 

por organismos depositívoros, podendo ocorrer também os suspensívoros. Os 
principias grupos taxonômicos são os equinodermos, os crustáceos – 
principalmente isópodas e anfípodas - os anelídeos poliquetas e cnidários 
(SOARES-GOMES et al., 2002). 

 
Estudos de monitoramento desenvolvidos na região corroboram esta variação 

da dominância dos grupos, relacionada principalmente com as características 
físico-químicas do ambiente. As características do ambiente acabam também por 
interferir nos índices biológicos da comunidade, como observado por 
BIODINÂMICA (2000), onde as amostras apresentaram uma fauna bentônica de 
baixa diversidade, sendo dominada por espécies de substrato inconsolidado, 
resistentes aos altos níveis de sedimentação provocados pela descarga do rio 
Doce. 
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A malacofauna apresentada era constituída de espécies típicas de fundos 
inconsolidados com alto hidrodinamismo. Bivalves, como Tivella mactroides, 
Tivella isabellana e Mactra iheringi, são seus principais componentes. Próximo à 
zona de arrebentação, foi encontrado Donax hanleyanus, mas em baixa 
densidade, provavelmente devido ao stress halino, causado pela descarga do rio 
Doce. Dentre os gastrópodes, presentes em quantidades significativas, estão 
Olivancillaria vesica vesica e Polinices hepaticus, predadores de bivalves e Tonna 
galea, predador de equinodermos, como a bolacha-da-praia (Mellita sp.) e a 
estrela-do-mar (Atropecten sp.), também encontrados na região (BIODINÂMICA, 
2000). 

 
Biodinâmica (2007) no EIA (Estudo de Impacto Ambiental) do projeto Dutos 

Cacimbas – Barra do Riacho e Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, 
determinou que as espécies encontradas do filo Mollusca tem ocorrência 
conhecida para o Espírito Santo (RIOS, 1994), não havendo nenhuma que possa 
ser considerada indicadora de algum tipo específico de perturbação no ambiente 
marinho. Em relação aos táxons de Annelida-Polychaeta, todos aqueles 
assinalados foram considerados típicos de áreas de infralitoral do Sudeste do 
Brasil (AMARAL et al., 2006). 

 
Na área caracterizada pela Biodinâmica (2007) foram encontrados 95 táxons, 

sendo que poucas espécies dominaram a fauna encontrada, principalmente a 
espécie de Annelida (Polychaeta) Magelona sp. e o Mollusca (Gastropoda) 
Caecum ryssotitum. 

 
Ainda na região costeira de Aracruz, próximo a Barra do Riacho, num 

monitoramento de mais de 10 anos (1994-2006) da comunidade bentônica de 
substrato inconsolidado, foram encontrados 249 taxa, que foram reduzidos para 
78 pelo critério de eliminação das espécies mais raras (ocorrência menor do que 
cinco e abundância total menor do que vinte) (CEPEMAR, 2007). Em relação ao 
número de espécies, em todos os pontos de monitoramento, ele variou entre 0 e 
10. Quanto à diversidade, os índices obtidos ao longo do monitoramento 
situaram-se entre 0,5 e 2,0, considerados baixos para regiões costeiras 
(CEPEMAR, 2007). As espécies dominantes foram: os briozoários Mamilopora 
cúpula e Cupuladria canariensis; os poliquetas Nereis sp. e Glycera sp.; os 
moluscos Ervilha concêntrica; Scaphopoda (sp1); Corbula sp.; Chione pubera; 
Tellina sp. e Nucula semiornata. 
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No Monitoramento Ambiental da Unidade FPSO Capixaba no Campo de 

Golfinho na Bacia do Espírito Santo, considerando a área como um todo, os filos 

mais importantes, em termos de abundância relativa, foram Polychaeta, 

Crustacea e Nematoda. Os demais filos apresentaram abundância relativa abaixo 

de 5%, devendo-se registrar o valor de 0,85% para Mollusca (CEPEMAR, 2006b) 

que é excepcionalmente baixo quando comparado a outros locais da costa 

brasileira (XIMENEZ, 2004; 2005). 

 

No estudo de Diagnóstico da Bacia do Espírito Santo - BES (AS/PEG, 2003), 

a macrofauna bentônica seria composta por 9 grandes grupos taxonômicos, 

sendo que os Crustacea e os Polychaeta são os mais abundantes e com 

biomassa mais expressiva (AS/PEG, 2003). Na área de estudo foram encontrados 

também organismos pertencentes a outros filos: Sipuncula, Cnidária, Porífera, 

Bryozoa, Nemertinea e Echinodermata, sendo este último comum em quase todos 

os ambientes marinhos, principalmente regiões profundas. 

 

Observou-se que entre os moluscos da BES, o grupo de maior 

representatividade foi o dos bivalves que representaram 93% de toda a fauna 

malacológica. Foram encontrados 38 indivíduos da classe Bivalvia, entre 20 m e 

67 m de profundidade na plataforma continental, e identificadas espécies 

pertencentes a 11 gêneros e 8 famílias: Nuculidae, Glycymeridae, Tellinidae, 

Mactridae, Veneridae, Corbulidae, Vesicomyidae e Poromyidae.  

 

Na região batial, numa profundidade de 1.857 m, foi coletada uma espécie do 

Prothobranchia, Nucula cymella, comum nos mares profundos, embora possa 

ocorrer também a 20 m de profundidade. Outra espécie de Prothobranchia, 

Nucula semiornata, foi encontrada na região da plataforma a 20 m de 

profundidade; esta pode ocorrer de 10 m a 1.150 m de profundidade (AS/PEG, 

2003). A abundância relativa dos Veneridae na Bacia do Espírito Santo foi de 

40%, seguida de cerca de 20% dos Corbulidae.  
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A Família Corbulidae não é característica de águas profundas, a não ser por 
algumas espécies. As maiores densidades de bivalves foram encontradas nas 
regiões da plataforma interna e externa.  

 
A classe Gastropoda ocorreu em um número muito pequeno, representada 

apenas por três indivíduos das espécies: Onchidella indolens (Onchidiidae), a 67 
m de profundidade, Nassarius sp. (Nassaridae), a 20 m e Oliva circinata 
(Olividae), a 28 m (AS/PEG, 2003). 

 
Quanto ao grupo Polychaeta, no estudo citado acima, foram encontrados 389 

indivíduos da classe Polychaeta e identificadas 29 famílias. As famílias com maior 
número de indivíduos foram: Goniadidae (47), Syllidae (45), Polynoidae (44), 
Spionidae (43), Onuphidae (39) e Nereididae (29). Os Syllidae apresentaram um 
número relativamente expressivo de indivíduos associados ao substrato duro, já 
que são frequentes em águas rasas e são facilmente encontrados em bancos de 
algas calcárias por volta da isóbata de 40 metros de profundidade (AS/PEG, 
2003). No estudo citado, as profundidades mais rasas (25 a 80 metros) 
apresentaram um número maior de indivíduos por estação, sendo que, de modo 
geral, as amostras contiveram um grande número de famílias representadas por 
poucos indivíduos, e concentradas principalmente nas regiões mais costeiras até 
a quebra da plataforma.  

 
Os Polychaeta da Família Spionidae estão entre os mais comuns e 

geralmente são representados por um grande número de indivíduos em quase 
todos os ambientes marinhos (AMARAL et al, 2006). 

 
A alta diversidade está provavelmente relacionada às diferentes estratégias 

de alimentação e hábitos de vida (AMARAL et al, 2006). Os estudos da fauna de 
Polychaeta de mares profundos têm revelado que os Polychaeta de regiões 
profundas são, em geral, de menor tamanho e possuem um número de 
segmentos reduzido, quando comparados com exemplares coletados em regiões 
costeiras (JARAMILLO & MCLACHLAN, 1993). O grupo dos Polychaeta 
apresenta organismos que se encontram na lista de animais ameaçados de 
extinção do IBAMA, como a espécie da Família Onuphidae, a Diopatra cuprea, 
utilizada como isca para a pesca 
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O sub-filo de crustáceos, que segundo a literatura, está também entre os 

grupos com maior representatividade no ambiente marinho, apresentou  como 

taxa mais representados na Bacia do Espírito Santo, neste sub-filo, os Amphipoda 

(dezoito famílias de Amphipoda foram identificadas, sendo as mais abundantes: 

Corophiidae (51%), Ampeliscidae (25%) e Phoxocephlidae (10%)), sendo 

representados por 52% da fauna carcinológica, seguidos pelos Tanaidacea com 

27% de abundância relativa (AS/PEG, 2003). Estas duas ordens de Peracarida 

também são as que apresentam as maiores densidades, enquanto os Decapoda, 

Amphipoda e Tanaidacea apresentam as maiores biomassas. 
 
No estudo de caracterização biológica da BES (AS/PEG, 2003) não houve 

diferenças expressivas nos padrões de distribuição da densidade e biomassa dos 
organismos bentônicos, considerando-se diferenças latitudinais. Entretanto, pode 
ser observado que a principal variável responsável pela distribuição dos 
organismos bentônicos foi a diferença batimétrica. Somente a profundidade não 
explica a distribuição, porém, ecologicamente, a profundidade indica variações 
sedimentares resultantes de processos locais e temporais. As variáveis 
ambientais resultantes destas diferenças batimétricas, tais como: textura 
sedimentar, estabilidade, hidrodinamismo, temperatura, salinidade, 
disponibilidade e qualidade do alimento depositado estruturam as comunidades 
de organismos bentônicos de fundos inconsolidados (SOARES-GOMES et al., 
2002). 

 
As comunidades bênticas tendem a ser menos densas e mais diversas da 

plataforma aos planos abissais (GAGE, 1991; SOETAERT et al., 1997; COOK et 
al., 2000; SOLTWEDEL, 2000). As diferenças entre áreas costeiras e oceano 
profundo também são evidentes em termos de estrutura de comunidade, onde 
nemátodas e poliquetas aumentam sua importância numérica com a profundidade 
(VINCX et al., 1994). O tamanho individual do corpo decresce e a composição 
taxonômica muda gradualmente (VANHOVE et al., 1999; DANOVARO et al., 
2000). 
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A variabilidade na diversidade de espécies da plataforma ao oceano profundo 
tem sido relacionada primariamente à profundidade, provavelmente refletindo 
alterações na disponibilidade de alimento e composição sedimentar (VANHOVE 
et al., 1995; FLACH et al., 2002). A fauna bêntica geralmente possui padrões de 
distribuição e abundância associadas à heterogeneidade do ambiente sedimentar 
em que vivem. Maior diversidade de sedimentos e heterogeneidade intersticial 
tende a suportar maior diversidade faunística (ETTER & GRASSLE, 1992). 
Entretanto, os efeitos da heterogeneidade do sedimento podem variar de acordo 
com o táxon (THISTLE, 1983) e a resolução taxonômica. 

 
Outro fator, segundo o mesmo estudo de caracterização biológica da BES 

AS/PEG (2003), que pode ser observado na distribuição da fauna bentônica, é a 
influência dos carbonatos no sedimento, o que indica a presença de regiões onde 
há a ocorrência de sedimentos biogênicos calcários e bancos de algas calcárias, 
que por sua vez possuem uma fauna associada típica deste habitat. 

 
A comunidade bentônica encontrada ao longo da área objeto de estudo, 

caracterizada para o licenciamento ambiental, está disposta no Anexo II.4-2 do 
Cap.II.10 (Tabela II.4.2.3.2-1). 

 
 

II.4.2.3.3 – Ictiofauna 
 

A caracterização da ictiofauna da área de influência da atividade de pesquisa 
sísmica proposta partiu da obtenção e análise de dados secundários disponíveis 
em publicações científicas especializadas, relatórios e dados não publicados. 
Apesar do crescente número de pesquisas relacionadas à ictiofauna do Espírito 
Santo (GASPARINI et al., 2003; Chagas, 2005; MACIEIRA, 2005; CHAGAS et al., 
2006; PINHEIRO, 2006; ARAUJO et al., 2008; JOYEUX et al., 2009; PINHEIRO et 
al., 2009) continua pouco estudada. Destaca-se uma pesquisa de Pinheiro & 
Joyeux (2007) a qual descreve as atividades de pesca praticadas próximo à foz 
do Rio Doce e o conhecimento tradicional a respeito dos comportamentos e 
sazonalidade das espécies capturadas.  
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O estado do Espírito Santo é detentor de importantes ecossistemas 

litorâneos, sendo caracterizado por uma alta heterogeneidade de ambientes e 

paisagens, o que lhe confere grande diversidade biológica (MARTINS & 

DOXSEY, 2006). O estado situa-se numa zona de transição tropical-subtropical, 

com predomínio de águas oligotróficas tropicais da corrente do Brasil no norte e 

uma menor influência de ressurgências costeiras sazonais ao sul (SCHMID et al., 

1995). Consequentemente, o estado do Espírito Santo apresenta espécies de 

peixes tropicais e sub-tropicais (GASPARINI et al., 2000), sendo registrado em 

suas águas uma das faunas de peixes recifais mais ricas do Brasil (FLOETER & 

GASPARINI, 2000). 

 

As áreas de pesquisa sísmica estão situadas na zona costeira dos Municípios 

de Linhares e Aracruz, litoral norte do estado do Espírito Santo, e as áreas 

potencialmente afetadas por essa atividade englobam espécies que habitam ou 

transitam por ambientes como: zona de arrebentação, planícies arenosas e de 

lama, bancos de rodolitos, recifes carbonáticos, desembocadura de rios, lagunas 

costeiras, ambientes pelágicos e bentônicos do Talude.  

 

 

 Zona de Arrebentação 

 

Zonas de arrebentação são importantes modeladoras de praias e transportam 

matéria orgânica e nutrientes entre o mar e a praia. Estes ambientes são 

conhecidos pela alta densidade e biomassa de pequenos invertebrados, os quais 

oferecem abundante alimento para muitas espécies de peixes juvenis 

(BARREIROS et al., 2004). As águas rasas e turbulentas desta zona asseguram 

proteção a predadores, como pequenos tubarões (Carcharhinidae e Sphyrnidae) 

e pescadas (Sciaenidae) (PINHEIRO & JOYEUX, 2007). 
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De acordo com pesquisas realizadas em ambientes similares na costa 

sudeste e sul do Brasil (GOMES et al., 2003; BARREIROS et al., 2004), podemos 

encontrar cerca de 104 espécies de peixes neste ambiente. Contudo, a maioria 

dos peixes permanece um curto período de tempo (fase juvenil) nesse ambiente 

(WILBERA et al., 2003). Destaca-se a ocorrência de juvenis de espécies 

comerciais como manjubas (Engraulidae), sardinhas (Clupeidae), tainhas (Mugil 

spp.), robalos (Centropomus spp. – Figura II.4.2.3.3-1), xaréus (Caranx spp. – 

Figura II.4.2.3.3-1), pampos (Trachinotus spp. – Figura II.4.2.3.3-1), carapebas 

(Diapterus spp. e Eugerres brasilianus – Figura II.4.2.3.3-1) e pescadas 

(Cynoscion spp. e Isopisthus parvipinnis). 
 
Cinco espécies que podem ser encontradas neste ambiente e que estão 

ameaçadas de sobre-exploração são: a sardinha Sardinella brasiliensis, a 
enchova Pomatomus saltatrix (Figura II.4.2.3.3-1), a pescada Macrodon 
ancylodon, a curvina Micropogonias furnieri (Figura II.4.2.3.3-1) e juvenis de 
cherne Epinephelus niveatus. 

 
Fatores ecológicos, como recrutamento, migração reprodutiva e alimentar, 

são conhecidos por influenciar mudanças temporais na comunidade de peixes 
que habitam esta zona (GOMES et al., 2003). Contudo, perturbações humanas, 
as quais alteram fatores físico-químicos da água, como turbidez, salinidade, 
temperatura e luminosidade, podem comprometer o ciclo de vida das assembléias 
que dependem destes habitats (WILBERA et al., 2003; BARREIROS et al., 2004). 
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Figura II.4.2.3.3-1 – Peixes que habitam o 

ambiente da Zona de 
Arrebentação  
(A – Trachinotus carolinus; 
B – Caranx latus ;        
C – Pomatomus saltatrix ;        
D – Micropogonias furnieri;     
E – Diapterus auratus; 
F – Centropomus undecimalis). 

 
 

 Planícies Arenosas e de Lama 
 
Ambientes formados por substratos não consolidados, as planícies arenosas 

e de lama formam extensos ecossistemas da zona costeira do litoral capixaba. A 
atividade de pesquisa sísmica se dará sobre uma grande área deste tipo de 
ambiente costeiro. 

 
Cerca de 93 espécies de peixes habitam as planícies arenosas e de lama do 

estado do Espírito Santo, sendo 08 espécies de elasmobrânquios e 85 de peixes 
teleósteis [Anexo II.4-3  do Cap. II.10 (Tabela II.4.2.3.3-1)].  

 
Entre os elasmobrânquios destacam-se por serem mais abundantes os 

tubarões Rhizoprionodon porosus (Figura II.4.2.3.3-2) e Sphyrna tudes (Tubarão 
martelo pequeno)e as raias Rhinobatus spp. (Figura II.4.2.3.3-2), Zapterix 
brevirostris, Dasyatis spp. (Figura II.4.2.3.3-2) e Gymnura altavela (Figura 
II.4.2.3.3-2).  
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Entre os teleósteis, destacam-se pela abundância espécies de clupeiformes 
como Pellona harroweri (Figura II.4.2.3.3-2), Chirocentrodon bleeckerianus e 
Odontognathus mucronatus, ciaenídeos como Paralochurus brasiliensis, Larimus 
breviceps, Ctenosciaena gracilicirrhus, Menticirrhus americanus (Figura II.4.2.3.3-
2), Stellifer spp. (Figura II.4.2.3.3-2), Isopisthus parvipinnis e Cynoscion spp., além 
de pleuronectiformes como Achirus spp. (Figura II.4.2.3.3-2) e Symphurus spp.. 

 
Os ambientes costeiros, de fundo inconsolidado, no Espírito Santo, são 

importantes áreas de criação para diversas espécies de peixes (PINHEIRO & 
JOYEUX, 2007; PINHEIRO et al., 2009). Segundo Pinheiro et al. (2009), grande 
biomassa de cianídeos e clupeídeos utiliza os ambientes costeiros capixabas para 
reprodução no verão e recrutamento no inverno. 

 
 

 
Figura II.4.2.3.3-2 – Peixes que habitam os ambientes 

marinhos de areia e lama (A - 
Rhizoprionodon porosus; B – Rhinobatus 
horkelii; C – Dasyatis guttata; D – 
Gymnura altavela; E – Pellona harroweri; 
F – Menticirrhus americanus; G – Stellifer 
brasiliensis; H – Achirus lineatus). 
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Pinheiro & Joyeux (2007) relatam o conhecimento tradicional de pescadores a 
respeito da sazonalidade das espécies que ocorrem nos habitats costeiros 
próximos a foz do Rio Doce. Segundo esses autores, essa região é de grande 
importância para a reprodução e crescimento de inúmeras espécies, inclusive de 
importância comercial e espécies ameaçadas de extinção.  

 
Grande biomassa de pescadas (Macrodon ancylodon e Cynoscion spp.) 

ocorrem na região costeira de Povoação (norte da foz do Rio Doce) durante o 
verão, utilizando a área para reprodução, e consequentemente, são alvo de 
grande captura (PINHEIRO, 2005).  

 
Cinco espécies de robalos (Centropomus spp.) ocorrem na região costeira 

principalmente no inverno, onde rumam para dentro do Rio Doce a fim de desovar 
(PINHEIRO & JOYEUX, 2007). A área ainda representa importante sítio 
reprodutivo de raias jamanta (Mobulidae), principalmente entre outubro e 
novembro e importante habitat de crescimento para diferentes espécies de 
tubarões (PINHEIRO & JOYEUX, 2007). Destaca-se na região da foz do Rio Doce 
o registro de ocorrência das espécies Pristis spp., todas ameaçadas e raras no 
ES (IEMA, 2005).  

 
O ambiente de fundo arenoso e de lama da região estudada é habitado pela 

espécie ameaçada de extinção Rhinobatus horkelii, que a utiliza em todas as 
fases de seu ciclo de vida (alimentação, reprodução e crescimento). Registros de 
indivíduos juvenis e adultos desta espécie são documentados em distintas 
pesquisas cientificas e de monitoramento no estado (PINHEIRO et al., 2009).  

 
Espécies vulneráveis e ameaçadas de sobre-exploração que habitam este 

ambiente são os teleósteis Sardinella brasiliensis, Micropogonias furnieri e 
Macrodon ancylodon [Anexo II.4-3 do Cap.II.10 (Tabela II.4.2.3.3-1)].  

 
 

 Bancos de Rodolitos 
 
A costa do Espírito Santo é a que apresenta a maior diversidade de algas do 

Brasil (PEREIRA & GUIMARÃES, 2002), sendo esta peculiaridade parcialmente 

associada a presença de bancos de rodolitos. Estes bancos de algas calcárias 
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representam uma das mais importantes comunidades bentônicas da plataforma 

continental brasileira (AMADO-FILHO et al., 2007). Os bancos do Espírito Santo 

apresentam 5 gêneros de rodolitos, os quais representam habitat para mais de 42 

espécies de peixes, entre elasmobrânquios e teleósteos (MURI, 2008).  

 

Os teleósteos mais abundantes são Abudefduf saxsatilis (Figura II.4.2.3.3-3), 

Acanthurus spp. (Figura II.4.2.3.3-3), Pareques acuminatus, Sparisoma 

frondosum, Haemulon plumieri, Cephalopholis fulva e Chylomicterus reticulatus. 

Destacam-se o pargo Pagrus pagrus (Figura II.4.2.3.3-3), o catuá C. fulva (Figura 

II.4.2.3.3-3), a garoupa Epinephelus morio, boca de velho H. plumieri (Figura 

II.4.2.3.3-3) e o o peroá, Balistes capriscus (Figura II.4.2.3.3-3) pelo interesse 

comercial. Não há registros de espécies ameaçadas de extinção, enquanto o 

pargo (P. pagrus), ameaçado de sobre-exploração, é muito abundante neste 

ambiente. 
 

 

 
Figura II.4.2.3.3-3 – Peixes que habitam o 

ambiente dos bancos de 
rodolitos (A – Abudefduf 
saxatilis; B – Acanthurus 
bahianus; C – Pagrus pagrus; 
D – Cephalopholis fulva;          
E – Haemulon plumieri;           
F – Balistes capriscus). 
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 Recifes Carbonáticos 

 

Os recifes, devido sua complexidade estrutural, disponibilizam refugio, 

alimento e locais de deposição de ovos e assentamento larval para inúmeras 

espécies (PINHEIRO et al., 2006; FLOETER et al., 2006).  

 

No litoral do Espírito Santo, ecossistemas de origem carbonática ocorrem na 

região norte (banco de Abrolhos) e sul do estado (onde se podem observar muitas 

ilhas e recifes costeiros). A região próxima à foz do Rio Doce, apresenta forte 

influencia da fauna recifal do banco dos Abrolhos. Mais de 240 espécies de 

peixes característicos daquele ecossitema já tiveram sua ocorrência registrada no 

Espírito Santo (FLOETER et al., 2003; FLOETER et al., 2006; PINHEIRO et al., 

2006).  

 

As espécies mais abundantes destes ambientes são os herbívoros 

Acanthurus chirurgus, Acanthurus bahianus, Sparisoma axillare (Figura II.4.2.3.3-

4) e Stegastes fuscus, os invertívoros Halichoeres poeyi (Figura II.4.2.3.3-4), 

Haemulon aurolineatum, Haemulon steindachneri, Anisotremus virginicus, 

importantes reguladores de espécies que possuem rápido crescimento sobre os 

recifes (Algas e invertebrados incrustantes) (PINHEIRO et al., 2006; FLOETER et 

al., 2006).  

 

Destacam-se pelo interesse comercial peixes topo de cadeia, como os 

badejos Mycteroperca acutirostris, M. bonaci (Figura II.4.2.3.3-4), M. marginata, 

as garoupas Epinephelus niveatus e E. itajara, os vermelhos Lutjanus jocu (Figura 

II.4.2.3.3-4), L. synagris, L. chrysurus, L. cyanopterus e L. alexandrei, os 

carangídeos, conhecidos como xáreis e xixarros, C. crysos (figura 4), C. latus, C. 

hippos e C. bartholomaei, o boca de velho Haemulon plumierii e o haemulídeo H. 

parra e o peroá Balistes vetula (Figura II.4.2.3.3-4). Estes predadores são 

extremamente importantes para controle das populações de peixes herbívoros e 

pequenos invertívoros. 
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Espécies comerciais de interesse ornamental facilmente encontradas na 

região são: Holacanthus tricolor, H. ciliaris, Pomacanthus paru, P. arcuatus, 

Centropige aurantonotus, Halichoeres brasiliensis, H. dimidiatus, Canthigaster 

figueiredoi, Bodianus rufus e B. pulchellus (GASPARINI et al., 2004). 
 
 

 

Figura II.4.2.3.3-4 – Peixes que habitam 
ambientes recifais            
(A – Lutjanus jocu;            
B – Sparisoma axillare;     
C – Carans crysos;           
D – Halichoeres poeyi;      
E – Balistes vetula;            
F – Mycteroperca bonaci). 

 

 

Peixes recifais ameaçados de extinção encontrados nos recifes costeiros do 

Espírito Santo são: o lambarú Ginglymostoma cirratum, o gobi limpador Elacatinus 

figaro, o grama Gramma brasiliensis e o cação-viola Rhinobatus horkelli. Espécies 

encontradas na região que são consideradas ameaçadas de sobre-exploração 

são a enchova Pomatomus saltatrix, as garoupas Epinephelus morio e E. 

niveatus, os badejos M. marginata, M. bonaci e M. microlepis, o mero Epinephelus 

itajara, os vermelhos L. analis, L. chrysurus, L. cyanopterus e Rhomboplites 

aurorubens e os cavalo-marinhos Hippocampus reidi e Hippocampus erectus. 
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 Estuário e Foz do Rio Doce 
 
O sistema estuarino interage com as águas costeiras através de processos 

de produção, transporte de matéria e migração de organismos. As águas do rio 
Doce, de baixa salinidade, oferecem proteção e disponibilidade de alimento para 
muitas espécies de peixes, garantindo locais vitais para criação e reprodução. 

 
Cerca de 130 espécies de peixes podem ser encontradas em sistemas 

estuarinos capixabas (MACIEIRA, 2005; CHAGAS et al., 2006). Destacam-se pela 
abundância os gerreídeos Eucinostomus spp. (Figura II.4.2.3.3-5), os linguados 
Achirus lineatus, A. declives e Symphurus tesselatus, os vermelhos Lutjanus 
synagris (Figura II.4.2.3.3-5) e L. analis e os baiacus Sphoeroides testudineus 
(Figura II.4.2.3.3-5) e S. greeleyi. Os estuários capixabas, por apresentarem uma 
alta abundância de peixes da família Lutjanidae (vermelhos), são considerados 
biogeograficamente diferentes e importantes, entre outros estuários brasileiros. 
Esta característica torna a foz do Rio Doce um importante habitat de berçário para 
espécies de interesse comercial e espécies ameaçadas de extinção (como o caso 
do vermelho L. analis e o mero Epinephelus itajara - Figura II.4.2.3.3-5). Existem 
muitos relatos de pescadores e população local que uma grande quantidade de 
meros juvenis (E. itajara) habitam a foz do rio. Além disso, o sistema estuarino 
também é sazonalmente utilizado para reprodução, principalmente por espécies 
de manjuba (Engraulidae) e robalos (Centropomidae), e recrutamento de espécies 
costeiras e marinhas (Sciaenidae, Lutjanidae e Carangidae). 

 
Espécies de interesse comercial que habitam estuários próximos, em sua 

maioria em estágio juvenil, são: as raias Dasyatis guttata e Rhinobatus percellens, 
a sardinha Sardinella brasiliensis, a tainha Mugil curema (Figura II.4.2.3.3-5), os 
robalos Centropomus parallelus e C. undecimalis, o badejo Mycteroperca bonaci, 
o xaréu Caranx latus, o pampo Trachinotus falcatus, os vermelhos Lutjanus 
analis, L. jocu, L. synagris, as pescadas Cynoscion spp., Isopisthus parvipinnis 
(Figura II.4.2.3.3-5) e Macrodon ancylodon, a corvina Micropogonias furnieri, o 
espada Trichiurus lepturus e o baiacu Lagocephalus laevigatus. Espécies 
ameaçadas de sobre-exploração encontradas são a sardinha Sardinella 
brasiliensis, a tainha Mugil liza, o cavalo marinho Hippocampus reidi, a corvina 
Micropogonias furnieri, a pescada Macrodon ancylodon, o badejo M. bonaci, o 
mero E. itajara e o vermelho L. analis. 
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Figura II.4.2.3.3-5 – Peixes que habitam ambientes 

estuarinos e Foz de rios (A – 
Epinephelus itajara; B – 
Lutjanus synagris; C – Mugil 
sp.; D – Isopisthus parvipinis; 
E – Eucinostomus sp.; F – 
Sphoeroides testudineus). 

 

 Lagunas Costeiras 
 
A região litorânea de Linhares apresenta mais de 20 lagoas costeiras, muitas 

das quais são sazonalmente conectadas ao mar. Essas lagunas apresentam 
características estuarinas, onde predominam águas dulcícolas quando fechadas e 
águas marinhas quando conectadas ao mar. Segundo Pinheiro & Joyeux (2007), 
a Lagoa Monsarás, ao norte da foz do Rio Doce, apresenta a maior diversidade 
de peixes entre todos habitats da região. Isto se deve ao fato das lagoas costeiras 
possuírem uma função berçário, abrigando juvenis de muitas espécies.  

 
Foi encontrado nas lagunas próximas a foz do Rio Doce um total de 45 

espécies de peixes. Destacam-se espécies marinhas-estuarinas importantes 
comercialmente como a manjuba Engraulis anchoita (Figura II.4.2.3.3-6), robalos 
(Centropomus spp.), xaréis (Caranx spp.), carapebas (Eugerres brasilianus e 
Diapterus spp. - Figura II.4.2.3.3-6), caranhas (Lutjanus cyanopterus - Figura 
II.4.2.3.3-6), curvina (Micropogonias furnieri - Figura II.4.2.3.3-6) e tainhas (Mugil 
spp.). Algumas espécies ameaçadas utilizam a área como habitat de crescimento, 
entre elas destacamos a caranha (Lutjanus cyanopterus – Figura II.4.2.3.3-6), a 
pescada (Macrodon ancylodon), a curvina (Micropogonias furnieri) e a tainha 
(Mugil spp.). 
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Figura II.4.2.3.3-6 - Peixes que habitam lagoas 

costeiras de Linhares, ES.     
(A – Eugerres brasilianus;       
B – Lutjanus cyanopterus;      
C – Engraulis anchoita;           
D – Micropogonias furnieri). 

 

 

 Ambiente Pelágico  

 

Podemos separar as espécies pelágicas que ocorrem na área de influência 

da atividade de pesquisa sísmica em epi-pelágicas (ocorrem da superfície ate os 

200 m de profundidade) e meso-pelágicas (ocupam dos 200 aos 1000 metros de 

profundidade). Estes grupos de peixes, na costa central do Brasil, a qual inclui a 

região de influência deste estudo, foram estudados pelo Programa REVIZEE 

através de varredura acústica e arrastos pelágicos, encontrando-se 96 espécies 

de peixes (BRAGA et al., 2007). 

 
Na zona epipelágica, as espécies mais abundantes são o baiacú Diodon 

holocanthus, Myctophidae (Diaphus spp., Lepidophanes guentheri, Myctophum 
obtusirostre), Balistidae (Balistes capriscus), Engraulidae (Engraulis anchoita), 
Emmelichthyidae (Erythrocles monodi - Figura II.4.2.3.3-7), Trichiuridae 
(Trichiurus lepturus), Monacanthidae (Aluterus monocerus - Figura II.4.2.3.3-7). 

 
Na zona mesopelágica as espécies dominantes pertencem às famílias 

Sternoptychidae (Maurolicus stehmanni, Polyipnus laternatus) e Myctophidae 
(Diaphus spp.). 
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Destaca-se a ocorrência de espécies de importância comercial na zona epi-
pelágica como Engraulis anchoita, Sardinella brasiliensis (Figura II.4.2.3.3-7), 
Pomatomus saltatrix, Carangoides bartholomaei, Caranx crysos, Caranx latus, 
Seriola spp. (Figura II.4.2.3.3-7), Trachinotus carolinus, Ocyurus chrysurus, 
Rhomboplites aurorubens, Sphyraena barracuda, Trichiurus lepturus, 
Acanthocybium solandri, Euthynnus alletteratus, Scomberomorus cavalla (Figura 
II.4.2.3.3-7), Balistes capriscus, Balistes vetula e Aluterus monocerus (Figura 
II.4.2.3.3-7). Espécies ameaçadas de sobre-exploração são a sardinha Sardinella 
brasiliensis, a enchova Pomatomus saltatrix e os vermelhos Rhomboplites 
aurorubens (Figura II.4.2.3.3-7) e L. chrysurus.   

 
 

 

Figura II.4.2.3.3-7 – Peixes que habitam o ambiente 
pelágico da costa do Espírito 
Santo (A – Sardinella brasiliensis; 
B - Erythrocles monodi; C – 
Aluterus monocerus; D – Seriola 
sp.; E – Rhomboplites aurorubens; 
F – Scomberomorus cavalla).  



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
130/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

 Ambiente Bentônico do Talude 
 

O programa REVIZEE realizou levantamentos da ictiofauna através de 
espínhéis de fundo (OLAVO et al., 2007) e arrastos demersais (BRAGA et al., 
2007; COSTA et al., 2007) na costa central brasileira. Um total de 101 espécies 
foi levantado pelo espinhél de fundo, sendo 84 peixes teleósteos e 17 
elasmobrânquios. As famílias com maior número de espécies foram Serranidae 
(19), Lutjanidae (9), Muraenidae (9) e Carangidae (8). As espécies mais 
abundantes encontradas nesse ambiente são Lopholatilus villarii, Lutjanus analis, 
Epinephelus niveatus, Mustelus norrisi, Pseudopercis numida (Figura II.4.2.3.3-8), 
Pagrus pagrus e Epinephelus morio (Figura II.4.2.3.3-8). Também são 
encontradas abundantes numericamente as espécies Cephalopholis fulva, 
Balistes vetula, Gymnothorax moringa (Figura II.4.2.3.3-8) e Lutjanus vivanus.  

 

Costa et al. (2007) listam a presença de 208 espécies de teleósteos 
demersais para o talude da Costa Central Brasileira, levantados através de 
arrastos de fundo. Estes autores revelam que as espécies mais abundantes até 
650 metros de profundidade são Thyrsitops lepidopoides (Gempylidae), 
Stendachneria argentea (Steindachneriidae), Saurida spp. (Synodontidae), 
Trichiurus lepturus (Trichiuridae), Zenion hololepis (Macrurocyttidae), 
Grammicolepis brachiusculus, Xenolepidichthys dalgleishi (Grammicolepididae) e 
Polymixia lowei (Polymixiidae) (Figura II.4.2.3.3-8), e entre 500 e 1.000 metros 
destacam-se espécimes de Macrouridae (Malacocephalus laevis - Figura 
II.4.2.3.3-8, Nezumia suilla, Ventrifossa macropogon), Gadella imberbis (Moridae), 
Acropomatidae (Synagrops spp.) e Triglidae (Prionotus punctatus e Peristedion 
spp.). 

 

Espécies demersais encontradas que possuem valor comercial são Pagrus 
pagrus, Epinephelus niveatus, Lophius gastrophysus (Figura II.4.2.3.3-8), 
Urophycis brasiliensis e Merluccius hubbsi (Figura II.4.2.3.3-8). Dezenove 
espécies possuem risco de extinção, são vulneráveis ou ameaçadas de sobre-
exploração. Espécies que apresentam ameaça de extinção são Carcharhinus 
signatus, Ginglymostoma cirratum, Carcharhinus plumbeus, Galeocerdo cuvier e 
Epinephelus nigritus. Destacam-se entre as ameaçadas de sobre-exploração L. 
chrysurus, Lutjanus analis, Epinephelus niveatus, Epinephelus morio, 
Dermatolepis inermis, Lopholatilus villarii, Lophius gastrophysus, Micropogonias 
furnieri, Mycteroperca bonaci, Pagrus pagrus, todas representadas por importante 
abundância nesta região. 
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Figura II.4.2.3.3-8 – Peixes que habitam a zona 

demersal do talude da costa do 
ES (A – Dermatolepis inermis;      
B – Epinephelus morio;                 
C – Gymnothorax moringa;           
D – Lophius gastrophysus;           
E – Merluccius hubbsi;                  
F – Pseudopercis numida;            
G – Malacocephalus laevis;          
H – Polymixia lowei). 

 
 
O Anexo II.4-3 do Cap.II.10 (Tabela II.4.2.3.3-1) apresenta as 612 espécies 

de peixes que ocorrem nos diferentes ecossistemas considerados nesse 
diagnóstico, com seus respectivos status de conservação, classificados pela Lista 
Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (2008) e pelas listas 
oficiais das espécies ameaçadas de extinção do Brasil (Instrução Normativa nº 5, 
de 21 de maio de 2004 e Instrução Normativa nº 52, de 8 de novembro de 2005). 
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II.4.2.3.4 - Mamíferos (Cetáceos) 

 

A ordem Cetacea (cetáceos) apresenta atualmente 86 espécies e divide-se 

em duas subordens, a Mysticeti (misticetos), com 14 espécies divididas em 4 

famílias, que compreende as chamadas baleias verdadeiras, e a Odontoceti 

(odontocetos), com 72 espécies divididas em 10 famílias, que compreendem 

diversas espécies de golfinhos, tanto oceânicas como fluviais, e baleias bicudas.  

 

A bacia do Espírito Santo é reconhecida como uma importante área de 

ocorrência de mamíferos marinhos da ordem Cetacea da costa brasileira, 

especialmente como rota de migração da baleia-jubarte (Megaptera 

novaeangliae) e baleia-franca-do-sul (Eubalaena australis) e também pela 

presença constante de pequenos golfinhos que apresentam um considerável grau 

de residência, como o boto-cinza (Sotalia guianensis) e a toninha (Pontoporia 

blainvillei). 

 

A Tabela II.4.2.3.4-1 mostra os 17 cetáceos de maior probabilidade de 

ocorrência no estado do Espírito Santo com os seus respectivos status de 

conservação, classificados pela Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de 

Extinção da IUCN, 2008, pelo Plano de Ação para os Mamíferos Aquáticos do 

Brasil (IBAMA/GTEMA, 2001), e pelas listas oficiais das espécies ameaçadas de 

extinção do Brasil e do estado do Espírito Santo. 
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Tabela II.4.2.3.4-1- Lista das 17 espécies de cetáceos com maior probabilidade de 
ocorrência no estado do Espírito Santo. Freqüência de ocorrência 
(FO) indicada como comum (C) ou rara (R). Status de conservação: 
IUCN = União Internacional para Conservação da Natureza; PA = 
Plano de Ação para os Mamíferos Aquáticos do Brasil; BR = Lista 
Brasileira das Espécies Ameaçadas de Extinção; ES = Lista 
Capixaba das Espécies Ameaçadas de Extinção. Siglas: DI = dados 
insuficientes; NV = não vulnerável; BR = baixo risco; VU = vulnerável; 
P = em perigo; CP = criticamente em perigo; ENA = espécie não 
avaliada; (+) = presente na lista. 

 
ESPÉCIE NOME CIENTÍFICO FO IUCN PA BR ES 

Baleia-de-bryde Balaenoptera edeni R DI ENA ENA - 

Baleia-sei Balaenoptera borealis R P ENA VU - 

Baleia-minke-antártica Balaenoptera bonaerensis R DI ENA ENA - 

Baleia-minke-anã Balaenoptera acutorostrata R NV ENA ENA - 

Baleia-jubarte Megaptera novaeangliae C VU VU VU + 

Baleia-franca-do-sul Eubalaena australis C NV VU P + 

Baleia-piloto-de-peitorais-
curtas Globicephala macrorhyncus R DI ENA ENA - 

Boto-cinza Sotalia guianensis C DI DI ENA - 

Cachalote Physeter macrocephalus R VU ENA VU + 

Falsa-orca Pseudorca crassidens R DI ENA ENA - 

Golfinho-rotador Stenella longirostris C DI DI ENA - 

Golfinho-nariz-de-garrafa Tursiops truncatus C NV DI ENA - 

Golfinho-de-dentes-
rugosos Steno bradanensis C NV ENA ENA - 

Golfinho-de-risso Grampus griseus R NV ENA ENA - 

Golfinho-cabeça-de-melão Peponocephala electra R NV ENA ENA - 

Orca Orcinus orca R DI ENA ENA - 

Toninha Pontoporia blainvillei C VU VU ENA + 
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Essas espécies são as que já tiveram ocorrência registrada no Espírito Santo 

por intermédio de avistagens diretas ou por encalhes. A tabela mostra também 

espécies cuja ocorrência é bastante provável no estado baseado em guias de 

identificação amplamente utilizados pela comunidade científica especializada. 

 

Além destas espécies, há outras que podem ter ocorrência no estado, porém, 

ou nunca foram registradas, ou sua ocorrência é, apesar de possível, pouco 

provável. Isso pode ser explicado no fato de que há poucos pesquisadores 

estudando cetáceos em águas capixabas (CEPILE, 2008). 

 

Em 2002, foi realizado um levantamento da ocorrência de cetáceos na bacia 

do Espírito Santo durante duas campanhas oceanográficas entre agosto e 

setembro (AS/PEG, 2003). 

 

A primeira campanha foi realizada ao sul do Banco de Abrolhos e a segunda 

em águas mais profundas ao largo do arquipélago. A baleia jubarte, Megaptera 

novaeangliae, foi a espécie mais avistada na bacia do Espírito Santo com 44 dos 

52 registros de avistagens, que respondeu por 204 indivíduos dos 281 animais 

observados.  

 

As Figuras II.4.2.3.4-1  e II.4.2.3.4-2 apresentam as trajetórias e os pontos de 

avistagens de cetáceos nas duas campanhas do levantamento na Bacia do 

Espírito Santo. 
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Fonte: AS/PEG, 2003. 
Figura II.4.2.3.4-1- Transectos realizados e posição das avistagens de baleias jubarte, 

Megaptera novaeangliae, durante o monitoramento da Bacia do 
Espírito Santo. (isóbatas representadas: 20m, 50m, 500m, 1000m, 
2000m e 3000m). 
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Fonte: AS/PEG, 2003. 

Figura II.4.2.3.4-2 - Transectos realizados e posição das avistagens do golfinho-rotador 
(Stenella longirostris), golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus), 
Odontocetos e Misticetos não identificados, durante o monitoramento 
da Bacia do Espírito Santo (isóbatas representadas: 20m, 50m, 
500m, 1000m, 2000m e 3000m). 
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As espécies de cetáceos encontradas em águas capixabas são: 

 

 BALEIA-DE-BRYDE (Balaenoptera edeni) 
 
Esta espécie pode chegar aos 16,5m de comprimento e 40 toneladas. Não é 

uma baleia de fácil visualização à distância, pois quase não apresenta borrifo e é 
uma veloz nadadora (JEFFERSON et al., 2008). Além disso, pode ser confundida 
com a baleia-sei (Balaenoptera borealis), com a baleia-fin (Balaenoptera 
physalus) e ainda com a baleia-minke (Balaenoptera acutorostrata), apesar de 
esta apresentar um tamanho corporal sensivelmente menor (CARWARDINE, 
2002). 

 
A baleia-de-bryde é encontrada em águas tropicais e subtropicais, em ambos 

os hemisférios. A espécie, que geralmente não ultrapassa os 40º de latitude, 
ocupa águas costeiras e oceânicas (REEVES et al., 2002).  

 
É considerada a mais tropical das baleias rorquais e sua taxonomia ainda é 

relativamente incerta (SOTO et al., 2005). 
 
É uma espécie pouco conhecida, mas que ocorre com frequência 

considerável no litoral do sudeste do Brasil (GONÇALVES et al., 2005). 
Recentemente, esforços de observação de cetáceos têm registrado a presença 
da espécie na região, em águas oceânicas e costeiras, ao longo de todo o ano 
(GONÇALVES, 2006). Apesar de sua distribuição estar bastante atrelada à região 
sudeste do Brasil, tanto próximo da costa como em águas mais profundas, esta 
espécie nunca foi oficialmente registrada em águas capixabas, porém, esta 
característica pode estar relacionada com a falta de pesquisas sobre a espécie no 
estado. 

 
A espécie é classificada como “Dados Insuficientes” pela Lista Vermelha das 

Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da 
Natureza – IUCN (IUCN, 2008), ou seja, os dados que se têm sobre a espécie 
não são suficientes para classificar a baleia-de-bryde em alguma categoria de 
conservação. A espécie não consta na Lista Nacional das Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçadas de Extinção. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
138/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

 BALEIA-SEI (Balaenoptera borealis) 
 

É a baleia menos conhecida entre as rorquais. Pode chegar a 21m de 

comprimento no hemisfério sul. Pode ser facilmente confundida com a baleia-de-

bryde (Balaenoptera edeni), pois a distância é dificil distinguir entre as duas 

espécies, podendo ser também confundida com a baleia-fin (Balaenoptera 

physalus) (JEFFERSON et al., 2008).   

 

A baleia-sei ocorre em águas oceânicas, prefencialmente em zonas 

temperadas frias, embora seja observada também em águas tropicais 

(JEFFERSON et al., 2008).  

 

Nesta década, têm-se registrado avistagens na bacia de Campos e na bacia 

do Espírito Santo (SICILIANO et al., 2006). 

 

A espécie é classificada como “Em Perigo” pela Lista Vermelha das Espécies 

Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da Natureza – 

IUCN (IUCN, 2008), porém, na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção ela está classificada apenas como “Vulnerável”. 

 

 

 BALEIA-MINKE-ANTÁRTICA (Balaenoptera bonaerensis) 
 

A baleia-minke-Antártica é a espécie de balenopterídeo mais abundante, com 

população mundial estimada em mais de 750.000 indivíduos (REEVES et al., 

2002). 

 

É a segunda menor baleia entre os balenopterídeos, alcançando pouco mais 

que 10m de comprimento e pesando 10 toneladas (SHIRIHAI & JARRET, 2006).  

 

Não é de fácil visualização devido à quase ausência de borrifo e de sair 

pouco da água quando respira, evitando comportamentos aéreos. É mais 

frequentemente visualizada a partir de grandes embarcações devido à sua 

aproximação pela curiosidade (REEVES et al., 2002). 
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É considerada uma espécie altamente migratória, realizando migrações para 

áreas de alimentação em altas latitudes (ZERBINI et al., 1996), geralmente entre 

60º e 70º de latitude sul desde os limites costeiros da banquisa de gelo até áreas 

oceânicas (SICILIANO et al., 2006). 

 

No Brasil, a baleia-minke-Antártica ocorre em águas profundas, sobre ou 

além do talude continental desde o Rio Grande do Sul até o nordeste, onde se 

encontra um importante sítio de reprodução, entre as isóbatas de 2000 e 3000m, 

ao largo da Paraíba (SICILIANO et al., 2006). 

 

A espécie é classificada como “Dados Insuficientes” pela Lista Vermelha das 

Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da 

Natureza – IUCN (IUCN, 2008), e não consta na Lista Nacional das Espécies da 

Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. 

 

 

 BALEIA-MINKE-ANÃ (Balaenoptera acutorostrata)  
 
A baleia-minke-anã é a menor espécie entre as baleias, podendo chegar a 

8.8m de  comprimento e pesar pouco mais de 9 toneladas (JEFFERSON et al., 

2008). 

 

É uma espécie relativamente fácil de visualizar, apesar de não ter um borrifo 

muito visível, apresenta comportamentos aéreos com natação semelhante ao dos 

golfinhos e possui uma faixa branca que se extende desde o ombro até as 

nadadeiras peitorais (SICILIANO et al., 2006). 

 

É a espécie de balenopterídeo com maior registro de encalhes na costa 

brasileira, ocorrendo desde o litoral do Rio Grande do Sul até a Paraíba. Ainda 

não se sabe ao certo o padrão de distribuição da baleia-minke-anã na costa 

brasileira, mas suspeita-se que os litorais sul e sudeste sejam os mais 

frequentados  pela espécie, haja vista a maior quantidade de registros de 

encalhes (SICILIANO et al., 2006). 
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Considera-se que a espécie é predominantemente costeira, preferindo as 

águas entre a linha da costa e a quebra da plataforma continental (REEVES et al., 

2002; CARWARDINE, 2002). 

 

Muitos indivíduos já foram avistados próximo às plataformas de petróleo 

mostrando certo grau de interação com essas estruturas (SICILIANO et al., 2006). 

 

A baleia-minke foi classificada como “Least Concern” pela Lista Vermelha das 

Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da 

Natureza - IUCN, concedida às espécies fora de vulnerabilidade para a extinção 

(IUCN, 2008).  

 

 

 BALEIA JUBARTE (Megaptera novaeangliae) 
 

A baleia-jubarte  chega a medir 17m de comprimento e pesar 40 toneladas 

(JEFFERSON et al., 2008).   

 

É a espécie de balenopterídeo mais presente no litoral do sudeste brasileiro 

na época de reprodução e cuidado dos filhotes, compreendida basicamente entre 

Julho e Novembro, quando os espécimes procuram águas quentes e calmas. 

Porém, devido a recuperação da população do Atlântico sul, algumas baleias já 

são avistadas no final do mês de Maio, como também em Janeiro, antes de 

deixarem as águas brasileiras rumo à Antártica. 

 

Após o período em águas tropicais, as baleias-jubarte migram para a região 

Antártica para se alimentarem. A rota de migração da população do Atlântico sul 

que visita o litoral brasileiro ainda não está bem definida. Aparentemente as 

baleias se deslocam para a Antártica por um corredor imaginário de 

aproximadamente 600km de largura desde a área do banco dos Abrolhos até as 

ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul por mar aberto, afastadas do litoral, a 

partir de 24º de latitude sul (PMBS, 2006). 
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Quando não está em rota de migração, permanece praticamente todo o 

tempo dentro da plataforma continental e é de fácil visualização e identificação 

devido à grande variedade de comportamentos de superfície e também por suas 

características físicas que a diferem dos demais membros da família 

balaenopteridae, como nadadeiras peitorais com 1/3 do tamanho do corpo; 

nadadeira caudal com padrões de manchas brancas utilizadas para identificação 

individual; e a “corcunda” com uma nadadeira dorsal baixa. 

 

Na costa brasileira, o Banco dos Abrolhos e o norte do Espírito Santo são as 

áreas mais importantes de reprodução e cria de filhotes (SICILIANO et al., 2006).   

 

Uma estimativa de abundância, baseada em foto-identificação e modelos de 

marcação-recaptura, estimou uma população de 1.634 espécimes para aquela 

região em 1995 (KINAS & BETHLEM, 1998).  

 

Levantamentos aéreos mais recentes realizados na plataforma continental, 

entre o limite sul do estado do Espírito Santo e o limite norte do estado da Bahia, 

estimaram a população de baleias-jubarte em 2.291 indivíduos em 2001 

(ANDRIOLO et al., 2002), 2.663 indivíduos em 2002 (ANDRIOLO et al., 2003) e 

em 2003, análise preliminares resultaram em 2563 indivíduos (cv: 0,14) (IBJ, 

2004). Segundo Martins (2004) a média dos valores de densidade nos três anos 

de monitoramento permitiu a identificação de dois núcleos de maior densidade 

(1,6 a 2,2 ind/mn2) um na porção norte do Banco dos Abrolhos, nos arredores dos 

parcéis dessa região e englobando o Arquipélago dos Abrolhos e outro na porção 

sul, mais precisamente no sudeste, limitado ao sul pela quebra de plataforma 

(Figura II.4.2.3.4-3). 

 

Nos últimos anos, tem sido registrado um aumento do número de avistagens 

de baleias-jubarte em áreas ao norte e ao sul do Banco de Abrolhos (ZERBINI et 

al., 2006).  
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Figura II.4.2.3.4-3 – Média do índices de densidade observados nos três anos de 

monitoramento (2001 a 2003) de baleias-jubarte, entre Salvador-
BA e Vitória-ES (Fonte: Martins , 2004).  

 

O Banco dos Abrolhos representa o principal sítio reprodutivo da espécie no 

Atlântico sul ocidental, onde os picos de densidade são observados entre os 

meses de setembro e outubro (SICILIANO et al., 2006). 
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No período de acasalamento e cria dos filhotes em águas brasileiras, as 
jubartes são observadas até a isóbata de 800m, porém, mais de 90% dos 
indivíduos são avistados até a isóbata de 300m (ZERBINI et al., 2004).  

 
No Espírito Santo, acidentes envolvendo a baleia-jubarte com artefatos de 

pesca foram registrados pelas comunidades pesqueiras de Conceição da Barra, 
Praia do Suá e Barra do Jucu (NETTO, 2003).  

 
Como a espécie não se aproxima tanto do litoral como a baleia-franca-do-sul 

(Eubalaena australis), os acidentes envolvendo pesqueiros ocorrem somente com 
as embarcações que possuem maior autonomia de navegação (NETTO & DI 
BENEDITTO, 2008). 

 
Uma das maiores ameaças para as baleias-jubarte atualmente na costa 

brasileira é o trânsito marítimo sobreposto a uma parte da área que a espécie 
utiliza como rota migratória, entre Cabo Frio e o Banco dos Abrolhos (SICILIANO 
et al., 2006). 

 
A baleia-jubarte (Figura II.4.2.3.4-4 ) foi classificada como “Vulnerável” pelo 2º 

Plano de Ação para os Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA/GTEMA, 2001), 
porém, pela Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção da União 
Internacional para Conservação da Natureza, que também a classificava como 
vulnerável, ela foi reclassificada, recebendo a classificação “Least Concern”, 
concedida à espécies fora de vulnerabilidade para a extinção (IUCN, 2008).  

 
Apesar disso, a espécie consta na Lista Nacional das Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçadas de Extinção sob o status de “Vulnerável”, porém, na Lista 
da Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Espírito Santo, homologada pelo 
decreto 1.499-R de 2005, a espécie foi classificada como “em perigo”. 

 
Embora a espécie seja consideravelmente vulnerável a colisões com 

embarcações, injúrias com artefatos pesqueiros e distúrbios causados pela 
poluição sonora industrial que pode causar sérios danos, as jubartes parecem 
apresentar certa habilidade para se adaptar ou, ao menos, tolerar as 
adversidades, podendo assim viver em proximidade com as atividades humanas 
(REEVES et al., 2002). 
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 A                                                            B 

 

 

 

C                                                            D 
 

 
Figura II.4.2.3.4-4 – Baleia-jubarte, Megaptera novaeangliae. (A) filhote; (B) 

macho e fêmea adultos; (C) fêmea e filhote e (D) 
indivíduo adulto. Fotos: Alan Cepile. 

 
 

 BALEIA-FRANCA-DO-SUL (Eubalaena australis) 
 

A baleia-franca-do-sul pode atingir mais de 17m de comprimento e máximo 

de 90 toneladas de peso (JEFFERSON et al., 2008; REEVES et al., 2002). 

 

A baleia-franca-do-sul, espécie endêmica do hemisfério Sul, é encontrada, 

preferencialmente, entre as latitudes de 20º e 55º S (CARWARDINE, 2002). Os 

indivíduos realizam grandes migrações latitudinais ocupando, durante o inverno e 

a primavera, período de reprodução, águas costeiras do litoral sul brasileiro 

(SHIRIHAI & JARRETT, 2006).  

 

A baleia-franca-do-sul é a espécie de grande cetáceo que mais se aproxima 

da costa brasileira, causando, às vezes, uma falsa impressão de que o animal 

esteja com problemas e esteja prestes a encalhar (SICILIANO et al., 2006). 
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Apresenta um borrifo em forma de “V”, não apresenta nadadeira dorsal, tem 

um formato cilíndrico e tem cabeça arredondada com calosidades córneas de cor 

branca ou amarelada, características que facilitam bastante sua identificação no 

mar (GROCH, 2007). 

 

É a segunda espécie de grande cetáceo mais ameaçado do planeta com 

população mundial estimada entre 7 e 8 mil indivíduos (GROCH, 2007).  

 

A espécie figura na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção sob o status de “Em Perigo”.  

 

No Espírito Santo, a espécie foi registrada em interação acidental com 

artefatos pesqueiros pelas comunidades de Conceição da Barra, Nova Almeida, 

Praia do Suá e Barra do Jucu (NETTO, 2003). A espécie é mais avistada na 

região central do estado, a aproximadamente 20º de latitude sul, região 

compreendida entre Linhares e Vitória (NETTO & DI BENEDITTO, 2008). 

 

Provavelmente devido à recuperaçao da população, muitos indivíduos têm 

sido observados povoando o banco dos Abrolhos nos últimos anos. 

 

O número de registros da espécie na costa brasileira vem aumentando a uma 

taxa aproximada de 14% ao ano (ESPINDOLA et al., 2008) especialmente nos 

últimos 5 anos (GROCH, 2007). 

 

A baleia-franca (Figura II.4.2.3.4-5 ) foi classificada como “Vulnerável” pelo 2º 

Plano de Ação para os Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA/GTEMA, 2001). Na 

Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para 

Conservação da Natureza, foi classificada como “Least Concern”, concedida às 

espécies fora de vulnerabilidade para a extinção (IUCN, 2008).  

 

Na lista da fauna ameaçada de extinção do estado do Espírito Santo, 

homologada pelo decreto 1.499-R de 2005, a espécie foi classificada como “em 

perigo”. 
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   A                                                          B 
 

 
Figura II.4.2.3.4-5 – Baleia-franca-do-sul, Eubalaena australis. (A) 

Indivíduo adulto e (B) um par fêmea/filhote. 
Fotos: Alan Cepile. 

 

 

 BALEIA-PILOTO-DE-PEITORAIS-CURTAS (Globicephala 
macrorhyncus) 

 
A baleia-piloto-de-nadadeiras-curtas (Figura II.4.2.3.4-6 ) é um delfinídeo de 

grande porte, podendo medir até 7,2m de comprimento e pesar 3.6 toneladas 

(JEFFERSON et al., 2008). 

 

Apresenta a nadadeira dorsal grande e bastante falcada, característica que 

torna esta espécie relativamente fácil de ser identificada no mar. Além disso, 

apresenta manchas brancas acima dos olhos e atrás da própria dorsal que auxilia 

na identificação. 

 

Movimentam-se lentamente e são bastante gregários, raramente são vistos 

sozinhos. São indivíduos basicamente oceânicos, aproximando-se pouco da 

costa. O único registro para a espécie no Espírito Santo foi um encalhe em 

Guarapari (SICILIANO et al., 2006). 

 

A espécie é classificada como “Dados Insuficientes” pela Lista Vermelha das 

Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da 

Natureza – IUCN (IUCN, 2008). 
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Figura II.4.2.3.4-6 – Indivíduo adulto de baleia-piloto-de-peitorais-

curtas, Globicephala macrorhyncus. Foto: 
Alan Cepile 

 
 
 BOTO-CINZA (Sotalia guianensis) 

 

O boto-cinza chega a medir 2,1m de comprimento com 40kg de peso 

(JEFFERSON et al., 2008; SHIRIHAI & JARRET, 2006), porém, indivíduos 

maiores já foram observados em encalhes por todo litoral brasileiro, inclusive um 

indivíduo com 2,22m encalhado na Barra do Jucu, Espírito Santo (NETTO, 2003).  

 

O boto-cinza (Figura II.4.2.3.4-7) apresenta distribuição costeira contínua 

desde a América Central (BOROBIA, 1989) até a baía Norte, em Florianópolis, SC 

(SIMÕES-LOPES, 1988).  

 

No estado do Espírito Santo há ocorrência de populações residentes, como 

em Santa Cruz, no município de Aracruz, e em Regência, município de Linhares, 

ambas as áreas situadas no norte do estado (CEPILE, 2005; FRIZZERA et al., 

2007; CEPILE 2008). 

 

Em Regência a população de botos-cinza foi estimada em 86 indivíduos 

residentes na área da foz do rio Doce (CEPILE, 2008). 
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  A          B 
 

 
 

 

 
 

  C          D 
 

 
Figura II.4.2.3.4-7 – Boto-cinza, Sotalia guianensis. Indivíduos 

fotografados próximo à barra do rio Doce, área de 
influência do empreendimento. (A) Indivíduo saltando; 
(B) três adultos e um filhote; (C) indivíduo solitário; (D) 
indivíduos em estreita socialização. Fotos: Alan Cepile. 

 
A ocorrência do boto-cinza foi confirmada em todo o litoral capixaba através 

de interações da espécie com artefatos pesqueiros relatados por todas as 27 
comunidades pesqueiras existentes na costa do estado (NETTO, 2003; NETTO & 
DI BENEDITTO, 2008). 

 
A espécie também apresenta um comportamento bastante particular na foz 

do Rio Doce, onde os botos seguem as traineiras de pesca de arrasto de 
camarão-sete-barbas, Xiphopenaeus kroyeri, na busca de alimento fácil (CEPILE, 
2008). Este comportamento é o primeiro oficialmente registrado para a espécie no 
Brasil, o que torna a população de botos-cinza do estuário do rio Doce uma 
população importante para a conservação (CEPILE, 2008). 

 
A espécie foi classificada como “Dados Insuficientes” pelo 2º Plano de Ação 

para os Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA/GTEMA, 2001) e pela Lista 
Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para 
Conservação da Natureza – IUCN (IUCN, 2008) e está ausente das listas, 
nacional e estadual, das espécies ameaçadas, fato que reforça que a espécie é 
insuficientemente conhecida.  
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A espécie ainda consta no Apêndice I (espécies ameaçadas de extinção) da 

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna 

Selvagens em Perigo de Extinção, chamada também de Convenção CITES. 

 

 

 CACHALOTE (Physeter macrocephalus) 
 

O cachalote (Figura II.4.2.3.4-8) é o maior odontoceto existente, medindo 

18,3m de comprimento e 57 toneladas de peso (JEFFERSON et al., 2008). É uma 

espécie difícil de avistar, mas, quando avistada, é de fácil identificação, seu 

orifício respiratório é voltado para a esquerda, originando um borrifo para o lado e 

para frente (SICILIANO et al., 2006). 

 

A espécie é classificada como “Vulnerável” pela Lista Vermelha das Espécies 

Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da Natureza – 

IUCN (IUCN, 2008) e pela lista brasileira das espécies ameaçadas de extinção, e 

também consta na lista das espécies ameaçadas do estado do Espírito Santo. 

 

  
Figura II.4.2.3.4-8 – Cachalote, Physeter macrocephalus. 

Foto: Alan Cepile. 
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 FALSA-ORCA (Pseudorca crassidens) 
 

É um dos maiores delfinídeos existentes podendo chegar a 6,1m de 

comprimento e pesar duas toneladas (JEFFERSON et al., 2008; SHIRIHAI & 

JARRET, 2006).  

 

Habita todos os oceanos do mundo em águas tropicais e temperadas. Tem 

hábito oceânico e raramente é vista em águas costeiras. Na costa brasileira, 

encalhes e avistagens foram registrados (AZEVEDO, 1997, DI BENEDITTO, 

2000). 

 

No Brasil há registros confirmados na Paraíba, Espírito Santo e na região sul 

(SICILIANO et al., 2006). 

 

A espécie é classificada como “Dados Insuficientes” pela Lista Vermelha das 

Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da 

Natureza – IUCN (IUCN, 2008). 

 
 

 GOLFINHO-ROTADOR (Stenella longirostris) 
 
É um golfinho de porte médio e esbelto, podendo alcançar 2,4m de 

comprimento e mínimo 82kg de peso (JEFFERSON et al., 2008; REEVES et al., 
2002).  

 
No Brasil, há registro da ocorrência dessa espécie em praticamente toda a 

costa, desde o Arquipélago de São Pedro e São Paulo (SILVA-JR et al., 1996) até 
o Rio Grande do Sul (ZERBINI & KOTAS, 1998), com registros para o arquipélago 
de Fernando de Noronha desde 1556 (SILVA, 1992).  

 
A profundidade também tem grande variação, os rotadores já foram 

registrados em profundidades de 17m até 2.700m (SICILIANO et al., 2006). 
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Geralmente são encontrados em grupos numerosos, e na costa brasileira são 
avistados em grupos de alguns poucos indivíduos, até 250 deles. Muitos 
apresentam o comportamento de nadar na proa de embarcações ou nas ondas 
formadas na popa destas (SICILIANO et al., 2006). 

 
A característica principal da espécie, e que a torna facilmente reconhecível no 

mar, são os saltos em parafuso. Embora outras espécies também executem 
esses saltos, como o golfinho-de-clymene (Stenella clymene) nenhum outro o faz 
da forma como o golfinho-rotador apresenta (SICILIANO et al., 2006). 

 
A espécie recebeu status de conservação “Dados Insuficientes” pelo 2º Plano 

de Ação para os Mamíferos Marinhos do Brasil (IBAMA/GTEMA, 2001), o mesmo 
status dado pela Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção da União 
Internacional para Conservação da Natureza – IUCN (IUCN, 2008). 

 
 
 GOLFINHO-NARIZ-DE-GARRAFA (Tursiops truncatus) 

 
O golfinho-nariz-de-garrafa é um delfinídeo grande e robusto, podendo 

alcançar 4m de comprimento e mais 650kg, porém, as espécies do Atlântico sul 
raramente passam os 3,5m (JEFFERSON et al., 2008; SHIRIHAI & JARRET, 
2006). 

 
O golfinho-nariz-de-garrafa (Figura II.4.2.3.4-9) é uma espécie cosmopolita e 

ocorre em águas temperadas e tropicais de todos os oceanos tropicais a 
temperados (REEVES et al., 2002).  

 
O golfinho-nariz-de-garrafa foi relacionado por pelo menos 18 comunidades 

pesqueiras do Espírito Santo como uma espécie que interage com frequência 
com artefatos pesqueiros no estado, muitas vezes culminando em captura 
acidental (NETTO, 2003). 

 
A espécie foi classificada como “Dados Insuficientes” pelo 2º Plano de Ação 

para os Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA/GTEMA, 2001) e “Least Concern” 
pela Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional 
para Conservação da Natureza – IUCN (IUCN, 2008). 
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Figura II.4.2.3.4-9 – Golfinho-nariz-de-garrafa, Tursiops 

truncatus, na proa de um navio. Foto: Alan 
Cepile. 

 
 

 GOLFINHO-DE-DENTES-RUGOSOS (Steno bredanensis) 
 

É uma espécie de águas tropicais e subtropicais, atingindo 2,7m e pesando 
até 160kg (JEFFERSON et al., 2008; SHIRIHAI & JARRET, 2006; SICILIANO et 
al., 2006). 
 

É um delfinídeo desconhecido pela maioria da população, mas bastante 
comum em águas brasileiras. Possui uma característica bastante peculiar que é a 
cabeça em forma cônica, não apresentando diferença significativa entre o melão e 
o rostro como a maioria dos demais membros da família delphinidae 
(JEFFERSON et al., 2008).  
 

Também, é relativamente fácil visualizá-lo, pois nada sempre junto à 
superfície geralmente em grupos de 10 a 20 indivíduos (SICILIANO et al., 2006). 
 

Apesar de ser considerada uma espécie de águas afastadas da costa, no 
Brasil tem sido frequentemente observado em águas costeiras, do Espírito Santo 
ao nordeste, pois aparentemente prefere águas mais quentes, acima dos 25º, 
embora tenha ocorrência registrada em toda costa brasileira (SICILIANO et al., 
2006). 
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Um estudo realizado entre 1994 e 2001 acerca das ocorrências de encalhes 
de cetáceos no estado do Espírito Santo apontou que aparentemente o golfinho-
de-dentes-rugosos está bastante presente na costa capixaba, sendo a segunda 
espécie mais registrada (NETTO & BARBOSA, 2003). 

 
O golfinho-de-dentes-rugosos também foi relacionado por pelo menos 18 

comunidades pesqueiras do Espírito Santo como uma espécie que interage com 
frequência com artefatos pesqueiros no estado, muitas vezes culminando em 
captura acidental (NETTO, 2003). 

 
A espécie foi classificada como “Least Concern” pela Lista Vermelha das 

Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da 
Natureza – IUCN (IUCN, 2008). 

 
 
 GOLFINHO-DE-RISSO (Grampus griseus) 

 
É um golfinho de grande porte, o corpo é robusto, podendo alcançar 3,8m de 

comprimento e 500kg de peso (JEFFERSON et al., 2008).  
 
As características marcantes da espécie e que a torna facilmente identificável 

no mar é o padrão de riscos e arranhões espalhados por todo o corpo de 
coloração geralmente clara e a cabeça de forma bem quadrangular de melão 
proeminente e sem rostro (SHIRIHAI & JARRET, 2006; SICILIANO et al., 2006).  

 
O golfinho-de-Risso distribui-se por regiões tropicais e temperadas em todos 

os oceanos, sempre associado a águas profundas (SICILIANO et al., 2006).  
 
Na bacia do Espírito Santo, o Golfinho-de-Risso foi observado em águas 

profundas, além da isóbata de 1000m (RAMOS et al., 2002; SILVA et al., 2002). 
 
A espécie é aparentemente abundante em toda sua distribuição (SICILIANO 

et al., 2006) e foi classificada como “Least Concern” pela Lista Vermelha das 
Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da 
Natureza – IUCN (IUCN, 2008). 
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 GOLFINHO-CABEÇA-DE-MELÃO (Peponocephala electra) 
 
O golfinho-cabeça-de-melão chega a medir 2,78m de comprimento e 275kg 

de peso (JEFFERSON et al., 2008). 

 

Não é uma espécie de fácil identificação devido à sua semelhança com a 

orca-pigméia (Feresa attenuata) e também com a falsa-orca (Pseudorca 

crassidens), se diferenciando somente pelo corpo ligeiramente mais delgado 

(SICILIANO et al., 2006). 

 

A espécie é classificada como “Least Concern” pela Lista Vermelha das 

Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da 

Natureza – IUCN (IUCN, 2008). 

 

 

 ORCA (Orcinus orca) 
 

A orca pode chegar a mais de 9,8m de comprimento e 10 toneladas de peso 

(SHIRIHAI & JARRET, 2006). 

 

A orca é encontrada em todos os oceanos e mares, de regiões polares até 

regiões equatoriais (JEFFERSON et al., 2008).  

 

A orca é provavelmente o cetáceo mais conhecido e fácil de ser identificado 

no mar, principalmente pela nadadeira dorsal dos machos adultos, que pode 

alcançar 1,80m, e pelas manchas brancas no corpo.  

 

Estudos apontam para quatro tipos diferentes de populações de orcas: tipo A 

residente; tipo A transeunte; tipo B e tipo C. Características como morfologia, 

alimentação, tamanho de grupo, sons emitidos e organização social variam entre 

essas populações (JEFFERSON et al., 2008; SICILIANO et al., 2006). 

 

No Espírito Santo há relatos de avistagens de orcas pelas comunidades 

pesqueiras dos arredores da grande Vitória. 
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A espécie é classificada como “Dados Insuficientes” pela Lista Vermelha das 
Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da 
Natureza – IUCN (IUCN, 2008). 

 
 
 TONINHA (Pontoporia blainvillei) 

 
A toninha (Figura II.4.2.3.4-10), também chamada de franciscana, é um dos 

menores delfinídeos existentes no mundo, medindo não mais que 1,8m de 
comprimento e 53kg de peso (JEFFERSON et al., 2008; SHIRIHAI & JARRET, 
2006; SICILIANO et al., 2006).  

 
Habita geralmente águas turvas com menos de 30-35m de profundidade e 

pode ser observada bem próximo da praia, geralmente após a arrebentação 
(SICILIANO et al., 2006).  

 
A distribuição da toninha compreende apenas águas costeiras do Atlântico sul 

ocidental. No Espírito Santo ela distribui-se de forma descontínua, ocorrendo em 
todo litoral sul até a foz do rio Doce, em Regência, município de Linhares. De 
Regência até o extremo norte do estado a toninha está ausente, voltando a 
ocorrer em Itaúnas, próximo à divisa com a Bahia (SICILIANO et al., 2006; 
NETTO & DI BENEDITTO, 2008). 

 
É o cetáceo costeiro mais ameaçado devido à sua interação com artefatos 

pesqueiros, principalmente as redes de espera, o que tem levado suas 
populações a sérios problemas de conservação (SICILIANO, 1994; PINEDO, 
1994; DI BENEDITTO, 1997; PINEDO & POLACHECK, 1999).  

 
No Espírito Santo, a toninha é o cetáceo que mais emalha em redes de 

espera (NETTO & DI BENEDITTO, 2008). 
 
A espécie foi classificada como “Vulnerável” pelo 2º Plano de Ação para os 

Mamíferos Aquáticos do Brasil (IBAMA/GTEMA, 2001) e pela Lista Vermelha das 
Espécies Ameaçadas de Extinção da União Internacional para Conservação da 
Natureza – IUCN (IUCN, 2008).  
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Na lista da Fauna Ameaçada de Extinção no Espírito Santo, homologada pelo 

decreto 1.499-R de 2005, a espécie foi classificada como “em perigo”. 
 

 
 

Figura II.4.2.3.4-10 – Toninha, Pontoporia blainvillei, 
capturada acidentalmente na foz do 
rio Doce, em Regência. Foto: Alan 
Cepile 

 
 

 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DE CETÁCEOS 
 
A Bacia do Espírito Santo é reconhecidamente uma das mais importantes 

áreas de ocorrência de cetáceos da costa brasileira, especialmente como rota de 
migração, cria de filhotes, descanso e residência de espécies importantes para a 
conservação. 

 
Dos odontocetos registrados na área do empreendimento, dois possuem 

hábitos estritamente costeiros, não realizam longos movimentos e utilizam a 
região ao longo de todo o ano: o boto-cinza (Sotalia guianensis) e a toninha 
(Pontoporia blainvillei).  

 
Por serem espécies costeiras, interagem frequentemente com atividades 

humanas. O boto-cinza e a toninha sofrem com inúmeras ações antrópicas, como 
a captura acidental em artefatos de pesca; a poluição e a destruição do habitat; o 
trânsito marítimo de embarcações comerciais, de atividades relacionadas à 
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indústria petrolífera e recreacional; a caça predatória; a falta de fiscalização por 
parte dos órgãos ambientais, entre outras ações que acabam por atingir todas as 
espécies (NETTO, 2003; MONTEIRO-NETO et al., 2004; WATANABE, 2005; 
FLORES & FONTOURA, 2006; SANTOS-JR et al., 2006; PEREIRA et al., 2007; 
NETTO & DI BENEDITTO, 2008; CARRERA et al., 2008). 

 
No Espírito Santo, a população de Regência, uma população sob 

considerável impacto antrópico, devido às redes de espera (NETTO & DI 
BENEDITTO, 2008), foi estimada em 86 indivíduos por um levantamento através 
da técnica de foto-identificação aplicada a estimadores populacionais (CEPILE, 
2008). 

 
Outros estudos de foto-identificação têm verificado que os indivíduos desta 

espécie possuem elevado grau de fidelidade às respectivas áreas estudadas e 

este parece ser um padrão comum a todas as populações (HARDT, 2005; 

AZEVEDO et al., 2007; NERY, 2008; BAZZALO et al., 2008). 

 

Um estudo sobre o comportamento dos botos em Regência observou que 

41,8% dos grupos apresentavam indivíduos pertencentes a diferentes classes 

etárias (adultos, filhotes e neonatos). Apesar de a população próxima da foz do rio 

Doce ser considerada pequena, a presença constante de filhotes e neonatos é um 

indicativo de que a população encontra-se sadia e estável, sugerindo que a área 

da foz do rio Doce é um local importante para a conservação de S. Guianensis, 

uma vez que apresenta toda uma problemática referente às redes de espera, 

largamente utilizadas pela comunidade pesqueira local, que é a comunidade que 

mais utiliza este artefato pesqueiro na costa do Espírito Santo (NETTO & 

BARBOSA, 2003; CEPILE, 2008). 

 

A toninha, P. blainvillei, é um dos cetáceos mais ameaçados da costa 

brasileira devido aos altos níveis de mortalidade acidental em redes de espera e, 

no caso do Espírito Santo, ao isolamento geográfico. A utilização da costa 

capixaba pela espécie é confirmada para região norte do estado, desde Itaúnas 

até a barra do rio Doce. (SICILIANO et al., 2006; NETTO & DI BENEDITTO, 

2008). 
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Dentre os misticetos, a baleia-franca-do-sul, Eubalaena australis, e a baleia-

jubarte, Megaptera novaeangliae, durante sua estada em águas capixabas  

(meses de inverno e primavera), merecem especial atenção. Ambas tiveram seus 

estoques extremamente reduzidos durante o período de caça industrial, porém, 

nas duas últimas décadas suas populações parecem dar sinais de recuperação. 

Contudo, essas espécies continuam ameaçadas pela interação com atividades 

humanas, tanto em águas costeiras como oceânicas (JEFFERSON et al., 2008). 

 

Estima-se que o estoque global da baleia-jubarte era originalmente de 250 mil 

indivíduos e os últimos estudos de abundância estimam atualmente cerca de 25 

mil indivíduos. As maiores ameaças à espécie é a pesca com redes de espera, 

tráfego de embarcações com riscos de colisões e pela poluição sonora 

ocasionada por atividades antrópicas no mar (SICILIANO et al., 2006). 

 

A baleia-franca-do-sul também apresenta problemas com a pesca de rede de 

emalhe, especialmente nos sítios de reprodução e cria dos filhotes devido ao seu 

comportamento bastante costeiro (SICILIANO et al., 2006).  

 

 

 ÁREAS DE RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA 
 

Uma das mais importantes medidas de controle ambiental que o IBAMA 

utiliza no licenciamento das atividades de E&P é a adoção de Áreas de Restrição. 

A restrição de áreas é utilizada na presença de importantes fatores de 

sensibilidade ambiental que poderiam ser impactados pela realização das 

atividades de sísmica, perfuração e demais atividades de E&P. Há duas 

possibilidades de restrição: permanente – áreas nas quais existe uma proibição 

contínua para a realização da atividade; e temporária – quando uma área é 

interditada à atividade por um período definido, cíclico ou não, com o objetivo de 

proteger um processo biológico específico dos possíveis impactos advindos das 

atividades de E&P  (MMA, 2007)1. 

                                            
1 Consulta ao site http://www.anp.gov.br/brnd/round9/round9/guias_R9/sismica_R9/ em junho de 2009. 
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Para os mamíferos aquáticos (no caso da área de estudo aplicada às Baleias 

Jubarte) estão definidas áreas de restrição temporária para as atividades de 

pesquisa sísmica no período de 1o de julho a 30 de novembro (Figura II.4.2.3.4-

11). Especificamente para a atividade de pesquisa sísmica também foram 

definidas, em função de processos biológicos importantes, áreas de restrição 

permanente para a Toninha (Pontoporia blainvillei), e no caso do Espírito Santo 

essa área compreende uma região marinha próxima a foz do rio Doce até a 

isóbata de 15 m (Figura II.4.2.3.4-11). 

 

 
 
Figura II.4.2.3.4-11 - Representação esquemática da Área de exclusão permanente 

(toninha) e temporária (baleia-jubarte) para as atividades de 
sísmica marítima (Fonte: modificado de MMA, 2007). 
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II.4.2.3.5 - Quelônios  
 
No Brasil, e no litoral capixaba, ocorrem cinco das sete espécies de 

tartarugas marinhas existentes no mundo (Tabela II.4.2.3.5-1). 
 

Tabela II.4.2.3.5-1- Tartarugas marinhas que ocorrem no litoral de Linhares com as 
classificações de ameaça da IUCN (União Internacional para 
Conservação da Natureza) e listas brasileira (BR) e do Espírito 
Santo (ES) das espécies ameaçadas de extinção. Siglas: EP = Em 
Perigo; VU = Vulnerável; CP = Criticamente em Perido; (+) = 
presente na lista 

 
Nome vulgar Nome científico IUCN BR ES 

tartaruga-cabeçuda Caretta caretta P VU + 

tartaruga-verde Chelonia mydas P VU + 

tartaruga-de-oliva Lepidochelys olivacea VU P + 

tartaruga-de-pente Eretmochelys imbricata CP P + 

tartaruga-de-couro Dermochelys coriacea CP CP + 

 
 
Como se pode observar na Tabela II.4.2.3.5-1, todas as cinco espécies que 

ocorrem no Brasil encontram-se enquadradas em alguma categoria de ameaça de 
extinção (Tabela), bem como encontram-se presentes nas listas, brasileira e do 
estado do Espírito Santo, das espécies ameaçadas de extinção. 

 
Informações sobre as cinco espécies de tartarugas que ocorrem na costa do 

Espírito Santo são apresentadas a  seguir: 
 
 
 TARTARUGA-VERDE (Chelonia mydas – Figura II.4.2.3.5-1) 

 

 
 
Figura II.4.2.3.5-1- Tartaruga-Verde 

(Foto: TAMAR). 
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Quando filhote, é uma espécie onívora, tornando-se basicamente herbívora 
quando juvenil e adulta, podendo alimentar-se eventualmente de moluscos, 
esponjas e ovos de peixes.  

 
A espécie é considerada cosmopolita e as principais áreas de nidificação e 

alimentação estão nos trópicos. Normalmente são encontradas em profundidades 
rasas de até 20m.  

 
A espécie se reproduz, preferencialmente, nas áreas oceânicas brasileiras, 

mas há alguns registros de desovas em pontos no litoral dos estados do Rio 
Grande do Norte, Bahia, Sergipe e Espírito Santo. A Ilha de Trindade (ES) é 
considerada o maior sítio de reprodução desta espécie no Brasil. O Atol das 
Rocas abriga a segunda maior colônia, enquanto que em Fernando de Noronha 
está a população mais ameaçada, com um número anual de desovas muito 
inferior ao registrado nas outras áreas. 
 
 

 TARTARUGA-CABEÇUDA (Caretta caretta – Figura II.4.2.3.5-2) 
 

 
 
Figura II.4.2.3.5-2 - Tartaruga-Cabeçuda 

(Foto: TAMAR). 

 
 

A tartaruga-cabeçuda é uma espécie onívora, podendo se alimentar de 
crustáceos, moluscos, águas-vivas, hidrozoários, ovos de peixes e algas.  

 
Habitam normalmente profundidades rasas até cerca de 20m. Quanto à 

reprodução das tartarugas marinhas no litoral do Brasil, observa-se que o maior 
número de ninhos pertence a esta espécie. 
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Foram registradas áreas de desova na Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e Santa Catarina. 

 
 
 TARTARUGA-OLIVA (Lepidochelys olivacea – Figura II.4.2.3.5-3) 

 

 
 

Figura II.4.2.3.5-3 - Tartaruga-Oliva 
(Foto: TAMAR). 

 
A tartaruga-oliva é a menor das tartarugas marinhas que ocorrem em águas 

brasileiras. Alimenta-se em águas mais profundas que as outras espécies, 
geralmente entre 80 e 100m. Porém, podem ser encontradas em águas mais 
rasas, principalmente em áreas próximas a estuários.  

 
A espécie é onívora, alimentando-se de peixes, moluscos, hidrozoários, 

crustáceos, algas, briozoários, tunicados e ovos de peixe.  
 
Particularmente, no Brasil, possuem hábito solitário nas emergências à praia, 

sendo que as desovas se concentram no Estado de Sergipe.  
 
 

 TARTARUGA-DE-PENTE (Eretmochelys imbricata – Figura II.4.2.3.5-4) 
 

 
 
Figura II.4.2.3.5-4 - Tartaruga-de-

Pente (Foto: 
TAMAR). 
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Enquanto filhotes, os indivíduos da espécie vivem em associação com 
bancos de algas do gênero Sargassum, alimentando-se principalmente de 
pequenos crustáceos. Na fase juvenil e adulta, a espécie torna-se onívora, 
podendo alimentar-se de algas, ovos de peixe, crustáceos, moluscos, ouriços, 
corais e esponjas.  

 
São encontradas normalmente em profundidades rasas até cerca de 40m. A 

espécie pode ser mais observada em áreas tropicais, sendo as populações 
destas áreas compostas principalmente por subadultos.  

 
Poucas colônias de adultos são conhecidas. No Brasil, a principal área de 

desovas é o litoral norte do Estado da Bahia. Mas há registros de ninhos nos 
estados do Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo. 

 
 

 TARTARUGA-DE-COURO (Dermochelys coriacea – Figura II.4.2.3.5-5) 
 

 
 
Figura II.4.2.3.5-5 - Tartaruga-

de-Couro 
(Foto: 
Claudio 
Bellini). 

 
Esta espécie é a de hábitos mais pelágicos entre as tartarugas marinhas, 

porém, pode vir a se alimentar em águas muito rasas, de até 4m de profundidade, 
próximo à costa. Os hidrozoários compõem a principal parte da dieta desta 
espécie.   

 
Os registros da tartaruga-de-couro são escassos e a Guiana Francesa parece 

ser a maior área de nidificação. As colônias no Atlântico são protegidas e suas 
populações parecem estar aumentando.  
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Na costa brasileira é a espécie mais ameaçada. A área onde há maior 
número de registros reprodutivos da espécie está localizada ao norte do Espírito 
Santo, entre Barra do Riacho e Guriri. 

 
 

 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DE TARTARUGAS 
MARINHAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE 

 
Por exporem apenas a cabeça ou parte de seu dorso na superfície da água, 

as tartarugas marinhas são de difícil observação. Assim, diferente dos cetáceos, 
por exemplo, que são observados mais facilmente em superfície, poucas 
informações são reunidas acerca dos hábitos de tais espécies na costa brasileira. 
A maior parte da informação está concentrada sobre aspectos ligados a 
reprodução, como áreas e períodos de desova.  

 
O dados não reprodutivos são relativamente escassos, porém mostram que a 

costa do sudeste é uma importante área para o desenvolvimento do ciclo de vida 
das tartarugas marinhas no litoral brasileiro (SANCHES, 1999).  

 
As tartarugas marinhas realizam grandes migrações, contudo, as rotas 

migratórias não estão bem definidas na região sudeste do Brasil. O Projeto 
TAMAR tem realizado um esforço no sentido de descrever a biologia e o 
comportamento das espécies de tartarugas marinhas ao longo do litoral brasileiro.  

 
Recentemente, estudos realizados através de monitoramento por satélite 

permitiram obter informações referentes às áreas geográficas onde essas 
espécies passam grande parte do seu ciclo de vida. Estes estudos estão sendo 
realizados desde 1994 pelo Projeto TAMAR/IBAMA em conjunto com 
pesquisadores do Conservation and Research Center/Smithsonian Institute, dos 
Estados Unidos. Resultados apresentados na página do TAMAR na internet 
mostram que tartarugas marcadas têm deslocamento preferencial na plataforma 
continental, porém, alguns exemplares marcados realizaram deslocamentos na 
área oceânica do Espírito Santo, como as Tartarugas-cabeçuda (Caretta caretta) 
"Capixaba" e "Povoação". As Figuras II.4.2.3.5-6 e II.4.2.3.5-7 ilustram este 
deslocamento. 
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Figura II.4.2.3.5-6 - Deslocamentos de um exemplar de tartaruga-cabeçuda   
"Povoação", em águas oceânicas do estado do Espírito 
Santo (Fonte: http://www.tamar.org.br/satelite.htm). 

 

 

 
 
Figura II.4.2.3.5-7 - Deslocamentos de um exemplar de tartaruga-cabeçuda 

"Capixaba" em águas oceânicas do estado do Espírito 
Santo (Fonte: http://www.tamar.org.br/satelite.htm).  



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
166/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

A Bacia do Espírito Santo é uma área importante de reprodução e 
alimentação para as tartarugas marinhas no Brasil. Nas praias do estado do 
Espírito Santo são registradas desovas das cinco espécies de tartarugas 
marinhas. Essas desovas acontecem, preferencialmente, entre setembro e 
janeiro, quando as fêmeas selecionam, nas praias arenosas, áreas para 
escavação dos ninhos e postura dos ovos (SANCHES, 1999). 

 
O Estado abriga o único ponto no Brasil com concentração de desovas da 

tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea), a espécie mais ameaçada de 
extinção em território brasileiro e uma das dez espécies de animais marinhos 
mais ameaçadas no mundo, e o segundo maior ponto de concentração de 
desovas da tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta).  

 
Também desovam na região as tartarugas-de-pente (Eretmochelys imbricata) 

e oliva (Lepidochelys olivacea). A tartaruga-verde (Chelonia mydas), por sua vez, 
não desova no continente, porém, encontra no litoral do Espírito Santo uma 
importante área de alimentação. 

 
Em especial, o litoral ao norte de Vitória é a principal área de ocorrência de 

tartarugas marinhas no estado. Há diversas áreas de desova entre a região de 
Barra do Riacho até a divisa com o estado da Bahia, as quais são monitoradas 
por diversas bases do Projeto Tamar/IBAMA (fonte: www.tamar.org.br). 

  
Uma das principais Bases do TAMAR/IBAMA no ES, em Comboios, que tem 

base administrativa na vila de Regência, monitora uma área que abrange 37km 
de praias, entre o distrito de Barra do Riacho, município de Aracruz (19°50’ S) e o 
distrito de Regência, município de Linhares (19°40’S). A área encontra-se dividida 
em dois setores distintos, com 22km pertencentes à Terra Indígena de Comboios, 
que limita-se ao sul com a foz do rio Riacho, e os outros 15km pertencentes à 
Reserva Biológica de Comboios, que faz limite ao sul com a Reserva Indígena e 
ao norte com a foz do rio Doce, na vila de Regência. 

 
A Base do TAMAR/IBAMA de Povoação monitora 39km de praias, desde a 

foz do Rio Doce, limite sul, até a praia do Degredo (19°22’S), ao norte. Apesar de 
contíguas, existem nesta região quatro diferentes praias: Praia de Povoação 
(10km); Praia do Monsarás (8km); Praia das Cacimbas (11km) Praia do Degredo 
(10km), em sequência do sul para o norte.  
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Segundo o MMA (2002), esse trecho da linha de costa monitorado por essas 
duas Bases é um dos sítios remanescentes de desova da tartaruga-de-couro 
(Dermochelys coriacea) no Brasil, e é a principal área de desova da tartaruga-
cabeçuda (Caretta caretta) no Espírito Santo.  

 
A Base do TAMAR, em Pontal do Ipiranga, monitora atualmente 26km de 

praias, compreendidas entre a lagoa do Belino, na região do Degredo (19º22’S), 
limite do trecho monitorado pela Base de Povoação e a região de Urussuquara. 
Após alguns anos atuando sazonalmente, a Base reativou suas atividades através 
de convênio firmado com o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, que cedeu um técnico em tempo integral para a execução das 
atividades. Monitora as praias de Ipiranguinha, Ipiranga, Pontal do Ipiranga e 
Barra Seca. Nesta região, cerca de 200 fêmeas de tartaruga-cabeçuda (Caretta 
caretta) desovam por ano. A tartaruga-gigante ou tartaruga-de-couro 
(Dermochelys coriacea) desova esporadicamente na região (fonte: 
www.tamar.org.br).   

 

Em virtude da intensa utilização do litoral do Espírito Santo por diferentes 

espécies de tartarugas marinhas e da presença de sítios reprodutivos na região, o 

litoral capixaba está classificado como área de extrema importância biológica para 

os quelônios no relatório “Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha” (MMA, 2002).  

 

A legislação atual proíbe a captura e a comercialização de indivíduos, assim 

como a coleta de ovos dos ninhos e a produção de artigos derivados de 

tartarugas marinhas (Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605, de 12/02/98). Além 

disso, as principais áreas de desova das tartarugas marinhas no Brasil estão 

protegidas desde 1980 pelo IBAMA (MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1999). 

 

Embora as tartarugas marinhas estejam protegidas por lei, há diversas 

ameaças à conservação das espécies no litoral brasileiro, segundo o relatório 

“Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas 

Costeira e Marinha” (MMA, 2002).  
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A exploração humana e a destruição do habitat tem causado declínio da 

megafauna marinha, e isso inclui todas as espécies de tartarugas marinhas 

(TRÖENG & RANKIN, 2005). As principais ameaças às tartarugas marinhas na 

costa do Espírito Santo estão ligadas a perturbações nas áreas de desova, como 

a ocupação desordenada da zona costeira, criação de animais domésticos em 

praias, abate de fêmeas e coleta de ovos, trânsito, iluminação artificial, entre 

outras (SANCHES, 1999; MMA, 2002). Adicionalmente, capturas acidentais em 

artes de pesca são a principal causa de mortalidade de tartarugas marinhas, em 

áreas de alimentação e desova (BARATA et al., 1998; LIMA & EVANGELISTA, 

1997; SANCHES, 1999; MMA, 2002). 

 

O Guia de Licenciamento para as Atividades Petrolíferas (ANP) apresenta 

uma síntese com as informações referentes às tartarugas marinhas por regiões 

de exploração petrolífera. Para a bacia do Espírito Santo (Tabela II.4.2.3.5-2), são 

apresentadas as informações de registros reprodutivos e não reprodutivos das 

cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no estado, destacando-se as 

áreas de maior importância para reprodução de cada espécie. São informados 

também os períodos sensíveis, onde a ocorrência das espécies é mais 

concentrada ou se está relacionada a momentos críticos do ciclo biológico.  

 
Tabela II.4.2.3.5-2- Síntese das informações sobre as espécies de Tartarugas que 

ocorrem na área de influência desse empreendimento. (Fonte: ANP). 
 

Bacia Bacia do Espírito Santo 

Setor/Blocos Setor no ES em Águas Rasas 

Biodiversidade 

Única área de reprodução conhecida no Brasil de 
Dermochelys coriacea e importante área de reprodução de 
Caretta caretta. Área de desovas esporádicas de 
Lepidochelys olivacea e de Eretmochelys imbricata. Área 
de alimentação e corredor migratório de Chelonia mydas, 
Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea, Caretta 
caretta e Dermochelys coriacea. 

Períodos Sensíveis Setembro a abril (tartarugas marinhas) 

Períodos/áreas de 
exclusão 

Outubro a fevereiro – exclusão de atividades de sísmica no litoral  
(linha de praia até 15 milhas náuticas, medida ortogonal à costa)  
relacionado às desovas de tartarugas marinhas. 
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Além das faixas de praias onde ocorrem as desovas, a porção marinha 

confrontante às praias também é de relevante importância para os 

comportamentos reprodutivos, reunindo machos e fêmeas para a cópula e 

fecundação e como área de permanência das fêmeas ao longo dos intervalos 

internidais. Isto levou o TAMAR-IBAMA a recomendar a definição de Áreas de 

Exclusão Temporária para as atividades de levantamentos de dados sísmicos, 

perfuração de poços petrolíferos e instalação de dutos (MMA, 2007).  
 
 

 ÁREAS DE RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA 
 

As áreas de restrição temporária geralmente estão relacionadas a um 

processo biológico importante, como a reprodução de espécies ameaçadas. Até o 

momento estão definidas áreas de restrição temporária para as tartarugas 

marinhas em atividades de E&P de óleo e gás. Neste caso, foram estabelecidas 

as áreas mais importantes de desova nos estados do Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas, cuja intenção é resguardar o período de 

reprodução na área de concentração de indivíduos destas espécies no litoral 

brasileiro. 

 

No tocante à definição dos limites latitudinais das Áreas de Exclusão 

Temporária, foram considerados os dados disponíveis sobre os deslocamentos 

das espécies, a delimitação dos bolsões mais importantes e do período de maior 

concentração das desovas, levando em conta a importância da proteção do 

período reprodutivo para a conservação das espécies, sendo estabelecida uma 

área no norte do estado do Espírito Santo, que vai de Barra do Riacho, no 

município de Aracruz até Barra do Una na Bahia, e que engloba a principal área 

de desova da tartaruga-de-couro no Brasil e áreas de desovas de tartaruga-

cabeçuda, tartaruga-de-pente e mais esparsamente de tartaruga-de-oliva (MMA, 

2007). O mapa apresentado na Figura II.4.2.3.5-8 foi elaborado com base nas 

diretrizes contidas na Portaria do MMA, que estabelece áreas e períodos de 

restrição temporária para atividades de exploração e produção de óleo e gás em 

áreas prioritárias para a conservação de tartarugas marinhas na costa brasileira. 

Em seu Artigo 3º, parágrafos 1o e 4º, a citada Portaria preconiza: 
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“Art. 3º ... 

§ 1º Nas áreas 1, 2..., o período de restrição se estende de 1° de outubro até 

o último dia do mês de fevereiro. 

§ 4º Os limites marítimos das Áreas de Restrição Temporária para as 

atividades de levantamentos de dados sísmicos e perfuração de poços 

petrolíferos, situam-se em pontos localizados a 15 (quinze) milhas náuticas 

medidas ortogonalmente à costa em direção ao mar, a partir dos respectivos 

limites terrestres. 

 

 
 
Figura II.4.2.3.5-8 - Representação esquemática (área rosada) da Área de 

exclusão temporária para as atividades de sísmica 
marítima (Fonte: MMA, 2007). 
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II.4.2.3.6 - Aves Marinhas 
 

Para a elaboração do diagnóstico dessa comunidade neste EIA, foram 

utilizadas as informações apresentadas nos Relatórios Técnicos do EIA de 

Golfinho (CEPEMAR, 2004) e o Estudo Ambiental do Bloco BES-49 (CEPEMAR, 

2000) como fontes de dados secundários. Os nomes científicos foram atualizados 

seguindo a nomenclatura adotada na Lista das Aves do Brasil (Comitê Brasileiro 

de Registros Ornitológicos).  

 

As aves são comumente encontradas em ambientes costeiros e marinhos no 

Espírito Santo. Muitas vão a praia em busca de alimento como é o caso dos 

gaivotões (Larus dominicanus), as corujas-buraqueiras (Athene cunicularia) que 

se alimentam do caranguejo maria-farinha, os urubus comuns (Coragyps atratus) 

que se alimentam de restos de peixes mortos, bem como o gavião-pinheu-

carrapateiro (Milvago chimachima) e outras espécies rapineiras oportunistas. 

 

Também são conhecidos para a região o trinta-réis-de-bico-amarelo ou trinta-

réis-de-bando (Thalasseus sandvincensis), o trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna 

hirundinacea), o trinta-réis-boreal (Sterna hirundo), a batuíra-de-axila-preta 

(Pluvialis squatarola), o maçarico-de-papo-vermelho (Calidris canutus), o 

maçarico-do-campo (Pluvialis dominica), o vira-pedra (Arenaria interpres), o 

maçarico-branco (Calidris alba), entre outras espécies. 

 

A Tabela II.4.2.3.6-1 mostra as famílias e espécies de aves que ocorrem 

desde o litoral sul da Bahia até o litoral norte do Rio de Janeiro. Ás espécies 

relacionadas pode-se somar a ocorrência esporádica do pingüim-de-magalhães 

(Spheniscus magellanicus) no inverno, porém, na grande maioria, essas aves 

chegam, trazidos pela corrente das Malvinas, em péssimo estado geral, quase 

sempre moribundos, muito debilitados e infestados de parasitas. 
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Tabela II.4.2.3.6-1 - : Espécies de aves de ocorrência comprovada ou provável desde o 
sul da Bahia até o norte do Rio de Janeiro. (Modificado de DAMES 
& MOORE, 2000). 

 

FAMÍLIA ESPÉCIE 

SULIDAE 
Sula leucogaster 
Sula dactylatra 

PHALACROCORIDAE Phalacrocorax brasileianus 

FREGATIDAE Fregata magnificens 

HAEMATOPODIDAE Haematopus palliatus 

CHARADRIIDAE 
Charadrius colaris  
Pluvialis dominica 
Pluvialis squatarola 

SCOLOPACIDAE 

Actitis macularia 
Arenaria interpes 
Calidris canutus 
Calidris alba 
Numenius phaeopus 
Tringa flaviceps 
Tringa melanoleuca 

PROCELARIIDAE 

Daption capenses 
Procellaria aequinoctialis 
Puffinus gravis 
Puffinus lherminieri 

HYDROBATIDAE Oceanites ocenaites 

DIOMEDEIDAE Diomedea exulans 

LARIDAE 
 

Gygis alba 
Larus dominicanus 
Sterna fuscata 
Sterna hirundinacea 
Sterna hirundo 
Thalasseus maximus 
Thalasseus sandvincensis  

ARDEIDAE 

Ardea cocoi 
Butorides striata 
Casmerodius albus 
Egretta thula 

COCHLEARIIDAE Cochlearius cochlearius 

RYNCHOPIDAE Rynchops niger 

RECURVIROSTRIDAE Himantopus mexicanus 

PHAETHONTIDAE Phaeton aethereus 
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 AVES COSTEIRAS 
 

 Família Sulidae  
 

O atobá-marrom, Sula leucogaster (BODDAERT, 1783) (Figura II.4.2.3.6-1) é 

uma ave costeira, caracterizada pelas asas compridas, bico cônico e cauda 

arredondada, com as penas diminuindo progressivamente em comprimento do 

centro para os lados. A família tem distribuição tropical e subtropical. 

 

São aves confiadas, gregárias, ocorrendo em pequenos grupos, formando 

grandes bandos próximos a barcos pesqueiros. Voam direto, com períodos 

alternados de subida e descida em relação à superfície do mar. 

 

Sua alimentação é principalmente constituída de sardinhas (Clupeidae), 

manjubas e peixes-rei (Atherinidae) que capturam em arrojados mergulhos. 

Habitam costas de mar, baías e ilhas marítimas.  

 

Na costa brasileira ocorrem desde a Bahia até o Paraná, e casualmente em 

Santa Catarina, onde foi pesquisado e verificou-se que sua dieta tem relação 

direta com a pesca artesanal da região, uma vez que é composta de peixes 

bentônicos do rejeito de pesca (e.g. KOLHRAUSCH, 1998).  

 

Na costa do Espírito Santo é possível encontrar grupos desta espécie 

principalmente nas ilhas afastadas do município de Guarapari. 
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Figura II.4.2.3.6-1-  Atobá-marrom 

(Sula leucogaster). 
Foto © J. L. 
Gasparini. 

 

 

O atobá-branco Sula dactylatra (Figura II.4.2.3.6-2), como o próprio nome 

popular já diz, é todo branco, exceto as penas das asas e cauda, que são negras. 

Mede 86 centímetros de comprimento. Seu bico é pontudo e serrilhado, sem 

narinas externas. As fêmeas são maiores que os machos e existe diferença na 

vocalização. Sua dieta é composta basicamente de peixes e lulas, que captura 

com uma refinada tática de caça: após visualizar sua presa durante o vôo, 

despenca como um foguete, mergulhando rápida e profundamente para capturá-

la. 

 

Se reproduz em colônias durante todo o ano. A fêmea põe um ou dois ovos, 

que são brancos e ficam num ninho relativamente pequeno e feito diretamente no 

solo ou na rocha. 
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Figura II.4.2.3.6-2: Atobá-branco (Sula 

dactylatra). Foto © J. 
L. Gasparini. 

 
 

 Família Fregatidae  
 

As fragatas, Fregata magnificens (MATHEWS, 1914) (Figura II.4.2.3.6-3), são 

aves costeiras, caracterizadas pela longa cauda bifurcada e asas muito 

compridas, permitindo a estas planarem por longo tempo. O bico muito comprido 

é um pouco achatado lateralmente e fortemente ganchoso na extremidade. Todos 

os machos apresentam a bolsa gular vermelho escarlate a qual é inflada durante 

a corte nupcial. A família é pantropical. São aves confiadas com vôo alto, 

raramente batem as asas; usam a cauda como leme em suas manobras aéreas; 

roubam peixes de outras aves, atacando-as no ar; agrupam-se em grandes 

bandos; nunca mergulham, apanhando suas presas rente à superfície do mar; é 

diurna, dorme em árvores.  

 
Sua alimentação consta de peixes-voadores que apanham em vôo rasante, 

também peixes jogados pela maré ou tartarugas recém-nascidas. Roubam ovos e 
comem filhotes de colônias de aves marinhas. Habitam costas de mar, baías e 
ilhas marítimas. 
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Figura II.4.2.3.6-3 - Fragatas 

(Fregata 
magnificens) 

 
 

 AVES NÃO OCEÂNICAS 
 
- Família Charadriidae 
 
As batuiras-de-axila-preta Pluvialis squatarola (LINNAEUS, 1758) (Figura 

II.4.2.3.6-4), apresentam suas partes superiores mosqueadas de branco sobre 
fundo pardo-negro; fronte branca, continuando-se lateralmente em larga lista 
superciliar estendida até os lados do pescoço; lados da cabeça e região ventral 
denegridos, passando a branco no baixo abdome e nas coberteiras inferiores da 
cauda; bico e pés pretos. São aves pequenas variando de 260 - 310mm de 
comprimento. São aves desconfiadas, geralmente ocorrem em pequenos bandos. 
Sua alimentação é baseada em pequenos crustáceos, moluscos, insetos e 
vermes marinhos (poliquetos); no campo e nas bordas de grandes lagoas comem 
várias formas de vida aquática, além de algumas sementes e grãos. Habitam 
costas do mar, lagoas e campos. 
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Nidificam nas costas árticas. Ocorrem desde as terras Árticas (são 
Circumpolar), migrando para o sul durante o inverno boreal, quando ocorrem 
como visitantes nas costas pacíficas e atlântica da América do Sul; alcançam o 
Chile, o norte da Argentina (Buenos Aires), Uruguai e Brasil (do Pará ao Rio 
Grande do Sul). 

 

 
 
Figura II.4.2.3.6-4 - Batuiras- 

de-axila-preta 
(Pluvialis 
squatarola) 

 
 
Os maçaricos-do-campo, Pluvialis dominica (MÜLLER, 1776) (Figura 

II.4.2.3.6-5), apresentam partes superiores pardo-escuras mescladas de preto e 
mosqueadas de manchas brancas com algumas penas tingidas de 
amarelo-dourado; fronte e supercílios brancos; partes inferiores brancacentas 
irregularmente pintadas de manchas pardo-cinzento-escuras; abdome e 
coberteiras inferiores da cauda sarapintados de manchas pardo-cinzento-escuras; 
bico e pés pretos.  

 
São aves pequenas medindo 240-270 mm de comprimento. São confiados, 

deixando chegar perto. Vê-se mais comumente à beira da água. Alimentam-se, 
quando no interior, de insetos e um pouco de matéria vegetal; no litoral, de 
pequenos crustáceos, moluscos e vermes marinhos (poliquetos).  
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Habitam praias de mar, lagoas e campos. Procriam nas costas árticas; põem 

normalmente de 3 a 4 ovos. Ocorrem na Sibéria e costa ártica da América do 

Norte durante o verão; no inverno boreal migram para o sul, visitando as costas, 

margens de rios e campos da América Meridional, até a Bolívia, Chile, Paraguai, 

Uruguai, Argentina e costas e interiores do Brasil. 

 

 
 

Figura II.4.2.3.6-5 - Maçaricos-do-campo (Pluvialis 
dominica) 

 

 

 Família Scolopacidae 

 

Os vira-pedra, Arenaria interpres (LINNAEUS, 1758) (Figura II.4.2.3.6-6), 

apresentam o alto da cabeça preto, passando a branco puro na frente e nos 

supercílios; lados da cabeça e do pescoço brancos, onde ocorre uma mancha 

preta, que se estende pela garganta e peito; parte dorsal castanho-avermelhada; 

parte ventral do abdome e coberteiras inferiores da cauda branco-imaculado; a 

cauda é branca com banda terminal preta; bico preto; pés vermelho-alaranjados. 

São aves pequenas medindo 220 - 240 mm de comprimento. São muito 

desconfiados; na praia prefere a zona entre marés.  

 

Alimentam-se de pequenos crustáceos, moluscos e insetos. Habitam 

principalmente praias de mar, também em costas rochosas. No Brasil, ocorrem 

em quase todos os estados litorâneos, até o Rio Grande do Sul. 
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Figura II.4.2.3.6-6 - Vira-pedra (Arenaria interpres) 

 

 

Os maçaricos-de-papo-vermelho, Calidris canutus (LINNAEUS, 1758), (Figura 

II.4.2.3.6-7) apresentam as partes superiores cinza-escuras, com as penas em 

sua porção central pretas e as margens esbranquiçadas; os lados da cabeça e as 

partes inferiores de cor ferruginosa, passando a branco no baixo abdome e 

coberteiras inferiores da cauda; coberteiras superiores da cauda cortadas por 

faixas alternadas de preto e branco; bico e pés pretos. São pequenas, 

apresentando o comprimento de 240 - 265 mm. São aves de hábito confiado, 

reunindo-se em grandes grupos. Costumam ficar à beira da água. 

 

Caracterizam-se como aves ribeirinhas, freqüentando praias marinhas e 

lagoas, também campos alagados. Com bico de comprimento muito variável, às 

vezes bastante comprido. Dedo posterior (halux) geralmente presente 

 

Alimentam-se de pequenos crustáceos (tatuí), moluscos (gastrópodes e 

bivalves) e vermes marinhos (poliquetos); no campo comem insetos (besouros), 

larvas e alguma matéria vegetal.  

 

Na América do Sul visitam as costas atlânticas (acidental no Pacífico) da 

América Meridional, inclusive Uruguai, Argentina (até a Terra do Fogo); com 

ocorrência nas costas do Brasil (Piauí ao Rio Grande do Sul). 
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Figura II.4.2.3.6-7 - Maçaricos-de-papo-vermelho 

(Calidris canutus) 

 

 

 
 Família Laridae  

 

O trinta-réis-de-bico-amarelo, Thalasseus sandvicensis (Figura II.4.2.3.6-8), e 

o trinta-réis-de-bico-vermelho, Sterna hirundinacea (Figura II.4.2.3.6-9) se 

alimentam de pequenos peixes. Nidificam principalmente nas Ilhas do sul do 

Espírito Santo, sendo a Ilha Escalvada, em Guarapari, o maior sítio de reprodução 

das espécies em toda a costa brasileira (AVIDEPA, 1996, 1997 e 1998). 

 

São pouco estudadas apesar de serem mais abundantes que S. hirundo. São 

relativamente comuns durante a migração invernal, principalmente seguindo 

embarcações da pesca de camarão para aproveitar os pequenos peixes e lulas 

rejeitados pelos pescadores.  
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Figura II.4.2.3.6-8 - Trinta-réis 
de bico 
amarelo 
(Thalasseus 
sandvicensis)
.Foto © J. L. 
Gasparini 

 
Figura II.4.2.3.6-9 - Trinta-réis-de-bico-vermelho 

(Sterna hirundinacea). Foto 
© J. L. Gasparini 

 

 
♦ AVES OCEÂNICAS 
 

As aves oceânicas de uma maneira geral fazem migrações anuais. A 

migração transequatorial que é o deslocamento desde latitudes médias ou altas 

de um hemisfério, até latitudes semelhantes do outro hemisfério, é protagonizada 

por Puffinus puffinus e Puffinus gravis que nidificam nas ilhas britânicas durante o 

verão do norte e migram em agosto para o sudoeste do Oceano Atlântico, 

passando pela área de abrangência desse empreendimento quando de sua 

passagem para águas argentinas. Podendo utilizar partes do litoral do Espírito 

Santo como áreas de descanço. 

 

As espécies como Procellaria aequinoctialis e Daption capensis 

contrariamente não cruzam o equador, nidificando em ilhas subantárticas durante 

o verão e migrando para águas sul brasileiras, podendo eventualmente ocorrer na 

área de abrangência desse estudo durante o inverno do hemisfério sul. 
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A Tabela II.4.2.3.6-2 mostra que taxa eminentemente marinhos agregam a 

maior parte da ornitofauna inventariada. Esta categoria compreende espécies que 

apresentam relação direta com o alto mar.  

 
Tabela II.4.2.3.6-2 - Distribuição das espécies dentro das diferentes categorias 

(Modificado de Dames & Moore, 2000). 
 

ESPÉCIES 
 

STATUS 
LAGOAS, 

MANGUEZAIS, 
PRAIAS, ETC. 

COSTEIRAS OCEÂNICAS 

Sula leucogaster R   X 

Sula dactylatra R   X 

Phalcrocorax brasilianus R X   

Fregata magnificens R   X 

Haematopus palliatus R  X  

Pluvialis squatarola VN  X  

Pluvialis dominica VN X X  

Charadrius colaris R  X  

Calidris canutus VN  X  

Calidris fuscicollis VN X   

Calidris alba VN  X  

Arenaria interpes VN  X  

Tringa flaviceps VN X   

Tringa melanoleuca VN X   

Actitis macularia VN X   

Numenius phaeopus VN  X  

Daption capense VS   X 

Puffinus gravis VS   X 

Procellaria aequinoctialis VS   X 

Oceanites ocenicus VS   X 

Diomedea exulans VS   X 

Larus dominicanus R   X 

Sterna hirudinaceae R   X 

Sterna hirundo VN   X 

Thalasseus maximus R   X 

Thalasseus sandvicensis R   X 

Gygis Alba R   X 
Continua 
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Tabela II.4.2.3.6-2 - Distribuição das espécies dentro das diferentes categorias 
(Modificado de Dames & Moore, 2000). Conclusão. 

 

ESPÉCIES 
 

STATUS 
LAGOAS, 

MANGUEZAIS, 
PRAIAS, ETC. 

COSTEIRAS 
 

OCEÂNICAS 
 

Ardea cocoi R X   

Casmerodius albus R X   

Egretta thuIa R X   

Butorides striata R X   

Cochlearius cochlearius R X   

Rynchops niger R X   

Himantopus mexicanus R X   

Phaethon aethereus R   X 
Legenda: R = residente (evidências de reprodução no país disponíveis). VS = visitante sazonal oriundo do sul do 
continente. VN = visitante sazonal oriundo do hemisfério norte. 

 

 

Cabe ressaltar que nenhuma das espécies de aves citadas consta da lista 

nacional ou estadual de espécies ameaçadas de extinção (IBAMA, 2003 e IEMA, 

2005). 

 

 

II.4.2.4 - Processos Bioecológicos Associados ao Vórtice de Vitória 
 

 INTRODUÇÃO 
 

O ecossistema marinho na plataforma da costa leste brasileira engloba as 

regiões costeiras entre a Baía de Todos os Santos ao Cabo de São Tomé. A 

morfologia da plataforma é bastante irregular com destaque para os sistemas 

ecológicos da Cadeia Vitória – Trindade e do Banco de Abrolhos. A circulação 

oceânica local é regida pela Corrente do Brasil (Água Tropical, temperatura 

superior a 20°C), podendo ser observado interações entre esta e uma corrente 

subsuperficial denominada Água Central do Atlântico Sul – ACAS (temperatura 

entre 6°C e 20°C) e também com outra corrente situada sobre a plataforma, 

caracterizada por águas costeiras - AC (temperatura entre 4°C e 21°C).  
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O regime de ventos associado às feições topográficas locais, como as do 

Banco de Abrolhos e dos Montes submarinos das cadeias oceânicas (Vitória – 

Trindade), influenciam a circulação e o transporte realizado pela Corrente do 

Brasil, gerando fenômenos físicos como meandros, vórtices e ressurgências. Via 

de regra, estes fenômenos disponibilizam ACAS em profundidade de quebra da 

plataforma, promovendo o enriquecimento das águas de superfície e a produção 

biológica pelágica, como é o caso do Vórtice de Vitória (OLAVO, et al., 2005).     

 

Segundo Teixeira et al. (2009) as análises dos fenômenos de mesoescala do 

Atlântico Sul são necessárias por comportar importantes sistemas ecológicos, 

pela ocorrência das feições oceanográficas típicas citadas acima (meandros, 

vórtices, ressurgências), pela presença de zonas de instabilidade baroclínicas e 

devido à importância econômica voltada para a pesca oceânica e para a 

exploração, explotação e produção offshore de petróleo.  

 

 

 O VÓRTICE DE VITÓRIA E SUAS RELAÇÕES COM A PRODUTIVIDADE 
PRIMÁRIA 

 
Identificado pela primeira vez em 1991 (SCHIMID, 1995), a formação 

ciclônica do Vórtice de Vitória apresenta força cinética e raio comparável aos 

anéis já estudados em outros vórtices, como na corrente do Golfo. Em termos de 

transporte, a massa d’água transportada através do vórtice, considerando-se 50 

km de raio e 350 m de extensão vertical corresponderia a 1/3 do volume 

transportado pela Corrente do Brasil. Desse modo esta intrusão no fluxo da 

Corrente do Brasil poderia gerar alterações substanciais em termos de nutrientes, 

salinidade e temperatura nas águas locais. Tal fato foi confirmado por Gaeta et al. 

(1999), o qual demonstrou que a formação do vórtice de Vitória e posterior 

ressurgência de águas profundas (ACAS) na plataforma externa causavam uma 

circulação ciclônica na região, levando ao ‘bombeamento’ de nutrientes para 

águas mais rasas com a presença de uma ‘nutriclina’ na base da camada de 

mistura (em torno de 75 m de profundidade), de altas concentrações de nitrato 

(entre 2,0 e 4,0 µM). 
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Como a Corrente do Brasil varia de posição em escala temporal (SILVEIRA et 

al., 2000), Gaeta et al. (1999) propõem que haja um deslocamento significativo na 

posição e na intensidade do Vórtice de Vitória, com reflexos sobre a dinâmica de 

nutrientes e da produção primária na região.  

 

 

- Clorofila a e Produtividade Primária 

 

Ekau & Knoppers (1999) fizeram uma reavaliação da classificação das 

principais sub-divisões da costa brasileira, tomando como base nos 

levantamentos feitos dentro do programa de cooperação Brasil/Alemanha (JOPS). 

A Bacia do Espírito Santo encontra-se na região denominada “Costa Leste”, que 

vai da Baía de Todos os Santos (13°S) até o Cabo de São Tomé (22°S). A Costa 

Leste pode ser dividida em três sub-regiões, a saber: (i) da Baía de Todos os 

Santos até Belmonte (13-16°S); (ii) Banco de Abrolhos (16-19°30’S); e (iii) 

Regência a Cabo de São Tomé (19°30’-22°S).  

 

De uma forma geral, a Costa Leste brasileira (e também a Costa Nordeste, 

entre o rio Parnaíba até a baía de Todos os Santos) é caracterizada por ser uma 

região de baixa produtividade, induzida pela presença de águas oligotróficas da 

Corrente Equatorial Sul (CES), que forma a Corrente do Brasil. Nessa região, a 

produtividade primária nas águas da CES situa-se entre 0,02 e 0,2 gC m-2 dia-1 

(EKAU & KNOPPERS, 1999). No entanto, a porção mais ao sul da Costa Leste 

brasileira parece ser uma unidade funcional distinta em que a produção primária é 

sustentada, pelo menos em períodos específicos, por três fontes distintas de 

material: os fluxos de água doce oriundos dos rios Doce e Paraíba do Sul (este já 

na Bacia de Campos), a ressurgência da ACAS em águas rasas e o efeito do 

vórtice de Vitória, que gera a ressurgência da ACAS na borda da plataforma 

(EKAU & KNOPPERS, 1999), como comentado anteriormente. 

 

Gaeta et al. (1999) realizaram uma avaliação detalhada sobre a produtividade 

primária nas águas costeiras e da plataforma continental externa entre as 

latitudes 16o e 22o S durante o outono de 1995. As taxas de produtividade 

apresentaram variabilidade espacial significativa nessa região, conforme pode ser 
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observado na Tabela II.4.2.4-1. Os menores valores foram encontrados ao norte 

do Banco de Abrolhos (0,1 a 0,5 gC m-2 dia-1). Já sobre o Banco de Abrolhos e na 

plataforma interna mais ao sul, os valores foram maiores, com máximo de 1,1 gC 

m-2 dia-1, indicando um possível efeito da ressurgência da ACAS em sub-

superfície. Taxas intermediárias a altas também foram encontradas em águas da 

borda da plataforma ao sul do Banco de Abrolhos, novamente ocasionadas pela 

ressurgência da ACAS, mas nesse caso num processo impulsionado pela 

presença do vórtice de Vitória.  

 
Tabela II.4.2.4-1 - Variação da produtividade primária e da clorofila a em três regiões da 

Costa Leste brasileira, segundo Gaeta et al. (1999). As concentrações 
de clorofila a (mg.m-3) são relativas às profundidades de máxima 
clorofila, enquanto o ‘valor integrado’(mg.m-2) é relativo ao produto 
entre a concentração média e a profundidade da camada fótica. 

 
Produtividade 

Primária Clorofila a 

Concentração (mg.m-3) Valor integrado (mg.m-2) Áreas 
Faixa (gC.m-2 

dia-1) Média e Desvio 
Padrão Faixa 

Média e 
Desvio 
Padrão 

Faixa 

Norte do Banco de 
Abrolhos 0,1 – 0,5 0,24 ± 0,04 0,19 – 0,31 9,7 ± 3,9 4,8 – 14,3 

Banco de Abrolhos 0,3 – 0,8 0,23 ± 0,15 0,10 – 0,15 18,1 ± 9,0 9,2 – 34,6 

Sul do Banco de 
Abrolhos 0,3 – 1,1 0,36 ± 0,18 0,25 – 0,77 18,1 ± 9,0 9,2 – 34,6 

 

Ainda segundo Gaeta et al. (1999), o perfil vertical da produtividade primária 

apresenta dois padrões distintos na região offshore da costa leste. Em boa parte 

das estações ao norte do Banco de Abrolhos há um pico sub-superficial entre 15 

e 25 m de profundidade, com as maiores taxas ocorrendo nos 30 m superiores 

sob condições de 50% de irradiância luminosa em relação à superfície. Já ao sul 

do Banco, e na sua periferia leste, as altas taxas ocorrem nos 50 m superiores, 

em condições de plena luminosidade, com picos secundários entre 50 e 25 % de 

luz. Por outro lado, sobre o Banco de Abrolhos, há um tendência única de maiores 

taxas nas camadas superiores, com declínio constante na direção da base da 

zona fótica (GAETA et al., 1999).  
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Existe uma forte correlação entre as concentrações integradas ao longo da 

coluna d’água de clorofila a e produtividade primária (0,82, p<0,01) (GAETA et al., 

1999). Segundo os autores, em boa parte da plataforma continental, incluindo o 

Banco de Abrolhos, a camada de mistura superficial se estende entre 10 e 25 m 

de profundidade, com valores baixos de clorofila a: 0,10 mg m-3 na porção norte 

(16 a 17,5°S) e 0,25 mg m-3 no Banco de Abrolhos (18 a 20 °S) e ao sul do banco 

(20 a 21°S). 

 

Os valores de clorofila a integrados ao longo da camada fótica indicam 

menores concentrações ao norte do Banco de Abrolhos (média de 9,7 ± 3,9 mg 

m-2, faixa de 4,8 a 14,3 mg m-2) em comparação com as demais áreas (média de 

18,1 ± 9,0 mg m-2, variação de 9,2 a 34,6 mg m-2). Os valores médios mais altos 

de clorofila a (18,0 mg m-2) foram observados ao norte do vórtice de Vitória 

(19,0°S, 38,5 °W) e na região ao sul (21,0°S, 40,0°W), já em direção ao Cabo de 

São Tomé. Sobre a plataforma, as estações sobre o Banco de Abrolhos 

apresentaram valores integrados de clorofila a maiores (12,1 ± 8,5 mg m-2, 

variação entre 4,4 e 26,5 mg m-2) do que aquelas localizadas ao norte  (2,5 ± 0,5 

mg m-2, variação entre 2,2 e 2,8 mg m-2) e ao sul do banco (8,2 ± 2,5 mg m-2, 

variação entre 6,6 e 9,8 mg m-2).  

 

Algumas relações interessantes entre os parâmetros “profundidade da 

nutriclina-ZN” (máxima variação na concentração de nutrientes), “profundidade do 

máximo de clorofila-ZMC” e concentrações integradas ao longo da camada fótica 

de clorofila a (IC) e produtividade primária (IPP) foram encontradas. Há relação 

inversa e significativa entre ZN e IC e IPP (-0,66 e -0,65, p<0,01, respectivamente), 

o que significa que quando a nutriclina está em profundidades menores há 

maiores concentrações de clorofila a e taxas mais elevadas de produtividade 

primária ao longo da coluna d’água. Mais uma vez, o bombeamento da ACAS 

presente na borda da plataforma através do vórtice de Vitória (GAETA et al., 

1999), pode explicar estas correlações. Assim, a elevada correlação direta entre 

ZMC e ZN (0,91, p<0,01) é, de acordo com os autores, outra forte evidência da 

influência da ressurgência e do vórtice de Vitória na região. 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
188/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

Considerando-se as taxas de produtividade medidas na Bacia do Espírito 

Santo como um todo, Gaeta et al. (1999) calculam em torno de 150 gC m-2 ano-1 a 

produtividade primária na plataforma continental interna. Nesses locais, a 

biomassa relativamente abundante tem predomínio de nano- e pico-plâncton, com 

certa contribuição de microplâncton nas áreas mais próximas à costa. Por outro 

lado, a baixa biomassa, com predomínio de picoplâncton heterotrófico, é 

tipicamente encontrada ao norte do Banco de Abrolhos e em áreas offshore, 

caracterizando regiões oligotróficas (SUSINI-RIBEIRO, 1999). 

 

 

♦ PRODUTIVIDADE DE PEIXES PELÁGICOS EM ÁREAS SUJEITAS ÀS 
INTERFERÊNCIAS DO VÓRTICE DE VITÓRIA 

 

As pescarias oceânicas de grandes peixes pelágicos representam uma 

atividade de importância social, econômica e política. Os principais recursos-alvo 

dessas pescarias são os atuns e espécies afins (Scombriformes), de elevado 

preço no mercado internacional (OLAVO et al., 2005). A área de formação e 

influência do vórtice de Vitória e seus respectivos fenômenos de ressurgência 

encontram-se inseridos na Zona Econômica Exclusiva (ZEE), banhada pela 

Corrente do Brasil, principalmente. Ao longo desta ZEE as águas ao sul do rio 

Doce até o norte fluminense formam uma área caracterizada por uma 

produtividade primária mais elevada, enquanto a região entre o norte do rio Doce 

até os bancos de Abrolhos e Royal Charlotte é caracterizada pelo alargamento da 

plataforma continental a qual se torna uma barreira topográfica para a Corrente do 

Brasil.  

 

Em geral, a dinâmica de espécies é influenciada pelas variações sazonais. 

Desta forma, cruzeiros realizados durante o Programa REVIZEE (Figura II.4.2.4-

1) entre janeiro e março de 1999 e entre julho e agosto de 2001 através de 

operações com espinhel pelágico de monofilamento (36 km de extensão), 

aparelhado com 600 anzóis lançados durante a noite, indicaram que os 

rendimentos pesqueiros foram significativamente maiores em condições 

oceanográficas de verão (OLAVO et al., 2005). Com relação aos principais 
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recursos, os tubarões dominaram as capturas totais em estações de coleta na 

costa do Espírito Santo e bancos ao norte (59% dos rendimentos), durante o 

inverno, cujos pesos individuais variaram entre 50 kg e 100 kg. Sobre os peixes 

de bico (agulhões, marlins e espadarte), estes dominaram as capturas de verão, 

correspondendo a 44% dos rendimentos médios totais observados, com destaque 

para o espadarte Xiphias gladius. Esse comportamento das capturas parece estar 

relacionado às migrações sazonais das populações de espadarte do Atlântico Sul 

em águas brasileiras, acompanhando o fluxo da Corrente do Brasil sobre o talude 

continental durante o verão, o que pode explicar os maiores rendimentos nos 

montes submarinos, como o sistema de cadeias de Vitória-Trindade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura II.4.2.4-1 - Área de estudo com a posição das 42 estações de amostragem 
do Programa REVIZEE na região da ZEE central brasileira. 
Destaca-se a subdivisão da área em três setores latitudinais. Em 
detalhe, acima,mapa das áreas de pesca exploradas pelas frotas 
espinheleiras no Oceano Atlântico, como apresentado por 
Fonteneau (1997), derivado das zonas ecobiológicas pelágicas 
propostas por Longhurst (1995). Fonte: Olavo et al (2005). 
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Nos cruzeiros realizados durante o REVIZEE, os atuns estiveram 

representados por quatro espécies, as quais formaram em seu conjunto apenas 

7,1% e 2,6% das capturas totais no inverno e verão, respectivamente. Dentre as 

espécies, a albacora-laje (Thunnus albacares) representou o melhor rendimento, 

com 42% das capturas deste grupo (OLAVO et al., 2005). 

 

Os estudos, ainda que escassos, indicaram disponibilidade de grandes peixes 

pelágicos na zona oceânica adjacente à borda da plataforma continental inclusive 

nas áreas de plataforma estreita, acessíveis às pequenas embarcações 

artesanais. Esta disponibilidade tem relação direta com o vórtice de Vitória e 

ressurgências existentes na região, os quais, tal como já anteriormente explicado, 

contribuem para o aumento localizado dos nutrientes (EKAU, 1999), gerando 

considerável heterogeneidade espacial nos teores de clorofila a e produtividade 

primária ao longo da área, tanto em escala horizontal como vertical (GAETA et 

al.,1999). Segundo Braga et al. (2007), o aumento localizado das produções 

primária e secundária beneficia os consumidores de segunda ordem ao longo da 

cadeia trópica, os quais servem então de presas para os recursos pesqueiros 

pelágicos, os quais geralmente se alimentam de uma grande variedade de 

presas. 

 

Embora os efeitos do vórtice de Vitória e ressurgências sejam ainda pouco 

estudados sob o ponto de vista biológico e ecológico, estes, podem durar 

semanas ou meses, tempo suficiente para criação de uma cadeia trófica que vai 

do microfitoplâncton ao macrozooplâncton e servir de fonte de alimento para 

grandes peixes pelágicos de passagem (atuns, agulhões e similares), tais como 

acima comentado. Deve-se ainda considerar, que a região de influência do vórtice 

de Vitória apresenta uma composição sedimentar e morfológica muito variável, 

formando diferentes habitats ao longo da plataforma continetal, o que irá influir 

sobremaneira na colonização de espécies e ocupação de nichos ecológicos, 

como por exemplo no  Banco de Abrolhos, onde dominam espécies recifais como 

badejo, garoupa, cioba, vermelho e outros (MARTINS & DOXSEY, 2006), 

notadamente influenciadas pelas características fisiográficas locais. 
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II.4.3 - MEIO SOCIOECONÔMICO 
 

Os aspectos abordados no presente item referem-se àqueles relacionados 

aos efeitos, diretos ou potenciais do empreendimento em análise, sobre a área de 

sua influência. Estes aspectos relacionam-se basicamente com o conflito de uso 

do espaço marítimo entre a atividade de sísmica e a atividade pesqueira. 

 

Ressalta-se, portanto, que, dado o caráter da atividade analisada, e sua 

interação direta com a atividade pesqueira, esta última foi abordada 

considerando-se todas as comunidades que desenvolvem a pesca artesanal nas 

áreas com interface direta ou potencial com o empreendimento. Neste aspecto 

foram analisadas em detalhe as comunidades pesqueiras dos seguintes 

municípios: Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Fundão, Serra, 

Vitória e Vila Velha, todos no Estado do Espírito Santo. Afora esses aspectos, 

foram abordados os planos e programas governamentais incidentes sobre a AI, 

além de outros possíveis conflitos da atividade de sísmica proposta com 

atividades econômicas desenvolvidas na AI, notoriamente, aquelas associadas 

com o tráfego de embarcações. Ainda, foram identificados os grupos sociais 

atuantes na área de influência, especialmente aqueles com interesse na proteção 

ambiental e no desenvolvimento econômico da região. 

 

 
II.4.3.1 - Grupos de Interesse  

Neste item serão descritos os grupos organizados, dando-se especial ênfase 

aos grupos de interesse relacionados à atividade de pesquisa sísmica que 

determina a elaboração do presente estudo. De acordo com o TR proposto, esses 

grupos estão distribuídos da seguinte forma: 

 

• Órgãos ambientais locais e regionais;  

• ONGs;  

• Chefias de Unidades de Conservação; 

• Colônias de Pesca e demais entidades pesqueiras; 

• Outras instituições com interesse econômico na AI. 
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 Instituições Governamentais 

 

As instituições governamentais presentes nos municípios da AI compõem as 

entidades e os órgãos do poder público dos municípios, assim como entidades e 

órgãos dos poderes públicos, estadual e federal. 

 

Vitória, sede estadual do governo, agrega as entidades públicas estaduais, 

além daquelas concernentes ao município. Assim sendo, a maioria das 

instituições governamentais encontra-se localizada nesse município.  

 

As instituições públicas de âmbito federal e estadual de maior importância no 

contexto das ações e atividades relacionadas ao meio ambiente e à atividade em 

análise encontram-se destacadas na Tabela II.4.3.1-1, além dos representantes 

dos poderes públicos. 

 

O IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente e a SEAMA - Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente encontram-se localizados fora do território da capital, 

no município contíguo a esta, Cariacica.  

 
Tabela II.4.3.1-1 - Instituições Governamentais de Âmbito Municipal, Estadual e Federal. 
 

SETOR DE 
ATUAÇÃO INSTITUIÇÕES FEDERAIS CONTATO 

Jurídico Ministério Público Federal SAF Sul Quadra 4 Conjunto C - Brasília / DF - CEP 
70050-900 - PABX: 0 xx (61) 3031-5100 

Pesca 
SEAP/PR – Secretaria Especial 
de Aquicultura e Pesca da 
Presidência da República 

Esplanada dos Ministérios Bloco D  
CEP: 70043-900 Brasília - DF 
Telefone: 0 xx (61) 3218-3838 
Fax: 0 xx (61) 3224-5049 
E-mail: comunicacao@seap.gov.br 

Atividades 
marítimas 

Capitania dos Portos do Espírito 
Santo 

Rua Belmiro Rodrigues da Silva, nº 145, Enseada do 
Suá, CEP 29050-635, Vitória-ES. 
Tel: 0 xx (27) 2124-6500 
Fax 0 xx (27) 3324-1805 

Continua 
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Tabela II.4.3.1-1 – Instituições Governamentais de Âmbito Municipal, Estadual e Federal. 
Continuação. 

 

SETOR DE 
ATUAÇÃO INSTITUIÇÕES FEDERAIS CONTATO 

IBAMA/Coordenação Geral de 
Petróleo e Gás 

Praça XV de Novembro, nº 42, 9º andar – Centro. 
20010-010 – Rio de Janeiro – RJ.  
Tel: (21) 3077-4266/3077-4267 
Fax: (21) 3077-4265 Meio 

Ambiente 

Superintendência do IBAMA no 
Estado do Espírito Santo 

Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2.487 - Bento 
Ferreira - Vitória-ES - Cep. 29050-625 - Fone: (27) 
3324-1811 

Turismo EMBRATUR – Empresa 
Brasileira de Turismo 

Ministério do Turismo - Esplanada dos Ministérios, 
Bloco "U", 2° e 3° andar- Brasília - DF - Brasil - 70065 – 
900 

ANP – Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e dos 
Biocombustíveis 

Av. Rio Branco, 65/12° ao 22 ° andar 
CEP: 20.090-004, Rio de Janeiro/RJ 
Tel.: (21) 2112-8100 
Fax:(21) 2112-8129/8139/8149 Setor de 

óleo e gás 

ANAMUP – Associação Nacional 
dos Municípios Produtores 

SAS – Setor de Autarquia Sul. Quadra 05 – lote 5 – 
Bloco”F” , térreo. 
Brasília – DF – CEP:70.070-910 
Tel: (61) 3224-4727/3223-6824 

SETOR DE 
ATUAÇÃO INSTITUIÇÕES ESTADUAIS CONTATO 

Pesca 
SEAG – Secretaria Estadual de 
Agricultura, Abastecimento, 
Agricultura e Pesca – ES 

Ricardo Ferreira dos Santos  
Rua Raimundo Nonato, 116 – Forte São João –  
Vitória – ES – CEP 29010-540 
Tel: (27) 3132-1420 – 1422 – 1423 – 1469 
secretario@seag.es.gov.br 

SEAMA – Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos –ES 

Maria da Glória Abaurre  
BR 262, km 0, s/nº 
Jardim América – CEP: 29140-500 –Cariacica – ES 
Tel: (27) 3136-3501 – 3136-3498 
secretaria@seama.es.gov.br Meio 

Ambiente 

IEMA – Instituto Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos –ES 

Sueli Passoni Tonini  
BR 262, km 0, s/nº 
Jardim América – CEP: 29140-500 –Cariacica – ES 
Tel: (27) 3136-3484/3136-3430/3502 
presidente@iema.es.gov.br 

Turismo SEDES – Secretaria de Estado 
de Turismo – ES 

Marcus Vicente  
Av Nossa Senhora da Penha, 714, 3º andar 
Ed. RS. Trade Tower– Praia do Canto – Vitória – CEP: 
29055-918 
Tel: (27) 3380-2180/2197 

Continua 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
194/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

Tabela II.4.3.1-1 – Instituições Governamentais de Âmbito Municipal, Estadual e Federal. 
Continuação. 

 

MUNICÍPIO INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS CONTATO 

Prefeitura Municipal de 
Conceição da Barra 

Jorge Donati 
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/nº 
Centro - Conceição da Barra - ES - CEP: 29960-000 
Telefone: (27) 3762-0217 

Conceição da 
Barra 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

Paulo César da Silva 
Praça José Luiz da Costa, s/nº - Centro 
CEP: 29960-902 
Telefone: (27) 3762-0208 
e-mail: semma@conceicaodabarra.es.gov.br 

Prefeitura Municipal de São 
Mateus 

Amadeu Boroto  
Av. Jones dos Santos Neves - 70 - Centro 
Cep: 29.930-000 
Telefones: (27) 3761-4877 / 3761-4875 
e-mail: secgoverno@saomateus.es.gov.br 

São Mateus 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 
 

Dione Marcos Lima Costa 
Rua Rômulo Martins 162, Boa Vista - São Mateus/ES - 
CEP 29930-000 
São Mateus/ES - CEP 29930-000 
Telefones: (27) 3763-4749 / 3767-8913 
e-mail: meioambiente@saomateus.es.gov.br 

Prefeitura Municipal de Linhares 

Guerino Zanon  
Avenida Governador Jones dos Santos Neves, 1292, 
Centro, Linhares - ES.  
CEP: 29.900-902 
Telefone: (27) 3372-6800 - Fax: (27) 3372-6842 Linhares 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

Lucas Scaramussa  
Av. Governador Santos Neves, 2292 – Centro 
CEP: 29900-902 
Telefone: (27) 3372-2121/2122 Celular: 9984-1299 

Prefeitura Municipal de Aracruz 

Ademar Coutinho Devens 
Rua Alegria, 328 - Centro - Aracruz – ES 
CEP: 29190-018 
Telefones: (27) 3256-8612 / 3296-4036  
e-mail: prefeito@pma.es.gov.br  ou 
devens@pma.es.gov.br Aracruz 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

Olimpio Vieira Neto 
 Av. Morobá, s/nº - Morobá 
CEP: 29192-733 
Telefones: (27) 3296-1082 / 3296-4562 
e-mail: semam@pma.es.gov.br 

Continua 
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Tabela II.4.3.1-1 – Instituições Governamentais de Âmbito Municipal, Estadual e Federal. 
Conclusão. 

 

MUNICÍPIO INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS CONTATO 

Prefeitura Municipal de Serra 

Sérgio Alves Vidigal 
Praça Dr. Pedro Feu Rosa, nº 01, Centro Serra  
CEP: 29176 
Telefones: (27) 3291-3634 / 3291-3774 
e-mail: gab.prefeito@serra.es.gov.br 

Serra 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

Cláudio Denícoli dos Santos 
Rua Rômulo Castelo, 18 – Centro 
CEP: 29179-080 
semma@serra.es.gov.br 
Telefone: (27) 3251-7618   
e-mail: claudio.semma@serra.es.gov.br 

Prefeitura municipal de Vitória 

João Carlos Coser 
Av Mal Mascarenhas Moraes, 1927 
Bento Ferreira - Vitória - ES - CEP: 29052-121 
Telefones: (27) 3382-6000/6030/6145/6144/6001 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

Roberto Mannato Valentim  
Rua Vitório Nunes de Motta, nº 220, Enseada do Suá – 
Vitória – ES CEP: 29.050-480-  
Telefone: (27) 3382-6574, 3382-3475 
e-mail: semmam@vitoria.es.gov.br 

Vitória 

CDV- Companhia de 
Desenvolvimento de Vitória 

Anderson Fioreti de Menezes  
Rua Fortunato Ramos nº 30 4º andar - Santa Lúcia, 
Vitória ES - CEP: 29056-020 
Telefone: (27) 3183-9500 
e-mail: dt.cdv@vitoria.es.gov.br 

Prefeitura Municipal de Vila 
Velha 

Neucimar Fraga 
Rua Henrique Laranja, 397, Centro, Vila Velha/ES 
CEP: 29100-350 
Telefone: (27) 3185-5200 
e-mail: semgab@vilavelha.es.gov.br 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico – 
Departamento de Agricultura e 
Pesca 

Octaciano Neto 
Rua Presidente Lima, nº. 516, Centro, Vila Velha/ES 
CEP: 29100-330 
Telefones: (27) 3139-9000 / 3139-9009 
e-mail: semdec@vilavelha.es.gov.br 

Vila Velha 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

João Ismael Ortulane Nardoto  
Rua Cabo Aílson Simões, nº 536, Centro, Vila Velha/ES 
CEP: 29100-320 
Telefones: (27) 3185-5500 / 3185-5501 
e-mail: semma@vilavelha.es.gov.br 
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 Setor Empresarial 
 

O setor empresarial tem representação, em todos os municípios, 

especialmente através de entidades setoriais, de associações comerciais, 

hoteleiras e afins, como também através de entidades de referência nacional, que 

têm representatividade estadual como o SEBRAE e a Federação das Indústrias.  
 

A FINDES - Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo agrega 

ainda outras instituições tais como o SESI - Serviço Social da Indústria, o SENAI - 

Serviço Nacional da Indústria, o IEL - Instituto Evaldo Lodi e o IDEIES - Instituto 

de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo. 
 

Ressalta-se ainda a presença de outras formas de organização empresarial 

tais como o MEES - Movimento Empresarial do Espírito Santo ou ESEA - Espírito 

Santo em Ação, que agrega empresas de elevado porte e presença na economia 

estadual.  

 

Como empresas interessadas no desenvolvimento da atividade sísmica pode-

se citar a PORTOCEL, em função do planejamento das rotas das barcaças que 

transitam pela área de pesquisa sísmica, e o Iate Clube do ES que dentro de suas 

atividades esportivas desenvolve a pesca dentro da AI. 
 

A Tabela II.4.3.1-2 apresenta as Entidades Empresariais de relevância 

regional sediadas na Grande Vitória.  

 
Tabela II.4.3.1-2 -  Entidades Empresariais e Empresas. 
 
ESTADO/MUNICÍPIO ENTIDADE ENDEREÇO E CONTATO 

Vitória SEBRAE – ES 

João Felício Scárdua 
Av. Jerônimo Monteiro, 935 
Centro CEP: 29010-003 Telefone: 
(27) 3331-5500 

Vitória FINDES 

Lucas Izoton 
Av. Nossa Senhora da Penha, 
2053 – Ed. Findes – Stª Lúcia / 
Vitória – Espírito Santo – CEP. 
29056-913 
(27) 3334-5600 

Continua 



Pág. 
197/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
 Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

Tabela II.4.3.1-2 -  Entidades Empresariais e Empresas. Conclusão 
 
ESTADO/MUNICÍPIO ENTIDADE ENDEREÇO E CONTATO 

Vitória MEES - Movimento Empresarial do Espírito 
Santo 

Guilherme Weichert Neto 
Secretário-executivo 
(27) 2122-7780 / (27) 8127-8316 
guilherme@es-acao.org.br 

Vitória ICES - Iate Clube do Espírito Santo 

Sérgio Giestas Tristão - 
Comodoro 
Praça do Iate, 200 
Praia do Canto - Vitória/ES - CEP 
29.055-730 
Telefax (27) 3225-0422 

Aracruz/Barra do 
Riacho 

PORTOCEL - Terminal Especializado de 
Barra do Riacho S/A 

Gislene Sousa Rabelo 
Caminho de Barra do Riacho s/nº  
Barra do Riacho - Aracruz/ES - 
CEP: 29 197 – 900 
(27) 3270-4422/4428 
Email: grabelo@portocel.com.br 

 
 

 Outros Interessados 
 
Outras entidades organizadas de interesse para o estudo em questão são 

aquelas entidades atuantes na área ambiental e de turismo, além daquelas 

vinculadas à atividade pesqueira, muitas das quais de âmbito público e privado. 

Nelas estão incluídos os conselhos estaduais entre outras categorias. Os 

Conselhos são outra importante forma de organização dos interesses em torno de 

temas prioritários tais como meio ambiente e turismo. Nos municípios de da AI 

estão presentes os conselhos destacados na Tabela II.4.3.1-3. 

 
Tabela II.4.3.1-3 - Conselhos Estaduais.  
 
ESTADO/MUNICÍPIO CONSELHO ENDEREÇO E CONTATO 

Consema – Conselho Municipal 
de Meio Ambiente 

Luiz Cláudio Vianna Fraga  
Tel.: (27) 3136-3508 
consema@iema.es.gov.br  

Espírito Santo 
Conremas – Conselho Regionais 
de Meio Ambiente 

Luiz Cláudio Vianna Fraga  
Tel.: (27) 3136-3510 
consema@gmail.com 

Região Metropolitana da Grande 
Vitória 

COMDEVIT – Conselho 
Metropolitano de 
Desenvolvimento da Grande 
Vitória 

Eliane Abaurre  
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 
2524. Jesus de Nazareth- Vitória.  

Fonte: IEMA– 2009. 
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No âmbito do estado, são conselhos de interesse do empreendimento os 
conselhos de meio ambiente e de turismo. O Conselho Estadual de Meio 
Ambiente – CONSEMA e os Conselhos Regionais de Meio Ambiente – 
CONREMAS, foram instituídos pela Lei Complementar nº 152 de 17 de junho de 
1999. São órgãos colegiados integrantes da estrutura organizacional da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, sendo 
auxiliares nas ações comandadas pela pasta. São constituídos paritariamente por 
representantes da Sociedade Civil que tenham representatividade na 
Comunidade, por representantes do Setor Empreendedor e por representantes da 
Administração Pública, tendo caráter consultivo, deliberativo, normativo e recursal 
e com finalidade e competência prevista nos termos da lei complementar nº 152 
de 17 de junho de 1999. 

 
Há ainda o COMDEVIT - Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da 

Grande Vitória, que atua em ações visando integrar planos, programas e projetos 

em torno do espaço metropolitano da Grande Vitória.  

 

 

II.4.3.2 - Organização Social 
 
As formas de organização da sociedade aqui descritas destacam os 

movimentos sociais, os grupos sociais organizados, as entidades ambientalistas e 
aquelas representativas das comunidades pesqueiras existentes na região de 
influência do empreendimento.  

 
Os Grupos Sociais Organizados têm contribuído para a organização social 

nos espaços em que atuam, representando uma pauta variada de interesses 
como o de grupos que se organizam em torno de determinados temas voltados 
para a questão ambiental, social, educacional, cultural, associativismo comercial, 
dentre outros. 

 
Os dados foram levantados para cada município através de cadastros 

disponibilizados pelas prefeituras e secretarias municipais, e através de outros 
estudos recentemente publicados.  

 



Pág. 
199/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
 Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

Entre os grupos sociais organizados, merecem especial menção as 
associações turísticas e de pesca, sendo estas as atividades em que se dá maior 
enfoque ao estudo em questão em virtude dos efeitos do empreendimento serem 
potencialmente maiores nestas atividades.  

 
 

 Organização Social dos Pescadores 
 
A pesca na região sempre existiu paralelamente a outras atividades 

econômicas, tendo surgido como atividade artesanal de subsistência com 
comercialização no mercado interno. Foi constatado, por intermédio do trabalho 
de campo, que a pesca artesanal tem cedido lugar à pesca profissional, 
principalmente devido à falta de opção de postos de trabalho e ao baixo grau de 
instrução da população local. 

 
As dificuldades dos pescadores em adquirir equipamentos, minimizar custos 

e de regularização da profissão, associadas às divergências entre as lideranças, 
têm determinado a criação de associações de pescadores nos municípios nos 
últimos dez anos. 

 
As Tabelas II.4.3.2-1 a II.4.3.2-3 apresentam as Colônias, Associações e 

Cooperativas de Pesca nos municípios da AI, os Sindicatos e Federações de 
Pesca, e as empresas de pesca com atuação na AI. 
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Tabela II.4.3.2-1 - Colônias, Associações e Cooperativas de Pesca nos Municípios da AI. 
 

MUNICÍPIO ENTIDADE CONTATOS 

Associação de camaroneiros 
de Conceição da Barra 

Adenildo Machado (Cigão) 
Telefone: (27) 9119 1166 

Conceição da 
Barra 

Z-01 Colônia de Pesca 
Almirante Ferreira da Silva  

Joseli de Sousa Santos - "Lelo" 
Rua Capitão Antério Farias, 401 – Centro 
CEP: 29960-000 
Telefone: (27) 3762-1877 - Cel: (27) 9891-2184 

Z-13 Colônia de Pescadores  

Maria da Glória de Araújo Santos – “Glorinha” 
Rua Dr. Moscoso, 302 - Centro 
CEP: 29930-970 
Telefone: (27) 3763-1187 Cel: (27) 9838-8942 

ASPEG -Associação de 
Pescadores de Guriri  

Maria da Penha Costa 
Telefone: (27) 3761 3071 / (27) 9974 4844 
Rua Nova Venécia, 157 Lado sul  
Guriri, São Mateus CEP 29945 - 470 

São Mateus 

APDBN - Associação de 
Pescadores de Barra Nova 

Valdecir Teixeira 
Rua Projetada, s/nº - Barra Nova Sul  
CEP: 29930-000 
Telefone: (27) 9838-2874  

Associação de Pescadores de 
Pontal do Ipiranga e Barra 
Seca - APBS 

Anezildo Patrocínio - "Zizil" 
Rua Jaó, sn°, Pontal do Ipiranga 
Telefone: (27) 9969 8170 

Associação de Pescadores e 
Assemelhados de Povoação - 
APAP  

Simeão Barbosa 
Av. Praiana, s/nº, Praia de Povoação  
CEP: 29914-555  
Telefone: (27) 9986-6030 

Associação de Pescadores de 
Regência - ASPER  

Leônidas Carlos 
Rua do Rio Preto, s/nº - Regência  
Telefone: (27) 3274-1118 

Linhares 

Z-06 Colônia de Pescadores 
Caboclo Bernardo  

Janilson Ribeiro 
Av. Governador Carlos Lindenberg, 606 – Centro 
CEP: 29900-020 
Telefone: (27) 3371-5696 Cel: (27) 9896-9648 
e-mail: coloniadepescaz6@veloxmail.com.br  

Continua 
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Tabela II.4.3.2-1 - Colônias, Associações e Cooperativas de Pesca nos Municípios da AI. 
(Conclusão) 

 
MUNICÍPIO ENTIDADE CONTATOS 

Z-07 – Colônia Manoel 
Miranda 

Antônio Luiz Vitorino  
Rua José Coutinho da Conceição, 1910  
Barra do Riacho – CEP: 29197-556 
Telefone: (27) 3296-9184 
Cel: (27) 9851-3658 

Associação de Pescadores 
Barra do Riacho 

Marinaldo / Wendel 
Telefone: (27) 9867-7627 

Aracruz 

Associação dos Pescadores, 
Extrativistas e Maricultores de 
Santa Cruz – APEMASC 

Valdete  dos S. Vicente 
Telefone: (27) 3250 6001  

Associação dos Pescadores 
Profissionais e Amadores de 
Nova Almeida - APPANA 

Ivan Couto 
Telefone: (27) 9977-8109 

Z-11 Colônia de Pescadores 
da Serra 

Adwalter Lima – “Frank” 
Av. Abido Saad, 29 – Jacaraípe 
CEP: 29173-180 
Telefone: (27) 3243-3632 / 9931-0363 
e-mail: frankcolonia@yahoo.com.br 

Associação de Pescadores de 
Jacaraípe - ASPEJ 

Manuel Bueno dos Santos – “Nego” 
Av. Abido Saad, 29 – Jacaraípe 
CEP: 29173-180 
Telefone: (27) 3243-2868 

Associação de Pescadores de 
Carapebus - ASPEC 

Ronaldo Borges 
Telefone: (27) 3281-3136 

Serra 

Associação dos pescadores 
de Bicanga - ASPEB 

João Carlos do Nascimento 
Telefone: (27) 3241-5337 

Associação dos Pescadores 
do Terminal da Praia do Canto 
- APTPC 

Laudelino Alvim Serrão Martins 
Rua Joaquim Lírio, 885 - Praia do Canto  
CEP: 29.055-460  
Telefone: (27) 3325-1551 / (27) 9944-4668 

Associação de Pescadores do 
Terminal da Praia do Suá  

Vitória 

Z-05 Colônia de Pesca Maria 
Ortiz  

Álvaro Martins da Silva 
Rua Almirante Tamandaré, 23 - Praia do Suá 
CEP: 29.052-190 
Telefone: (27) 3227-2014 

Cooperativa Mista de Pesca 
(Independente da Z-02) -
COOPEVES   

Pedro Melo 
Parque da Prainha, s/nº -Terminal de Pescas Prainha 
CEP: 29100-801 
Telefone: (27) 3329-1230 / 9852-5528 Fax: 3329-1230 
e-mail: coopesca@ig.com.br  Vila Velha 

Z-02 Colônia de Pesca 
Conselheiro Costa Pereira 

Nabucodonosor Pereira Brito 
Telefone: (27) 9965 8664 / 3229 5426 
Rua Dom Jorge Menezes, 1162 
Centro - Vila Velha - ES - CEP: 29.100-250 
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Tabela II.4.3.2-2 - Sindicatos estaduais e Federações de pesca. 
 

MUNICÍPIO ENTIDADE CONTATOS 

Espírito Santo Federação dos Pescadores 
do Estado do Espírito Santo 

Adwalter Lima – “Frank” 
Av. Almirante Tamandaré, 23 – Praia do Suá – Vitória 
CEP: 29.050-210 
Tel: (27) 9931-0363 
e-mail: fecopes@hotmail.com 

Espírito Santo e 
Rio de Janeiro 

Sindicato dos Pescadores dos 
Estados do Rio de Janeiro e 
do Espírito Santo 

Rua Buenos Aires, 2 – sala 302 – Centro – 20070-000 
(21) 2233-7717 – Rio de Janeiro 

 

 

Tabela II.4.3.2-3 - Empresas de Pesca e Instituições Técnicas. 
 

MUNICIPIO ENTIDADE CONTATOS 

Vitória Alvarenga Comércio e 
Indústria da Pesca Ltda 

Sócio Diretor: Edgard B. Alvarenga Filho 
Rua Oscar Paulo Silva, 270 - Praia do Suá 
CEP: 29050-430 
Tel: (27) 3227-0844 Fax: (27) 3227-4327 
e-mail: alvpesca@nutecnet.com.br 

Piuma Zipilima Indústria e Comércio 
de Pescado 

Av Espírito Santo, s/n 
Centro - Piúma - ES 
Tel: (28) 3520-1545 | 3520-1383  

Vila Velha Viola Distribuidora de 
Pescado Ltda  

Rua Violeta, 123 - Jardim Colorado - Vila Velha - ES   
Tel.: (27) 3339-1068 

Itaipava Atum do Brasil Captura 
Indústria e Comércio Ltda 

Av Beira Mar, 70 
Centro - Itaipava - ES 
Tel: (28) 3529-2748  

 
 

 

 Associações Ambientalistas 
 
As entidades de atuação ambiental existentes nos municípios da AI estão, 

algumas delas, cadastradas (ou em processo de cadastramento) pelo IEMA - 

Instituto Estadual de Meio Ambiente. Outras entidades, embora não cadastradas 

nessa instituição, têm tido presença marcante em projetos ambientais citados, e 

aparecem em informações colhidas junto às prefeituras municipais. Tanto as 

primeiras como as últimas estão relacionadas na Tabela II.4.3.2-4.  
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As entidades ambientalistas cadastradas existentes nesses municípios e em 

processo de cadastramento pelo CEEA - Cadastro Estadual das Entidades 

Ambientalistas encontram-se na Tabela II.4.3.2-4. 

 
Tabela II.4.3.2-4 - Entidades ambientalistas cadastradas e em processo de 

cadastramento pelo IEMA/CEEA - 2009. 
 

MUNICÍPIO ENTIDADE CONTATO 

São Mateus Projeto TAMAR/IBAMA – 
Base Guriri 

Caixa Postal 130.153, São Mateus-ES  
CEP: 29930-000 Telefax:(27) 3761-1267 

Grupo Ambientalista 
Natureza e Companhia - 
GANG 

Rua Nicola Biancarde, 490 – Bairro Shell-Linhares 
Telefone: (27) 3373-3301/ 9929-7100 
Fax: (27) 3264-1082 
e-mail: biapassos@escelsa.com.br 

Projeto TAMAR/IBAMA – 
Praia do Pontal de 
Ipiranga e Povoação 

Caixa Postal 105, Linhares-ES  
CEP: 29900-970  
Tel.:(27) 3274-2097 / (27) 3274-5104 

Linhares 

Projeto TAMAR/IBAMA – 
Praia de Comboios 

Caixa Postal 105, Linhares-ES  
CEP: 29900-970  
Tel.:(27) 3274-1209 

Instituto Jacuném 

Av. Guarapari, n°. 1054, bloco: H , apto. 104 – 
Valparaíso - Serra/ES 
Cep: 29.165-751 
Tel: 3228.5398  
e-mail: jacunem@gmail.com 

Instituto Goiamum 

Av. Central, n°. 35, CPC: 161 – Balneário Carapebus 
– Serra/ES 
Cep: 29.164-992 
Telefax: (27) 3238.7219 
e-mail: goiamum@goiamum.org.br 

Instituto Portas Abertas - 
IPA 

Caixa Postal 27, Nova Almeida - Serra/ES 
Cep: 29174-970 
Telefax: (27) 3074.2111 
e-mail: atendimento@ipaglobal.org.br  

Serra 

Serra 

Associação Garra 
Ambiental de Serra – 
AGAR 

Rua Rômulo Castelo, 22 
CEP: 29173-230 
Telefone: (27) 3251-7728 
e-mail: agashelton@hotmail.com 

Continua 
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Tabela II.4.3.2-4 - Entidades ambientalistas cadastradas e em processo de 
cadastramento pelo IEMA/CEEA - 2009. (Conclusão) 

 
MUNICÍPIO ENTIDADE CONTATO 

Fundação Pró-tamar – 
Escritório Regional em 
Vitória 

Av. Paulino Muller, 1111,  
Jucutuquara, Vitória-ES 
CEP: 29040-715  
Tel.:(27) 3222-1417/4775 

4 ELEMENTOS 

Rua Aleixo Neto, n°. 1602 - Praia do Canto - 
Vitória/ES 
Cep: 29055-260 
Telefax: (27) 3082.9320 
e-mail: 4elementos@4elementos.bio.br 

Vitória 

ECOMARIS 

Rua Renato N. Daher Carneiro, n°. 780, apto. 203 - 
Ilha do Boi - Vitória/ES 
Cep: 29.052-730 
Tel.: 3345.1300 - Celular: 8823.1300  
e-mail: ecomaris@ecomaris.org.br 

Instituto da 
Biodiversidade – IBIO 

Av. Luciano das Neves, 929 
CEP: 29100-201 
Telefone: (27) 3229-4590 
Fax: (27) 3223-1090 
E-mail: ibio-es@forumdasongs.org.br 

AVIDEPA – Associação 
Vila-velhense de 
Proteção Ambiental 

Cesar Musso 
Rua Santa Filomena, nº 1 - Praia do Ribeiro 
Praia da Costa - CEP: 29101-080 
Telefone: (27) 3229-5522 / 9981-3609 
Fax: (27) 3329-1476  
e-mail: avidepa@avidepa.org.br 

Vila Velha 

ORCA – Organização 
Consciência Ambiental 

Lupércio Araújo Barbosa 
Rua São Paulo, 23 – Praia da Costa 
CEP: 29101-315 
Telefone: (27) 3329-4208 

 

 

O Cadastro Estadual das Entidades Ambientalistas do Estado do Espírito 

Santo - CEEA foi instituído pela Lei nº 5.355/96 com o objetivo de manter em 

banco de dados de acesso público o registro das entidades ambientalistas não 

governamentais existentes no Estado do Espírito Santo, cuja finalidade seja a 

defesa, proteção e recuperação do meio ambiente e recursos hídricos, no entanto 

há uma grande resistência por parte destas instituições na adesão ao cadastro 

gerando uma defasagem no mesmo. 
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II.4.3.3 - Controle e Fiscalização Ambiental 

 

Neste item são apresentados os órgãos e instituições públicas que atuam no 

controle e fiscalização ambiental na área estudada. 

 

Na esfera federal, o controle e a fiscalização estão a cargo do IBAMA, sendo 

o controle exercido principalmente pelos escritórios Sede, em Brasília, pelo 

CGPEG/DILIC, no Rio de Janeiro, e pelo escritório regional, no Estado do Espírito 

Santo. 

 

As Unidades de Conservação Federais são atualmente administradas pelo 

Instituto Chico Mendes (ICMBio). Dentro da área de influência, conforme já 

mencionado anteriormente, recebe destaque a Reserva Biológica de Comboios. 

Possui um plano de manejo elaborado em agosto de 1997. Também está em 

andamento a Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável para atender 

às demandas das comunidades existentes no entorno da reserva. A Reserva 

abriga, ainda, a principal base do Projeto TAMAR na região. A Fundação Pró-

Tamar desenvolve um projeto de educação ambiental e proteção dos sítios de 

nidificação das tartarugas marinhas na área. 
 
Para a atuação na área de influência do empreendimento, o IBAMA conta 

com os escritórios e agências identificados na Tabela II.4.3.3-1, a seguir. 
 
Tabela II.4.3.3-1 - Escritórios e Agências do IBAMA com atuação na Área de Influência – 

Espírito Santo. 
 

Escritórios/Agências  Endereço 

Gerência Executiva no Espírito Santo 

Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, nº 2.487 
29.050-625 – Bento Ferreira  - Vitória – ES  
tel: (27) 3324-1811 / 3324-3514 / 3225-8510 
fax: (27) 3324-1837 

TAMAR - Sede Estadual 
Av. Paulino Muller, 1111 
29.040-715 - Jucutuquara - Vitória - ES 
Tel: (27) 3222.1417 
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No Estado do Espírito Santo, as ações de controle e fiscalização ambiental 
estão a cargo do IEMA- Instituto Estadual do Meio Ambiente e da SEAMA – 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente. 

 
A SEAMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos é 

um órgão da administração direta, gestora da política do Meio Ambiente. Foi 
criada em 1987 para orientar as ações da sociedade para o uso sustentável dos 
recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida. Tem como finalidade, 
gerenciar as políticas estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, 
supervisionar e apoiar a elaboração de pesquisas, estudos científicos e projetos 
que visem à elaboração e definição de padrões ambientais, supervisionar as 
ações que visem promover a preservação e a melhoria da qualidade ambiental, 
promover a integração das atividades ligadas à defesa do Meio Ambiente e 
coordenar as ações do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA -, dos 
Conselhos Regionais de Meio Ambiente - CONREMAS - e do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos - CERH (http://www.meioambiente.es.gov.br/default.asp). 

 

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos - IEMA, criado em 2002, é 

uma entidade autárquica vinculada à SEAMA, com autonomia técnica, financeira 

e administrativa e tem por finalidade planejar, coordenar, executar, fiscalizar e 

controlar as atividades de meio ambiente, dos recursos hídricos estaduais e dos 

recursos naturais federais, cuja gestão tenha sido delegada pela União. Fazem 

parte do IEMA os seguintes setores (http://www.meioambiente.es.gov.br): 
 
 Gerência de Controle Ambiental - GCA  

 Gerência de Fiscalização - GFI  

 Gerência de Recursos Naturais - GRN  

 Gerência de Educação Ambiental - GEA  

 Gerência de Recursos Hídricos - GRH  

 

Ainda em nível estadual temos o IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e 

Florestal do Espírito Santo, ligado a Secretaria de Estado Agricultura, 

Abastecimento, Aqüicultura e Pesca (SEAG), que é a entidade responsável pela 

execução da política agrária do Estado no que se refere às terras públicas, pela 

execução da política cartográfica e pela execução da política de defesa sanitária 



Pág. 
207/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
 Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

das atividades agropecuárias, florestais, pesqueiras, dos recursos hídricos e 

solos. Bem como pela administração dos remanescentes florestais da mata 

atlântica, demais formas de vegetação existentes e da fauna no território do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Na Tabela II.4.3.3-2, são indicados os contatos com tais entidades. 
 
 
Tabela II.4.3.3-2 - Escritórios dos órgão estaduais de controle e fiscalização ambiental. 
 

Escritórios/Agências  Endereço 

SEAMA/IEMA 

BR 262, KM 0 s/n, Bairro Jardim América – CEP: 29140-500  - 
Cariacica – ES  
tel: (27)3136-3438/ (27)3136-3436 
(27) 3136-3484/3136-3430/3502 

IDAF 

Rua Raimundo Nonato - 135 
Forte São João - Vitória - ES 
CEP: 29010-540 
Tel: (27) – 31321514 / 1518 

 

 

Todos os municípios da Área de Influência do empreendimento contam com 

organismos de política, controle e fiscalização ambiental. A gestão ambiental dos 

municípios, em sua maioria, está a cargo das respectivas secretarias municipais 

de meio ambiente, com definição de atribuições e estratégias na lei orgânica 

municipal. 

 

 

II.4.3.4 - Planos e Programas Governamentais 

 

Nesta seção, tratar-se-á de identificar quais são os planos e programas 

governamentais que contemplam ações direcionadas ao incentivo ao 

desenvolvimento sustentável da área de influência do empreendimento (AI) e, 

sobretudo, ao ordenamento do uso e ocupação da zona costeira. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
208/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

A presente descrição dos Planos e Programas Governamentais em execução 
ou propostos para a área de influência deste empreendimento baseou-se nas 
informações levantadas para o EIA - Estudo de Impacto Ambiental para Atividade 
de Perfuração Marítima na Área Geográfica do Espírito Santo (CEPEMAR, 
2006d), para o EIA - Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade de Perfuração 
Marítima no Bloco BM-C-26 e BM-C-27, Bacia de Campos (ECOLOGYBRASIL, 
2008), e para o EIA – Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade de 
Perfuração no Bloco BM-ES-27 (CEPEMAR, 2009), sendo este último a principal 
fonte para tal descrição. As informações foram atualizadas através de consulta 
direta ou através da internet a órgãos públicos federais, estaduais e municipais 
com atuação na área de interesse. 

 
Tradicionalmente, as políticas públicas no País não diferenciam âmbitos 

espaciais quando de sua definição e, logo, não identificam áreas geográficas 
específicas para sua aplicação. Contudo, é possível apontar os setores de 
atuação da administração federal, segundo a ótica da gestão costeira, 
identificando políticas de âmbito federal que possuem maior incidência e/ou 
prioridade na vida dessa região (CIRM/GI-GERCO, 2005). 

 
Assim, a partir da avaliação das ações federais, sem definição geográfica 

específica de aplicação, ou ainda daquelas que, por suas características inerentes 
se aplicam mais diretamente à zona costeira, podem ser citadas as seguintes 
políticas e programas:  

 Políticas de desenvolvimento urbano, com destaque para o setor de 
saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
tratamento de resíduos).  

 Políticas de proteção social e de desenvolvimento humano, com destaque 
para os programas de geração de emprego e renda.  

 Políticas de proteção a populações e culturas tradicionais (em risco pelo 
avanço da ocupação mercantil da Zona Costeira).  

 Políticas de inserção no mercado de populações carentes de áreas já sob 
uma dinâmica mercantil.  

 Políticas de elevação da qualidade de vida de populações de áreas 

degradadas. 
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 Política de pesca e aquicultura (ações da Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca - SEAP e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, para o desenvolvimento 

sustentável dessas atividades). 
 

 Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da 

Pesca - LEI Nº 11.959, DE 29 DE JUNHO DE 2009. 
 

 Política do setor portuário e de transportes. 
 

 Política Energética (Plano Nacional de Energia). 
 

 Política industrial. 
 

 Política de turismo, por meio do Plano Nacional de Turismo, do Ministério 

do Turismo - MTur, lançado em 2003, que orienta o seu Programa de 

Regionalização do turismo. 
 

 Política Marítima Nacional (PMN). 
 

 Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC) e Projeto Orla Marítima (ORLA). 
 
 
No que se refere às políticas ambientais, em sentido estrito, podem ser citados: 
 

 Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA-II); 
 

 Política de Educação Ambiental (PNEA); 
 

 Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH); 
 

 Programa Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO); 
 

 Plano do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC); 
 

 Programas, Planos de Ação e/ou Planos de Manejo de espécies 

ameaçadas para a Zona costeira/marinha, como, por exemplo, Programa 

Nacional para Conservação de Tartarugas Marinhas (Projeto TAMAR), 

Plano de Ação Nacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis na 

Pesca e Plano de Ação Nacional para a Conservação de Tubarões; e 
 

 Programa REVIZEE. 
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Dentro da Área de Influência, as políticas, os planos e os programas de maior 

relevância são: 

 

 

 Política Nacional para os Recursos do Mar 
 

No âmbito federal, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 

(CIRM) é a instituição governamental responsável pela coordenação dos assuntos 

relativos à consecução da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM). 

Ela foi criada pelo Decreto nº 74.557, de 12 de setembro de 1974 e, atualmente é 

composta de representantes da Marinha do Brasil (MB - Coordenador), dos 

Ministérios do Meio Ambiente (MMA), da Ciência e Tecnologia (MCT), da 

Educação (MEC), das Minas e Energia (MME) e das Relações Exteriores (MRE). 

 

As diretrizes gerais para a Política Nacional para os Recursos do Mar 

(PNRM) foram baixadas pelo Presidente da República em 1980. Nas mais de 

duas décadas transcorridas desde a promulgação da PNRM, os cenários nacional 

e internacional relativos aos mares, oceanos e zonas costeiras sofreram 

alterações notáveis, particularmente em relação à moldura jurídica global, em 

função, principalmente, da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar (CNUDM), em novembro de 1994. Assim sendo, tornou-se 

necessária a atualização da PNRM. O Decreto nº 5.377, de 23 de fevereiro de 

2005 aprovou a Política Nacional para os Recursos do Mar – PNRM. 

 

No Artigo 2 fica estabelecido que a PNRM tem por finalidade orientar o 

desenvolvimento das atividades que visem à efetiva utilização, exploração e 

aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos do Mar Territorial, da 

Zona Econômica Exclusiva e da Plataforma Continental, de acordo com os 

interesses nacionais, de forma racional e sustentável para o desenvolvimento 

socioeconômico do País, gerando emprego e renda e contribuindo para a 

inserção social. 
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A PNRM visa essencialmente: 
 

– ao estabelecimento de princípios e objetivos para a elaboração de planos, 

programas e ações de governo no campo das atividades de formação de 

recursos humanos; no desenvolvimento da pesquisa, ciência e tecnologia 

marinha; e na exploração e aproveitamento sustentável dos recursos do 

mar; e 
 

– à definição de ações para alcançar os objetivos estabelecidos nesta 

Política.  

 
A PNRM é condicionada pelos seguintes instrumentos: 

 
– Constituição Federal de 1988 e legislação nacional pertinente à matéria; 

 
– Política Marítima Nacional; e atos internacionais dos quais o Brasil é 

signatário, em especial: 

 

 Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica. 
 

 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Agenda 21 - CNUMAD). 
 

 Convenções da Organização Marítima Internacional sobre a Prevenção da 

Poluição Marinha. 
 

 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). 
 

 Acordo Relativo à Implementação da Parte XI da CNUDM. 
 

 Código de Conduta da FAO para a Pesca Responsável e os planos 

internacionais de ação correlatos. 
 

 Acordo para a Implementação das Disposições da CNUDM relativas à 

Conservação e ao Ordenamento das Populações de Peixes Transzonais e 

às Populações de Peixes Altamente Migratórias. 
 

 Convenção Relativa às Áreas Úmidas de Importância Internacional, 

Especialmente como Habitat de Aves Aquáticas (Convenção de Ramsar). 
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 Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 
 

 Convenção da Comissão Internacional para a Conservação do Atum 

Atlântico (ICCAT). 
 

A PNRM é consolidada por programas plurianuais, que se desdobram em 
projetos específicos. Esses projetos são aprovados pela CIRM, e os recursos 
necessários são repassados, pelos diversos órgãos, mediante convênio, para as 
Instituições executoras, conforme o desenvolvimento das várias fases. 
 

Dessa forma, todos planos e programas voltados para a zona costeira 
nacional são, portanto, orientados pela PNRM e coordenados por essa comissão. 
Seguem abaixo os projetos integrantes dessa comissão: 
 
 

 Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM) 
 

O VII Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM) foi aprovado pelo 
Decreto nº 6.678, de 08 de dezembro de 2008, o qual definiu as diretrizes e 
prioridades para o setor no período de 2008 a 2011. 
 

Na perspectiva de estabelecer um conjunto de ações sinérgicas entre as 
demandas atuais e as potenciais para o uso sustentável dos recursos do mar, a 
abrangência geográfica do VII PSRM compreende a Zona Costeira, a Zona 
Econômica Exclusiva e a Plataforma Continental Brasileira, incluindo o seu leito e 
seu subsolo, bem como demais áreas marítimas de interesse brasileiro. No que 
se refere à abrangência temática, o VII PSRM se concentra no uso sustentável 
dos recursos vivos, não vivos e no monitoramento oceanográfico e climatológico, 
ampliando o horizonte de atuação do governo para espaços marítimos além dos 
limites da jurisdição nacional. 
 

O VII PSRM tem como objetivo principal a promoção do desenvolvimento 
socioeconômico a partir do uso sustentável dos recursos do mar, da garantia da 
qualidade do ambiente marinho, da redução da vulnerabilidade e dos riscos 
decorrentes de eventos extremos e da variabilidade do clima e das mudanças 
climáticas, do incremento de parcerias estratégicas visando ao aprimoramento 
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dos instrumentos que possam contribuir para o desenvolvimento regional na zona 
costeira em articulação com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, 
entre outros. 

 

O VII PSRM, além de definir as pesquisas prioritárias a serem desenvolvidas, 

com a finalidade de alcançar os objetivos estabelecidos na PNRM, subsidiará as 

atualizações dos Programas e Ações do Plano Plurianual do Governo Federal 

afetos aos recursos do mar. 

 

O VII PSRM está alicerçado nas dotações orçamentárias previstas no PPA 

2008-2011 e em recursos obtidos nos fundos setoriais e às participações 

especiais nos termos previstos pela Lei nº 9.478/97, além de recursos externos 

captados junto a empresas nacionais e organizações internacionais. Dentre os 

principais Programas que contemplam ações com os objetivos estabelecidos no 

VII PSRM destacam-se os seguintes:  

 
Gestão do Programa Recursos do Mar (organização coordenadora – Marinha 
do Brasil – SECIRM) - Objetiva basicamente obter sinergia a partir da articulação 

e integração dos diversos atores interessados no uso sustentável dos recursos do 

mar e coordenar a agenda brasileira relativa à defesa dos interesses nacionais 

nos espaços marítimos sob jurisdição e de interesse nacional. 

 
Monitoramento Oceanográfico e Climatológico – MOC-GOOS/Brasil 
(organização coordenadora – Marinha do Brasil – DHN) - Esta ação tem como 

objetivo gerar informações oceanográficas e meteorológicas sobre o Oceano 

Atlântico Tropical e Sul, visando ao aprimoramento da previsão do tempo e do 

clima e, em decorrência, à capacidade de emissão de alertas de eventos 

extremos que afetem o Brasil; contribuir para o estudo da variabilidade e 

mudanças climáticas na região; monitorar a participação dos oceanos no ciclo do 

carbono, que inclui emissão e seqüestro de carbono, fundamentais para a 

detecção de possíveis mudanças climáticas globais; detectar anomalias 

oceanográficas que causem impacto no aproveitamento dos recursos vivos 

marinhos, em particular os recursos pesqueiros e maricultura. 
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Apoio Logístico aos Programas de Pesquisas no Atlântico Sul e Tropical – 
Logmar (organização coordenadora – Marinha do Brasil/SECIRM) – Essa 
ação visa à modernização e à manutenção de equipamentos, navios e 

embarcações utilizados no apoio aos programas de pesquisa no Atlântico Tropical 

e Sul; contribuir para a adequação das embarcações empregadas em apoio às 

diversas ações. Neste aspecto, vale destacar o lançamento recente do mais 

moderno navio oceanográfico da frota brasileira, o navio Cruzeiro do Sul, o qual 

foi apresentado no início de março e é fruto da parceria entre a Marinha e o 

Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 

O ministro da Ciência e Tecnologia afirmou que a expansão do sistema de ciência 

e tecnologia, e consequentemente das pesquisas, é uma prioridade do governo 

brasileiro. “A próxima etapa será a construção de um navio de pesquisa nacional 

projetado e construído no Brasil", afirmou. O ministro e o comandante da Marinha 

também anunciaram a aquisição de mais um navio polar para incrementar a 

presença do Brasil na Antártica e as pesquisas no local. A embarcação, produzida 

na Alemanha, deve chegar ao Brasil no dia 7 de abril. Esse será o segundo navio 

polar brasileiro (Fonte: Flávia Vilela/ Agência Brasil). 

 
Infraestrutura Nacional para Pesquisa no Mar – Inframar (organização 
coordenadora – Marinha do Brasil/SECIRM) – as ações desse programa 

envolvem estabelecer e manter a interligação dos bancos de dados relativos ao 

mar, projetar e construir navios de pesquisa no País, promover a manutenção, a 

calibração e a atualização tecnológica dos sistemas vitais e equipamentos de 

coleta de dados dos navios a ser empregados; contribuir para a atualização 

tecnológica dos institutos de pesquisa partícipes; contribuir para a manutenção e 

operação do Laboratório Nacional Embarcado. 

 
Biotecnologia dos Organismos Marinhos – Biomar (organização 
coordenadora – Ministério da Ciência e Tecnologia) – os objetivos dessa ação 

buscam promover e fomentar o aproveitamento sustentável do potencial 

biotecnológico da biodiversidade marinha existente nas zonas costeiras, de 

transição, e nas áreas marítimas sob jurisdição brasileira e de interesse nacional; 

definir focos prioritários para atuação governamental no incentivo à pesquisa, 
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desenvolvimento tecnológico e inovação em biotecnologia marinha no Brasil, 

tomando como base a capacidade existente no País, as prioridades de cada um 

dos atores governamentais e as possibilidades de incremento da articulação entre 

os setores público e privado; objetivos específicos: conhecer o estágio atual de 

desenvolvimento científico e tecnológico nacional em biotecnologia marinha; 

fortalecer a capacidade nacional de pesquisa em biotecnologia marinha; absorver 

tecnologias e promover a inovação. 

 
Avaliação do Potencial Mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira 
e Áreas Oceânicas – Remplac (organizações coordenadoras co-
responsáveis – Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio 
Ambiente) – tem como objetivo gerar informações sobre os principais recursos 

minerais encontrados na PCJB e áreas oceânicas adjacentes, mediante 

levantamentos temáticos e sistemáticos, com vistas à definição e implementação 

de políticas públicas que venham garantir a conservação e a utilização 

sustentável dos recursos minerais nas áreas marítimas sob jurisdição nacional; 

desenvolver estratégia nacional de planejamento e gestão ambiental da atividade 

petrolífera e prevenção, combate e recuperação de danos da indústria do 

petróleo. 

 
Aquicultura e Pesca – Aquipesca (organização responsável: Secretaria 
Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República) – visa 

desenvolver e fomentar novas tecnologias sustentáveis de pesca e aqüicultura, e 

do pescado; promover a capacitação tecnológica e profissional nas atividades 

pesqueira e aqüícola; promover o desenvolvimento da maricultura sustentável; 

gerar, sistematizar e difundir as informações necessárias ao ordenamento e 

desenvolvimento das atividades pesqueiras e aqüícolas; apoiar o 

desenvolvimento das comunidades tradicionais de pesca.  

 
Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos 
Marinhos – Revimar (organização coordenadora – Ministério do Meio 
Ambiente – Ibama e ICM) – esse Programa tem como objetivo gerar informações 

contínuas mediante o monitoramento das pescarias sobre os principais estoques 

pesqueiros das diferentes regiões da costa brasileira e dos principais 
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ecossistemas; utilizar e desenvolver novos instrumentos de gestão pesqueira 

como áreas marinhas protegidas e projetos de enfoque ecossistêmico na pesca 

com vistas à definição/implementação de políticas públicas que venham a garantir 

a conservação e a utilização sustentável das espécies capturadas nas áreas 

marítimas sob jurisdição nacional. 

 

 

 Programa Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE) 
 

O Brasil, ao assinar, em 1982, e ratificar, em 1988, a Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar, assumiu uma série de direitos e deveres frente à 

comunidade nacional e internacional. Dentre tais compromissos, destacam-se 

aqueles relacionados à exploração, aproveitamento, conservação e gestão dos 

recursos vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), na ótica de uso sustentável 

do mar (MMA, 2006). O Programa “Avaliação do Potencial Sustentável de 

Recursos Vivos da ZEE” - REVIZEE, coordenado pelo MMA, através da 

Secretaria de Coordenação dos Assuntos do Meio Ambiente (SMA), teve início 

em 1995 e atualmente encontra-se na fase de consolidação e publicação dos 

resultados obtidos ao longo de pouco mais de dez anos de estudos.  

 

O REVIZEE está sendo concluído, podendo ser considerado como o maior 

esforço integrado desenvolvido no País para a avaliação de estoques pesqueiros. 

Como resultado dessa avaliação, foi possível a identificação de alguns estoques 

até então desconhecidos, com a abertura de novas fronteiras para a pesca no 

País, em áreas mais afastadas da ZEE, o que pode contribuir para a 

diversificação da atividade pesqueira nacional, com a geração de emprego e 

renda e o alívio da pressão sobre as espécies tradicionais, em geral 

sobrexplotadas (ECOLOGYBRASIL, 2008). 

 

O conhecimento adquirido constitui a base essencial para subsidiar a gestão 

correta dos principais recursos vivos na ZEE brasileira, em consonância com os 

interesses da sociedade e os compromissos do país junto à comunidade 

internacional (MMA, 2006).  
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 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e Projeto GERCO 
 

O PNGC foi constituído pela Lei nº 7.661, de 16/05/88, cujos detalhamentos e 
operacionalização foram objeto da Resolução nº 01/90 da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), de 21/11/90, aprovada após 
audiência do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). A própria Lei já 
previa mecanismos de atualização do PNGC, por meio do Grupo de Coordenação 
do Gerenciamento Costeiro (COGERCO).  
 

A região costeira apresenta-se como um dos esforços do governo brasileiro, 
no sentido de definir para essas áreas o planejamento e implementação de um 
gerenciamento costeiro, que seja capaz de fornecer mecanismos para orientar as 
ações nesta área, visando ao seu desenvolvimento sustentado.  
 

O PNGC tem como objetivo preponderante "planejar e gerenciar, de forma 
integrada, descentralizada e participativa, as atividades socioeconômicas na Zona 
Costeira, de forma a garantir sua utilização sustentável, por meio de medidas de 
controle, proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais e 
ecossistemas costeiros" (PNGC-II; CIRM, 1997). O campo de atuação do PNGC é 
bastante amplo, extrapolando em muito uma preocupação estritamente de 
preservação ambiental. Nesse sentido ele contempla, entre outros, os seguintes 
aspectos: urbanização, ocupação e uso do solo, do subsolo e das águas; 
parcelamento e remembramento do solo; sistema viário e de transporte; sistema 
de produção, transmissão e distribuição de energia; habitação e saneamento 
básico; turismo, recreação e lazer; pesca e aquicultura; patrimônio natural, 
histórico, étnico, cultural e paisagístico (CIRM/GI-GERCO, 2005). 
 

Sua implementação, através do Programa Nacional de Gerenciamento 
Costeiro (GERCO), vem ocorrendo em consonância com o Poder Público dos 
Estados envolvidos e, na atualidade, dedica-se à definição do Zoneamento 
Costeiro, de diretrizes, normas de uso e ocupação e elaboração de Planos de 
Gestão. Portanto, cada estado brasileiro é responsável pelo planejamento e pela 
execução das atividades de Gerenciamento Costeiro na esfera de suas 
competências e nas áreas de sua jurisdição. As atividades previstas por esse 
plano devem ser realizadas através da articulação dos estados com os 
municípios. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
218/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

Na esfera federal, além da função coordenadora das ações estaduais e 

municipais, que implica assistência técnica permanente, fortalecimento 

institucional e acompanhamento do desenvolvimento dos projetos, existe um 

campo de ação específico. Trata-se da rearticulação das políticas públicas da 

União, cujos efeitos incidem sobre a zona costeira, de forma a compatibilizá-las 

com diretrizes de desenvolvimento sustentável e com as ações efetivadas por 

iniciativa dos estados e municípios. Este campo de ação culminou na montagem 

de um Plano de Ação Federal, articulando intersetorialmente essa esfera de 

governo, com a previsão de ações integradas de curto, médio e longo prazos. 

 

Este Plano foi desenvolvido no âmbito do Grupo de Integração do 

Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO), fórum de integração das ações federais 

voltadas à zona costeira, que funciona no âmbito da Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar (CIRM), sob a coordenação do MMA. Esse fórum conta 

com a participação de setores federais, de representantes dos estados, 

municípios e das organizações não governamentais de regiões costeiras 

representadas no CONAMA. 

 

O Estado do Espírito Santo tem como um de seus principais instrumentos de 

gestão o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) estabelecido pela 

Lei Estadual Nº 5816/98, o qual abrange 19 municípios e estabelece o conjunto 

de ações estratégicas e programáticas, articuladas e localizadas, elaboradas com 

a participação da sociedade civil, que visam orientar a execução do 

Gerenciamento Costeiro no Estado do Espírito Santo.  O PEGC tem por objetivos: 

 

 orientar e estabelecer a ocupação do solo e a utilização dos recursos 

naturais da Zona Costeira; 
 

 promover a melhoria da qualidade de vida das populações locais; 
 

 conservar os ecossistemas costeiros, em condições que assegurem a 

qualidade ambiental; 
 

 determinar as potencialidades e vulnerabilidades da Zona Costeira; 
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 estabelecer o processo de gestão das atividades socioeconômicas na 

Zona Costeira, de forma integrada, descentralizada e participativa, com a 

proteção do patrimônio natural, histórico, étnico e cultural; 
 

 assegurar o controle sobre os agentes que possam causar poluição ou 

degradação ambiental, em quaisquer de suas formas, que afetem a Zona 

Costeira; 
 

 assegurar a mitigação dos impactos ambientais sobre a Zona Costeira e a 

recuperação de áreas degradadas; 
 

 assegurar a interação harmônica da Zona Costeira com as demais regiões 

que a influenciam ou que por ela sejam influenciadas; 
 

 implantar programas de Educação Ambiental com as comunidades 

costeiras; 
 

 definir a capacidade de suporte ambiental das áreas passíveis de 

ocupação, de forma a estabelecer níveis de utilização dos recursos 

renováveis e não renováveis; 
 

 estabelecer normas referentes ao controle e manutenção da qualidade do 

ambiente costeiro. 

 

Constituem instrumentos do PEGC/ES: 
 
– Zoneamentos Ecológico-Econômico Costeiro – ZEEC; 

– Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro – SIGERCO; 

– Plano Gestão da Zona Costeira – PEGZC; 

– Monitoramento Ambiental da Zona Costeira – MAZC; 

– Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC. 

 

O Sistema de Gestão pressuposto no PEGC prevê a atuação dos seguintes 

segmentos da sociedade: Governo do Estado, Colegiado Costeiro e as 

Coordenações Executivas Setoriais. 
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A coordenação do Sistema de Gestão da Zona Costeira é exercida pelo 

Governo do Estado, através da Secretaria de Estado para Assuntos do Meio 

Ambiente - SEAMA, em estreita colaboração com os municípios costeiros, a 

sociedade civil organizada e a iniciativa privada. 

 

O Colegiado Costeiro constitui-se no fórum consultivo, que tem por objetivo a 

discussão e o encaminhamento de políticas, planos, programas e ações 

destinadas à gestão da Zona Costeira e é integrado por: 
 
– Representantes do Governo do Estado. 

– Representantes do Governo Federal. 

– Representantes de cada um dos Setores Costeiros, no âmbito do Poder 

Público Municipal. 

– Representantes da sociedade civil organizada, com atuação na Zona 

Costeira estadual. 

– Representantes da iniciativa privada, com atuação na Zona Costeira 

estadual. 
 

As Coordenações Executivas Setoriais implantadas em cada um dos Setores 

Costeiros constituem-se em grupos executivos e de gerenciamento das ações de 

gestão dos Setores Costeiros e são integradas por: 

 

– Representantes do Poder público Estadual. 

– Representantes do Poder Público Federal. 

– Representantes do Poder Público Municipal. 

– Representantes da sociedade civil organizada, com atuação no Setor 

Costeiro. 

– Representantes da iniciativa privada. 

 

Dentro do PEGC, define-se como a Zona Costeira do Estado do Espírito 

Santo (ZCES) a faixa terrestre, compreendendo o espaço geográfico delimitado 

pelo conjunto dos territórios municipais costeiros, abrangendo 19 (dezenove) 

municípios que se defrontam diretamente com o mar, influem ou recebem 

influência marinha ou fluviomarinha; que não se confrontam com o mar, mas que 

se localizam na região metropolitana da Grande Vitória; que estejam localizados 
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próximo ao litoral, até 50 (cinquenta) quilômetros da linha de costa, mas que 

aloquem, em seu território, atividades ou infraestruturas de grande impacto 

ambiental sobre a Zona Costeira do Estado; na faixa marítima, pelo ambiente 

marinho, em sua profundidade e extensão, definido pela totalidade do Mar 

Territorial e a Plataforma Continental imersa, distando 12 (doze) milhas marítimas 

das Linhas de Base estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações 

Unidas. 

 
 

 Programa Nacional do Meio Ambiente II – PNMA II 
 

A implantação do Programa Nacional do Meio Ambiente II – PNMA II é fruto 

do acordo de empréstimo entre o Governo Brasileiro e o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. O objetivo é o aperfeiçoamento do 

processo de gestão ambiental no País, nos três níveis de governo, visando a 

resultados efetivos na melhoria da qualidade ambiental e, consequentemente, a 

uma maior qualidade de vida para a população brasileira. 

 

O objetivo geral do Programa é estimular a adoção de práticas sustentáveis 

entre os diversos setores cujas atividades impactam o meio ambiente e contribuir 

para o fortalecimento da infraestrutura organizacional e de regulamentação do 

poder público para o exercício da gestão ambiental no país, melhorando 

efetivamente a qualidade ambiental e gerando benefícios socioeconômicos. 

 

O Programa foi planejado para ser implementado, sob a Coordenação do 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, em três fases sucessivas ao longo de 10 

anos (2000 a 2009). 

 

O Programa financia os projetos de gestão integrada do meio ambiente, ou 

seja, ações de articulação interinstitucional, que envolvem inclusive a sociedade 

civil organizada, para a resolução de problemas ambientais que os afetam 

conjuntamente, ou para o uso sustentável de potencialidades ambientais. Entre 

seus objetivos específicos estão: 
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 Implementar projetos de gestão integrada, com caráter replicável, modelos 

de desenvolvimento sustentável. 
 

 Aprofundar processo de descentralização da gestão ambiental, 

fortalecendo Estados e Municípios. 
 

 Estimular a adoção de soluções inovadoras e a formação de parcerias 

entre o poder público e a sociedade civil para a gestão ambiental. 
 

 Desenvolver e implementar sistemas de monitoramento ambiental, 

voltados para a geração de informações que auxiliem a tomada de 

decisões. 
 

 Desenvolver ações para aumentar a eficácia do processo de 

licenciamento, integrando-o com os demais sistemas de gestão. 
 

 Fortalecer a capacidade de gestão ambiental integrada da Zona Costeira. 

 
 
 Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira - PROBIO 
 

O PROBIO visa assistir ao Governo Brasileiro junto ao Programa Nacional da 

Diversidade Biológica - PRONABIO, pela identificação de ações prioritárias, 

processos de degradação e oportunidades, estimulando o desenvolvimento de 

atividades que envolvam parcerias entre os setores público e privado, e 

disseminando informação sobre diversidade biológica. 

 

Este programa apresenta um componente costeiro e marinho, de modo a se 

constituir em um importante instrumento de auxílio ao Governo Federal na 

execução de atividades que beneficiem a conservação desses recursos. 

 

São responsabilidades do Ministério do Meio Ambiente – MMA quanto ao 

PROBIO: 
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 Gerenciamento e coordenação do Projeto. 
 

 Análise e integração dos resultados das avaliações da biodiversidade. 
 

 Oferta de apoio na preparação de uma estratégia nacional de 

biodiversidade. 
 

 Monitoramento e supervisão da avaliação dos subprojetos.  
 

 Disseminação dos resultados do PROBIO.  

 

Trata-se de um programa que tem influência sobre a área de estudo, uma vez 

que ela se caracteriza pela presença de importantes áreas de alimentação e 

reprodução de espécies ameaçadas. 

 
 

 Projeto TAMAR 
 

Controlando e fiscalizando as áreas de desova das tartarugas marinhas, com 

a ajuda e a conscientização da população e dos pescadores locais, o Projeto 

TAMAR (Projeto Tartaruga Marinha) está conseguindo reverter a ameaça de 

extinção das tartarugas marinhas. Após 15 anos de trabalho, o TAMAR já controla 

e protege mais de 1.000 km da costa brasileira e já salvou mais de 2 milhões de 

tartarugas. 

 

Segundo informações do site do TAMAR (http://www.tamar.org.br), o Projeto 

TAMAR - Programa Brasileiro de Conservação das Tartarugas Marinhas foi criado 

em 1980 pelo IBAMA e é executado pelo ICMBio, através do Centro Brasileiro de 

Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas (Centro TAMAR-ICMBio), órgão 

governamental; e pela Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisas das 

Tartarugas Marinhas (Fundação Pró-TAMAR), instituição não governamental, de 

utilidade pública federal. 

 

O TAMAR conta ainda com a participação de empresas e instituições 

nacionais e internacionais, além de organizações não governamentais. 
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A missão é proteger as tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, através 

da geração de alternativas econômicas sustentáveis. O TAMAR surgiu com o 

objetivo de proteger as tartarugas marinhas. Com o tempo, porém, percebeu-se 

que os trabalhos não poderiam ficar restritos às tartarugas, pois uma das chaves 

para o sucesso desta missão seria o apoio ao desenvolvimento das comunidades 

costeiras, de forma a oferecer alternativas econômicas que amenizassem a 

questão social, reduzindo assim a pressão humana sobre as tartarugas marinhas.  

 

As atividades são organizadas a partir de três linhas de ação: Conservação e 

Pesquisa Aplicada, Educação Ambiental e Desenvolvimento Local Sustentável, 

cuja principal ferramenta é a criatividade. Desde o início, tem sido necessário 

desenvolver técnicas pioneiras de conservação e desenvolvimento comunitário, 

adequadas às realidades de cada uma das regiões trabalhadas.  

 

Na Área de Influência deste empreendimento, duas bases do TAMAR 

ganham destaque: a Base e Reserva Biológica de Comboios, a Base de 

Povoação/Pontal do Ipiranga e a Base de Guriri.  

 

 

 Programas Relacionados Especificamente com a Atividade Pesqueira 
 

– Programa Nacional de Financiamento da Ampliação e Modernização da 

Frota Pesqueira Nacional - PROFROTA Pesqueira 

 

O PROFROTA Pesqueira é um programa do Governo Federal, sob a 

coordenação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca - SEAP. O programa 

destina-se à renovação e ao aparelhamento da frota pesqueira industrial, seja para 

a aquisição, construção, conversão, modernização, adaptação ou para equipagem 

de embarcações pesqueiras. Para tanto, a SEAP estabeleceu parceria com o 

Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia S.A. - BASA; e do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Além das instituições financeiras, 

os Ministérios do Meio Ambiente; da Defesa; da Integração Nacional; da Fazenda; 

dos Transportes e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão também 

são parceiros no PROFROTA.  
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Dentre os objetivos do PROFROTA estão: a redução da pressão de captura 

sobre estoques sobre-explotados; proporcionar a eficiência e sustentabilidade da 

frota pesqueira costeira e continental; promover o máximo aproveitamento das 

capturas; aumentar a produção pesqueira nacional; utilizar estoques pesqueiros 

na ZEE brasileira e em águas internacionais, consolidar a frota pesqueira 

oceânica nacional e melhorar a qualidade do pescado produzido no Brasil. 

 
– Programa Pescando Letras 

 
Os pescadores artesanais fazem parte de uma das categoria mais atingidas 

pelo drama do analfabetismo. Cerca de 79% dos trabalhadores é analfabeto ou 

tem baixa escolaridade. Pelo menos 48% dos mais de 100 mil trabalhadores que 

receberam o Seguro Defeso em 2004 é comprovadamente analfabeto (SEAP, 

2005a). 

 

Na I Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, em novembro de 2003, a 

alfabetização de pescadores profissionais e aquicultores familiares foi eleita entre 

as prioridades do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Aquicultura e da 

Pesca, o que levou à criação do Programa Pescando Letras, pela Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República (SEAP-PR). 

 

Desde 2003, por meio de cooperação com o Ministério da Educação, no 

âmbito do Programa Brasil Alfabetizado, a SEAP tem estabelecido parcerias com 

instituições e entidades ligadas ao setor pesqueiro e aquícola. Segundo 

informações do governo federal, até o ano de 2005 foram alfabetizados mais de 

34 mil pescadores profissionais e aquicultores familiares. 

 

– Programa Feira do Peixe 

 

Realizado pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP) em 

convênio com a Companhia Nacional de Abastecimento, este programa tem como 

principal objetivo aumentar a renda dos pescadores artesanais através da 

aproximação do pescador com o consumidor, eliminando a grande cadeia de 

intermediação que encarece o pescado. Na venda direta, sem intermediários, o 
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pescador consegue preços melhores para seu trabalho. Ao mesmo tempo, pode 

oferecer produto mais fresco e mais barato ao consumidor. O programa é dividido 

em cinco grandes programas regionais específicos para cada região brasileira. A 

principal ação do programa é distribuir um kit para venda do pescado. O Kit Feira 

do Peixe inclui tenda com estrutura desmontável, balcões para exposição e 

manuseio de pescado, caixa isotérmica e outros equipamentos. 

 

– Programas Estaduais 

 

O setor pesqueiro do estado do Espírito Santo, embora ainda necessite de 

programas específicos de forma a garantir um fomento adequado desta atividade, 

conta com o Programa de Maricultura, desenvolvido através de uma parceria 

entre a SEAMA, o SEBRAE e as Escolas de Pesca do Estado (Piúma e 

Conceição da Barra), que visa desenvolver alternativas de emprego e renda para 

as comunidades que vivem da atividade pesqueira. Na atual gestão estadual, o 

setor de pesca e aquicultura tem tido maior destaque ganhando, inclusive, um 

grupo de trabalho envolvendo empresas, centros de pesquisa, órgãos públicos e 

entidade civis, além de ONGs e representantes da comunidade pesqueira 

estadual, com apoio da Secretaria Estadual de Agricultura.  

 

Cita-se ainda a Escola de Pesca de Conceição da Barra, que atualmente se 

encontra desativada, embora possua estrutura adequada ao desenvolvimento de 

suas atividades, contando com prédio sede, entreposto e estaleiro. Atualmente a 

sede dessa escola está sendo utilizada pela Prefeitura como Secretaria de 

Educação, e apenas o estaleiro funciona com a atividade fim. A atual 

administração tem planos para reativar a escola e transformá-la em um centro de 

referência para assuntos de pesca no norte do estado. 

 
 
 Plano Estratégico Nacional de Área Protegidas – PNAP 

 

Em 2004, diante da adoção do Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas 

da Convenção de Diversidade Biológica, aprovado na COP-7 (Sétima Convenção 

das Partes) com o apoio do governo brasileiro, o Ministério do Meio Ambiente e 
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organizações da sociedade civil brasileira assinaram um protocolo de intenções 

objetivando construir e implementar uma política abrangente para as áreas 

protegidas no Brasil, com a principal meta de estabelecer sistemas 

representativos e efetivos de áreas protegidas. Foi então criado o Fórum Nacional 

de Áreas Protegidas, espaço de participação, colaboração e controle social sobre 

essa política. 

 

Em janeiro de 2005, foi criado o Grupo de Trabalho Ministerial para a 

elaboração do Plano Nacional de Áreas Protegidas composto por especialistas, 

gestores de unidades de conservação e lideranças de organizações da sociedade 

civil e de movimentos sociais. O Plano Nacional de Áreas Protegidas - PNAP foi 

reconhecido pelo Decreto 5.758, de 13/04/2006, e traduz a crescente busca por 

aliar a conservação da biodiversidade com as demandas socioeconômicas, 

demonstrando que para alcançar o almejado desenvolvimento sustentável é 

necessário estabelecer mecanismos de conservação (MMA/SBF, 2007). O Plano 

define princípios, diretrizes, objetivos e estratégias para o Brasil estabelecer um 

sistema abrangente de áreas protegidas, ecologicamente representativo e 

efetivamente manejado, integrando paisagens terrestres e marinhas mais amplas 

até 2015. 

 

Dentro da área de influência do empreendimento, ganha destaque a proposta 

de criação de algumas áreas protegidas no entorno da foz do rio Doce e de sua 

planície deltaica e na foz do rio Piraquê-açu. 

 
 
 Política de Educação Ambiental – PNEA 

 

O Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 regulamentou a lei que instituiu a 

Política Nacional de Educação Ambiental, a qual prevê que deverão ser criados, 

mantidos e implementados, sem prejuízo de outras ações, programas de 

educação ambiental integrados, entre outros aspectos, às atividades de 

conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento e 

revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, de gerenciamento de 

resíduos, de gerenciamento costeiro, de gestão de recursos hídricos, de 
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ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos 

ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental. 

 

O órgão gestor da PNEA é composto por uma Diretoria de Educação 

Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e uma Coordenação Geral de 

Educação Ambiental do Ministério da Educação. 

 

Recentemente (Abril de 2009), o Ministério do Meio Ambiente instituiu grupo 

de trabalho para elaborar um novo modelo de projetos de educação ambiental 

vinculados ao licenciamento. Segundo informação do MMA, os trabalhos da 

equipe começam imediatamente com a elaboração da minuta de instrução 

normativa que vai orientar as diretrizes e procedimentos administrativos nos 

processos de licenciamento. O grupo terá três meses para concluir os estudos, 

que serão submetidos ao ministro do Meio Ambiente. Representantes do 

Departamento de Educação Ambiental, Ibama, Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade fazem parte da equipe. 

 

Segundo a diretora do Departamento de Educação Ambiental do MMA, Lucia 

Anello, a iniciativa vai qualificar o processo de licenciamento federal no campo da 

educação ambiental, além de representar um importante avanço para a 

consolidação do desenvolvimento socioambiental. "Às vezes, a baixa qualidade 

dos projetos é o que emperra a liberação das licenças ambientais", disse a 

diretora (fonte: site www.ambientebrasil.com.br). 

 

Todo empreendimento de grande porte em nível federal requer para seu 

licenciamento um projeto de educação ambiental, envolvendo prioritariamente as 

comunidades atingidas diretamente pela implementação da obra. Isso afeta os 

setores de energia, na instalação de hidrelétricas e exploração de petróleo. 

 

A expectativa é de que as ações de educação ambiental sejam poderosos 

instrumentos de mitigação dos impactos ambientais sobre populações afetadas 

pelos empreendimentos. 
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II.4.3.5 – Caracterização da Atividade Pesqueira 

 
As informações levantadas no presente diagnóstico, permitiram a elaboração, 

de maneira sintetizada, da avaliação de impactos ambientais sobre a pesca, 

apresentando a real área de influência escalonada por comunidade e não por 

município. Este fato enriqueceu as análises e permitiu um melhor 

dimensionamento dos programas e medidas mitigadoras propostas. Portanto, na 

seção referente à Avaliação dos Impactos Ambientais (Conflito com a atividade 

pesqueira), são indicadas as comunidades impactadas pelo conflito de uso do 

espaço marinho, tanto para o exercício da pesca artesanal, considerando a 

proporção da área de pesca sobreposta pela área que será pesquisada, quanto 

as comunidades que exercem a pesca com barcos de maior porte, mas que 

também serão impactadas pela restrição à navegação. 

 

 

II.4.3.5.1 - Introdução 

 

A pesca é uma das atividades mais antigas realizadas pelo ser humano. 

Porém, somente com a invenção do motor e do casco de metal, obtidos após a 

revolução industrial, que as condições tornaram-se favoráveis para a expansão do 

setor, através da maior autonomia e eficiência nas capturas (PAES, 2002). 

 

Conforme caracterizado no trabalho A Interferência das Atividades Marítimas 

de Exploração de Petróleo e Gás na Pesca Artesanal: Exigências do 

Licenciamento Ambiental (IBAMA, 2008), a pesca artesanal consiste em uma das 

atividades econômicas mais tradicionais no Brasil. Sua importância decorre tanto 

da geração de trabalho e renda, como do fornecimento de proteína de qualidade e 

da manutenção de um patrimônio cultural inestimável. Entretanto, a pesca 

depende da integridade ambiental dos ecossistemas onde é praticada e, na zona 

costeira e marinha, compete com outras atividades econômicas que também se 

utilizam do espaço marítimo, entre ela a atividade de pesquisa sísmica marítima. 
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A partir da década de 50, a pesca obteve seu maior crescimento, devido ao 

desenvolvimento da indústria pesqueira especializada e do alto valor econômico 

de certas espécies, como camarões da família Penaeidae (LEITE JR. & 

PETRERE JR., 2006). 
 
Nas últimas décadas, a importância da pesca como atividade econômica e 

social aumentou consideravelmente, chegando a se destacar como principal 
atividade em algumas comunidades, regiões e até países. Em muitos casos, é a 
principal fonte proteica de alimentação (ISAAC et al., 2006). 

 
No Brasil, este crescimento se iniciou na década de 60, com a transição da 

atividade pesqueira, predominantemente artesanal, para uma atividade industrial, 
principalmente nos grandes centros urbanos. Um grande passo para essa 
industrialização foi o Decreto-Lei n˚ 221 de 28 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 
1967) que isentou empresas de pesca do imposto de renda, além de outros 
incentivos concedidos. 

 
Os desembarques atingiram mais de 700 mil toneladas anuais na década de 

80, mas caiu para cerca de 500 mil t na última década por consequência, entre 
outros fatores, da sobre-exploração (ISAAC et al., 2006). 

 
Em 2005, a produção total de pescado no Brasil foi estimada em um milhão e 

nove mil toneladas. Destes, 51,4 % são oriundos da pesca artesanal, 23,0% da 
pesca industrial e 25,5% da aqüicultura (IBAMA, 2007). Das 63.368 embarcações 
que compõem a frota litorânea, 99,3% atuam na pesca artesanal (Fundação 
PROZEE et al., 2006). Em 2006, foram cadastrados 391 mil pescadores em todo 
o Brasil (SEAP, 2006) 

 
A pesca artesanal pode, inclusive, ser uma alternativa sazonal ao praticante 

que se dedica durante parte do ano à agricultura (pescador/agricultor) ou a outras 
atividades econômicas (DIEGUES, 1995). Destaca-se como uma grande 
fornecedora de proteína de ótima qualidade para as populações locais, é 
multiespecífica (captura diversas espécies), utiliza grande variedade de aparelhos 
e, em geral, a maioria das embarcações não é motorizada. Geralmente, os meios 
de produção (petrechos de pesca) são confeccionados pelo grupo familiar ou em 
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bases comunitárias e o saber-fazer orienta as pescarias e a divisão das tarefas do 
grupo. O pescador artesanal exerce sua atividade de maneira individual, em pares 
ou em grupos de quatro a seis indivíduos e está sob o efeito de pressões 
econômicas que governam sua estratégia de pesca, selecionando os peixes de 
maior valor. Sua relação com o mercado é caracterizada pela presença de 
intermediários (BAYLEY & PETRERE, 1989; FISCHER et al., 1992). A relação de 
trabalho parte de um processo baseado na unidade familiar ou no grupo de 
vizinhança e tem como fundamento o fato de os pescadores ou parte deles serem 
proprietários do seu meio de produção (DIEGUES, 1983). 

 
Abaixo seguem alguns conceitos sobre os tipos de pescarias desenvolvidos 

no Brasil. Trata-se da pesca artesanal, pesca empresarial desenvolvida por 

armadores e da pesca industrial.  

 

 Pesca Artesanal 
 
Esta atividade contempla tanto as capturas com o objetivo comercial 

associado à obtenção de alimento para as famílias dos participantes, como o da 

pesca com o objetivo essencialmente comercial. Pode, inclusive, ser uma 

alternativa sazonal ao praticante, em que o pescador dedica parte do ano para 

outras atividades, como a agricultura, e exerce a pescaria em outras épocas 

(DIAS-NETO, 2002).  

 

Diegues (1983) afirma que a pesca artesanal ou de pequena escala parte de 

um processo de trabalho baseado na unidade familiar, ou no grupo de vizinhança. 

Tem como fundamento o fato de que os produtores são proprietários de seus 

meios de produção (redes, anzóis, etc.). A embarcação, predominantemente de 

pequeno porte não é, necessariamente, um meio de produção, mas de 

deslocamento, sendo que o pescador pode não ser o proprietário. Nestes casos, 

é comum um sistema de trabalho baseado na parceria, em que o pescador que 

não é dono da embarcação paga com parte de sua produção para o uso dela. 

Esta renda se assemelha ao valor da terra pago pelo agricultor meeiro. O 

proprietário da embarcação normalmente é também um pescador que participa, 

como os demais, de toda a faina de pesca. Porém, é também significativa a 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
232/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

interferência de intermediários, ou seja, proprietários de embarcações que não 

são pescadores, o que resulta numa perda significativa na renda dos pescadores 

tripulantes.  

 

 

 Pesca Desenvolvida por Armadores 

 

Neste tipo de pescaria, os proprietários das embarcações e dos petrechos de 

pesca, denominados de armadores, não participam de modo direto do processo 

produtivo, delegando esta função ao mestre da embarcação. Estas são de 

maiores porte e raio de ação que aquelas utilizadas pela pesca de pequena 

escala (artesanal) e exigem certa divisão de trabalho entre os tripulantes, como: 

mestre, cozinheiro, gelador, maquinista, pescador/marinheiro, etc. Além dos seus 

motores propulsores, dispõem ainda de certos equipamentos auxiliares à pesca, 

exigindo algum treinamento formal para determinadas funções. Entretanto, esses 

treinamentos não substituem o saber tradicional, sendo que, geralmente, o mestre 

é quem detém o maior conhecimento entre os pescadores a bordo. A mão-de-

obra, assim como na pesca de pequena escala, também é remunerada pelo 

sistema de partes, ainda que existam casos isolados de assalariamento 

complementar (DIEGUES, 1983). 

 

 

 Pesca Empresarial ou Industrial 
 
Na pesca industrial, segundo Diegues (1983), uma empresa é proprietária 

tanto das embarcações como dos petrechos de pesca, sendo organizada em 
diversos setores, participando dos processos de captura, beneficiamento e 
comercialização dos produtos. As embarcações dispõem de mecanização não só 
para deslocamento, mas também para o desenvolvimento das fainas de pesca 
como o lançamento e recolhimento das redes. Além de poderem contar, em 
alguns casos, com equipamentos que fazem o beneficiamento do pescado a 
bordo.  
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A mão-de-obra, embora recrutada, em sua maioria é composta por 
pescadores de pequena escala que recebem um treinamento específico para a 
operação da maquinaria, o que vem substituir de maneira mais profunda o saber 
adquirido pela tradição. É pratica comum o regime de salário mensal ou semanal, 
que é complementado pelo pagamento de partes que passam a ser calculadas 
sobre o valor global da produção (mensal ou semanal). 

 
Recentemente, o Ministério da Pesca decretou a LEI Nº 11.959, de 29 de 

Junho de 2009 que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável da Aquicultura e da Pesca e regula as atividades pesqueiras. Essa 
Lei classifica a natureza da pesca em:  

 
I – comercial: 
 
a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de 

forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção 
próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar 
embarcações de pequeno porte; 

b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver 
pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, 
utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade 
comercial; 

 
II – não comercial: 
 
a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade 

de pesquisa científica; 
b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com 

equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, tendo por 
finalidade o lazer ou o desporto; 

c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou 
escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação 
específica. 
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 A Pesca no Espírito Santo 
 
Com o objetivo de diagnosticar a situação da pesca no estado do Espírito 

Santo, vários estudos foram realizados desde a década de 80, destacando-se 
Espírito Santo (1984), Brasil (1988), e, mais recentemente, Espírito Santo (2005), 
Souza & Oliveira (2003), Monjardim (2004), Pizzeta (2004) e Martins & Doxsey 
(2006).  

 
Souza & Oliveira (2003) estabeleceram uma projeção da produção de 

pescado no Espírito Santo, que gira em torno de 13.000 toneladas por ano, 
movimentando cerca de R$ 130 milhões anualmente. Estimaram um total de 
1.666 embarcações. Já Martins & Doxsey (2006) encontraram uma produção 
anual em torno de 22.095 toneladas com estimativa de 6.733 pescadores 
trabalhando em 2.038 embarcações. O fato desse volume ter sido maior para o 
ano de 2006 não representa um processo real de variação, sendo que as 
estimativas citadas para 2006 consideraram a pesca artesanal, que foi excluída 
do somatório de Souza & Oliveira (2003). 

 

Para a pesca do camarão, há uma produção estimada de 401 toneladas por 

ano, desembarcados por cerca de 280 embarcações, sendo que 81% do 

desembarque é realizado pela frota artesanal (275 embarcações). Essa frota é 

composta por barcos motorizados pequenos (7 a 10 m), distribuídos por todo 

Estado, mas com maiores concentrações em Conceição da Barra, Barra do 

Riacho e na Grande Vitória (MARTINS & DOXSEY, 2006). Os maiores 

desembarques foram registrados por estes autores nas adjacências da foz de 

grandes rios, que no caso do Espírito Santo, destacam-se o Doce (município de 

Linhares) e o Cricaré (município de Conceição da Barra). 

 

Abaixo segue uma descrição dos tipos de pescarias exercidas no Norte do 

Espírito Santo, segundo Martins & Doxey (2006). 
 

– Pesca de peixes costeiros: É a pesca mais artesanal do Estado. 

Corresponde a maior frota 34%, sendo que 1/3 destes são barcos a remo 

que não levam gelo e fazem viagens de algumas horas no máximo a 

alguns quilômetros do local de origem. Realizam pescas costeiras com 
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redes de emalhe e linhas de mão, capturando principalmente peixes da 

família Sciaenidae incluindo várias espécies denominadas como pescada, 

pescadinha e corvina. Essa pescaria é exercida pelo segundo maior 

contingente de pescadores do Estado do Espírito Santo (21%) e 

representam 14% do volume desembarcado, ficando atrás da pescaria de 

alto mar de peixes pelágicos como o dourado e recifais como a cioba, 

vermelho, garoupa e badejo.  
 

– Pesca de camarão costeiro (arrastos com balão): Pesca direcionada a 

captura de camarões peneídeos, geralmente a poucas milhas da costa. 

São realizadas com barcos motorizados de pequeno tamanho (7 a 10 

metros) que levam dois a três pescadores. Utilizam uma rede de arrasto de 

portas denominada “balão”, que pode ser simples ou duplo (dois balões 

arrastando simultaneamente). Dentro do Espírito Santo representa apenas 

4% dos desembarques, mas representa 13% da frota e dos pescadores do 

Estado. Está distribuída por toda a área, sendo mais importante, 

entretanto, no setor norte (17% dos desembarques), onde se encontra a 

foz dos maiores rios que desembocam no Estado (Rio Doce e Rio Cricaré).  
 

– Pesca de lagosta: Pescaria realizada por frotas mistas principalmente no 
norte e sul do estado na plataforma interna recifal. Direciona-se a lagostas 
das espécies Panulirus argus e P. laevicauda.  No norte utiliza-se uma 
rede de emalhe de “caída” que se prende ao fundo e tem alto impacto 
sobre o ecossistema. No final de 2007 esta rede foi proibida, e os 
pescadores passaram por um turbulento processo de adaptação a pescaria 
de lagostas com covos, um tipo de armadilha que foi desenvolvida e sendo 
largamente utilizada no nordeste do Brasil.  

 
– Pesca de camarão industrial: Pequena frota de tangoneiros industriais 

sediada numa empresa de Vitória (ALVARENGA), que captura 100 

toneladas anuais na plataforma interna arenosa do norte do ES. Esse tipo 

de pescaria se adapta a pesca de linha em alto mar, voltada para peixes 

recifais e pelágicos, em épocas de escassez do camarão. Possui barcos 

com maior autonomia de mar, podendo deslocar-se para regiões mais 

distantes e/ou menos influenciadas pelas atividades portuárias ou de 

exploração de petróleo e gás. 
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A Tabela II.4.3.5.1-1 mostra a distribuição dos tipos de pescarias e as formas 
de organização das principais comunidades pesqueiras do norte do Espírito 
Santo. 

 
Tabela II.4.3.5.1-1: Distribuição das formas de organização e da produção de pesca por 

município e comunidade do estado do Espírito Santo – 2002. 
(MARTINS & DOXSEY, 2006). 

 

PEQUENA PRODUÇÃO 
MERCANTIL SIMPLES 

PRODUÇÃO CAPITALISTA DE 
PESCA 

 COMUNIDADE Pequena 
Produção 
familiar de 

Pescadores 

Produção dos 
pescadores 
artesanais 

Produção dos 
armadores de 

pesca e 
embarcados 

Produção de 
pequenas 

empresas de 
pesca 

Praia do Rebeiro 10% 60% 30% - 
Vila Velha 

Prainha - 20% 80% - 

Praia do Canto 55% 35% 10% - 
Vitória 

Praia de Suá 5% 15% 50% 30% 

Manguinhos 10% 90% - - 

Carapebus 40% 60% - - 

Jacaraípe 5% 70% 25% - 
Serra 

Nova Almeida 5% 30% 65% - 

Santa Cruz 25% 25% 45% 5% 

Barra do Sahy 10% 75% 15% - Aracruz 

Barra do Riacho 5% 35% 30% 30% 

Regência 15% 80% 5% - 

Povoação 30% 70% - - 

Barra Seca 15% 80% 5% - 
Linhares 

Campo Grande 80% 20% - - 

Barra Nova 20% 60% - 20% 

Guriri 20% 80% - - 

Meleira e Barreira 25% 75% - - 
São Mateus 

Gameleira e Nativo 20% 80% - - 

Conceição da 
Barra Sede 15% 45% 25% 15% Conceição 

da Barra 
Itaúnas 20% 80% - - 
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II.4.3.5.2 - Metodologia 

 

II.4.3.5.2.1 - Métodos de investigação 

 

A pesquisa foi subsidiada por uma combinação de recursos metodológicos 

qualitativos e quantitativos. O processo de pesquisa de campo foi fundamentado 

em uma das premissas do método qualitativo (VIEIRA et al., 2005) com cinco ou 

mais informantes de cada localidade, não sendo necessariamente restrito a esses 

locais. Refere-se a uma coleta de dados por meio de entrevistas com roteiros 

semiestruturados junto a alguns informantes chaves: pescadores indicados pelo 

próprio grupo composto durante as reuniões estruturadas. Uma vez apontados 

como representantes experientes de cada arte de pesca, eram conduzidos às 

entrevistas em profundidade, como também os stakeholders primários, 

reconhecidas lideranças da atividade pesqueira em cada uma das comunidades 

elencadas para o estudo (Presidentes de Colônias de Pesca, Associações de 

Pescadores, Cooperativas de Pesca). 

 

Os dados levantados durante as entrevistas e os depoimentos dos atores 

foram agrupados segundo temas, a fim de verificar a triangulação das evidências. 

As opiniões convergentes sobre cada tema foram utilizadas para o delineamento 

das informações, principalmente para elencar a força dos conflitos: questões 

pertinentes, causadoras dos principais problemas que por meio da percepção 

destes entrevistados que são entraves para o desenvolvimento da atividade 

pesqueira em cada uma das localidades.  

 

A justificativa para a utilização de tais métodos para a pesquisa de campo, 

que foi realizada nos meses de maio e junho de 2009, está na possibilidade de 

identificar e medir até que ponto algumas variáveis são determinantes ou 

secundárias para a verificação de uma determinada realidade por meio da análise 

do discurso. Outras fontes de dados foram utilizadas, como: observação direta de 

atores e instituições; o exame de artefatos físicos e análise de documentos 

pretéritos. Os dados coletados através dessas fontes precisaram então convergir 

em um formato de triângulo, o que promove a validação dos resultados.  
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O formato de triângulo refere-se ao desenvolvimento de linhas convergentes 

de investigação, cujas evidências provenientes de duas ou mais fontes primárias 

e secundárias devem unificar relações no mesmo conjunto de fatos ou 

descobertas (YIN, 2005). Contudo, a partir do esboço dos métodos então 

empregados, a realização da pesquisa resultou na coleta de dados e 

interpretação pela perspectiva dos atores e pelo contexto dos acontecimentos. 

 

As reuniões também tiveram por objetivo a elaboração de mapas de área de 

uso gerados de forma participativa em cada um dos encontros, que indicavam o 

contorno limite da atuação das frotas de pesca e as áreas de atuação das 

diferentes artes de pesca predominantes de cada comunidade.  

 

Todas essas informações foram tratadas conforme abaixo e consolidadas em 

um relatório técnico apresentado à Petrobras, onde constam todos os dados 

brutos dessa pesquisa de campo (TEIXEIRA et al., 2009). 

 
 

 Metodologia de confecção dos mapas. 
 

Para a definição das áreas de pesca foram apresentados, em reunião, aos 

pescadores de cada comunidade, mapas representativos da região em questão 

contendo as isóbatas, cotas batimétricas e referências na costa (localização de 

comunidades litorâneas) em três escalas: pequena escala (1:500.000); média 

escala (1:1.000.000) e grande escala (1:3.000.000). Em conjunto, os pescadores 

discutiam e acordavam sobre as distâncias normalmente percorridas, o tempo de 

viagem até os pesqueiros usualmente utilizados, as profundidades 

frequentemente pescadas e os rumos de navegação. Dependendo da 

comunidade, foi feita uma divisão da frota que facilitava a divisão das áreas de 

pesca. Com isso algumas divisões das frotas foram diferentes de outras, 

considerando que cada comunidade tem sua particularidade. As áreas definidas 

pelos grupos foram representadas sobre o mapa e depois transferidas e tratadas 

pelo programa ArcGis/ESRI®. 
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 Metodologia da confecção do ranking dos problemas 
 
Na análise dos dados, os conflitos foram individualizados e apresentados 

para cada comunidade. Em seguida foram feitas freqüências simples e relativas 

para cada magnitude de problema e uma ponderação atribuindo pesos maiores 

para problemas de maior magnitude e pesos menores para problemas menos 

importantes. O produto entre o peso dado à importância do problema e o número 

de vezes (frequência) em que foi citado em cada comunidade foi utilizado para 

construir um ranking dos conflitos para cada comunidade e outro para toda a área 

de influência do empreendimento. Os resultados foram apresentados em forma de 

citações ao final do diagnóstico de cada comunidade, no item específico 

denominado “Principais problemas da comunidade”, e na parte de análise dos 

impactos (item II.5) em forma de tabelas sistematizadas. 

 
 
 Metodologia da elaboração da estimativa de produção 

 

A melhor forma de estimar a produção de dada comunidade é realizar um 

monitoramento de desembarque pesqueiro sistemático, por período igual ou 

superior a um ano. Como não há dados disponíveis para todas as comunidades, a 

estimativa de produção foi feita a partir das informações fornecidas pelos 

pescadores no campo como: o número total de barcos (N), o número médio de 

viagens realizadas pelos barcos por ano (V) (descontando-se o tempo em que o 

barco não está pescando, seja pelo mau tempo, infra estrurura ou defeso) e a 

média de captura de cada embarcação em cada viagem (C) (MARTINS & 

DOXSEY, 2006). Com o produto desses três fatores (P=NxVxC) e somando-se a 

produtividade de cada tipo de frota conseguiu-se um valor estimado de captura 

anual em cada comunidade. 

 

Como a autonomia de cada tipo de embarcação (barco com casaria, barco 

sem casaria, barco boca aberta e baiteira) em cada comunidade é bastante 

variável, ou seja, um barco com casaria pode trabalhar durante 1 dia ou até 20 

dias, por exemplo, chegou-se a conclusão que uma média ponderada entre essas 

diferentes autonomias para cada tipo de barco será de mais fácil compreensão e 
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utilização no cálculo da estimativa. O mesmo ocorre para a quantidade 

desembarcada em cada viagem, podendo variar desde poucos quilogramas até 

centenas de quilogramas desembarcados pela mesma embarcação. Para tal, foi 

realizada a mesma ponderação acima descrita, sempre levando em conta os 

valores médios declarados pelos grupos entrevistados durante as reuniões. 

 

 

II.4.3.5.2.2 - Dados Pretéritos  

 

Os dados pretéritos utilizados para as análises deste documento foram 

obtidos de diversas fontes. São elas: 

 

 Macrodiagnóstico da Pesca Marítima do Estado do Espírito Santo – 

MACROPESCA-ES. (Espírito Santo, 2005): Documento que apresenta um 

mapa de distribuição espacial de todas as comunidades pesqueiras do 

Espírito Santo, com o cadastro das instituições de pesca (associações, 

colônias e cooperativas) e estimativas do número de pescadores de cada 

localidade, número de embarcações e principais produtos pescados e 

produção pesqueira. A metodologia para o alcance desses resultados 

compreendeu a confecção e o preenchimento de um banco de dados 

georreferenciado com as informações obtidas dos cadastros das 

instituições pesqueiras de cada município, além dos órgãos 

governamentais como as Prefeituras, a Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento e Pesca do Estado (SEAG) e o Incaper. 
 
 Diagnóstico da pesca no litoral do estado do Espírito Santo. (MARTINS & 

DOXEY, 2006): Publicação socioeconômica e ambiental sobre a atividade 

pesqueira do Espírito Santo, com enfoque nos tipos de pescarias 

realizados. A equipe de coleta de informações para este estudo visitou os 

principais locais de desembarque do estado e empregou uma metodologia 

de estudo de campo para coletar e registrar informações sobre as 

comunidades pesqueiras baseada em técnicas de observação participativa 

e entrevistas semiestruturadas. 
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 Mapeamento e Identificação e Possíveis Conflitos entre Pescadores e a 

Atividade Portuária na Grande Vitória, segundo Teixeira, (2008a): Para a 

realização deste trabalho, uma equipe de campo buscou entrevistar um 

universo amostral de 30% da população de pescadores de cada 

comunidade pesqueira presente nos municípios de Vitória, Vila Velha e 

Serra. O número total de pescadores existente nessas comunidades foi 

obtido do estudo MACROPESCA-ES. O formulário aplicado durante as 

entrevistas objetivou atender as questões dos conflitos entre as 

embarcações pesqueiras e os navios que utilizam os portos da Grande 

Vitória. As áreas de pesca dessas comunidades foram mapeadas através 

de questões específicas do formulário, como os limites de atuação norte e 

sul, além da profundidade máxima que os pescadores alcançam. 
 
 Monitoramento do desembarque pesqueiro na área de influência do 

gasoduto do campo de golfinho no norte do Espírito Santo (TEIXEIRA, 
2006): Este trabalho reúne informações sobre a atividade pesqueira 
exercida de Barra Nova (São Mateus) a Santa Cruz (Aracruz) devido à 
abrangência e à aproximação com a realidade dos pescadores. Isso foi 
possível pelo contato e registro diário de informações através de coletores 
de campo da própria comunidade. As informações sobre a produção 
pesqueira estão criteriosamente documentadas por período de 
monitoramento para cada recurso e arte de pesca explorada. Uma análise 
das condições meteorológicas como a intensidade e direção dos ventos foi 
realizada e comparada com os rendimentos das pescarias. 

 
 Monitoramento do desembarque pesqueiro na área de influência do 

gasoduto do campo de golfinho no norte do Espírito Santo (TEIXEIRA, 
2007a): Este trabalho foi realizado com a mesma metodologia citada no 
item anterior, com diversas adaptações, e os resultados dos rendimentos 
pesqueiros foram apresentados por fases da lua. Infelizmente houve um 
intervalo entre este estudo e o anterior, o que não permitiu a coleta em um 
ano ininterrupto. 

 
 Levantamento e sistematização de informações para a criação da Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável da Foz do Rio Doce – ES (TEIXEIRA, 
2007b): Através da demanda das comunidades de Povoação e Regência 
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(Linhares) para criação de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) na foz do Rio Doce, o ICMbio possibilitou a realização deste estudo, 
com recursos da UNESCO, que abrangeu as comunidades de Degredo, 
Povoação, Regência e Barra do Riacho, utilizando a metodologia de 
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), com as técnicas de Mapas 
Mentais e PPPs (Problemas, Potenciais e Propostas), as duas adaptadas 
para atender as demandas de conservação da região. As oficinas de DRP 
foram realizadas em cada comunidade e validadas num segundo momento 
pós-processamento das informações. Os resultados foram mapas das 
áreas de pesca por arte para cada comunidade e propostas para os 
problemas das comunidades baseadas nos potenciais levantados. Essas 
informações possuem a validade de todos os presentes nas oficinas e nas 
reuniões de validação, contando com uma representatividade bem 
considerável, não somente das lideranças comunitárias, mas de todos os 
pescadores, o que se tornou o diferencial deste trabalho. 

 
 Diagnóstico da atividade pesqueira nas comunidades no entorno da área 

proposta para a unidade de conservação marinha de Santa Cruz 
(TEIXEIRA, 2005): Entrevistas semiestruturadas a partir de um formulário 
codificado de acordo com um banco de dados do pacote estatístico SPSS, 
realizadas nas comunidades de Povoação, Regência, Barra do Sahy, Barra 
do Riacho, Santa Cruz e Nova Almeida. As entrevistas aconteceram em 
campanhas intensivas de campo com alunos do curso de Oceanografia da 
Universidade Federal do Espírito Santo que fazem parte da empresa júnior 
de oceanografia ECOCEANO. O formulário e o banco de dados foram 
confeccionados objetivando o mapeamento dos pesqueiros e o tipo de 
pescaria realizado por cada pescador. Todos os pontos foram plotados 
num sistema de informações geográficas, a partir do processamento das 
informações como referência e distância da costa, rumo, tempo de 
chegada ao pesqueiro, velocidade do barco e profundidade do local. 

 
 Pescarias multiespecíficas na região da foz do rio Doce, ES, Brasil: 

Características, problemas e opções para um futuro sustentável 
(PINHEIRO & JOYEUX, 2007): Publicação que partiu de informações e 
registros obtidos através do acompanhamento local da realidade dos 
pescadores das comunidades de Povoação e Regência. Um descritivo dos 
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sistemas das pescarias artesanais realizadas nessas comunidades foi 
relatado no documento com muita riqueza de detalhes. 

 
 A Pesca de Camarão em Conceição da Barra, ES, como um estudo 

multidisciplinar do colapso de um sistema Pesqueiro (RABELO, 2006): 
Monografia de graduação apresentada como requisito para obtenção do 
grau de oceanógrafo pela Universidade Federal do Espírito Santo. A 
metodologia utilizada foi a de triangulação de informações obtida de 
informantes locais (peças chaves) de diversas origens, principalmente o 
setor público, lideranças locais e pescadores antigos. O cruzamento das 
informações permitiu uma caracterização bastante coerente da realizada 
do município de Conceição da Barra. 

 
 

II.4.3.5.2.3 - Área de Estudo  

 

Como resultado da avaliação dos dados pretéritos e das observações de 

campo, verificou-se que as áreas de abrangência da pesquisa sísmica são 

exploradas por uma frota artesanal permanente, que utiliza a região com uma 

frequência diária ou semanal, e outra frota industrial flutuante e variável, que 

utiliza a região com frequência anual (sazonal). Esta última frota é referente às 

embarcações provenientes de outros municípios do Espírito Santo e de todos os 

estados costeiros do sul e sudeste do Brasil, além da Bahia, no nordeste. 

 

A utilização esporádica da região pelas traineiras de Itajaí (SC), Santos (SP), 

Campos (RJ) e Alcobaça (BA), além das embarcações industriais de outros locais 

do Espírito Santo, sempre foram motivos de conflitos com os pescadores 

artesanais das comunidades de Jacaraípe e Nova Almeida (no município da 

Serra), Barra do Riacho, Santa Cruz e Barra do Sahy (município de Aracruz), 

Regência, Povoação, Pontal do Ipiranga e Barra Seca (em Linhares), Barra Nova 

e Guriri (em São Mateus), e sede de Conceição da Barra. Os pescadores dessas 

comunidades, segundo as informações coletadas neste estudo, relataram que 

durante o ano de 2008, por exemplo, foram avistadas pouquíssimas 

“embarcações de fora” em suas áreas de pesca, sendo que no ano de 2007 foi 
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exatamente o contrário, essas embarcações se aproximavam ilegalmente da 

costa realizando cercos e arrastos de parelhas, desrespeitando não somente a 

legislação, mas intimidando os pescadores locais pelo rádio comunicador e 

provocando transtornos e perdas de materiais de pesca. 

 

Para se diagnosticar a influência das atividades de pesquisa sísmica sobre as 

comunidades pesqueiras, foram levantadas informações relacionadas a todos os 

municípios litorâneos do norte do Espírito Santo, partindo da premissa de que 

nessas cidades existem comunidades que exercem a pesca artesanal de forma 

expressiva e que estas possuem alto potencial de serem impactadas diretamente 

pelo conflito de uso do espaço físico ou terem, de alguma forma, a atividade 

pesqueira influenciada. Portanto, apesar de estarem apontadas neste diagnóstico 

as informações referentes às comunidades presentes nos municípios de Vila 

Velha, Vitória, Serra, Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra, não 

significa que a área de influência da atividade pesqueira representa todo este 

território, sendo que os impactos foram quantificados por comunidade de 

pescadores e descritos de forma proporcional ao grau de interferência em cada 

uma delas. Para exemplificar o efeito desta estratégia amostral, foi possível 

diferenciar as comunidades por cada tipo de pescaria praticada e pelo tipo de 

interferência, analisando-se separadamente as comunidades que sofrerão 

impacto na pesca artesanal por conflito de uso do espaço físico para fins de 

exercício das pescarias ou para a navegação (mais relacionada à pesca não-

artesanal com barcos de maior porte). 

 

Dessa forma, foram definidas como Área de Influência da atividade as 

localidades listadas na Tabela II.4.3.5.2.3-1. A área de abrangência das 

atividades pesqueiras das comunidades definidas está representada na Figura 

II.4.3.5.2.3 -1. 
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Tabela II.4.3.5.2.3 -1 - Comunidades da área de influência. 
 

Praia do Ribeiro 
Vila Velha 

Prainha 

Praia do Canto 
Vitória 

Enseada do Suá 

Bicanga 

Carapebus 

Manguinhos 

Jacaraípe 

Serra 

Nova Almeida 

Fundão Praia Grande 

Santa Cruz 

Barra do Sahy Aracruz 

Barra do Riacho 

Regência 

Povoação Linhares 

Pontal do Ipiranga/Barra seca 

Barra Nova 
São Mateus 

Guriri 

Conceição da Barra Conceição da Barra 
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Figura II.4.3.5.2.3-1 - Comunidades pesqueiras artesanais influenciadas pelo 
empreendimento. 
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II.4.3.5.3 - RESULTADOS 
 

 CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA 
 

As transformações sofridas nos modelos de desenvolvimento econômico no 

Estado do Espírito Santo e Brasil nas últimas décadas, como o incentivo à 

expansão de indústrias e portos, turismo – atividade da pesca amadora – e 

incentivo ao consumo e captura de pescados, aumentando a pressão sobre os 

recursos pesqueiros, influenciaram nos resultados alcançados no presente 

estudo. 

 

O processo metodológico definido evidenciou as questões mais presentes no 

cotidiano dessas populações costeiras. Tais dilemas que, em alguns momentos, 

não fazem relação direta com a pesquisa sísmica, foram constatados e integrados 

com transtorno e revolta pelos atores envolvidos nos trabalhos, dificultando o foco 

das reuniões. Porém, compreender estas ocorrências é tão importante quanto se 

preocupar com posições que atingem a auto-estima dos pescadores artesanais e 

os induzem a atitudes defensivas, sendo imprescindível adequar os modelos e 

mecanismos participativos junto aos grupos locais. 

 

Cabe ressaltar alguns aspectos referentes à mobilização dos grupos locais: 

Algumas lideranças – Presidentes de Colônias e Presidentes de associações de 

pescadores – como representantes institucionais da categoria foram os primeiros 

contatos para a efetivação da pesquisa e demonstraram resistência no 

fornecimento de dados e na colaboração para a formação de grupos 

representativos da atividade pesqueira na comunidade. Devido ao recente término 

da última campanha de pesquisa sísmica realizada na costa do Espírito  Santo e 

encerrada em março de 2009, e aos conflitos advindos da mesma, como uma 

ação civil pública impetrada pela federação de pescadores questionando o EIA da 

referida campanha, as lideranças sentem-se temerosas em conceder informações 

para outra possível atividade de sísmica, já que reivindicam serem ouvidos para 

projetos e temáticas que envolvam as problemáticas pesqueiras. Reclamam ainda 

que os projetos propostos, referentes às antigas questões colocadas, como 
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compensação, não estão oferecendo respostas às comunidades e cada novo 

empreendimento acumula problemas e prejuízos.  

 

Em algumas localidades o levantamento de dados foi exaustivo e teve-se que 

utilizar de diferentes argumentos de persuasão já que cada novo licenciamento 

exige a atualização de dados e são realizadas repetitivas campanhas de 

diagnósticos com os mesmo atores. Um demasiado número de reuniões, 

questionários, oficinas de Diagnósticos Rápidos Participativos e pesquisas são 

impostos aos pescadores sem gerar resultado prático para a atividade.  

 

 

 Município de Conceição da Barra 
 

CONCEIÇÃO DA BARRA (COLÔNIA Z-1) 
 

– Instituições e contatos 
 

A principal instituição pesqueira do município é a Colônia de Pescadores de 

Conceição da Barra – Z-1, situada na Rua Capitão Antero Faria, 401, Centro, 

Conceição da Barra – ES, e tendo como atual presidente o Sr. Joseli de Sousa 

Santos - "LELO". Os telefones de contato são (27) 3762-1877 ou (27) 9891-2184. 

 

Associação de Camaroneiros de Conceição da Barra é recente e com novo 

corpo diretor. O atual presidente é Adenildo Machado (Cigão), telefone: (27) 9119-

1166. 
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– Informações gerais 
 
Com a escassez da madeira durante a década de 1950, a pesca surgiu como 

fonte de subsistência e, a partir daí, se iniciou o processo de comercialização do 
pescado, principalmente o camarão. Nessa mesma época ocorreu a abertura do 
primeiro poço de petróleo do estado pela Petrobras, fato realizado no ano de 
1959. Para a pesca o auge da produção e comercialização ocorreu no final da 
década de 70 e início dos anos 80. O setor pesqueiro recebeu incentivos 
governamentais para que a pesca do camarão-sete-barbas fosse desenvolvida e 
diversas empresas de capital externo se instalaram no município para promover a 
expansão do setor pesqueiro na região. Durante a década de 80 ocorreu o 
colapso desta atividade, e o complexo pesqueiro, conseqüentemente, cedeu 
espaço para outros tipos de indústrias como o plantio de cana de açúcar e 
eucalipto (RABELO, 2006). 

 
O tipo de pescaria realizado em Conceição da Barra é artesanal ou 

desenvolvida por armadores. A pescaria principal é a de arrasto com balões, mas 
alguns pescadores também utilizam redes e espinheis, neste ultimo caso, 
alcançando maiores distâncias da costa. 

 
– Número de pescadores 
 
Atualmente o número de pescadores inscritos na colônia Z-1 é de 2.600 ao 

todo, incluindo pescadores continentais, de Pedro canário, Ecoporanga, Boa 
Esperança, Nova Venécia, São Mateus e Colatina. A estimativa de pescadores 
ativos gira em torno de 300, destes, aproximadamente 250 trabalham 
exclusivamente com camarão e 60 trabalham em Itaúnas. 

 
– Perfil das embarcações 
 
A predominância da frota no município é camaroneira, ou seja, embarcações 

de arrasto de camarão, com 8 a 12 metros de comprimento. Segundo 
informações da Colônia, existem também embarcações que trabalham com as 
artes de rede e espinhéis de fundo e superfície. 
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– Número de embarcações 
 

Existem 108 embarcações motorizadas no município, sendo que diversas 

embarcações de outras localidades do ES e de outros estados também 

desembarcam no porto de Conceição da Barra. Dessas, 91 pescam camarão, 15 

pescam com rede e 02 com espinhel. Algumas embarcações de Conceição da 

Barra estão atuando na área de pesca de Pontal do Ipiranga, mas desembarcam 

em Conceição da Barra. Aproximadamente 50 baiteiras trabalham no município e 

cerca de 30 embarcações atuam em Itaúnas, ficando atracados no Rio Itaúnas. 

 
– Artes de pesca (petrechos) 

 
O petrecho mais utilizado neste município é a rede de arrasto de fundo 

(balão), podendo ser até dois por embarcação (duplo ou simples), equipado com 

duas portas de madeira para cada rede. Outras artes também são utilizadas, 

como redes de espera, caída, linha-de-mão e espinhéis de superfície e fundo. 

 

– Conservação do pescado a bordo 
 

A conservação do pescado a bordo das embarcações é realizada através de 

caixas de isopor ou na urna da embarcação, sendo o gelo utilizado nos dois casos 

quando o barco fica mais de um dia no mar. Quando a viagem dura menos de um 

dia não se leva gelo normalmente. 

 

– Espécies capturadas 
 

As espécies mais capturadas são o camarão-sete-barbas, o camarão- branco 

e o rosa, alvos da pescaria com balão. A Tabela II.4.3.5.3-1 apresenta o resumo 

das pescarias e recursos pesqueiros de Conceição da Barra de acordo com 

levantamento de campo realizado em junho de 2009. 
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Tabela II.4.3.5.3-1 - Pescarias e recursos pesqueiros de Conceição da Barra.  
 

ARTES DE PESCA ISCA ESPÉCIES 

Rede de arrasto  - Camarão sete-barbas, rosa e 
branco; 

Espinhel e linha-de-mão Camarão; Polvo 

Corvina, catuá, peroá, badejo, 
garoupa, roncador, pargo, cação, 
pescadinha, sarda, beijupirá, 
bagres, bonito, dourado, arraia, 
robalo, tainha e carapeba 

 
 

– Períodos de pesca 
 
Os pescadores respeitam os períodos de defeso das espécies alvo, 

especificamente o camarão. Além deste período, só param de pescar durante a 
festa de Nossa Senhora dos Navegantes e em situações de ressacas e ventos 
fortes. 

 
– Comercialização do pescado 
 
A comercialização é realizada para bares, restaurantes e atravessadores da 

região. Os atravessadores são provenientes principalmente de São Mateus e da 
Grande Vitória, mas também existem atravessadores que levam o pescado para o 
noroeste do ES, sul da Bahia e norte do Rio de Janeiro. 

 
Existem peixarias particulares (pequenas e microempresas) e bancas no 

mercado público de pescados. A emissão de notas de produtor rural é muito rara 
entre os pescadores e no comércio de peixes em geral. Não existe emissão de 
notas fiscais ou recibos por parte dos atravessadores ou das peixarias. 

 

– Renda média e estimativa de produção 
 
O rendimento financeiro médio em meses bons gira em torno de 2 salários 

mínimos, e nos meses ruins gira em torno de 1/2 salário mínimo. 
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A Tabela II.4.3.5.3-2 demonstra a estimativa de produção por tipo de 
embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 
2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-2 - Estimativa de captura por tipo de frota em Conceição da Barra, de 

acordo com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

MOTOR BAITEIRAS 

Número de barcos 108 50 

kg de pescado/viagem 280 3 

Número de viagens/ano 52 200 

kg de pescado/ano 1.572.480 30.000 
TOTAL ANUAL: 1.602 toneladas. 

 
 

– Atividades desenvolvidas por mulheres 
 
As mulheres das comunidades de Conceição da Barra desenvolvem 

atividades diversas, participando de projetos sociais, artesanato, mariscagem, 
cata de caranguejo e sempre ajudam os maridos pescadores com a renda obtida 
na pesca, limpeza, comercialização e armazenagem do pescado. 

 
– Principais problemas da comunidade 
 

Os principais problemas da comunidade, segundo as informações da Colônia, 

são: as operações sísmicas, com a intensificação do tráfego, das manobras e das 

evoluções cada vez mais próximos à costa, interferindo diretamente na pesca; e 

os navios/barcaças da Aracruz Celulose, que interferem nas áreas de arrasto e 

instalações de redes e espinhéis. Estas barcaças normalmente passam nas áreas 

de pesca no período noturno. Já as traineiras do sul do Brasil, historicamente 

conflitantes, não têm mais incomodado há pelo menos 12 meses. 

 

A Tabela II.4.3.5.3-3 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 
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Tabela II.4.3.5.3-3 - Ranking dos conflitos em Conceição da Barra em maio de 2009. 
 

1º Pesquisas que não têm resultado para o pescador 

2º Impacto ambiental da Petrobras desde a déc. 60 com a 
geofísica e atualmente com a sísmica 

Força do conflito 

3º Abuso de autoridade do Ibama 

 

 

– Áreas de pesca 
 
Os barcos camaroneiros de Conceição da Barra atuam desde Itaúnas até 

Barra do Riacho, até profundidades de 20m ao largo de Itaúnas. Entre Conceição 
da Barra e Pontal do Ipiranga esses barcos trabalham até os 22-25m, e entre 
Pontal do Ipiranga e Barra do Riacho em profundidades de até 52m. Já a pescaria 
de espinhéis e rede, que atuam na mesma área, pescam entre Itaúnas e Barra do 
Riacho, até uma distância de 100 milhas náuticas da costa (Figura II.4.3.5.3-1). 
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Figura II.4.3.5.3-1 - Áreas de pesca das frotas da comunidade de Conceição da Barra-

ES. 
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 Município de São Mateus 
 

COLÔNIA Z-13 – SÃO MATEUS 
 

− Instituições e contatos  
 

A principal instituição pesqueira do município é a Colônia de Pescadores Z-

13, situada na Rua Dr. Moscoso, 302, Centro - CEP 29.930-970, tendo como 

presidente a Sra. Maria da Glória de Araújo Santos – Glorinha.  Os telefones para 

contato são: (27) 3763-1187 e (27) 9838-8942. 

 

– Informações gerais 

 

As comunidades pesqueiras de São Mateus são: Sede; Guriri; Meleira; 

Barreira; Cairu; Nativo; Barra Nova; Gameleira; Pedra D'Água; e Campo Grande. 

Este estudo avaliou apenas as comunidades que têm suas atividades 

direcionadas ao mar principalmente de Barra Nova, que possui uma grande frota 

de embarcações camaroneiras que arrastam nessa região e em Guriri, onde a 

pescaria é artesanal. 

 

 
 
Figura II.4.3.5.3-2 - Reunião realizada em Guriri, São 

Mateus/ES. 
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GURIRI 
 
− Instituições e contatos  
 
ASPEG - Associação de Pescadores de Guriri. Presidente Maria da Penha 

Costa, telefone: (27) 3761 3071 / (27) 9974 4844. 
 

– Número de pescadores 
 
O número de pescadores registrados na colônia Z-13 é 800, mas muitos que 

atuam e residem em São Mateus ainda estão registrados na colônia de 
Conceição da Barra – Z-1. Estima-se que o número de pescadores ativos no 
município gira em torno de 520. Em Guriri foram citados no levantamento de 
campo 120 pescadores ativos. 

 

– Perfil das embarcações 

 
São embarcações tipo boca-aberta e baiteiras a remo (Figura II.4.3.5.3-3). 
 

 
 
Figura II.4.3.5.3-3 - Baiteiras a remo de Guriri, São 

Mateus-ES. 
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– Número de embarcações 
 

O número de embarcações gira em torno de 25 baiteiras a remo, 35 barcos 

motorizados tipo boca-aberta.  

 

– Artes de pesca (petrechos) 
 

No mar, as artes praticadas são: redes de espera de superfície e fundo; 

espinhéis de fundo e superfície; e os balões para arrasto. 

 

– Conservação do pescado a bordo 
 

A conservação do pescado a bordo das embarcações é realizada através de 

caixas de isopor com gelo, mas em pescaria de um dia não é utilizado gelo para a 

conservação do pescado. 

 

– Espécies capturadas 
 

Quanto às espécies capturadas, predomina o camarão nas áreas de mar, 

mas pescam também com frequência a pescada, pescadinha, baiacu, roncador e 

os peixes de rio - Curimatã, Bagres, Robalo, tainha, manjuba entre outros (Tabela 

II.4.3.5.3-4). 

 
Tabela II.4.3.5.3-4 - Pescarias e recursos pesqueiros.  
  
ARTES DE PESCA ISCA ESPÉCIES 

Rede de emalhe; Rede de batida;  - Manjuba; corvina; roncador; 
robalo, pescada, pescadinha 

Linha de mão; Manjuba; camarão Baiacu, roncador, peroá; 

 
 

– Períodos de pesca 
 

Os períodos da pesca na região variam sazonalmente, sendo: a) verão: 

pescadinha, sarda, peroá, baiacu, roncador, cação; outono: baiacú, sarda, 

calafate, bagre amarelo; inverno: caçari, cioba, vermelho; b) primavera: 
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pescadinha, pescada e sarda. O camarão é pescado o ano todo, com exceção 

das épocas do defeso. A lei para a piracema, que incide sobre a pesca nos rios 

da região, e as ressacas (ventos de sul fortes) também obrigam os pescadores a 

cessar suas atividades momentaneamente. 
 
– Comercialização do pescado 
 
A comercialização dos produtos pescados é realizada em peixarias, bares, 

restaurantes e hotéis/pousadas. Os atravessadores da região atuam com 

frequência no comércio do pescado, principalmente o camarão. Não existe 

nenhuma empresa de pesca na região. Os entrepostos de pesca são as peixarias 

e bancas de peixe em Guriri, o mercado público de São Mateus, e a fábrica de 

gelo no Mariricu. Também vendem o pescado nas residências de veranistas. Não 

existe emissão de notas fiscais ou recibos. 
 
– Renda média e estimativa de produção 
 
A renda dos pescadores alcança um pouco mais de 2 salários mínimos nos 

meses bons e somente um salário nos meses ruins para a atividade. A renda 

auferida com as pescarias em meses bons gira entre R$300,00 e R$1.000,00, 

sendo que em meses ruins, gira em torno de R$50,00 a R$500,00 (Censo, 2006). 
 
A Tabela II.4.3.5.3-5 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 
2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-5 - Estimativa de captura por tipo de frota em Guriri, de acordo com 

levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

MOTOR BAITEIRAS 

Número de barcos 35 25 

kg de pescado/viagem 55 55 

Número de viagens/ano 200 200 

kg de pescado/ano 385.000 275.000 
TOTAL ANUAL: 660 toneladas. 
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– Atividades desenvolvidas por mulheres 

 

As mulheres dos pescadores exercem ativamente a pescaria de rio. Além de 

atuarem também no beneficiamento do pescado e no controle dos rendimentos da 

família. Também participam de projetos sociais desenvolvidos em parceria com a 

prefeitura e o Incaper, além de trabalharem bastante na cata de caranguejos. 

 

– Principais problemas da comunidade 

 

O principal conflito na atividade da região, segundo informações da colônia, é 

o tráfego e as operações das embarcações de pesquisa sísmica nas áreas de 

pesca, afugentando cardumes comerciais e prejudicando significativamente o 

pescador artesanal. Além da pesca predatória exercida por traineiras do 

sul/sudeste, que pescam em áreas não permitidas para estes petrechos (cerco, 

parelhas e arrastos muito grandes). 

 

A Tabela II.4.3.5.3-6 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-6 - Ranking dos conflitos em Guriri em maio de 2009. 
 

1º Barcos de fora que acabam com o pescado e com os petrechos 

2º Latões de óleo jogados no mar Força do conflito 

3º  

 
 

– Áreas de pesca 

 

Os barcos que atuam com rede, pescam entre Conceição da Barra e Barra 

Nova, em profundidades de até 25m. Os barcos que estão na pescaria de linha 

trabalham entre esses mesmos limites norte e sul, mas até profundidades de 

30m. Já a pescaria ribeirinha da região atua desde São Mateus no rio São Mateus 

e nos rio Cricaré, até Maleira, e rio Mariricu, até Barra Nova (Figura II.4.3.5.3-4). 
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Figura II.4.3.5.3-4 - Áreas de pesca das frotas da comunidade de Guriri, São Mateus/ES. 
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BARRA NOVA 
 
– Instituições e contatos  
 
Em Barra Nova há uma associação de pescadores denominada Associação 

de Pescadores do Distrito de Barra Nova – APDBN, presidida pelo Sr. Valdecir 
Teixeira, situada na Rua Projetada, sn°, em Barra Nova Sul (referência: Bar e 
Restaurante Siriguejo). O telefone para contato é (27) 9838-2874. 

 

 
 
Figura II.4.3.5.3-5 - Reunião realizada em Barra Nova. 

 
 

– Informações gerais 
 
A pescaria realizada em Barra Nova é praticamente em sua totalidade voltada 

para captura de camarão, portanto a arte de pesca mais utilizada é arrasto de 
balão. Entretanto, em épocas de defeso do camarão ou quando o mesmo 
encontra-se escasso, os pescadores atuam com redes de espera.  Os arrastos 
ocorrem de forma simples (apenas um balão) e, na maior parte das embarcações, 
duplamente (dois balões arrastando simultaneamente).  

 
A duração média dos arrastos é de 2 horas, sendo realizados geralmente 4 

lances por dia. Em épocas boas, com alto rendimento nas pescarias, os barcos 
permanecem em média 6 dias no mar, e na baixa temporada pescam geralmente 
durante 3 dias. A pesca de rede de espera acontece, na maioria dos casos, com 
20 panos de rede de 100 m cada, permanecendo estendido por 9 horas no mar. 
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– Número de pescadores 
 
Ao todo são estimados 400 pescadores ativos, destes 270 são catadores e 

130 pescadores. Mas são associados na APDBN somente 50. Sendo que 
desembarcam em Barra Nova, os pescadores desta comunidade e os de 
Gameleira. 

 

– Perfil das embarcações 
 
O perfil das embarcações desta comunidade é em sua grande maioria 

camaroeiro. As embarcações têm em média 9,5 metros de comprimento, 
capacidade de armazenamento de 3 toneladas e motor com 4 cilindros. Metade 
das embarcações possui guincho. Atuam num sistema de parceria geralmente 
dois pescadores em cada barco.  

 

– Número de embarcações 
 
O número de embarcações em Barra Nova é dividido por: 40 barcos com 

casaria e convés e 60 barcos a remo que atuam no estuário e rio Cricaré e 
Mariricu, sendo 40 para a cata de caranguejo e 20 para peixes. 

 

– Artes de pesca (petrechos) 
 
As artes de pesca utilizadas são: balão, redes de espera e caída, espinhéis 

de superfície e fundo, e tarrafas no rio Cricaré. Com a predominância do balão 
para os arrastos. 

 

– Conservação do pescado a bordo 

 

A conservação do pescado a bordo é realizada na maioria das vezes com 

caixas de gelo. 
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– Espécies capturadas 

 

A Tabela II.4.3.5.3-7 apresenta o resumo das pescarias e recursos 

pesqueiros de Barra Nova de acordo com levantamento de campo realizado em 

junho de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-7 - Pescarias e recursos pesqueiros de Barra Nova.  
 
ARTES DE PESCA ISCA ESPÉCIES 

Rede de arrasto  - Camarão sete-barbas, rosa e 
branco e pescadinha 

Espinhel e linha de mão Camarão; Polvo Dentão, badejo, cioba, cação, 
arraia, bagres, robalo, baiacu, 
xixarro, prejereba, peroá, 

Rede de espera - Pescadinha, ariocó, realito, 
bagres, sarda, cação, robalo, 
tainha, xaréu, peixe-galo, xixarro, 
guaibira, parati 

 

 

– Períodos de pesca 

 

Os pescadores param de pescar com balão durante os períodos do defeso do 

camarão. Os períodos mais fartos para a pescaria de camarão são entre 

setembro, outubro e novembro. No verão a sarda, dorminhoco, xaréu, beijupirá, 

cação, pescada, pescadinha, robalo e o baiacu são recursos mais fartos na 

região. 

 

A produção de pescado em Barra Nova possui como principal condicionante 

o clima. A situação do mar determina se as embarcações podem atravessar a 

arrebentação sem colocar em risco a integridade dos pescadores e quanto tempo 

as embarcações podem permanecer pescando.  
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– Comercialização do pescado 

 

A comercialização do camarão desembarcado em Barra Nova é realizada, em 

grande parte, para um defumador da comunidade (particular) que vende para a 

Bahia, bares, restaurantes, hotéis e pousadas da comunidade e região. Não 

existem empresas de pesca na comunidade. O restante do pescado é vendido em 

bancas no cais, e a maior procura é diretamente nas residências dos pescadores. 

Não existe emissão de notas fiscais ou recibos. 

 

– Renda média e estimativa de produção 

 

A renda média dos pescadores varia de 2 a 3 salários mínimos em meses 

bons para pesca e praticamente 1/2 salário nos piores meses. A grande maioria 

deles não chegou a completar o 1° grau de escolaridade. 
 
A Tabela II.4.3.5.3-8 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 
2009. 
 
Tabela II.4.3.5.3-8 - Estimativa de captura por tipo de frota em Barra Nova, de acordo 

com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

MOTOR BAITEIRAS 

Número de barcos 40 20 
kg de pescado/viagem 215 5 

Número de viagens/ano 180 160 
kg de pescado/ano 1.548.000 16.000 

TOTAL ANUAL: 1.564 toneladas. 

 

 

– Atividades desenvolvidas por mulheres 

 

As mulheres em Barra Nova trabalham na cata de caranguejos no manguezal 

e ajudam os maridos pescadores com os rendimentos, além do acondicionamento 

e limpeza do pescado. 
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– Principais problemas da comunidade 

 

A demora e burocracia para realização dos projetos que são aprovados  

causam transtornos para a comunidade. O representante da associação alega 

que os pescadores são “jogados de um lado para o outro” entre Petrobras, 

Transpetro e contratadas. Compensações antigas como computadores 

prometidos pela Transpetro estão no aguardo da comunidade há mais de 5 anos. 

Outro problema relatado é a poeira das estradas devido ao grande tráfego de 

caminhões pesados, sendo que os caminhões pipa não atendem a comunidade 

de forma adequada. 

 

A Tabela II.4.3.5.3-9 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-9 - Ranking dos conflitos em Barra Nova em maio de 2009. 
 

1º Ibama não libera licença de pesca 

2º Pesquisa sísmica: falta de informação, não teve reunião sobre a 
última sísmica Força do conflito 

3º Pescador amador x profissional: o Ibama não fiscaliza o amador 
durante o defeso do robalo, apenas o profissional 

 

 

 

– Áreas de pesca 
 

As embarcações que trabalham na pesca do camarão atuam desde Itaúnas 

até Pontal do Ipiranga entre 10 e 25m de profundidade, entre Pontal do Ipiranga e 

Degredo a profundidade varia entre 10 e 20m e entre Degredo e Regência essa 

profundidade chega até 30m. Esses barcos quando estão atuando na pesca com 

linha, espinhel e rede, trabalham ao largo de Guriri à Degredo entre as 

profundidades de 20 e 50m. E, o único barco que possui maior autonomia, atua 

desde o norte de Abrolhos até Barra Nova entre 20 e 60m de profundidade 

(Figura II.4.3.5.3-6). 
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Figura II.4.3.5.3-6 - Áreas de pesca das frotas de Barra Nova, São Mateus/ES 
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 Município de Linhares 
 
COLÔNIA Z-6 – CABOCLO BERNARDO 

 
Os pescadores de Linhares são cadastrados na Colônia de Pescadores Z6 - 

Caboclo Bernardo. Contato: Janilson Ribeiro ((27) 9896-9648 e (27) 3371-5696). 

O endereço é Av. Governador Carlos Lindenberg, 606 - Centro - Linhares - CEP: 

29.900-020. Esta instituição possui 1300 pescadores inscritos, cerca de 90% 

pesca nos rios, lagoas e lagos (alguns pescadores cadastrados são de Minas 

Gerais) e 10% pescam no mar pertencendo às comunidades costeiras do 

município. Somente 801 pescadores coloniados são cadastrados na SEAP. A 

Colônia Z-6 conta com 3 funcionárias. 

 

O presidente Janilson informou que a colônia possui 4 principais linhas de 

ação: (i) ampliar o cadastro dos pescadores; (ii) promover a capacitação dos 

pescadores, especialmente a alfabetização; (iii) implantar consultório médico e 

odontológico na sede da colônia e (iv) buscar parcerias para implantar o CENTRO 

DE RECEPÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO DE LINHARES, no 

centro de Linhares sede.  

 

 

PONTAL DO IPIRANGA E BARRA SECA 
 

– Instituições e contatos  
 

Os pescadores são representados pela Associação de Pescadores de Pontal 

do Ipiranga e Barra Seca – APBS, cujo presidente atual é Anezildo Patrocínio - 

"Zizil" (contato: 27 9969 8170). O endereço da APBS é Rua Jaó, sn°, Pontal do 

Ipiranga – Linhares-ES. 
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– Informações gerais 
 

A pescaria realizada em Barra Seca é voltada principalmente para captura de 

camarão através do arrasto de balão. Os arrastos ocorrem de forma dupla (dois 

balões arrastando simultaneamente). A duração média dos arrastos é de 3 horas, 

sendo realizados 3 a 4 lances por dia. Em épocas boas, com alto rendimento nas 

pescarias, os barcos chegam a permanecer, em média, 5 dias no mar.  

 

 
 
Figura II.4.3.5.3-7 - Reunião que envolveu os 

pescadores de Barra Seca e Pontal 
do Ipiranga. 

 

 

Já em Pontal do Ipiranga a pesca é exercida através de embarcações a remo 

(baiteiras), num sistema semelhante à Povoação. Os pescadores estiram as 

redes ao longo da arrebentação e capturam peixes de passagem junto à praia, 

como a pescadinha e robalo. 

 

– Número de pescadores  

 

Estima-se ao todo 80 pescadores atuando em Pontal do Ipiranga e Barra 

Seca, mas somente 60 são associados. Sendo 50 pescadores de baiteiras entre 

eles os pescadores ribeirinhos e 30 pescadores de embarcações motorizadas. 
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– Perfil das embarcações 

 

As embarcações motorizadas de Barra Seca têm em média 12 metros de 

comprimento (Figura II.4.3.5.3-8), capacidade de armazenamento de 4 toneladas 

e motor com 4 cilindros, além de todas possuírem guincho. Atuam num sistema 

de parceria, geralmente com dois ou três pescadores em cada barco. 
 

 
 

Figura II.4.3.5.3-8 - Embarcações de Barra Seca. 

 

 

– Número de embarcações 
 

De acordo com o levantamento de campo existem 14 embarcações com 
casaria (Figura II.4.3.5.3-8) e 25 baiteiras em Pontal do Ipiranga e Barra Seca.  
 

– Artes de pesca (petrechos) 
 

Os petrechos utilizados nessas comunidades são: balão em Barra Seca e 
redes de espera em Pontal do Ipiranga. No período de novembro até o início de 
março também é utilizado o espinhel boieiro (espinhel de meia água) a, 
aproximadamente, um quilômetro da praia. 
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– Conservação do pescado a bordo 
 

O pescado é conservado em caixas de gelo nas embarcações com casaria, 
mas nas baiteiras são acondicionados no convés, já que essas embarcações não 
permanecem muito tempo no mar. 
 

– Espécies capturadas  

 

A Tabela II.4.3.5.3-10 apresenta o resumo das pescarias e recursos 

pesqueiros de Barra Seca e Pontal do Ipiranga de acordo com levantamento de 

campo realizado em junho de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-10 - Pescarias e recursos pesqueiros de Barra Seca e Pontal do 

Ipiranga.  
 
ARTES DE PESCA ISCA ESPÉCIES 

Rede de arrasto  - Camarão-sete-barbas, rosa e 
branco e pescadinha 

linha-de-mão Camarão; Polvo Dentão, badejo, cioba, cação, 
baiacu, garoupa, pescadinha e 
prejereba. 

Rede de espera - Pescadinha, sarda, caçari, robalo 

 
 

– Períodos de pesca  

 

Os períodos (safras) de ocorrências mais marcantes são: a) inverno: robalo e 

caçari; b) Verão: pescadinha, sarda, roncador e xaréu. O camarão sete-barbas é 

capturado com mais fartura entre os meses de julho, agosto e setembro, sendo 

que em janeiro e fevereiro o camarão apresenta-se de maior tamanho. 

 

As épocas em que os pescadores cessam suas atividades referem-se ao 

período de defeso do camarão, aos períodos em que a boca da barra fecha, ou 

em situações de ressacas e vento sul. 
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Em Pontal do Ipiranga, a partir do final do mês de abril, a atividade pesqueira 

geralmente é interrompida devido às condições climáticas características do 

período de inverno, sendo somente retomada a partir do mês de setembro. 

 

– Comercialização do pescado 

 

A comercialização é totalmente voltada para atravessadores da região, além 

da venda direta ao consumidor final, principalmente nos períodos de verão. Há 

também algumas peixarias em Pontal do Ipiranga. Existe um projeto da peixaria 

comunitária aprovado pela Petrobras, que esta em fase de conclusão. Falta 

fábrica de gelo, câmara fria e caminhão para transporte. Os frigoríficos 

particulares em Barra Seca chegam a cobrar até R$ 8,00 na barra de gelo.  

 

– Renda média e estimativa de produção 

 

Em geral os pescadores chegam a receber um pouco mais de 4 salários 

mínimos nos meses bons para pesca e de 2 a 3 salários mínimos nos piores 

meses. Nessas comunidades grande parte dos pescadores cursou apenas até a 

4° série do ensino fundamental. 
 
A Tabela II.4.3.5.3-11 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 
2009. 
 
Tabela II.4.3.5.3-11 - Estimativa de captura por tipo de frota em Barra Seca e Pontal do 

Ipiranga, de acordo com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

MOTOR BAITEIRAS 

Número de barcos 14 25 

kg de pescado/viagem 550 60 

Número de viagens/ano 140 120 

kg de pescado/ano 1.078.000 180.000 
TOTAL ANUAL: 1.258 toneladas. 
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– Atividades desenvolvidas por mulheres  

 

As mulheres dos pescadores participam de diversos projetos sociais 

realizados pelo Projeto Tamar, atuando também na limpeza e comercialização do 

pescado, além de geralmente controlarem as finanças dos pescadores. 

 

– Principais problemas da comunidade 

 

Nestas comunidades, segundo as informações obtidas com o representante 

da APBS, não há problemas ou conflitos com a atividade petrolífera e as áreas de 

pesca. Entretanto, os pescadores estão enfrentando diversos problemas 

relacionados à Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (SEAP), que não está 

liberando licenças para pesca do camarão para barcos menores. 

 

A Tabela II.4.3.5.3-12 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-12 - Ranking dos conflitos em Barra Seca e Pontal do Ipiranga em maio 

de 2009. 
 

1º Ibama não libera licença de pesca 

2º Boca da barra fecha por causa do vento sul Força do conflito 

3º Barcos camaroneiros que pescam a menos de 3 milhas da costa 

 

– Áreas de pesca 

 

As baiteiras de Pontal do Ipiranga e Barra Seca pescam até profundidades de 

15m ao largo dessas localidades. Os barcos que atuam durante a pesca do 

camarão, pescam entre Guriri e Pontal do Ipiranga com profundidades de até 25m 

e entre Pontal do Ipiranga e Cacimbas até uma profundidade de 35m. Já os 

barcos que não estão trabalhando na pesca do camarão, mas com linha ou rede, 

atuam na mesma área, mas incluindo-se um pesqueiro de substrato duro a leste 

de Barra Seca com profundidades de até 11m e distância de até 19 milhas 

náuticas (Figura II.4.3.5.3-9). 
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. 
Figura II.4.3.5.3-9 -  Áreas de pesca das frotas de Barra Seca e Pontal do Ipiranga, 

Linhares/ES 
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POVOAÇÃO 
 

– Instituições e contatos  
 

Os pescadores desta comunidade são cadastrados na Colônia de 

Pescadores Z6 - Caboclo Bernardo.  

 

A associação que engloba os pescadores de Povoação é a APAP - 

Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação, cujo presidente é o Sr. 

Simeão Barbosa. O telefone de contado é (27) 9986-6030. O endereço da 

associação é Av. Praiana, s/n – CEP: 29.914-555. 

 

– Informações gerais 

 

A pesca comercial de Povoação é praticada em todos os ecossistemas da 

região. No mar, durante os meses de verão, os pescadores pescam 

predominantemente com rede de espera, a fim de capturar as pescadas 

(Sciaenidae). Pescam também com linha de mão e rede no canal da beira, porém 

estas pescarias têm capturas menos representativas. Na lagoa de Monsarás 

pescam com maior intensidade utilizando rede de espera, mas também pescam 

de puçá e arrastão, sendo esta última somente quando a lagoa esta aberta. No rio 

as pescarias mais rentáveis são a de lagosta, com jequi, no verão e de robalo 

com a caceia no inverno. 

 

O desembarque em Povoação ocorre numa escala muito inferior em relação 

às outras comunidades. Os pescadores armam suas redes transversalmente a 

costa em regiões bem rasas. A rede chega a ficar armada durante dois ou três 

dias, sendo que duas vezes no dia os pescadores fazem a “mirada” (passam ao 

longo da rede, suspendendo-a e verificando o pescado).  
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Geralmente trabalham com 6 panos de rede de 100 metros cada, a largura da 

malha varia de 5 a 12 cm. Algumas embarcações possuem um pequeno espinhel 

de superfície ou fundo, geralmente com 100m de comprimento e 30 anzóis. Esse 

trabalho enfrenta muita dificuldade relacionada à periculosidade, muitas vezes 

exercem a pescaria no meio da arrebentação na foz do rio Doce. 

 

– Número de pescadores 

 

Na comunidade existem 62 pescadores inscritos na associação. Destes, 35 

pescadores estão ativos e pescam no mar e no rio Doce. Os pescadores que 

utilizam somente o mar são aproximadamente 24. Existem 12 mulheres 

associadas. 

 

– Perfil das embarcações 

 

As embarcações de povoação são botes com motores de popa no Rio Doce e 

no mar são botes a remo (baiteiras). 

 

Todas as embarcações desta comunidade são de pequeno porte, sendo 

denominadas de baiteiras a remo, apenas dois barcos que pescam no mar 

possuem motor de baixa potência (15 HP) e alcançam as maiores distâncias. O 

comprimento máximo das embarcações varia de 4,75 a 6,5m e a largura não 

ultrapassa 1m. Atuam num sistema de parceria, geralmente com dois ou três 

pescadores em cada barco (Tabela II.4.3.5.3-15). 

 

– Número de embarcações 

 

Ao todo são 8 barcos a remo no mar (com capacidade de até 3 tripulantes) e 

9 embarcações a motor no Rio Doce. Aproximadamente 7 pescadores não 

utilizam embarcações, estendem as redes a nado na zona de arrebentação da 

praia. 
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– Artes de pesca (petrechos) 
 
Segundo Pinheiro & Joyeux (2007), a pesca em Povoação caracteriza-se por 

um grande número de artes pesqueiras. Estas são regidas por conhecimentos 
locais e estão diretamente relacionadas com a diversidade de habitats oferecidos 
pelos diversos ecossistemas da região e a sazonalidade climática. Ocorrem oito 
artes pesqueiras praticadas principalmente no leito e ilhas do Rio Doce, no mar e 
nas lagoas costeiras da região (Tabela II.4.3.5.3-13). 

 
Tabela II.4.3.5.3-13 - Diferentes artes de pesca e principais ecossistemas em que elas 

ocorrem na Vila de Povoação, Linhares, ES. Fone: Pinheiro & 
Joyeux (2007). 

 
ARTES DE PESCA MAR RIO LAGOAS 

Arrasto   X 

Caceia X X X 

Jequi  X X 

Linha e anzol X X X 

Puçá   X 

Rede de espera X X X 

Rede de mão (calão)  X X 

Tarrafa  X X 

 
 
A pesca de arrasto ocorre principalmente na lagoa Monsarás quando a boca 

da barra esta aberta ligando a lagoa ao mar, pois o escoamento de água doce 
deixa-a mais rasa. A pescaria é realizada com uma embarcação a remo e três 
pescadores (PINHEIRO & JOYEUX, 2007).  

 
Para a prática da caceia necessita-se de pelo menos dois pescadores e uma 

longa rede, que em uma extremidade é presa somente a uma bóia e na outra a 
uma grande corda.  

 
Quando praticada na lagoa e no rio, utiliza-se uma embarcação. Enquanto um 

pescador vai guiando a embarcação a remo, o outro vai inicialmente largando a 
rede, esticando-a e segurando a corda em uma das extremidades. A embarcação 
então acompanha a rede ao sabor da corrente do rio, ou sendo guiada na lagoa. 
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Após algum tempo, recolhem a rede, de cima do barco ou margem próxima. Os 
peixes que cruzam o caminho da rede ficam presos emaranhados.  

 
Quando esta pescaria é praticada no mar não se utiliza embarcação. Um 

pescador experiente e com disposição dobra a rede e prende-a com um braço. 
Este parte da areia da praia, enfrentando as grandes ondas, nadando com o outro 
braço. Enquanto nada vai aos poucos soltando a rede, esticando-a. Um outro 
pescador vai acompanhando, segurando a corda da outra extremidade da rede. O 
primeiro sai da água e ambos vão acompanhando a rede, sendo levada pela 
correnteza.  

 
Dependendo do tamanho da corda a rede chega a se afastar várias centenas 

de metros do litoral. Quando a rede fica pesada ou percorreu uma grande 
distância, puxa-se à rede e recolhem-se os peixes. É praticada no Rio Doce com 
malha grande visando o robalo (Centopomus spp.) de noite e com malha miúda 
(um dedo), visando à captura de manjuba (Engraulidae) de dia (PINHEIRO & 
JOYEUX, 2007).  

 
O jequi ou jequiá é uma armadilha utilizada para a captura de camarão e 

lagostas de água doce. Possui uma extremidade aberta, em forma de funil virado 
para dentro, onde se coloca um atrator (restos de alimentos, carniças e frutas). Os 
camarões ou lagostas são atraídos pela isca, entram pelo funil, e não conseguem 
sair mais (PINHEIRO & JOYEUX, 2007).  

 
A pesca de linha e anzol é uma pescaria bastante praticada e difundida, 

ocorrendo no mar, rios e lagoas. A pescaria no mar visa espécies grandes, muitas 
vezes de maior aceitação no mercado. Já a pesca com puçá é somente praticada 
em lagoas que de vez em quando são ligadas ao mar.  

 
Capturam siris, principalmente Calinectes spp, que são consumidos ou 

comercializados na própria região. É praticada por adultos e também por muitos 
jovens incluindo crianças por ser de simples manuseio. A rede de espera é o 
petrecho de pesca mais utilizado e difundido entre os pescadores profissionais de 
povoação, sendo utilizada em grande escala tanto no mar, rios e lagoas.  
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A pescaria no mar é a mais rentável, pois captura maior quantidade de 
pescadas (Sciaenidae) e também exemplares de cações (Sphyrnidae e 
Carcharhynidae) e bagres (Ariidae). Entretanto, é altamente influenciada por 
fatores ambientais, sendo dependente das águas menos agitadas do verão e 
vento nordeste.  

 
Os ventos sul e terral apresentam grande ameaça à pescaria, pois o primeiro 

muitas vezes carrega as redes para longe, a perder de vista, e o segundo, é 
temido por empurrar a embarcação para dentro do mar.  

 
A pesca em água doce é menos rentável devido à menor captura e ao menor 

preço do pescado. Esta visa à captura de robalos, traíras, carapebas entre outros. 
Quando pescada no rio Doce, costumam largar suas redes escondidas no meio e 
nas margens das ilhas, junto à vegetação. Quando pescada nas lagoas costeiras 
costumam atravessar suas redes de um lado a outro das margens, formando uma 
verdadeira barreira no centro dos lagos e afluentes (PINHEIRO & JOYEUX, 
2007). 

 
Para pescaria “no canal da beira” costuma-se utilizar uma rede de espera 

própria, presa em uma extremidade por uma âncora e boia, e na outra por uma 
corda, que é amarrada na praia. Os pescadores costumam armar a rede na maré 
baixa, esticando a rede caminhando pela arrebentação, onde largam a âncora. 
Quando a maré sobe, esta estica a rede, presa entre a âncora e a corda 
amarrada na praia. É nesse período que os peixes costumam emalhar.  

 
Os pescadores então costumam recolher o pescado no outro período de 

maré baixa. É muito utilizada para pesca comercial do robalo, no inverno, e pela 
pesca de subsistência, durante todo ano. A tarrafa é utilizada principalmente por 
pescadores amadores, em finais de semana, os quais praticam por lazer e fonte 
de alimento para confraternizações, sendo mais utilizada nas lagoas costeiras 
(PINHEIRO & JOYEUX, 2007). 
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– Conservação do pescado a bordo 
 
Os pescadores não utilizam sistemas de conservação do pescado a bordo, 

por permanecerem apenas algumas horas com os peixes na embarcação. 
 

– Espécies capturadas 
 
A Tabela II.4.3.5.3-14 apresenta o resumo das pescarias e recursos 

pesqueiros de Povoação de acordo com levantamento de campo realizado em 
junho de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-14 - Pescarias e recursos pesqueiros de Povoação.  
 
ARTES DE PESCA ISCA ESPÉCIES 

Caceia - Robalo e manjuba 

Linha-de-mão Camarão Pescada, cação e bagre 

Rede de espera - Robalo, pescadinha, pescada, 
carapeba 

 
 

– Períodos de pesca 
 
Durante os períodos de outubro a fevereiro os pescadores pescam 

principalmente a pescadinha, sarda, corvina, cação, arraia, vermelho, bagre, 
xaréu, dorminhoco e pampo. No inverno exercem a pesca na praia capturando 
robalo, tainha, cangoá, carapeba, arraia e xaréu. 

 
Os pescadores deixam de pescar durante o defeso do robalo, épocas de 

piracema (param a pesca no rio) e nos eventos de ressacas e ventos fortes do 
quadrante sul. 

 

– Comercialização do pescado 
 
Cerca de 70% do pescado fica na comunidade para alimentação e 30% vai 

diretamente para consumidor final, principalmente no verão. Atravessadores de 
Linhares aparecem para buscar peixes em épocas de fartura. 
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Os pontos de venda são as bancas na praia e nas casas dos pescadores da 

comunidade. Não existe infraestrutura para a pesca e não há um porto de acesso 

público ao rio, principal queixa da comunidade, já que o rio Doce é o único acesso 

ao mar. O pescado comercializado é vendido sem notas fiscais de produtor ou 

mesmo recibo. 

 

– Renda média 

 

Durante os períodos de fartura os pescadores ganham pouco mais de um 

salário mínimo e meio. Nos períodos mais críticos, geralmente no inverno, 

chegam a ficar sem nenhuma renda mensal proveniente da pesca. A atividade 

pesqueira possui características tradicionalmente familiares na região. A Tabela 

II.4.3.5.3-15 demonstra a estimativa de produção por tipo de embarcação de 

acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-15 - Estimativa de captura por tipo de frota em Povoação, de acordo 

com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

MOTOR BAITEIRAS 

Número de barcos 9 8 

kg de pescado/viagem 18 15 

Número de viagens/ano 120 120 

kg de pescado/ano 19.440 14.400 
TOTAL ANUAL: 34 toneladas. 

 

 

– Atividades desenvolvidas por mulheres 

 

Na comunidade as mulheres atuam nas pescarias de rios e lagoas e também 

na limpeza e armazenamento do pescado. Participam de projetos sociais 

desenvolvidos pelo Projeto Tamar, em parceria com a Petrobras, como o 

Ecocidadania. 
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– Principais problemas da comunidade 
 
São conflitos com a atividade petrolífera, o tráfego de embarcações 

(rebocadores de apoio) nas áreas de pesca da comunidade e a demora no 

atendimento de condicionantes e projetos (programas sociais) como, por 

exemplo, o atracador no Rio Doce. A comunidade pesqueira está desanimada 

com tantas reuniões e nada de ação para a classe dos pescadores. Isto causou 

um desgaste e o descrédito da Petrobras diante de tanto "estudo", diz o 

presidente da associação. Apontam como necessidades a instalação de 

estruturas que coíbam ou afastem pescadores de traineiras, estruturação e 

capacitação dos pescadores para pescarem mais para fora, em mar aberto, em 

embarcações comunitárias, o desenvolvimento da piscicultura no Rio Doce e 

lagoas da região ou em viveiros escavados. Além de capacitações para 

alternativa de trabalho e renda para a comunidade, sobretudo para os 

pescadores. 
 
Alguns pescadores de Barra do Riacho e uns poucos de Regência não 

respeitam os petrechos instalados nas áreas de pesca comuns. Algumas 

traineiras de fora atuaram no período desde outubro de 2008. A Tabela II.4.3.5.3-

16 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o levantamento de campo 

realizado em maio de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-16 - Ranking dos conflitos em Povoação em maio de 2009.  
 

1º 3 Períodos dos defesos 

2º Barcos de tubulação e Navios de sísmica 

3º Pescadores de fora 
Força do conflito 

4º Poluição da água 

 

– Áreas de pesca 

 

A frota de povoação é composta por baiteiras que atuam com as artes de 

linha e anzol e rede e essas embarcações pescam principalmente na lagoa 

Monsarás, dentro do rio Doce entre a foz e Califórnia, e na costa, até uma 

profundidade de 6m entre a foz do rio Doce e Cacimbas (Figura II.4.3.5.3-10). 
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Figura II.4.3.5.3-10 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Povoação, 

Linhares/ES. 
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REGÊNCIA 
 
– Instituições e contatos  
 
Os pescadores desta comunidade são cadastrados na Colônia de 

Pescadores Z6 - Caboclo Bernardo.  
 
A associação existente em Regência é a ASPER - Associação de Pescadores 

de Regência, cujo presidente é o Sr. Leônidas Carlos. O telefone para contato é 

(27) 3274-1118. O endereço da associação é Rua do Rio Preto, sn°, Regência, 

Linhares-ES. 

 

– Informações gerais 

 

A ASPER conta com uma fábrica de gelo que fornece o insumo aos 

pescadores desta e de outras comunidades. Esta fábrica de gelo chegou 

recentemente à comunidade e possui maior capacidade de produção, doada pela 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca – SEAP/PR num esforço conjunto 

com o ICMBio. É equipada com câmara fria, o que está ajudando muito na 

conservação do pescado.  

 

Esta comunidade conta com um veículo Saveiro com baú, doado pela 

prefeitura de Linhares, que permite o transporte dos peixes para sede do 

município. Isto veio ajudar os pescadores evitando a entrega das capturas aos 

atravessadores e possibilitando maior agregação de valor ao produto. Mesmo 

assim, os atravessadores continuam atuando em Regência, pois o veículo 

disponível não é capaz de dar vazão a toda à produção local. 

 

Em Regência o tipo de pescaria é diferente para os dois portes de 

embarcações. Quatro embarcações de médio porte realizam a pesca de arrasto. 

Os arrastos ocorrem de forma dupla (dois balões arrastando simultaneamente) 

com duração média de 2 horas, sendo realizados 4 lances por dia, geralmente.  
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O outro tipo de pescaria, referente às embarcações de pequeno porte, é bem 
parecido com Povoação, em que trabalham com 10 panos de rede com 40 metros 
cada um, a largura da malha é de 8 cm. Também são exercidas a pescaria de 
rede em mar aberto, e espinhéis e linha-de-mão, que alcançam uma área de 
pesca maior. 

 
– Número de pescadores 
 
Aproximadamente 70 pescadores atuam na pesca marítima na comunidade 

de Regência, todos são associados. Existem 05 mulheres associadas, porém 
somente uma é registrada como pescadora, as outras trabalham no 
beneficiamento do pescado. Existem ainda os pescadores de ocasião, na época 
do robalo chega a ter até 300 pescadores amadores na comunidade, de acordo 
com relato dos pescadores da Associação. 

 
– Perfil das embarcações 
 
O perfil das embarcações de Regência é misto, com algumas embarcações 

de médio porte camaroeiras e outras de pequeno porte adaptadas a pesca com 
redes e linha-de-mão. 

 
As embarcações de médio porte possuem motor de 3 a 4 cilindros, 

comprimento total entre 10 e 12 metros, possuindo também guincho para puxar o 
balão. A embarcação considerada padrão, entretanto, é a de pequeno porte, pois 
representa a maior parte na comunidade. Essas, em geral têm 6,5 metros de 
comprimento, motor de até 18 HP e largura da popa de 1,7 metro. Essas 
embarcações têm mais limitações à área de pesca quando comparada com as de 
médio porte. Os pescadores atuam num sistema de parceria geralmente dois ou 
três tripulantes em cada barco. 

 
– Número de embarcações 
 
Ao todo são 41 barcos, sendo 4 camaroeiros (acima de 9 metros de 

comprimento) e 8 de pequeno porte com casaria e convés de 7 a 8 metros de 
comprimento. Existem ainda cerca de 30 baiteiras, porém somente 10 fazem 
pescaria, as outras 20 são utilizadas para transporte de pessoal e de material pelo 
rio Doce. 
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– Conservação do pescado a bordo 
 
Os pescadores utilizam caixas com gelo para armazenagem do pescado. O 

gelo é fornecido pela nova fábrica de gelo, que atende bem a necessidade de 
comunidade. 

 
– Artes de pesca (petrechos) 
 
As artes de pesca praticadas na comunidade de Regência são redes de 

espera e caída (sup. e fundo) e o balão tracionado para arrasto de camarão. Há 
também a pescaria no rio, num processo de caceia semelhante ao descrito para a 
comunidade de Povoação (descrito anteriormente). 

 
– Espécies capturadas 
 
A Tabela II.4.3.5.3-17 apresenta o resumo das pescarias e recursos 

pesqueiros de Regência de acordo com levantamento de campo realizado em 
junho de 2009 

 
Tabela II.4.3.5.3-17 - Pescarias e recursos pesqueiros de Regência.  
 
ARTES DE PESCA ISCA ESPÉCIES 

Caceia - Robalo e manjuba 

Linha-de-mão Camarão Pescada, arraia, baiacu, barana, 
carapeba, corvina, prejereba, 
espada , sargo, xaréu, bagres, 
camurupim, linguado, cação, 
Guaibira 

Rede de espera - Robalo, pescadinha, pescada, 
carapeba, Tainha 

Rede de arrasto - Camarão 

 
 
– Períodos de pesca 
 
Durante os meses de outubro até março: pescadinha, corvina, dorminhoco, 

cação, camarão e manjuba. De abril a setembro pescam mais robalo, carapeba e 
tainha. 
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Os pescadores deixam de pescar durante o defeso do robalo, durante a 
piracema e no defeso da Manjuba. 

 
– Comercialização do pescado 
 
A ASPER armazena e comercializa. Possui fábrica de gelo, silo, câmara fria 

para armazenamento e estrutura para processamento de pescados, onde fazem 
bolinhos de peixe, hambúrgueres e quibes. O camarão é vendido para 
atravessadores da região. 

 
– Renda média e estimativa de produção 
 
Em maio de 1992, o IBAMA, através da PORTARIA N° 49-N, estabeleceu um 

período de defeso para a pesca do robalo, compreendido entre 15 de maio e 31 
de julho, no litoral e águas interiores do Espírito Santo e da Bahia. Há alguns 
anos, os pescadores de Regência e Povoação se organizaram para negociar 
esse período com o órgão ambiental e minimizar as perdas decorrentes do 
defeso.  Assim, ficou acordado que os pescadores poderiam pescar em períodos 
escalonados de 15 dias durante o defeso, sendo que o número mínimo de redes 
foi limitado a duas por pescador. No ano de 2007, o órgão fiscalizador tornou a 
exigir o cumprimento do período integral, de 15 de maio a 31 de julho. No período 
de defeso do robalo os pescadores recebem salário desemprego e cessam a 
atividade, o que pode ter contribuído para a interrupção da pesca com balão e 
espinhel. 

 
Alguns dados do monitoramento pesqueiro foram sintetizados abaixo, 

ressaltando-se que o período monitorado foi de fevereiro a setembro de 2007. 
 
O robalo atingiu o máximo de 500 kg durante o período de lua nova de abril, 

com CPUE de 0,6 kg/100m² de rede/dia de pesca. Os desembarques de 
pescadinha acompanharam a frequência de dias da produção de camarão, 
entretanto, numa escala bem inferior (máximo de 3.200 kg e CPUE de 2 kg/hora 
de arrasto por dia). 
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A pesca de rede de espera realizada pelas embarcações de pequeno porte 
captura grande diversidade de espécies, as principais categorias são: manjuba, 
cação e dorminhoco com 5,5, 3,8 e 1 kg/100m² rede/dia, respectivamente. Além 
da arraia com 1,2 kg/100anzóis/dias de mar e do baiacu com 0,7 
kg/100anzóis/dias.  

 
A Tabela II.4.3.5.3-18 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 
2009. 
 
Tabela II.4.3.5.3-18 - Estimativa de captura por tipo de frota em Regência, de acordo com 

levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA BOCA ABERTA BAITEIRAS 

Número de barcos 4 7 10 
kg de pescado/viagem 100 80 10 

Número de viagens/ano 120 120 120 
kg de pescado/ano 48.000 67.200 12.000 

TOTAL ANUAL: 127 toneladas  

 

 

A atividade pesqueira possui característica tradicionalmente familiar. Os 

donos de barcos chegam a lucrar R$ 3.000,00 no verão e R$ 1.500,00 no inverno. 

O pescador tira R$ 2.000,00 na época boa para a pesca e R$ 400,00 na época 

ruim. 

 

– Atividades desenvolvidas por mulheres 

 

As mulheres dos pescadores atuam na unidade de beneficiamento de 

pescado da associação onde, juntamente com os filhos, produzem diversos 

produtos como o bolinho de peixe, além de conservas e doces com frutas típicas. 

Alem disso, algumas mulheres atuam na pescaria de rio e em projetos sociais 

desenvolvidos pelo Tamar e outras instituições, como o artesanato de produtos 

comercializados nas lojinhas do Projeto Tamar. Somente 5 mulheres estão 

registradas na ASPER. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
288/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

– Principais problemas da comunidade 
 
Os pescadores se queixam da iluminação das plataformas e embarcações 

petrolíferas, que atrapalham a chegada dos peixes na costa, devido ao efeito 
atrativo e concentrador nas estruturas. Segundo informações do presidente da 
associação, a sísmica espanta os cardumes e as plataformas concentram os 
peixes impedindo que os pescadores os alcancem, já que há um limite de 500m 
de raio entorno das estruturas petrolíferas que os pescadores não podem 
ultrapassar. 

 
O tráfego de embarcações, as áreas de exclusão de pesca pelas plataformas 

e os Royalties que não chegam para o setor da pesca de forma eficaz, são outros 
exemplos de conflitos citados pelo presidente da colônia Z-6. O representante da 
colônia faz parte de uma ação conjunta entre os pescadores do município, do 
estado e demais entidades do Brasil para definir políticas de destinação dos 
tributos dos Royalties para o setor pesqueiro. 

 
Atualmente os conflitos com embarcações de fora diminuíram. A associação 

estabeleceu um canal de comunicação com a Capitania dos Portos no ES que 
ajudou a coibir a atuação das traineiras na região. Até dois anos atrás esse 
conflito trazia muito prejuízo aos pescadores locais. 

 
O presidente da associação enfatizou ainda que um dos problemas que a 

atividade vive na atualidade é o assoreamento da barra do rio Doce em Regência. 
Segundo ele, esse fato é decorrente do desmatamento das matas ciliares ao 
longo do rio, o que acaba prejudicando a passagem dos barcos de pesca 
causando, inclusive, diversos acidentes. 

 
A Tabela II.4.3.5.3-19 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 
 

Tabela II.4.3.5.3-19 - Ranking dos conflitos em Regência em maio de 2009. 
 

1º Navios de sísmica 

2º Pescadores clandestinos Força do conflito 

3º 3 Períodos dos defesos 
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– Áreas de pesca 

 

As baiteiras de Regência atuam, na costa, entre Povoação e a Reserva de 

Comboios até uma profundidade de 8m, e no rio, a montante até a vila de 

Povoação. Os barcos motorizados entre 5 e 7m de comprimento, que pesca com 

redes, espinhel, arrasto de fundo e linha, atuam desde Santa Cruz até Barra Nova 

e com uma distância de 5 milhas. Já os barcos maiores, com média de 10m de 

comprimento, pescam principalmente com linha e espinhel e atuam entre 

Conceição da Barra e Santa Cruz até uma distância de 20 milhas da costa (Figura 

II.4.3.5.3-11). 
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. 
Figura II.4.3.5.3-11 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Regência, 

Linhares/ES 
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 Município de Aracruz  
 
COLÔNIA Z-7 – MANOEL MIRANDA 
 

Os pescadores do município de Aracruz estão organizados através da 

Colônia de Pesca Z-7 – Manoel Miranda, com sede em Barra do Riacho. Esta 

colônia agrega principalmente os pescadores de Barra do Riacho, Barra do Sahy 

e Santa Cruz. O presidente da Colônia é o Sr. Antônio Luiz Vitorino, telefone 27 

9851-3658. O endereço é Rua José Coutinho da Conceição, 1910 - Barra do 

Riacho, Aracruz - ES. 

 

Na colônia Z-7 estão registrados 1800 pescadores, mas muitos estão 

aposentados. Estimam-se aproximadamente 850 pescadores ativos no município 

de Aracruz. 

 

 

BARRA DO RIACHO 
 

– Instituições e contatos  
 

Recentemente, em fevereiro de 2009, foi criada a Associação de Pescadores 

de Barra do Riacho com o objetivo de representar a classe pesqueira desta 

comunidade especificamente. O presidente é Marinaldo e ainda não possui sede. 

 

– Informações gerais 
 

A pescaria realizada em Barra do Riacho é bastante voltada para captura de 

camarão, portanto a arte de pesca mais utilizada é arrasto de balão. Entretanto, a 

rede de espera e o espinhel são utilizados em alguns casos.  Os arrastos ocorrem 

de forma dupla (dois balões arrastando simultaneamente). A duração média dos 

arrastos é de 3 horas, sendo realizado geralmente 3 a 4 lances por dia.  
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Em épocas boas, com alto rendimento nas pescarias, os barcos permanecem 

em média 6 dias no mar, e na baixa temporada não passam mais de um dia no 

mar. A pesca de rede de espera, acontece na maioria dos casos, com 40 panos 

de rede de 70m cada e malha de 4 cm, permanecendo estendido em média por 

15 horas no mar. 

 

– Número de pescadores 

 

Em Barra do Riacho atuam cerca de 300 a 400 pescadores, pois há 

pescadores flutuantes que quando ficam desempregados voltam para a atividade. 

Na associação estão inscritos 90 pescadores que podem ser considerados os 

pescadores mais atuantes e que dependem diretamente da pesca como principal 

atividade, apesar de a Associação ser bastante recente e ainda não ter 

conseguido mobilizar todos os pescadores ativos da comunidade. 

 

– Perfil das embarcações 

 

Segundo informações da colônia, os barcos que compõem a frota na 

comunidade são de três tipos principais, barcos menores de 6 metros de 

comprimento (20%), barcos de 6 a 9 m com casaria e convés (40%) e os barcos 

camaroeiros (acima de 9 m) representando 40% da frota (Figura II.4.3.5.3-12).  

 

 
 

Figura II.4.3.5.3-12 – Modelo de embarcação (11,6m) 
da frota de Barra do Riacho. 
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As embarcações de porte médio têm comprimento em torno de 9 metros, 

capacidade de armazenamento de 2,75 toneladas e motor com 4 cilindros. A 

grande maioria dessas embarcações possui guincho atuando num sistema de 

parceria, geralmente, três pescadores em cada barco.  

 

Os barcos de pequeno porte presentes em Barra do Riacho, em geral, têm 

6,7 metros de comprimento, motores de 11 a 18 HP e largura da popa de 2,5 

metros, tendo mais limitações às áreas de pesca quando comparada com as de 

médio porte. Atuam num sistema de parceria, geralmente, dois ou três 

pescadores em cada barco.  

 

– Número de embarcações 
 
Ao todo são 54 embarcações. Destas, 27 embarcações têm licença para 

pesca de camarão. Também desembarcam em Barra do Riacho embarcações de 

fora na comunidade. 

 
– Conservação do pescado a bordo 

 
A refrigeração do pescado a bordo se dá, na maioria dos casos, dentro da 

urna presente nas embarcações. Esta é preenchida de gelo durante o 

abastecimento prévio para as viagens e geralmente há um pescador específico 

para cuidar do congelamento dos produtos, o geleiro. 

 

– Artes de pesca (petrechos) 
 
Em Barra do Riacho utilizam linha de mão, redes de espera e caída 

(superfície e fundo, incluindo a caçoeira que visa à lagosta e é proibida), do 
espinhel de superfície e fundo, e do balão para arrasto de camarão.  
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– Espécies capturadas 
 
A Tabela II.4.3.5.3-20 apresenta o resumo das pescarias e recursos 

pesqueiros de Barra do Riacho de acordo com levantamento de campo realizado 

em junho de 2009 

 
Tabela II.4.3.5.3-20 - Pescarias e recursos pesqueiros de Barra do Riacho.  
 
ARTES DE PESCA ISCA ESPÉCIES 

Redes de espera e caída - Robalo e manjuba 

Linha-de-mão Camarão 

Arraia, bagre, baiacu, beijupirá, 
bonito, cação, Corvina, dourado, 
enchova, guaibira, pargo, peroá, 
pescada, pescadinha, robalo, 
roncador, sarda, xaréu, xixarro 

Espinhel - Robalo, pescadinha, pescada, 
carapeba, Tainha 

Rede de arrasto - Camarão-sete-barbas, camarão-
branco 

 

 

– Períodos de pesca 

 

A pescaria na região é altamente dependente das condições climáticas e 

fases da lua. No inverno, pesca-se com maior abundância o baiacu, cação, entre 

outros. Durante a primavera e verão, os recursos mais pescados são a lagosta, a 

pescada, a pescadinha, o caçonete e o dourado. Na primavera, de setembro a 

novembro, há a abundância de pescadinha, pescada, camarão e dourado. 

 

De acordo com as safras de pescados, cambiam as artes de pesca para as 

mais apropriadas. Sempre há pesca, mas ultimamente os pescadores mais 

limitados em termos de autonomia de embarcações (conhecidos como 

“beiradeiros”) estão passando por necessidades em períodos críticos. 

 

A produção de pescado em Barra do Riacho possui como principal limitação o 

clima e a vazão do rio Riacho, que determinam se as embarcações podem 

atravessar a “boca da barra” sem que encalhem. O assoreamento do rio não 

permite o tráfego de embarcações durante épocas de seca (inverno) e em 
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períodos de grandes ondulações, já que a boca da barra fecha devido ao acúmulo 

de sedimentos. Quando isso acontece, os pescadores ficam impedidos de sair 

para pescar, necessitando de ajuda da prefeitura e das empresas locais para 

abrirem a boca da barra com tratores (Figuras II.4.3.5.3-13 e II.4.3.5.3-14). 

Mesmo quando a boca da barra mantém-se aberta, a passagem dos barcos é 

condicionada aos períodos de maré alta.  
 
 

 
 

Figura II.4.3.5.3-13 - Máquina da Aracruz 
Celulose abrindo a 
boca da barra do rio 
Riacho. Foto: Bruno 
De Laquila. 

 
 

Figura II.4.3.5.3-14 - Fechamento da boca 
da barra do rio Riacho 
registrado no dia 
seguinte à abertura 
registrada na figura 
anterior. Foto: Bruno 
De Laquila. 

 
– Comercialização do pescado 
 

A comercialização é feita para empresas de Vitória e Vila Velha, Restaurantes 

e bares da comunidade e região próxima. Algumas empresas exportam o 

pescado desembarcado em Barra do Riacho, como é o caso da Viola Pescados 

(empresa de Vitória) que busca os produtos na comunidade com caminhões 

frigoríficos, processam e exportam o produto. 

 

Segundo o presidente da colônia, o governo municipal, estadual e federal não 

investe no setor. Diversas peixarias vendem o peixe fresco, mas sem muita 

qualidade sanitária. Somente duas peixarias são equipadas com câmara 

frigorífica para manutenção do pescado congelado. Há também na localidade um 
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estaleiro construído por iniciativa da Aracruz Celulose que possui capacidade 

para atender até três embarcações simultaneamente. Além de duas empresas 

que beneficiam e armazenam o pescado, porém, o serviço de Inspeção Sanitária 

Municipal é bastante deficitário. 

 

– Renda média e estimativa de produção 

 

Nos meses bons os rendimentos financeiros chegam a mais de 6 salários 

mínimos para os barcos maiores e melhor organizados. Durante os meses ruins, 

representando o outro extremo, os barcos menores da comunidade chegam a 

lucrar apenas 1/2 salário mínimo. A grande maioria dos pescadores não chegou a 

completar o 1° grau de escolaridade. 

 

A Tabela II.4.3.5.3-21 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 

2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-21 - Estimativa de captura por tipo de frota em Barra do Riacho, de 

acordo com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA TIPO BOCA ABERTA 

Número de barcos 27 50 

kg de pescado/viagem 550 40 

Número de viagens/ano 40 150 

kg de pescado/ano 594.000 300.000 
TOTAL ANUAL: 894 toneladas 

 

– Atividades desenvolvidas por mulheres 

 

As mulheres dos pescadores atuam nos entrepostos de beneficiamento e 

armazenamento de pescado. Processam camarões, pescadinhas e peixes 

diversos. Algumas mulheres da comunidade são pescadoras profissionais e 

quando não exercem a atividade de fato, frequentam as reuniões, discussões e 

representam os maridos com bastante propriedade sobre o exercício da atividade. 
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– Principais problemas da comunidade 

 

A produção de pescado em Barra do Riacho possui como principal 

condicionante as condições climáticas e a vazão do rio Riacho. Estes fatores 

determinam se as embarcações podem atravessar a “boca da barra” sem que 

encalhem. 

 

O assoreamento do rio não permite o tráfego de embarcações durante a maré 

seca, e, em períodos de grandes ondulações, a boca da barra fecha devido ao 

acúmulo de sedimentos. 

 

Através do monitoramento de desembarque pesqueiro realizado entre 2006 e 

2007, foi possível observar uma correlação direta entre períodos de baixos 

rendimentos e épocas de ventos fortes do quadrante sul. Este fenômeno 

acontece, segundo depoimento dos trabalhadores e comerciantes que vivem da 

atividade, em função da redução no volume de água do rio Riacho, depois da 

construção de uma comporta no entroncamento do rio Riacho com o rio 

Gimuhuna, que retém e bombeia parte da água do rio para uso industrial pela 

empresa Aracruz Celulose. 

 

Segundo informações da colônia, as atividades sísmicas estão cada vez mais 

próximas da costa, e os recursos mais procurados pelos pescadores locais, como 

o dourado, pescadinhas e baiacu sofreram significativas baixas na safra passada. 

Os pescadores atribuem essas baixas nos rendimentos ao barulho produzido 

durante as atividades sísmicas. 

 

Nesta comunidade, a atuação das “galhudas” (traineiras) foi apontada como 

um conflito presente e atual. Essas embarcações, segundo o presidente da 

colônia, não respeitam os espaços das comunidades locais nem os petrechos 

instalados. 
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A Tabela II.4.3.5.3-22 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 
 
Tabela II.4.3.5.3-22 - Ranking dos conflitos em Barra do Riacho em maio de 2009. 
 

1º Navios de sísmica 

2º Traineiras 

3º Aracruz Celulose 
Força do conflito 

4º Pescadores demais 

 

 

– Áreas de pesca 
 

As embarcações maiores possuem a área de pesca bastante variável, 

situando-se entre os Abrolhos e o mar de Vitória, alcançando 30 milhas da costa. 

A frota camaroeira utiliza mais frequentemente a região compreendida entre Barra 

Nova (em São Mateus) e Santa Cruz (Aracruz), sendo que a maior parte prefere 

atuar apenas entre Santa Cruz e Regência. 

 

Segundo as informações coletadas, a profundidade máxima alcançada era de 

aproximadamente 80 metros logo após as bananeiras (ponto de ocorrências de 

algas Laminaria sp.). Agora se relata a necessidade de avançar até a plataforma, 

além dos 1.000m, mas a maior frequência de atividade é entre 20 e 30m (Figura 

II.4.3.5.3-15).  
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Figura II.4.3.5.3-15 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Barra do Riacho, 

Aracruz/ES 
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BARRA DO SAHY 

 

– Instituição e contatos 

 

A Colônia de Pesca Z-7 – Manoel Miranda, com sede em Barra do Riacho 

também agrega os pescadores de Barra do Sahy. Não há associação de 

pescadores. Para o levantamento de campo foram contatados dois pescadores 

identificados como liderança pela comunidade, o Seu Arlindo telefone- 27-3250-

7358 e o Sr Luiz – telefone 27-3250-7127. 

 

– Informações gerais 

 

A pesca realizada pelos barcos de Barra do Sahy envolve o arrasto de balão, 

espinheis e linha de mão e ainda a rede de espera e mergulho para captura de 

lagosta, budião, sargo, entre outros. Entretanto, devido às limitações das 

embarcações, a escala de pesca é bem inferior.  

 

Em Barra do Sahy não existe cais ou terminal pesqueiro para as 

embarcações, e a boca da barra do rio Sahy é constantemente assoreada (Figura 

II.4.3.5.3-16). Assim, os barcos ficam fundeados e totalmente expostos a cerca de 

50 m da praia ou na areia. Esta condição da comunidade limita bastante os 

pescadores. O tipo de pescaria praticado nesta comunidade é estritamente 

artesanal e de subsistência. 
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Figura II.4.3.5.3-16 - Boca da barra do rio Sahy com 

poucos metros de profundidade, 
em torno de 30cm. Foto: Luiz 
Augusto A. G. Oliveira. 

 

 

– Número de pescadores 

 

Ao todo são 40 pescadores ativos na comunidade de Barra do Sahy, destes 

15 pescam com baiteiras. 

 

– Perfil das embarcações 

 

Em Barra do Sahy a maioria das embarcações é de pequeno porte. Os 

motores utilizados são, em geral, de 11 HP. O comprimento máximo das 

embarcações varia de 5 a 7,5 metros e a largura da popa não ultrapassa 2,20 m. 

Atuam num sistema de parceria sempre dois pescadores em cada barco. 

 

– Número de embarcações 
 

Ao todo, 16 embarcações atuam na comunidade, sendo 01 embarcação de 
12 metros, 03 barcos com casaria entre 6 e 7 metros, 06 sem casaria e 06 
baiteiras. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
302/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

– Conservação do pescado a bordo 
 
Por tratar-se de uma pescaria predominantemente de redes de espera e 

linha, o pescado é acondicionado em caixas de peixe sem gelo, sendo em pouco 
tempo desembarcado e vendido aos atravessadores. Somente o barco maior que 
fica 06 dias no mar utiliza gelo para a conservação do pescado. 

 
– Artes de pesca (petrechos) 
 
Os petrechos utilizados para pesca são a rede de espera, o balão (ou rede de 

arrasto) e, mesmo sendo pouca, a rede de lagosta e mergulho. No tocante à 
pesca com linha, utilizam o sistema de linha de fundo.  

 
– Espécies capturadas 
 
A Tabela II.4.3.5.3-23 apresenta o resumo das pescarias e recursos 

pesqueiros de Barra do Sahy de acordo com levantamento de campo realizado 
em junho de 2009 

 
Tabela II.4.3.5.3-23 - Pescarias e recursos pesqueiros de Barra do Sahy.  
 
ARTES DE PESCA ISCA ESPÉCIES 

Mergulho - Lagosta, batata, sargo, budião 
azul, paru e mero. 

Linha-de-mão e espinhel Camarão, sardinha Baiacu, corvina, roncador, ariocó, 
cação, guaibira, peroá, 
pescadinha 

Rede de espera - Robalo, pescadinha, pescada, 
carapeba, Tainha 

Rede de arrasto - Camarão-sete-barbas 

 
 

– Períodos de pesca 
 
A pesca nesta comunidade cai bastante no período de seca devido ao 

assoreamento da foz do rio, que fica a maior parte do tempo com acúmulo de 
sedimentos chegando a fechar completamente (Figura II.4.3.5.3-16). Esta é a 
principal condicionante da pescaria no local. No verão há mergulhos diários para 
a captura de lagosta. 
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– Comercialização do pescado 
 
Os atravessadores comercializam os peixes da região em Vitória, Aracruz e 

Linhares que já compram por encomenda. É rara a atuação de atravessadores de 
outras regiões nesta comunidade. Há uma peixaria na comunidade que 
armazenam e vendem os produtos congelados. 

 

– Renda média e estimativa de produção 
 
A renda média dos pescadores é de dois salários mínimos mensais. 

Entretanto, em períodos mais fartos, normalmente no verão, chegam a obter esse 
montante por semana. A atividade pesqueira possui característica 
tradicionalmente familiar. 

 
A Tabela II.4.3.5.3-24 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 
2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-24 - Estimativa de captura por tipo de frota em Barra do Sahy, de acordo 

com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO/ ARTE 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA TIPO BOCA ABERTA BAITEIRA MERGULHO 

Número de barcos 4 6 6 30 

kg de pescado/viagem 130 60 8 3 

Número de viagens/ano 160 200 150 90 

kg de pescado/ano 83.200 72.000 7.200 8.100 
TOTAL ANUAL: 171 toneladas 

 
 

– Atividades desenvolvidas por mulheres 
 
As mulheres dos pescadores ajudam os maridos com a limpeza, 

armazenamento e comercialização do pescado. Durante o verão e carnaval, 
muitas fazem trabalhos extras como lanches para os turistas que lotam a praia de 
Barra do Sahy. 
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– Principais problemas da comunidade 
 
A ausência de um píer apropriado para descarregar as embarcações e o 

problema permanente do fechamento da barra do Rio Sahy, obriga os pescadores 

a abrigarem seus barcos na parte de trás dos recifes que existem na orla da 

comunidade. Muitas vezes, por ocasião de ventos fortes e ressacas, os barcos 

são arrastados e acabam parando na praia o que os danifica ou até afundam, 

onerando os pescadores de maneira comprometedora. 
 
A Tabela II.4.3.5.3-25 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 
 
Tabela II.4.3.5.3-25 - Ranking dos conflitos em Barra do Sahy em maio de 2009. 
 

1º Poluição lançada pela Aracruz Celulose 

2º Barcos de arrasto de outros locais Força do conflito 

3º Falta de organização dos pescadores 

 
 

– Áreas de pesca 

 

Na Barra do Sahy, as baiteiras atuam somente até profundidades de 15m 

com uma distância máxima de uma milha da localidade. Os barcos boca aberta 

trabalham até uma profundidade de 40m, com limite sul em Santa Cruz e limite 

norte em Barra do Riacho. As embarcações com casaria entre 6 e 7m de 

comprimento pescam nos mesmo limites que os barcos boca aberta, mas chegam 

a profundidades de até 70m. Por fim, o barco maior dessa localidade, que possui 

casaria e 12m de comprimento atua entre Barra Nova e Santa Cruz em distâncias 

de até 20 milhas da costa (Figura II.4.3.5.3-17). 
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Figura II.4.3.5.3-17 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Barra do Sahy, 

Aracruz/ES 
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SANTA CRUZ 
 

– Instituição e contatos  

 

A Colônia Z-7 também é responsável pela legalização dos pescadores de 

Santa Cruz. Nessa comunidade, foi criada em 2005 a APEMASC (Associação dos 

Pescadores, Extrativistas e Maricultores de Santa Cruz) cuja atual presidente é 

Detinha. 

 

– Número de pescadores 

 

São atuantes da comunidade de Santa Cruz 42 pescadores, sendo 36 de 

rede e 06 de balão. Entretanto, diversos pescadores de várias partes do país 

passam temporadas na comunidade, aproveitando a boa e constante condição 

para o atracamento de embarcações de maior porte. 

 

– Perfil das embarcações 

 

Santa Cruz recebe muitos barcos de outras regiões e estados que vêm 

desembarcar no cais particular existente na comunidade, na maioria 

apresentando maior porte e mais instrumentação que as embarcações dos 

pescadores locais que desembarcam no cais comunitário.  

 
As embarcações de porte médio têm comprimento de aproximadamente 12 

metros, capacidade de armazenamento de 6 toneladas e motor com 4 a 6 
cilindros. A grande maioria dessas embarcações possui guincho e, num sistema 
de parceria, geralmente atuam 5 pescadores em cada barco. Poucos barcos em 
Santa Cruz são considerados de pequeno porte, estes, em geral, têm 8 metros de 
comprimento, motores de 18 HP, e os pescadores destes barcos utilizam 
geralmente a rede de espera. Atuam num sistema de parceria, geralmente com 
dois ou três pescadores em cada barco. 
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– Número de embarcações 

 

Do total de 85 embarcações identificadas atualmente na comunidade, 12 são 

realmente da região, sendo 09 de rede e 03 de arrasto de camarão e o restante 

são barcos de empresas ou particulares de outros locais, tais como: Alcobaça-BA, 

Anchieta-ES, Itaipava-ES, Piúma-ES e Vitória-ES.  Esses barcos de maior porte, 

quando desembarcam em Santa Cruz, o fazem no cais particular trazendo 

grandes quantidades de peixes e camarões, porém, não há um padrão na 

frequência desses desembarques.  

 

– Conservação do pescado a bordo 

 

A conservação dos barcos da comunidade é realizada nas urnas das 

embarcações, que são abastecidas de gelo e um pescador fica responsável por 

acondicionar de forma adequada o pescado dentro da urna. 

 

– Artes de pesca (petrechos) 

 

As artes de pesca exercidas pelas embarcações de Santa Cruz são bastante 

variáveis. Os pescadores pescam com redes de espera, balões e linha-de-mão ao 

mesmo tempo. Além de espinheis de fundo e superfície para captura de peixes 

demersais e pelágicos da plataforma norte do Espírito Santo e Sul da Bahia. 

 

– Espécies capturadas  

 

A grande variedade de recursos capturados em Santa Cruz, deve-se a 

diversificação das artes de pesca entre as embarcações. Os recursos que 

merecem destaque por maiores valores de rendimento são: camarão sete barbas, 

cação, corvina, sarda, goibira, dourado, garoupa, arraia, camarão rosa, bonito, 

pargo, atum, roncador, realito, cioba, carapeba, pescada, sirioba, bagre, batata e 

olho de cão. 
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A Tabela II.4.3.5.3-26 apresenta o resumo das pescarias e recursos 

pesqueiros de Barra do Riacho de acordo com levantamento de campo realizado 

em junho de 2009 e monitoramento de desembarque pesqueiro realizado em 

2006 que abrangeu todos os barcos, inclusive os barcos de fora mas que 

desembarcam em Santa Cruz. 

 
Tabela II.4.3.5.3-26 - Pescarias e recursos pesqueiros de Santa Cruz.  
 
ARTES DE PESCA ISCA ESPÉCIES 

Rede de espera - Corvina, cação e sarda 

Espinhel e linha de mão Camarão Arraia, atum, badejo, batata, 
beijupirá, cação, catuá, cavala, 
cherne , cioba, dourado, garoupa, 
mané-nego, marlim, meca, 
mulata, namorado, olho-de-boi, 
olho-de-cão, olhudo, palombeta, 
panamirim, peto, piragica, realito, 
sarda, sarda-branca, vermelho, 
xixarro, ariocó, baiacu, bonito, 
carapeba, enchova, pargo, peroá, 
pescada, pescadinha, robalo, 
roncador, xaréu 

Rede de arrasto - Camarão-sete-barbas 

 

– Períodos de pesca 

 

A produção pesqueira em Santa Cruz possui condicionantes pouco 

expressivas. O grande número de barcos, a ausência de problemas de 

assoreamento na boca da barra do rio, a longa autonomia das embarcações e a 

estrutura do cais para desembarque, favorecem com que os desembarques 

ocorram mesmo em épocas de vento sul forte.  

 

– Comercialização do pescado 

 

Na Vila de Santa Cruz existe um estaleiro que atua na construção e reforma 

de embarcações. Ao lado do estaleiro funciona um cais que fornece óleo 

combustível e abastece com gelo os barcos. Este cais é de uma empresa 

particular e possui determinada mecanização que possibilita o desembarque do 

pescado de empresas pesqueiras de outras regiões que comercializam o 

pescado. 
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– Renda média e estimativa de produção 

 

A renda média dos pescadores da região é de até três salários mínimos 

mensais por família, podendo ser incrementada na época do verão, em que a 

procura é maior. A maioria deles não chegou a completar o 1o grau de 

escolaridade, entretanto há no grupo pessoas com o 2° grau completo. 

 

A Tabela II.4.3.5.3-27 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 

2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-27 - Estimativa de captura por tipo de frota em Santa Cruz, de acordo 

com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA SEM CASARIA 

Número de barcos 9 3 

kg de pescado/viagem 2.500 20 

Número de viagens/ano 36 200 

kg de pescado/ano 810.000 12.000 
TOTAL ANUAL: 822 toneladas 

 

 

– Atividades desenvolvidas por mulheres 

 

As mulheres dos pescadores de Santa Cruz também exercem a atividade 

profissionalmente em alguns casos, além de estarem sempre presentes em 

reuniões e discussões sobre a atividade. Também praticam a cata de mariscos e 

se envolvem nos projetos experimentais de maricultura. A cata de caranguejos é 

uma atividade bem difundida entre as mulheres e durante o verão muitas 

trabalham nos restaurantes locais devido a grande demanda turística da 

comunidade. 
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– Principais problemas da comunidade 
 
Os pescadores de outras localidades que utilizam a infraestrutura de Santa 

Cruz, em algumas ocasiões, causam diversos transtornos aos moradores locais. 
Com relação à atividade pesqueira em si, os pescadores se queixam das 
atividades sísmicas e das baixas nos rendimentos das pescarias, que outrora 
foram bastante abundantes. 

 
A Tabela II.4.3.5.3-28 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 
 
Tabela II.4.3.5.3-28 - Ranking dos conflitos em Barra do Sahy em maio de 2009. 
 

1º Poluição lançada pela Aracruz Celulose 

2º Barcos de arrasto de outros locais Força do conflito 

3º Falta de organização dos pescadores 

 
 
– Áreas de pesca 
 
As embarcações voltadas para a pesca com linha e rede de arrasto de fundo 

pescam entre Barra do Sahy, limite norte, e a praia formosa, limite sul. A 
profundidade que essa frota atua vai até 20 metros. Já os barcos que atuam com 
redes, trabalham entre Santa Cruz e Pontal do Ipiranga, com profundidades de 
até 60 m entre Santa Cruz e Povoação, e profundidades menores, até 40 m entre 
Povoação e Pontal do Ipiranga (Figura II.4.3.5.3-18). 
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Figura II.4.3.5.3-18 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Santa Cruz, 

Aracruz/ES 
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 Município de Serra 

 

O município da Serra sedia a colônia Z-11, cujo presidente é Adwalter Lima e 

integra as comunidades de Carapebus, Bicanga, Manguinhos, Nova Almeida e 

Lagoa Juara. 

 

Estão cadastrados na colônia Z-11 860 pescadores profissionais de base 

familiar ou pescadores artesanais. Estão cadastradas também 87 embarcações 

de médio a pequeno porte, sendo que todas elas utilizam o gelo para a 

conservação do pescado. 

 

 

NOVA ALMEIDA 

 

– Instituições e contatos  

 

A instituição pesqueira da comunidade é a Associação dos Pescadores 

Profissionais e Amadores de Nova Almeida (APPANA). Essa instituição também 

agrega os pescadores que moram em Praia Grande, no município de Fundão, 

mas atuam em Nova Almeida. O presidente atual é Ivan do Couto. Telefone 27-

9977-8109. 

 

– Informações gerais 

 

A atividade pesqueira de Nova Almeida conta com uma peixaria num espaço 

preparado e cedido pela Prefeitura Municipal da Serra, e bem próxima do cais de 

Nova Almeida, também cedido pela citada prefeitura. Existe, ainda, à disposição 

dos associados, um estaleiro, porém em condições precárias. O gelo transportado 

pelos pescadores nas embarcações para conservação dos peixes capturados é 

comprado de fábricas de gelo particulares existentes na região. 
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– Número de pescadores 

 

Existem 300 pescadores associados, porém somente 170 estão ativos e 

atuantes na comunidade de Nova Almeida. 

 

– Perfil das embarcações 

 

O perfil das embarcações de Nova Almeida é de barcos motorizados entre 6 

e 14 metros. 

 

– Número de embarcações 

 

De acordo com o levantamento de campo que entrevistou os pescadores em 

maio de 2009, existem 40 barcos com casaria, 20 boca aberta e 4 baiteiras. 

 

– Conservação do pescado a bordo 

 

Todo o pescado é conservado no gelo. Os barcos maiores possuem urna. 

 

– Artes de pesca (petrechos) 

 

Na pescaria exercida em Nova Almeida são utilizados dois tipos de linhas: 

espinhel de fundo e espinhel de superfície. O espinhel de fundo é destinado à 

pesca de garoupa, arraia e badejo, e o espinhel de superfície tem por objetivo a 

pesca do cação. Também se utiliza o balão para a pesca de camarão em áreas 

mais próximas à costa. 

 

– Comercialização do pescado 

 

O pescado é vendido ao público local na banca da praça dos pescadores ou 

aos atravessadores e/ou peixarias locais. 
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– Espécies capturadas 
 
Corvina, pescada, pescadinha, badejo, pargo, baiacu, cação, camarão, 

xixarro, dourado, garoupa. As baiteiras têm como alvo as espécies: robalo, 
pescada, pescadinha e corvina. 

 
– Renda média e estimativa de produção 
 
A Tabela II.4.3.5.3-29 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 
2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-29 - Estimativa de captura em por tipo de frota em Nova Almeida, de 

acordo com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA TIPO BOCA ABERTA BAITEIRAS 

Número de barcos 140 200 200 

kg de pescado/viagem 500 40 15 

Número de viagens/ano 20 150 150 

kg de pescado/ano 1.400.000 1.200.000 450.000 
TOTAL ANUAL: 1.422 toneladas 

 
 
– Atividades desenvolvidas por mulheres 
 
As mulheres da comunidade desenvolvem projetos sociais diversos, 

participando, por exemplo, do Projeto Peixinho, que trabalha com artesanato em 
couro de peixes como a tilápia. Além de ajudarem os maridos pescadores com a 
limpeza, armazenamento e comercialização do pescado. 

 
– Principais problemas da comunidade 
 
O assoreamento do rio é um problema constante na comunidade, com 

extrema dificuldade de entrar no estuário nos períodos de seca e marés baixas. 
Existe também a interferência dos pescadores do Rio de Janeiro, Santa Catarina, 
São Paulo e Rio Grande do Sul, contribuindo para as baixas nos rendimentos das 
pescarias locais (Espírito Santo, 2005). 
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Em relação às atividades de exploração de petróleo, segundo informações 

coletadas por Espírito Santo (2005), os pescadores já tiveram muitos problemas 

com as operações sísmicas, com diversos casos de perdas de materiais que 

ocorreram na região. O navio sísmico foi popularmente apelidado de “Chupa-

Cabras” no período de maior conflito. 

 

A Tabela II.4.3.5.3-30 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-30 - Ranking dos conflitos em Barra do Riacho em maio de 2009. 
 

1º Navios de sísmica 

2º Traineiras Força do conflito 

3º Barcos demais 

 

 

– Áreas de pesca 
 

Em Nova Almeida, a delimitação das áreas de pesca se subdividiu em barcos 

motorizados maiores que 8 metros, que pescam principalmente com espinhel e 

linha e anzol, barcos motorizados de até 8 metros de comprimento, que pescam 

com linha, arrasto de fundo e rede de espera, e baiteiras, que pescam com rede 

de espera. 

 

As baiteiras pescam apenas na região da desembocadura do rio Reis Magos. 

Os barcos motorizados menores que 8m de comprimento atuam entre a ilha de 

Vitória e a barra do rio Doce, entre as profundidades de 10 e 200m. Já os barcos 

motorizados maiores que 8m entre as profundidades de 20 e 1000m desde 

Vitória-ES até Belmonte-BA (Figura II.4.3.5.3-19). 
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Figura II.4.3.5.3-19 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Nova Almeida, 

Serra/ES. 
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JACARAÍPE 
 

– Instituições e contatos  
 

Os pescadores estão representados pela Associação de Pescadores de 

Jacaraípe (ASPEJ). O atual presidente é Manuel Bueno (Nego). Telefone da 

colônia: 27-3243-2868. 

 

– Informações gerais 

 

A Associação de pescadores possui sede com escritório, computador e 

Fábrica de gelo própria. Foi fundada em 1999. A Serra possui outras seis 

associações de pescadores. 

 

– Número de pescadores 

 

Atualmente existem 460 associados na ASPEJ. Alguns são pescadores de 

lagoa e rio. O presidente não soube precisar quantos são pescadores 

especificamente de mar, pois o número flutua com a época do ano. 

 

– Número de embarcações 

 

Jacaraípe possui atualmente 40 barcos, sendo 20 barcos com casaria, 17 

barcos tipo boca aberta e 03 baiteiras. 

 

– Conservação do pescado a bordo 

 

Todo pescado é conservado no gelo que é comprado a preço de custo na 

fábrica de gelo da ASPEJ.  
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– Artes de pesca (petrechos) 

 

Os barcos maiores utilizam linha, espinhel de fundo, espinhel de superfície. 

Os barcos menores utilizam linha, rede, balão e as baiteiras usam linha, rede. 

 

– Espécies capturadas 

 

Barcos maiores: xixarro, Cioba, cação, dourado, pargo, ariocó. Barcos 

menores: baiacu, pargo, camarão, pescada, pescadinha, corvina. Baiteiras: 

pescada, pescadinha, corvina, baiacu. 

 

– Renda média e estimativa de produção 

 

Os pescadores de barcos maiores, no verão conseguem ganhar até R$ 

1.500,00. No inverno, mês ruim para pesca, a renda média cai para R$1.000,00. 

Pescadores que vão e voltam diariamente, ou seja, com barcos menores, 

conquistam até R$1.200,00; em mês ruim, a renda não chega a um salário 

mínimo. 

 

A Tabela II.4.3.5.3-31  demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 

2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-31 - Estimativa de captura por tipo de frota em Jacaraípe, de acordo 

com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA TIPO BOCA ABERTA BAITEIRAS 

Número de barcos 20 17 3 

kg de pescado/viagem 1.000 140 40 

Número de viagens/ano 30 120 200 

kg de pescado/ano 600.000 285.600 24.000 
TOTAL ANUAL: 910 toneladas 
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– Comercialização do pescado 

 

O pescado é vendido na banca da associação; quando há excedentes, os 

pescadores vendem também para atravessadores e/ou peixarias locais. 

 

– Atividades desenvolvidas por mulheres 

 

As mulheres participam das atividades de limpeza e venda do pescado. Saem 

para pescar eventualmente, nos finais de semana com os maridos. 

 

– Principais problemas da comunidade 

 

A Tabela II.4.3.5.3-32 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-32 - Ranking dos conflitos em Jacaraípe em maio de 2009.  
 

1º Navios de sísmica 

2º Traineiras Força do conflito 

3º Rota dos rebocadores 

 

 

– Áreas de pesca 

 

As baiteiras de Jacaraípe atuam entre as praias Capuba e Manguinhos até 

uma profundidade de 10m. Os barcos motorizados boca aberta, que possuem 

comprimento entre 5 e 7m pescam entre as profundidades de 5 e 40m, desde 

Barra do Riacho, no limite norte, e Vila Velha, no limite sul. Os barcos maiores 

que 7 metros de comprimento, que pescam principalmente com espinhel e linha 

atual até a profundidade de 1000m entre Itaúnas e Itapemirim (Figura II.4.3.5.3-

20). 
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Figura II.4.3.5.3-20 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Jacaraípe, Serra/ES 
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CARAPEBUS 
 

– Instituições e contatos  
 

Os pescadores da Carapebus são representados pela Associação de 

Pescadores de Carapebus (ASPEC). O presidente atual é Ronaldo Borges. 

Telefone: 27-32813136. 
 

– Número de pescadores 
 

A associação possui 58 associados, porém atualmente somente 33 estão 

ativos, 23 são homens, o restante são mulheres marisqueiras. 
 

– Perfil e Número de embarcações 
 

Carapebus possui 13 barcos, sendo 5 barcos com casaria e 08 baiteiras. 
 

– Conservação do pescado a bordo 
 

Os barcos maiores conservam em urna com gelo, as baiteiras conservam em 

caixa com gelo ou não utilizam gelo. 
 

– Artes de pesca (petrechos) 
 

Os pescadores utilizam principalmente linha de mão (espinhel de 10 anzóis) e 

rede. 
 

– Espécies capturadas 
 

Os barcos maiores capturam principalmente Pargo, Cioba, baiacu, 

pescadinha, cação, realito. As baiteiras buscam principalmente Pescadinha, 

roncador, sargo, baiacu. As marisqueiras buscam sururu, ostras, budigão, ouriço 

e ameixa-do-mar. 
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De março a maio capturam pargo. De junho a agosto capturam baiacu. Em 

janeiro, pescadinha.   

 

– Renda média e estimativa de produção 

 

A Tabela II.4.3.5.3-33 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 

2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-33 - Estimativa de captura por tipo de frota em Carapebus, de acordo 

com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA BAITEIRAS 

Número de barcos 5 8 

kg de pescado/viagem 60 10 

Número de viagens/ano 120 180 

kg de pescado/ano 36.000 14.400 
TOTAL ANUAL: 50 toneladas 

 

 

– Comercialização do pescado 

 

Vendem o pescado na banca da comunidade e na casa dos pescadores mais 

conhecidos. 

 

– Atividades desenvolvidas por mulheres 

 

As mulheres participam principalmente da mariscagem e beneficiamento do 

pescado. São cerca de 30 mulheres atuantes na comunidade. Algumas ainda 

saem de barco com os filhos ou companheiros. Elas estão se unindo para criar 

uma cooperativa de artesanato com conchas. 
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– Principais problemas da comunidade 

 

A Tabela II.4.3.5.3-34 - apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-34 - Ranking dos conflitos em Carapebus em maio de 2009. 
 

1º Traineiras 

2º Navios de sísmica 

3º Rota dos rebocadores 
Força do conflito 

4º Poluição 

 

 

– Áreas de pesca 

 

Na comunidade de Carapebus, durante a elaboração da delimitação das 

áreas de pesca, os pescadores presentes relataram que a principal frota na 

comunidade é de pesca de linha e anzol a distância 32 milhas, mas eles atuam 

principalmente na faixa de 60 a 100m de profundidade, sendo o limite sul a barra 

do rio Jucu e o limite norte o Balneário de Bicanga (Figura II.4.3.5.3-21). 
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Figura II.4.3.5.3-21 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Carapebus, 

Serra/ES. 
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BICANGA 
 

– Instituições e contatos  

 

Os pescadores de Bicanga estão representados pela Associação dos 

pescadores de Bicanga (ASPEB). O Atual presidente é João Carlos do 

Nascimento, telefone: 27-3241-5337. 

 

A Figura II.4.3.5.3-22 apresenta a reunião realizada em Bicanga para a 

confecção do mapa de área de uso pelos pescadores. Esta metodologia 

participativa e orientada foi aplicada em todas as comunidades da Área de 

Influência do empreendimento levantada no presente estudo. 

 

 
 
Figura II.4.3.5.3-22 - Reunião em Bicanga para 

definição de área de pesca da 
comunidade. Número de 
pescadores. 

 
 

– Número de pescadores 

 

Atualmente são 36 pescadores associados na ASPEB. 
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– Perfil e número de embarcações 
 

Bicanga possui 15 barcos, sendo 03 barcos com casaria e 12 baiteiras. 

 

– Artes de pesca (petrechos) 

 

As baiteiras utilizam linha, arrasto de praia, rede. Os barcos maiores utilizam 

linha de mão. 

 

– Espécies capturadas e períodos de pesca 

 

Os barcos maiores capturam Pargo, xixarro, baiacu, saioba. As baiteiras 

capturam Pescadinha, pargo, realito, saioba. A manjuba é capturada por todos 

durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Pescadinha aparece em 

novembro e dezembro.  

 

De maio a julho não há captura, os pescadores quase não saem. A girissa, 

espécie de rêmora, é descartada quando capturada.  

 

– Renda média e estimativa de produção 

 

A Tabela II.4.3.5.3-35 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 

2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-35 - Estimativa de captura por tipo de frota em Bicanga, de acordo com 

levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA BAITEIRA 

Número de barcos 3 12 

kg de pescado/viagem 150 20 

Número de viagens/ano 80 160 

kg de pescado/ano 36.000 38.400 
TOTAL ANUAL: 74 toneladas 
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– Comercialização do pescado 

 

O pescado de Bicanga é comercializado na banca da comunidade e na casa 

dos pescadores mais conhecidos. 

 

– Principais problemas da comunidade 
 

A Tabela II.4.3.5.3-36 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-36 - Ranking dos conflitos em Bicanga em maio de 2009.  
 

1º Traineiras 

2º Rota dos rebocadores 

3º Navios de sísmica 
Força do conflito 

4º Navios de carga 

 

 

– Áreas de pesca 

 

A frota de baiteiras, segundo relatos dos pescadores, chegam a uma 

distância máxima de 3 milhas náuticas da costa, sendo o limite sul, a comunidade 

de Carapebus e o limite norte o Balneário de Manguinhos. 

 

Os barcos motorizados alcançam uma distância de 20 milhas nos meses de 

inverno e uma de 30 milhas nos meses de verão. Esses têm como limite norte 

Nova Almeida e limite sul o porto de Tubarão (Figura II.4.3.5.3-23). 
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Figura II.4.3.5.3-23 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Bicanga, Serra/ES. 
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MANGUINHOS 
 

– Instituições e contatos  

 

Associação de pescadores de Manguinhos (Aspem). Presidente atual: 

Geraldo Ferreira Filho. Telefone: 27-3243-0266. 

 

– Informações gerais 

 

A pesca em Manguinhos é tradicional, atrai turistas e fomentou o 

desenvolvimento de restaurantes especializados em frutos do mar. Manteve o ar 

bucólico da vila. 

 

– Número de pescadores 

 

Na comunidade são citados 32 pescadores ativos. 42 fazem parte da 

associação de pescadores de Manguinhos e ainda existem cerca de 06 

pescadores não associados. A ASPEM foi fundada em fevereiro de 2009. 

 

– Perfil e número de embarcações 

 

Manguinhos possui 38 barcos, sendo 06 barcos com casaria, 02 barcos tipo 

boca aberta e 30 baiteiras. 

 

– Espécies capturadas e períodos de pesca 

 

No verão Xixarro, pargo, baiacu, pescadinha, camarão, bricoara, peixe-galo, 

xixarro, goibira. Em setembro, outubro e novembro capturam dentuça, pescadinha 

e pescada. No inverno tem pargo, catoa, garoupa, badejo, Cioba. Mês de junho é 

o pior para a pesca.  
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– Artes de pesca (petrechos) 
 
Os pescadores de manguinhos utilizam principalmente Linha, rede e balão. 
 

– Renda média e estimativa de produção 
 
A Tabela II.4.3.5.3-37 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 
2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-37 - Estimativa de captura por tipo de frota em Manguinhos, de acordo 

com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA TIPO BOCA ABERTA BAITEIRAS 

Número de barcos 140 200 200 

kg de pescado/viagem 500 40 15 

Número de viagens/ano 20 150 150 

kg de pescado/ano 1.400.000 1.200.000 450.000 
TOTAL ANUAL: 168 toneladas 

 
 

– Comercialização do pescado 
 
O peixe é vendido na banca da pracinha; quando sobra, é levado para ser 

vendido nos quiosques e restaurantes. 
 

– Principais problemas da comunidade 
 
A Tabela II.4.3.5.3-38 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 
 

Tabela II.4.3.5.3-38 - Ranking dos conflitos em Manguinhos em maio de 2009. 
 

1º Traineiras 

2º Lagosteiros 

3º Rota dos rebocadores 
Força do conflito 

4º Redes de fundo 
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– Áreas de pesca 
 
Em Manguinhos ocorrem duas frotas, as baiteiras e os barcos motorizados. 

As baiteiras chegam a uma distância de 1 milha náutica, pescando principalmente 
nos pesqueiro chamado enseada e enseada de fora. O limite norte é Jacaraípe e 
o limite sul é Bicanga. Já os barcos a motor atuam entre Nova Almeida e Bicanga 
até uma distância de 16 milhas (Figura II.4.3.5.3-24). 
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. 
Figura II.4.3.5.3-24 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Manguinhos, 

Serra/ES 
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 Município de Vila Velha 
 
A área de influência da atividade restringe-se à comunidade da Prainha, a 

mais significativa do município que realiza a pesca “offshore”, chegando a 
alcançar o banco de Abrolhos. 

 
 

PRAINHA 
 

– Instituições e contatos  
 
A comunidade abriga a Colônia de Pesca Z-2, cujo presidente é 

Nabucodonosor Pereira Brito, telefones: (27) 3329-0647 / 33290670 / 33408113 / 
99658664. Rua Dom Jorge de Menezes 1162, Prainha, CEP 29.100-250. 

 
Existe ainda a COOPEVES – Cooperativa de Pesca de Vila Velha - Diretor 

Presidente: Pedro Melo - telefone (27) 3239-1411 Fax.:(27)33291230, e-
mail:coopesca@ig.com.br ; website: http://www.coopeves.coop.br/ 

 

–  Informações gerais 
 
A COOPEVES conta com uma peixaria num espaço preparado e cedido pela 

Prefeitura Municipal de Vila Velha. Conta ainda com um cais exclusivo e uma loja 
de materiais para a pesca. Existe, ainda, à disposição dos cooperados, um 
estaleiro, que realiza pequenos reparos e pintura de casco e uma fábrica de gelo. 
O pescador cooperado recebe 40% do valor do desembarque, além de subsídio 
no preço do gelo e combustível e outros amparos sociais, como assistência 
médica. 

 

Existem ainda duas peixarias particulares, porém o peixe vendido nessas 

peixarias é oriundo de Alcobaça – BA e chega de caminhão aos 

estabelecimentos. 
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Figura II.4.3.5.3-25 - Reunião realizada na 

Colônia de pesca da 
Prainha, Vila 
Velha/ES. 

 
 
Figura II.4.3.5.3-26 - Estaleiro da 

Cooperativa de Pesca 
de Vila Velha 
COOPEVES. 

 
 

– Número de pescadores 
 
Estão registrados na colônia Z-2 1.800 pescadores, mas de acordo com o 

presidente, cerca de 1.200 são ativos atualmente. São cooperados na 
COOPEVES atualmente 276 pescadores e/ou armadores, mas já teve 412 
cooperados. 

 

– Perfil das embarcações 
 
O perfil das embarcações da Prainha é de barcos motorizados entre 6 e 14 

metros. 
 

– Número de embarcações 
 
De acordo com o levantamento de campo, esta comunidade dispõe de 650 

embarcações, sendo 150 barcos de grande porte, com autonomia de pesca de 
mais de 20 dias e 10 TAB, 200 barcos tipo boca aberta. Dessas, cerca de 10 
fazem arrasto com balão. Existem ainda cerca de 300 baiteiras que fazem a 
pesca de rede de espera de praia. As baiteiras citadas incluem embarcações que 
praticam a pesca em outras comunidades como Praia da Costa, Praia do Ribeiro 
e Itapuã.  
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– Conservação do pescado a bordo 

 

As embarcações de maior porte possuem urna com gelo. Para a 

COOPEVES, todo o pescado deve ser entregue congelado. As baiteiras levam 

caixa com gelo. 

 

– Artes de pesca (petrechos) 

 

Na pescaria exercida na Prainha são utilizados principalmente dois tipos de 

linhas: espinhel de fundo e espinhel boieiro. O espinhel de fundo é destinado à 

pesca de garoupa, arraia e badejo, e o espinhel boieiro tem por objetivo a pesca 

do cação. Também se utiliza o balão para a pesca de camarão em áreas mais 

próximas à costa. 

 

– Espécies capturadas e períodos de pesca 

 

De acordo a SEAP, as principais espécies capturadas são: Cioba, badejo, 

catuá, garoupa, meca, realito, dourado, sarda, pargo e cação. Além de dentão, 

papa-terra e olho-de-boi, que foram citados pelos pescadores entrevistados. A 

espécie mais valorizada pelos pescadores foi a Cioba, pois é mais bem aceita 

para o mercado externo. 

 

Barcos menores, tipo boca aberta, capturam especialmente Anchova, corvina, 

camarão, cirioba, espada, pescadinha, pescada. 

 

A Tabela II.4.3.5.3-39 apresenta o resumo das pescarias e recursos 

pesqueiros da Prainha de acordo com levantamento feito pela SEAP em 2005. 

 
Tabela II.4.3.5.3-39 - Pescarias e recursos pesqueiros da Prainha. SEAP, 2005b. 
 
ARTES DE PESCA ISCA ESPÉCIES 

Espinhel; linha de mão; rede 
tresmalho; pargueira; rede de 
emalhe; cerco de praia 

Sardinha; camarão; polvo; 
artificial 

Cioba; realito; catuá; Meca; peroá; 
badejo; garoupa; cherne; 
dourado; sarda; pargo; cação 
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– Comercialização do pescado 

 

O pescado é vendido ao público local pela peixaria da COOPEVES e para 

exportação via empresa Atum do Brasil. Os pescadores não cooperados vendem 

para atravessadores. Algumas embarcações fazem o desembarque em Alcobaça 

– BA. 

 

– Renda média e estimativa de produção 

 

A Tabela II.4.3.5.3-40 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 

2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-40 - Estimativa de captura por tipo de frota em Vila Velha, de acordo 

com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA TIPO BOCA ABERTA 

Número de barcos 150 200 

kg de pescado/viagem 2.000 30 

Número de viagens/ano 10 200 

kg de pescado/ano 3.000.000 1.200.000 
TOTAL ANUAL: 4.200 toneladas 

 

− Atividades desenvolvidas por mulheres 

 

São associadas na COOPEVES três mulheres armadoras, existem ainda 

cinco funcionárias que trabalham no beneficiamento e venda do pescado na 

peixaria da Cooperativa. Na colônia são registradas 200 marisqueiras, mas 

atualmente somente 15 estão ativas e praticam a coleta e beneficiamento do 

sururu, principalmente nas praias do Ribeiro e Itapuã. 
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− Principais problemas da comunidade 

 

Os principais conflitos citados foram elencados por frequência de citação nas 

entrevistas conforme a Tabela II.4.3.5.3-41. Outros conflitos citados foram: 

Aracruz Celulose, El niño e queda do dólar. 

 
Tabela II.4.3.5.3-41 - Ranking de conflitos em maio de 2009. 
 

1º Traineiras 

2º Navios de sísmica 

3º Rota dos rebocadores 
Força do conflito 

4º Poluição da água 

 

 

– Áreas de pesca 

 

Na Prainha, as baiteiras, que mariscam, atuam em toda baía de Vitória, e 

todas as ilhas costeiras ao largo de Vila Velha até a Barra do Jucu. Os barcos que 

têm como arte de pesca a linha e anzol pescam desde Vila Velha até Belmonte-

BA até uma profundidade de 70m. E os barcos maiores que atuam principalmente 

com espinhel pescam desde Sergipe entre as profundidades de 30 e 100m, 

passando pelo banco de Abrolhos até a profundidade de 1000m, ate Trindade, na 

profundidade de até 2000m e chegam até Cabo Frio-RJ até a profundidade de 

2000m. 
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. 
Figura II.4.3.5.3-27 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Prainha, Vila 

Velha/ES 
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 Município de Vitória 
 

COLÔNIA Z-5 – MARIA ORTIZ 
 
Os pescadores de Vitória são representados pela Colônia de pescadores Z-5 

Maria Ortiz, localizada à rua Almirante Tamandaré, 23, Vitória. cep 29052-190, 
telefone 27-3227-2014. O atual presidente é Álvaro Martins. 

 
A colônia Z-5 foi uma das primeiras colônias do estado, fundada em 1925. 

Por localizar-se na capital, agrega pescadores de outros municípios, como 
Fundão, Baixo Guandu, Ibitirama. A atualização cadastral não é feita com 
frequência e muitas vezes os pescadores morrem e a Colônia não dá baixa no 
registro. De acordo com o presidente, atualmente a colônia possui 5.760 
pescadores registrados, mas cerca de 3.000 são ativos. 

 
 
ENSEADA DO SUÁ 
 

− Instituições e contatos  
 
Existe a Associação de pescadores do Terminal da Praia do Suá, cujo 

presidente é o mesmo da colônia Z-5, Álvaro Martins. O papel da Associação 
confunde-se com a colônia e atua mais na representação social nas instâncias 
políticas.  

 

− Informações gerais 
 
Possui dois estaleiros para calafetagem, pinturas e serviço de oficina de 

motores, o que atrai barcos de outras localidades. 
 

− Número de pescadores 
 
Atualmente cerca de 800 pescadores atuam na “Grande Praia do Suá’, sendo 

cerca de 100 pescadores de baiteiras que atuam mais na Baía de Vitória.  
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− Perfil e Número de embarcações 

 

De acordo com os pescadores, atualmente atuam na Enseada do Suá 540 

barcos, sendo 140 barcos com casaria (uma traineira oriunda de SC está 

registrada na colônia e atua na região), 200 barcos boca aberta e 200 baiteiras. A 

Figura II.4.3.5.3-28 apresenta embarcações atracadas no terminal da Praia do 

Suá.  
 

 
 
Figura II.4.3.5.3-28 - Embarcações atracadas no 

Terminal da Enseada do Suá, 
Vitória - ES. 

 
 

− Artes de pesca (petrechos) 

 

Na pescaria exercida na Enseada do Suá são utilizadas principalmente a 

linha de mão (170 barcos), rede de espera (12 barcos), balão (70 barcos) e 

arrasto (100 barcos). 

 

− Espécies capturadas e períodos de pesca 

 

As principais espécies capturadas são Cioba, badejo, catuá, garoupa, dentão 

papa-terra, olho-de-boi e camarão. As baiteiras capturam principalmente robalo, 

tainha, sargo e carapeba. 
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− Renda média e estimativa de produção 

 

A Tabela II.4.3.5.3-42 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 

2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-42 - Estimativa de captura por tipo de frota na Enseada do Suá, de 

acordo com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA TIPO BOCA ABERTA BAITEIRAS 

Número de barcos 140 200 200 

kg de pescado/viagem 500 40 15 

Número de viagens/ano 20 150 150 

kg de pescado/ano 1.400.000 1.200.000 450.000 
TOTAL ANUAL: 3.050 toneladas 

 

 

− Comercialização do pescado 

 

O pescado é destinado principalmente para exportação e mercados 

consumidores em São Paulo via atravessadores, mas também é vendido para as 

peixarias e empresas de pesca locais como a Alvarenga, Disk VG, Dumar, São 

Pedro, Unipeixes e como a navio comércio e distribuição de pescados que além 

da comercialização atuam também com a frota industrial.  

 

− Atividades desenvolvidas por mulheres 

 

As mulheres atuam na mariscagem na baía de Vitória e na limpeza do 

camarão. Muitas das mulheres ativas na pesca de Vitória são autônomas, não 

dependem de ter marido atuante na pesca. Os pescadores moram longe e muitas 

vezes as esposas não participam da rotina da pesca. 
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− Principais problemas da comunidade 
 
A Tabela II.4.3.5.3-43 apresenta o ranking de conflitos de acordo com o 

levantamento de campo realizado em maio de 2009. 
 

Tabela II.4.3.5.3-43 - Ranking dos conflitos na Enseada do Suá em maio de 2009.  
 

1º Traineiras 

2º Navios de sísmica 

3º Rota dos rebocadores 
Força do conflito 

4º Poluição da água 

 
 

– Áreas de pesca 
 
As embarcações da Praia do Suá São Compostas principalmente por 

linheiros, redeiros e camaroneiros. Aqueles atuam desde Vitória até Trindade (a 
leste) em profundidades de até 300m, e até Belmonte (a norte) em profundidades 
de até 60m. As embarcações camaroneiras pescam entre Santa Cruz e Regência 
em profundidades de até 50m, de Regência a Barra Nova entre 10 e 40m de 
profundidade e desse ponto até Conceição da Barra a uma profundidade de 20m. 
E os barcos de que atuam na pesca com rede trabalham entre Vitória e Santa 
Cruz entre profundidades de 10 a 40m (Figura II.4.3.5.3-29). 
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. 
Figura II.4.3.5.3-29 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Praia do Suá, 

Vitória/ES 
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PRAIA DO CANTO 
 

− Instituições e contatos  
 
Associação dos pescadores do terminal da Praia do Canto (APTPC). Foi 

fundada em 25/02/1991, o atual presidente é Laudelino Alvim Serrão Martins, 
telefone 9944 4868.  Localizada na Rua Joaquim Lírio, 885 - CEP-29.055-460 - 
Vitória - ES Fone (27)3325-1551. 

 
− Número de pescadores 
 
São 80 pescadores associados, mas somente 15 são nativos da Praia do 

Canto e atualmente somente 12 estão em atividade. Existem ainda os 
“pescadores de final de semana” que atuam no cais da Praia do Canto. 

 
− Perfil e Número de embarcações 
 
Existem 13 barcos atuantes na comunidade, sendo quatro barcos com 

casaria, seis barcos tipo boca aberta e três baiteiras. Os pescadores afirmam que 
somente cinco barcos atuam fora da baía de Vitória. 

 
− Artes de pesca (petrechos) 
 
As principais artes utilizadas são: Linha de fundo e balão. 
 
− Comercialização do pescado 
 
Peixaria, consumidor final e exportação.  
 
− Espécies capturadas e períodos de pesca 
 
Os 4 barcos maiores que estão em atividade capturam principalmente Cioba, 

badejo, catuá, garoupa, dentão-papa-terra, olho-de-boi e peroá. Os barcos 
menores, tipo boca aberta, capturam especialmente Xixarro, cioba, camarão, 
pargo. As baiteiras são auxiliares na cata de ostra, sururu e lambreta. 
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− Renda média e estimativa de produção 
 
A Tabela II.4.3.5.3-44 demonstra a estimativa de produção por tipo de 

embarcação de acordo com o levantamento de campo realizado em maio de 

2009. 

 
Tabela II.4.3.5.3-44 - Estimativa de captura por tipo de frota na Praia do Canto, de acordo 

com levantamento de campo em 2009. 
 

TIPO DE EMBARCAÇÃO 
ESTIMATIVAS 

COM CASARIA TIPO BOCA ABERTA BAITEIRAS 

Número de barcos 4 6 3 

kg de pescado/viagem 1.000 100 20 

Número de viagens/ano 12 50 200 

kg de pescado/ano 48.000 30.000 12.000 
TOTAL ANUAL: 90 toneladas. 

 

− Atividades desenvolvidas por mulheres 
 
As mulheres atuam Mariscagem nos costões e nas ilhas do Boi e Frade. 

 

− Principais problemas da comunidade 
 
Somente as traineiras foram citadas como causadoras de conflitos com os 

pescadores da Praia do Canto durante o levantamento de campo realizado em 

maio de 2009. 

 

− Áreas de pesca 
 
Os barcos da Praia do Canto que atuam com arrasto de fundo, pescam entre 

a Barra do Jucu e Carapebus, até uma profundidade de 30m. os barcos que 

trabalham com rede de espera também atuam nessa área, mas além disso 

pescam entre Nova Almeida e o Porto de Tubarão entre as profundidades de 30 e 

45m. Já os barcos que trabalham com linha e anzol, pescam desde Santa Cruz o 

Porto de Tubarão entre as profundidades de 45 e 300m, área denominada de 

barranco, Banco paramirim, bananeiras, região de São Mateus, Sueste de 

Abrolhos (Figura II.4.3.5.3-30). 
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. 
Figura II.4.3.5.3-30 - Áreas de pesca explorada pela comunidade de Praia do Canto, 

Vitória/ES 
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 Frotas de Outros Locais que Utilizam a Região 
 

Diversas embarcações de grande porte utilizam a região devido à grande 

produtividade presente por influência dos nutrientes trazidos pela descarga fluvial 

do rio Doce. Essas embarcações são provenientes de frotas industriais da Grande 

Vitória (Viola Pescados e Alvarenga), Rio de Janeiro (Campos), São Paulo 

(Santos), Santa Catarina (Itajaí) e Rio Grande do Sul. 

 

Devido ao alto grau de deslocamento, ao grande poder de pesca e à não 

exclusividade de áreas pescadas dessas embarcações, além dos conflitos que as 

mesmas causam com as comunidades locais quando pescam na região de 

estudo, as localidades de onde elas provêm não foram detalhadas no presente 

estudo, considerando o mínimo impacto que o empreendimento trará para estas 

frotas em relação aos impactos das frotas dos municípios de Conceição da Barra, 

São Mateus, Serra e, principalmente, Linhares e Aracruz. 

 

 

 ÁREAS E PERÍODOS CRÍTICOS DE PESCA (DEFESO E SAFRAS) 

 

Em todas as localidades os períodos de menor atividade pesqueira são os 

relacionados às épocas de defeso e incidências de ressacas ou ventos do 

quadrante sul muito forte. Abaixo segue um resumo da legislação que incide 

sobre a pescaria na região estudada: 
 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA nº 189 DE 23 DE SETEMBRO DE 2008 

– Proíbe a pesca de camarão de 15 de novembro a 15 de janeiro e 1 de 

abril a 31 de maio. 
 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA nº 10 DE 27 DE ABRIL DE 2009 – 

Proibir, anualmente, no período de 01 de maio a 30 de junho, o exercício 

da pesca de robalo, robalo branco e camurim ou barriga mole 

(Centropomus paralellus, Centropomus undecimalis, Centropomus spp), no 

litoral e águas interiores do estado do Espírito Santo. 
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 PORTARIA IBAMA/ES n.º 01/1998 - Defeso da Manjuba (Anchoviella spp) 
no Rio Doce e águas interiores do Espírito Santo nos períodos de 15 de 
abril a 15 de maio e primeiro de julho a 31 de dezembro. 

 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 206, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2008 – 

Proíbe a pesca das lagostas vermelha (Panulirusargus) e verde (P. 
laevicauda), anualmente, no período de 01 de dezembro a 31 de maio. 

 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA n° 171, de 09 de maio de 2008 -

Estabelece o defeso da Tainha no litoral SE/S no período de 15 de março a 
15 de agosto, e  no período de 30 de maio a 30 de julho no litoral de SC, 
com aparelhos/modalidades: cerco, captura de isca-viva, caça e malha, 
trolha, emalhe fixo, cerco flutuante, fisga, garatéias, farol manual, pesca de 
espada e tarrafa. 

 
 

 ÁREAS DE EXCLUSÃO OU IMPEDIMENTO DA PESCA 
 
Abaixo segue um resumo da nova lei que incide sobre as áreas de pesca com 

balão no litoral do Espírito Santo. 
 
 PORTARIA Nº 17, DE 30 DE MAIO DE 2008  - Proíbe qualquer tipo de 

pesca de arrasto motorizado, a menos de 500 metros da costa do estado 
do Espírito Santo; pesca de arrasto com portas por embarcações que 
utilizam recolhimento mecânico das redes, a menos de 1000 metros da 
costa; pesca de arrasto com portas por embarcações com arqueação bruta 
superior a dez, a menos de três milhas náuticas da costa; e a pesca de 
arrasto pelo sistema de parelhas e a pesca de cerco, a menos de cinco 
milhas náuticas da costa do estado do Espírito Santo. 

 
 NORMAM 08 - Capítulo 1 - Tráfego de embarcações, Seção II- 

Informações sobre o tráfego, Item H - Restrições à navegação: “São 
proibidas a pesca e a navegação, com exceção para as embarcações de 
apoio às plataformas, em um círculo com 500m (quinhentos metros) de 
raio, em torno das plataformas de petróleo. 
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Segue a listagem das Unidades de Conservação (UC) cuja área abrange a 
região de estudo e apresenta restrição de uso para a pesca, incluindo a zona de 
amortecimento, definida pelo Sistema nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC como todo o raio de 10Km no entorno das UCs (exceto APA e RPPN).  
 

 Reserva Biológica de Comboios – Decreto federal Nº 90.222, de 
25/09/1984; 

 
 Reserva Biológica dos manguezais do Piraquê–Açu e Piraquê-Mirim - Lei 

Municipal 994/86; 
 

 
 

 PRODUÇÃO PESQUEIRA, PARTICIPAÇÃO NA ECONOMIA E 

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
A grande maioria da comercialização realizada pelas comunidades 

pesqueiras avaliadas é feita informalmente para atravessadores, peixarias ou 
para o consumidor final. Dessa forma, a avaliação da participação na economia 
local e a quantificação da arrecadação tributária dos produtos originários das 
pescarias na região tornam-se inviável ou subestimada. A pesca industrial que 
concentra registros tributários é realizada apenas na Grande Vitória e no cais 
particular situado em Santa Cruz. Apesar do grande volume desembarcado 
nestas localidades, a inferência sobre a participação da atividade pesqueira na 
economia considerando apenas estas comunidades levaria a subestimação do 
valor econômico agregado ao setor pesqueiro. 

 
A Tabela II.4.3.5.3-45 apresenta a produção monitorada nas principais 

comunidades avaliadas de abril a setembro de 2006. As Figuras II.4.3.5.3-31, 
II.4.3.5.3-32 e II.4.3.5.3-33 representam graficamente o comportamento das 
capturas desembarcadas durante o monitoramento realizado por Teixeira (2006 e 
2007a), perante as artes de pesca, as semanas e os meses, para cada 
comunidade monitorada. 
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Tabela II.4.3.5.3-45 - Dados de desembarque total (kg) de abril a setembro de 2006 
(TEIXEIRA, 2006). 

 
BARRA NOVA 

Data abril maio junho julho agosto setembro Total geral

Camarão 7 Barbas 5.603,0 12.589,0 4.762,0 25.991,0 23.076,0 10.539,0 82.560,0 

Cação 1.300,0      1.300,0 

Mistura  60,0  20,0 772,0   852,0 

Pescadinha  14,0 24,0 96,0   134,0 

Vermelho 30,0      30,0 

Sarda 20,0      20,0 

Camarão VG  3,0     3,0 

BARRA DO RIACHO 

Data abril maio junho julho agosto setembro Total geral

Camarão 7 Barbas 6.381,1 20.985,1 42.391,0 59.788,0 68.510,0 23.148,0 221.203,2 

Baiacu  95,0 2.145,0 9.181,0 10.711,0 5.796,0 27.928,0 

Mistura 617,0 948,0 1.072,0 1.644,0 2.627,0 602,0 7.510,0 

Roncador 437,1 1.984,5 856,0 210,0 447,0 352,0 4.286,6 

Pescadinha 237,0 823,2 524,7 651,0 654,0 39,0 2.928,9 

Curvina 97,0 383,5 175,0 294,0 429,0 48,0 1.426,5 

Espada 5,5 201,5 25,0 452,0 80,0  764,0 

Camarão VG 303,4   71,0 106,0 30,0 510,4 

Xarel  4,0 23,0 38,0 214,0 27,0 306,0 

Peroa  43,0   232,0  275,0 

Pescada 12,0 12,1 8,0 76,0 44,0 19,0 171,1 

Camarão Rosa     120,0 20,0 140,0 

Lagosta 0,0 0,0 19,0 45,0 14,0 4,0 82,0 

Goibira 5,5 23,0 37,0 8,0 4,0  77,5 

Dorminhoco     65,0  65,0 

Bonito  13,0  13,0   26,0 

Linguado    5,0 15,0  20,0 

Xixarro  15,0     15,0 

Dourado  3,0   10,0  13,0 

Sarda    11,0   11,0 

Sargo 9,0      9,0 

Cação 5,0  2,0    7,0 

Pampo  6,0     6,0 

Carapeba  5,0     5,0 

Robalo    3,0   3,0 
Continua 
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Tabela II.4.3.5.3-45 - Dados de desembarque total (kg) de abril a setembro de 2006 
(TEIXEIRA, 2006). Continuação. 

 
Barra do Sahy 

Data abril maio junho julho agosto setembro Total geral

Roncador 6,0 226,0 246,0 155,0 146,0 227,0 1.006,0 

Baiacu  16,0 37,0 414,0 248,0 50,5 765,5 

Curvina 18,0 15,0 13,0 44,0 28,0 216,0 334,0 

Camarão 7 Barbas   100,0 104,0 10,0 20,0 234,0 

Pescadinha      48,0 48,0 

Peroá     22,0  22,0 

Arioco   4,0    4,0 

Cação  3,5     3,5 

Santa Cruz 

Data abril maio junho julho agosto setembro Total geral

Dourado  6.866,0 1.353,0 2.862,0 15.780,0 18.310,0 45.171,0 

Cação 824,0 8.298,0 8.293,0 6.540,0 10.295,0 9.945,0 44.195,0 

Camarão 7 Barbas  9.790,0 12.088,0 3.800,0 9.180,0 1.900,0 36.758,0 

Curvina 4.606,0 6.063,0 6.892,0 3.424,0 7.108,0 8.136,0 36.229,0 

Garoupa  3.243,0 1.916,0 1.575,0 1.550,0 750,0 9.034,0 

Sarda 1.122,0 1.821,0 1.558,0 826,0 1.008,0 1.614,0 7.949,0 

Arraia  3.768,0 746,0 935,0 485,0 550,0 6.484,0 

Cioba 120,0 2.037,0 1.241,0 1.070,0 805,0 210,0 5.483,0 

Olho de boi   813,0 108,0 1.805,0 2.366,0 270,0 5.362,0 

Camarão Rosa   45,0 1.635,0 2.020,0 700,0 4.400,0 

Mistura  540,0 257,0 700,0 1.407,0 1.231,0 4.135,0 

Pargo  400,0 541,0 1.572,0 859,0 550,0 3.922,0 

Vermelho  247,0 325,0 1.818,0 1.005,0 160,0 3.555,0 

Mulata  756,0 1.755,0 493,0 80,0 150,0 3.234,0 

Badejo  943,0 231,0 309,0 935,0 251,0 2.669,0 

Baiacu  428,0 311,0 93,0 510,0 1.080,0 2.422,0 

Vaquara  207,0 533,0 359,0 450,0 730,0 2.279,0 

Sarda Cavala  837,0 153,0 73,0 515,0 457,0 2.035,0 

Roncador 60,0 468,0 569,0 262,0 440,0 40,0 1.839,0 

Realito  136,0 309,0 1.214,0  40,0 1.699,0 

Olho de cão  40,0 181,0 860,0 555,0 20,0 1.656,0 

Camarão VG   200,0 460,0 750,0 20,0 1.430,0 

Pescada 371,0 541,0 45,0 16,0 186,0 219,0 1.378,0 

Bonito 8,0 18,0 343,0 592,0 312,0 40,0 1.313,0 

Peto  86,0 40,0 340,0 338,0 444,0 1.248,0 
Continua 
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Tabela II.4.3.5.3-45 - Dados de desembarque total (kg) de abril a setembro de 2006 
(TEIXEIRA, 2006). Continuação. 

 
SANTA CRUZ 

Data abril maio junho julho agosto setembro Total geral

Atum   431,0 778,0  10,0 1.219,0 

Sarda Branca  230,0 182,0 227,0 248,0 65,0 952,0 

Bijupira  364,0 240,0 290,0 35,0  929,0 

Panamirim   48,0 130,0 200,0 490,0 868,0 

Carapeba  15,0 738,0 86,0   839,0 

Batata  800,0     800,0 

Meca  540,0  250,0   790,0 

Arioco  15,0 476,0 22,0  214,0 727,0 

Catuá  99,0 234,0 110,0 85,0 20,0 548,0 

Xixarro  54,0 322,0 60,0  70,0 506,0 

Abacora  493,0     493,0 

Caratinga   70,0 46,0   358,0 474,0 

Pescadinha  320,0 72,0 15,0  33,0 440,0 

Mané nego  29,0 184,0 60,0 162,0  435,0 

Lagosta   46,0 160,0 150,0 20,0 376,0 

Enxova   159,0 87,0 23,0 100,0 369,0 

Marlim   322,0  22,0  344,0 

Dentão  30,0 120,0   170,0 320,0 

Param (Tubarão martelo)  218,0     218,0 

Voador   194,0    194,0 

Peroa  50,0 10,0  49,0 20,0 129,0 

Namorado  124,0     124,0 

Xareu 25,0 60,0  20,0   105,0 

Barracuda  101,0     101,0 

 Rosa   93,0    93,0 

 Olhudo  56,0  35,0   91,0 

 Queimado    82,0   82,0 

 Robalo   75,0    75,0 

 Xerne   38,0 30,0 7,0   75,0 

 Palombeta   30,0 10,0  10,0 50,0 

 Orelhudo   40,0    40,0 

 Cavala  23,0   16,0  39,0 

 Cação anequim  31,0     31,0 
Continua 
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Tabela II.4.3.5.3-45 - Dados de desembarque total (kg) de abril a setembro de 2006 
(TEIXEIRA, 2006). Continuação. 

 
SANTA CRUZ 

Data abril maio junho julho agosto setembro Total geral

Cação areia  24,0     24,0 

Piragica  10,0 10,0    20,0 

Cação mole mole    17,0   17,0 

Dorminhoco     13,0  13,0 

Cação panan  11,0     11,0 

Bom mane    11,0   11,0 

Batata pedra   9,0    9,0 

BARRA SECA 

Data abril maio junho julho agosto setembro Total geral

Camarão 7 Barbas 6.687,0 8.749,0 10.116,0 24.151,0 10.733,0 12.212,0 72.648,0 

Pescadinha 31,0 61,0 81,0 79,0 72,0 109,0 433,0 

Mistura  10,0  70,0 8,0 68,0 156,0 

Camarão VG 55,1 32,2     87,3 

Nivale   70,0    70,0 

Curvina 64,0      64,0 

Caçari 38,0      38,0 

Pescada       12,0 12,0 

Arraia     10,0  10,0 

Calafate 7,0      7,0 

Cação 4,0      4,0 

POVOAÇÃO 

Data abril maio junho julho agosto setembro Total geral

Robalo 152,4 40,7 107,3 144,1 8,0 29,3 481,8 

Tainha 8,0 19,0 20,0 12,8  131,6 191,4 

Sarda 100,0      100,0 

Pescada  31,0  2,5 2,0   35,5 

Carapeba 6,0 3,5 6,0   2,0 17,5 

Cumatã 2,0 4,0 1,0 5,2   12,2 

Curvina   1,0 3,0  8,0 12,0 

Bagre 1,5  2,0   0,8 4,3 

Sargo 1,0  1,5    2,5 
Continua 
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Tabela II.4.3.5.3-45  - Dados de desembarque total (kg) de abril a setembro de 2006 
(TEIXEIRA, 2006). Conclusão. 

 
REGÊNCIA 

Data abril maio junho julho agosto setembro Total geral

Camarão 7 Barbas   4.580,0 17.751,0   22.331,0 

Robalo 5,5 379,7 1.405,0 879,4 787,8 949,3 4.406,7 

Carapeba 2,5 88,8 138,2 380,5 87,0 539,7 1.236,7 

Caçari 3,0 81,8 181,1 172,9 156,2 353,0 948,0 

Curvina 3,5 201,0 56,2 21,1 159,6 330,8 772,2 

Goibira_QTD 15,0 234,0 119,0 173,0 50,0 115,0 706,0 

Tainha 2,0 60,9 122,8 165,3 87,4 10,2 448,6 

Xareu 6,0 67,1 46,5 54,0 63,2 110,5 347,3 

Pescadinha   47,8 207,3 2,2 2,1 259,4 

Pescada  58,9 45,2 8,2 40,8 70,7 223,8 

Baiacu    101,5  89,3 190,8 

Dorminhoco 3,5 35,2   24,3  63,0 

Cação    40,0 6,8  46,8 

Arraia    38,0 6,0  44,0 

Sargo 5,0 5,6 18,4   6,7 35,7 

Espada  3,0 1,0 4,9 3,3  12,2 

Barana  1,1 7,8   2,0 10,9 

Enxova      8,2 8,2 

Pampo     1,2 2,5 3,7 

Linguado      3,3 3,3 
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Desembarque total por semana nas comunidades monitoradas
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Figura II.4.3.5.3-31 - Captura total (kg) semanal nas comunidades durante o 

monitoramento do desembarque pesqueiro de 2006. Fonte: 
Teixeira (2006). 
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Figura II.4.3.5.3-32 - Captura total (ton) por local e por arte de pesca para cada 
comunidade monitorada de Fevereiro a Junho de 2007. 
Fonte: Teixeira (2007a). 

 

 
 

Figura II.4.3.5.3-33 - Captura total (kg) mensal nas comunidades durante o 
monitoramento do desembarque pesqueiro de Fevereiro a 
Junho de 2007. Fonte: Teixeira (2007a). 
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II.4.3.6 – Outras Atividades Econômicas 
 
 Lazer e Turismo 

 
Neste item encontra-se analisada as atividades de lazer e turismo que 

apresentam potenciais interações com a atividade de pesquisa sísmica, 
sobretudo, aquelas que envolvem o tráfego de embarcações. 

 
A agenda esportiva de Vitória é bastante variada oferecendo campeonatos e 

torneios, além de etapas de competições nacionais. Entre os esportes marítimos, 
são realizados na cidade: a Regata Eldorado Brasilis, a etapa do Campeonato 
Capixaba de Aquathlon, a Volta da Taputera-Regata de Vela, o Brasileiro R. C. de 
Vela, o Campeonato Sudeste de Iatismo, o Trófeu Brasil de Remo-Baía de Vitória, 
a Taça Cidade de Vitória de Vela e o Campeonato Brasileiro de Windsurf. 
Também se destacam os campeonatos de pesca como o Torneio Costa Brasil 
de Marlin Azul, o Torneio de Pesca de Peixe de Fundo, o Torneio de 
Abertura da Temporada de Pesca Oceânica e o Torneio de Pesca de Peixe 
de Bico. 

 
As atividades de pesca supracitadas são as que apresentam maior potencial 

de interação com a atividade de pesquisa sísmica proposta, já que são 
desenvolvidas sobre a plataforma continental e o talude, na região do litoral 
capixaba. Os principais torneios são realizados nos seguintes períodos (ICES, 
2009): 

 
EVENTO PERÍODO E DURAÇÃO PEIXES VÁLIDOS 

Torneio Costa Brasil Março - 1 semana Marlim Azul 

Torneio Estadual de Pesca de 
Fundo Maio – 1 semana 

Cherne, Badejo, Garoupa, 
Olho de Boi, Namorado, 
Cação, Papa-terra, Pargo, 
Peroá, Queimado,... 

Campeonato Capixaba de Pesca Oceânica 

Torneio de Abertura de 
Temporada de Pesca Setembro – 1 dia Marlim Azul, Marlim Branco, 

Swordfish, Sailfish 

Torneio de Pesca de Wahoo Outubro – 1 dia Wahoo 

Campeonato Capixaba de Peixe 
de Oceano Novembro – 3 dias Atum, Bonito, Dourado, Sarda, 

Barracuda, Wahoo e Tubarão 

Campeonato Capixaba de Peixe 
de Bico Dezembro – 3 dias Marlim Azul, Marlim Branco, 

Swordfish, Sailfish 
Fonte: ICES/2009 
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O planejamento para o setor de turismo é uma realidade em Vitória. Em 2000 
foi lançado o Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo, e 
atualmente a cidade possui uma Legislação Turística, incluída na Lei Orgânica 
Municipal, um Conselho Municipal de Turismo e um Fundo de Turismo. Outra 
ação importante do poder público municipal é a participação do município no 
PNMT – Programa Nacional de Municipalização do Turismo da EMBRATUR. 

 

 

 Portos 
 
No tocante ao uso portuário destaca-se na AI a presença do PORTOCEL - 

Terminal Especializado de Barra do Riacho S/A (Figura II.4.3.6-1), que está 
localizada no município de Aracruz, distrito de Barra do Riacho, litoral norte do 
estado do Espírito Santo, 30 milhas náuticas (55 Km) ao norte do porto de Vitória, 
ao qual está jurisdicionado. O Terminal está preparado para receber navios e 
barcaças continuamente, com capacidade de embarque anual de 7.500.000 
toneladas de celulose, além de toras de eucalipto. 

 

 
 

Figura II.4.3.6-1: Foto do PORTOCEL. 
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Para o transporte marítimo de celulose produzida pela Veracel S.A., a partir 

do Terminal Marítimo de Belmonte-BA, e de madeira da Aracruz Celulose S.A., a 

partir do Terminal Luciano Villas Boas, em Caravelas-BA, ambos com destino ao 

Terminal de PORTOCEL, foi definido pelo IBAMA uma rota de navegação para as 

barcaças (Figura II.4.3.6-2) de forma a minimizar possíveis impactos dessa 

atividade sobre populações de cetáceos, sobretudo, em relação as baleias 

Jubarte. Segundo o responsável pelas operações em PORTOCEL (com. pes), 

atualmente transitam diariamente por essa rota um total de 6 barcaças, com 

possibilidade de aumentar para 8 em 2010. 

 

O PORTOCEL passa por um processo de ampliação e modernização, com a 

implementação do Projeto Portocel II, que tem como objetivo preparar o porto 

para o atendimento à crescente demanda de movimentação, armazenamento e 

embarque de celulose no período de 2012 a 2028, proveniente das empresas 

Aracruz Celulose S/A, Cenibra – Celulose Nipo - Brasileira S.A, Veracel Celulose 

S/A e Suzano Celulose S.A – unidade Mucuri/BA, com possibilidade de atender 

novas demandas, diversificando sua movimentação com outros insumos 

industriais. 
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Figura II.4.3.6-2 – Rota das barcaças entre os Terminais localizados no sul da Bahia e o 

PORTOCEL. (Fonte: Martins, 2004). 
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 Apresentação dos empreendimentos e atividades de petróleo e gás na 
região 

 

Na Figura II.4.3.6-3 são apresentados os empreendimentos e as atividades 

de petróleo e gás instalados na região.  

 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, Camarupim, Camarupim Norte, 
Peroá e Cangoá, na Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
362/445 

    
 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura II.4.3.6-3: Localização de blocos de produção, unidades marítimas, dutos e terminais. 
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II.4.4 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 
O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 

Brasileira (Probio), do Ministério do Meio Ambiente, desenvolveu, entre 1998 e 
2006, diversos trabalhos voltados à definição de áreas prioritárias para a 
conservação e o uso sustentável. O grau de prioridade de cada área foi definido 
por sua riqueza biológica, importância para as comunidades tradicionais e povos 
indígenas e por sua vulnerabilidade (MMA, 2007). 

 
Os resultados dos seminários foram sistematizados num mapa com as áreas 

prioritárias atualizadas (Figura II.4.4-1), posteriormente aprovado pelo Conselho 
Nacional de Biodiversidade (Deliberação Conabio nº 46, de 20/12/2006) e 
reconhecido pela Portaria MMA nº 9, de 23/01/2007, convertendo-se, assim, em 
referência para a formulação e implementação de políticas públicas destinadas à 
conservação e ao uso sustentável da biodiversidade. 

 
O marco político relacionado à criação e gestão de unidades de conservação 

no Brasil está assentado na Lei nº 9.985 (regulamentada pelo Decreto nº. 4340, 
de 22/08/2002), que em julho de 2000 instituiu o Sistema de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC); no PNAP (Plano Estratégico Nacional de 
Áreas Protegidas), e, no âmbito da gestão federal, na criação do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (MMA, 2007). No âmbito estadual e 
municipal, a gestão sobre áreas protegidas está sob responsabilidade dos órgãos 
ambientais (Secretarias de Meio Ambiente) os quais são responsáveis por 
implantar o SNUC, por subsidiar as propostas de criação e administrar as 
unidades de conservação em suas respectivas esferas de atuação. 

 
O SNUC define Unidade de Conservação como o “espaço territorial, incluindo 

as águas jurisdicionais e seus componentes, com características naturais 
relevantes, de domínio público ou privado, legalmente instituído pelo Poder 
Público para a proteção da natureza, com objetivos e limites definidos e com 
regimes específicos de manejo e administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção”. 
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Figura II.4.4-1 – Áreas Prioritárias para Conservação no ES (MMA/SDF, 2007). 
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O PNAP, instituído em 2006 por meio do Decreto nº 5.758, definiu princípios, 
diretrizes, objetivos e estratégias para o Brasil estabelecer um sistema 
abrangente de áreas protegidas, que seja ecologicamente representativo e 
efetivamente manejado, integrando paisagens terrestres e marinhas mais amplas 
até 2015 (MMA, 2007). 

 
Dentro dessa ótica, buscou-se uma atualização das informações sobre áreas 

atualmente protegidas ou em vias de serem. Com base em consultas ao ICMBio e 
aos órgãos estaduais e municipais responsáveis pela gestão das unidades de 
conservação localizadas na área de influência do projeto, atualizou-se a relação 
das UCs existentes e propostas, suas respectivas categorias de manejo, o órgão 
responsável pela gestão da unidade, o instrumento legal de criação, sua 
localização e área, ecossistema predominante e aspectos do manejo. Vale 
ressaltar que, neste estudo foram identificadas as unidades de conservação 
estabelecidas na Área de Influência do empreendimento, representada pela zona 
costeira dos municípios de Vila Velha a Conceição da Barra, no Espírito Santo. 

 
De maneira geral, as áreas de proteção identificadas possuem inúmeros 

ecossistemas ambientalmente sensíveis e, por isso, considerados prioritários para 
a conservação, tais como estuários, manguezais, restingas, lagoas costeiras e 
costões rochosos, além de representarem importantes áreas de reprodução e 
alimentação de tartarugas marinhas, estando, portanto, em consonância com os 
resultados do relatório do MMA/SBF, 2007 – “Áreas Prioritárias para a 
Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade 
Brasileira”. 

 
As unidades de conservação identificadas estão representadas na Figura 

II.4.4-2, apresentada a seguir. Foram consideradas apenas as UCs presentes na 
região costeira da Área de Influência do empreendimento, bem como, suas 
respectivas zonas de amortecimento. 
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Como pode ser observado, ocorrem na área de estudo unidades de 

conservação pertencentes tanto ao grupo de unidades de proteção integra 

(Parques Estadual e Natural, Estação Ecológica, Reserva Biológica e Refúgio de 

Vida Silvestre), como ao grupo de unidades de uso sustentável (Área de Proteção 

Ambiental e Reserva de Desenvolvimento Sustentável) (Tabela II.4.4-1), nos três 

níveis governamentais: federal, estadual e municipal.  

 

 
Tabela II.4.4-1- Categorias e respectivos objetivos de manejo do SNUC. 
 

Grupo de Manejo Categoria de Manejo Objetivos 

Estação Ecológica Preservar a natureza e realizar pesquisas 
científicas 

Reserva Biológica Preservar a biota e os demais atributos naturais 
existentes em seus limites 

Parque Nacional 

Preservar ecossistemas naturais de relevância 
ecológica e beleza cênica, pesquisas científicas, 
atividades de educação e interpretação 
ambiental, recreação e turismo ecológico 

Refúgio de Vida Silvestre 

Proteger ambientes naturais de forma a 
assegurar condições para a existência e a 
reprodução de espécies ou comunidades da 
flora e fauna residente ou migratória 

¹ Unidades de 
Proteção Integral 

Monumento Natural  Preservar sítios naturais raros, singulares 
ou de grande beleza cênica 

Área de Proteção Ambiental 
Proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais 

² Unidades de Uso 
Sustentável 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

Área natural que abriga populações tradicionais, 
cuja existência se baseia em sistemas 
sustentáveis de exploração dos recursos 
naturais, adaptados às condições ecológicas 
locais e que desempenhem papel fundamental 
na proteção da natureza e na manutenção da 
diversidade biológica 

 

¹ O objetivo básico dessas unidades é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos naturais, ou seja, atividades educacionais, científicas e recreativas.  

 

² O objetivo básico dessas unidades é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 
parcela dos seus recursos naturais. 

 

 

 



Pág. 
368/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 

Relatório 
CPM RT 111/09 

Revisão 01 
01/2010 

 

Apresenta-se a seguir as tabelas contendo a identificação e caracterização 

básica das UC’s, divididas por níveis governamentais de gestão: 

 

 FEDERAIS 
 

Na área estudada foi identificada uma unidade de conservação federal 

implantada, sendo esta de proteção integral, que corresponde a Reserva 

Biológica de Comboios (Tabela II.4.4-2).  

 
Tabela II.4.4-2 - Unidades de Conservação Federais na Área de Influência do 

empreendimento. 
 

Unidade Municípios Localização Órgão responsável/ 
Contato Área

Instrumento 
legal de 
criação 

Ecossistema 
Predominante

Plano de 
Manejo 

Atividades 
desenvolvidas

Reserva 
Biológica 

de 
Comboios 

Linhares e 
Aracruz/ES 

19°38’-
19°45’ S 
39°43’-

39°55’ W 

IBAMA 
(27) 3274-1209 
(27) 9984--3788 

comboios@tamar.org.br

833,23 
ha 

Decreto 
n°90.222 de 

25/09/84 
Restinga 

Existente 
Elaborado 

em 
agosto de 

97 

Educação 
Ambiental, 

Visitação de 
caráter 

educativo e 
científico 

Fiscalização e 
Pesquisa 

 

 

Além da Reserva de Comboios, três outras unidades estão sendo propostas 

para o trecho de litoral entre Aracruz e Linhares, a saber: APA Costa das Algas, 

Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável da Foz do Rio Doce. 

 

Em relação à APA Costa das Algas1, atualmente, o cenário sugerido acena 

para a criação de uma grande Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável, 

como área de amortecimento para a REVIS de Santa Cruz. A área proposta para 

a criação da APA Costa das Algas, de aproximadamente 112.545 ha, abrange a 

Plataforma Continental marinha na região confrontante aos municípios de Serra, 

Fundão e Aracruz, no estado do Espírito Santo, entre as localidades de Costa 

                                            
1 A proposta da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, cujo processo (02009.002019/2001-25) já está 

tecnicamente concluído, encontra-se na Casa Civil da Presidência da República para definição política quanto à 
criação das mesmas. 
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Bela – Jacaraípe, no município da Serra e Barra do Riacho, no município de 

Aracruz, desde a linha de costa até a base do Talude em profundidades 

aproximadas de 700 metros. Abrange também a faixa costeira terrestre desta 

região, tendo como limite oeste ora a rodovia ES 010, ora ruas e vias 

confrontantes ao mar ou que separam áreas urbanizadas daquelas ocupadas por 

vegetação natural de restinga e manguezais limítrofes a orla marítima.  

 

A área nuclear proposta é uma Unidade de Conservação de Proteção 

Integral, categorizada como REVIS de Santa Cruz. A área proposta para a criação 

do REVIS de Santa Cruz, com área de aproximadamente 32.562 ha abrange a 

Plataforma Continental marinha até profundidades aproximadas de 45 metros, na 

região confrontante aos municípios de Serra, Fundão e Aracruz, no estado do 

Espírito Santo. A UC alcança a faixa costeira no trecho situado entre a foz do Rio 

Preto, limite dos municípios de Fundão e Aracruz, até a foz do Rio Piraque-Açu, 

na localidade de Santa Cruz, sede do distrito de mesmo nome no município de 

Aracruz, excetuando-se os trechos da orla marítima das localidades de Praia 

Formosa e Itaparica, no distrito de Santa Cruz, onde o REVIS mantém um 

afastamento aproximado de 400 metros da linha de praia. No trecho terrestre a 

partir da foz do Rio Preto, o limite oeste situa-se numa linha que corre a 10 metros 

a montante da crista das falésias da Formação Barreiras até o ponto onde esta 

formação do relevo deixa de ocorrer, passando a seguir por uma linha que ocorre 

a 30 metros a montante da linha de preamar máxima atual até o ponto situado 

antes da Praia Formosa, onde a linha limítrofe segue para o mar. No trecho 

terrestre norte do REVIS, após a localidade de Itaparica, a linha limítrofe oeste sai 

do mar e passa a correr paralela a linha de costa a uma distância de 30 metros a 

montante da linha de preamar máxima atual até o ponto situado na foz do Rio 

Piraque-Açu, onde toma novamente a direção do mar, afastando-se da costa até 

aproximadamente a linha isobatimétrica de 25 metros. 

 

Os objetivos propostos para estas UC’s são (fonte: 

http://www.ibama.gov.br/consulta/rppn/santacruz.htm): 

 



Pág. 
370/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 

Relatório 
CPM RT 111/09 

Revisão 01 
01/2010 

 

 APA Costa das Algas 
 

− proteger a diversidade biológica dos ambientes marinhos colonizados 

por bancos naturais de algas calcárias e não calcárias e fauna 

associada, com representantes dos diversos grupos taxonômicos 

marinhos; 
 

− proteger espécies migratórias como peixes pelágicos, mamíferos e 

tartarugas marinhas que utilizam a área para alimentação e abrigo e 

reprodução; 
 

− ordenar o processo de ocupação da orla marítima e recuperar a 

vegetação de restinga da faixa costeira e confrontante às praias da 

região; 
 

− adotar medidas de ordenamento e gestão da atividade pesqueira, 

visando a recuperação dos estoques pesqueiros que ocorrem na 

região, com especial enfoque para a sustentabilidade das pescarias 

artesanais e de pequena escala praticadas pelas comunidades 

costeiras da região; 
 

− adotar medidas que propiciem a capacitação, valorização e organização 

do setor pesqueiro na área da UC, visando a melhoria da renda e 

condições de trabalho das comunidades pesqueiras da região; 
 

− proteger os depósitos de sedimentos biodetríticos e nódulos calcários, 

importantes para a produtividade biológica da região e para o equilíbrio 

dinâmico da linha de costa.  

 

 

 REVIS de Santa Cruz 
 

− proteger a diversidade biológica dos ambientes marinhos colonizados 

por bancos naturais de algas calcárias e não calcárias e fauna 

associada, com representantes dos diversos grupos taxonômicos 

marinhos; 
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− proteger espécies migratórias como peixes pelágicos, mamíferos e 

tartarugas marinhas que utilizam a área para alimentação e abrigo e 

reprodução; 
 

− proteger e recuperar a vegetação de restinga da faixa costeira e orla 

marítima; 
 

− proteger os depósitos de sedimentos biodetríticos e nódulos calcários, 

importantes para a produtividade biológica da região e para o equilíbrio 

dinâmico da linha de costa. 

 

Os limites dessas UCs foram representados na Figura II.4.4-2 deste 

documento, e podem ser vistos com mais detalhe nas Figuras II.4.4-3 e II.4.4-4, 

apresentadas a seguir. 

 

 
 

Figura II.4.4-3 - Desenho esquemático mostrando os limites da APA Costa das Algas. 
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Figura II.4.4-4 - Desenho esquemático mostrando os limites da REVIS de Santa Cruz. 

 

Quanto a proposta de criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS) da Foz do Rio Doce, segundo informação do TAMAR2, a proposta inicial de 

criação dessa RDS foi resultante do Plano de Desenvolvimento Sustentável da 

Região de Entorno da Rebio de Comboios - Plano Comboios, trabalho realizado 

em 2000-2001 pela Fundação Pró-Tamar com recursos do FNMA, em parceria 

com as comunidades das vilas de Regência e Povoação - Linhares/ES. 

 

As propostas do Plano Comboios têm por objetivo garantir a conservação da 

biodiversidade no entorno da Rebio e proporcionar alternativas sustentáveis de 

renda para as comunidades, relacionadas à pesca e atividades de silvicultura, 

                                            
2 Comunicação pessoal feita pelo Oceanógrafo Roberto Sforza em março de 2008. 
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piscicultura, turismo e lazer. Visa também proporcionar mecanismos para ordenar 

o crescimento econômico e o processo de urbanização das vilas de Regência e 

Povoação, para que não percam suas características naturais e qualidade de 

vida. 

 

Mais recentemente, a Rebio Comboios e o Tamar constataram a necessidade 

de aumentar o nível de proteção e controle da região marinha no entorno da foz 

do Rio Doce, em função do incremento de atividades econômicas e da maior 

incidência de capturas acidentais de tartarugas marinhas e botos pela atividade 

pesqueira. Este quadro se somou ao incremento dos conflitos entre os 

pescadores artesanais e de pequena escala locais, com pescadores de escala 

semi-industrial provenientes de outros portos do ES e também do sul do Brasil.  

 

Esta situação levou à retomada da proposta de criação da RDS no final de 

2007, pela convergência dos interesses de conservação da biodiversidade com os 

interesses dos pescadores em reduzir os conflitos de pesca, mas agora com a 

extensão para uma faixa marinha ainda em processo de definição quanto a sua 

abrangência. 

 

As Associações de Pescadores de Regência e de Povoação, juntamente com 

o Tamar, protocolaram no Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio, processo administrativo propondo a criação da RDS da 

Foz do Rio Doce, baseado no Plano Comboios e demandando estudos para a 

inclusão de uma área marinha nos limites da UC. Esta fase de diagnósticos e 

estudos técnicos, essa proposta deverá estar concluída até meados de 2009, 

para que o ICMBio encaminhe a realização das consultas públicas e demais 

providências, com a expectativa de efetiva criação da UC ainda em 2009. 

 

Os limites dessa nova unidade estão indicados na Figura II.4.4-2 e podem ser 

visualizados em mais detalhe na Figura II.4.4-5, apresentada a seguir. Cabe 

salientar, que esses limites ainda estão em estudo, em especial a porção 

marinha, cuja extensão e desenho da poligonal ainda dependem dos resultados 

do diagnóstico e de entendimentos com as comunidades pesqueiras proponentes. 
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Portanto, a área do mapa deve ser considerada como “Área em Estudo”  para a 

criação da UC e não como poligonal proposta. 

 

 
 

Figura II.4.4-5 - Mapa mostrando os limites da RDS da Foz do Rio Doce. 
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 ESTADUAIS 
 

Três UCs estaduais, costeiras, foram identificadas, sendo duas em Conceição 

da Barra e uma no município de Serra (Figura II.4.4-2 e Tabela II.4.4-3). Essas 

unidades são de Uso Sustentável e situam-se numa área pouco sujeita as 

interferências desse empreendimento. Cabe salientar, que apesar de ainda 

existente o Parque Estadual Ilha das Flores não é mais reconhecido pelo IEMA 

como uma unidade de conservação devido ao estágio avançado de degradação. 
 
 

Tabela II.4.4-3 -  Unidades de Conservação Estaduais na Área de Influência do 
empreendimento. 

 

Unidade Municípios Localização 
Órgão 

responsável/ 
Contato 

Área
Instrumento 

legal de 
criação 

Ecossistema 
Predominante 

Plano de 
Manejo 

Atividades 
desenvolvidas 

Parque 
Estadual de 

Itaúnas  

Conceição 
da Barra 

S18º 20´ 
W39º 40´ 

IEMA 
3136-3470 

3.491 
(ha) 

Decreto 
Estadual nº 

4.967 de 
08/11/91 

Floresta de 
Restinga e 

Alagado 
Sim 

Educação 
Ambiental/Pesquisa/

Uso público e 
fiscalização 

APA de 
Conceição 
da Barra  

Conceição 
da Barra 

S18º 34´05” 
W39º 29” 

IEMA 
3136-3470 

7.728 
(ha) 

Decreto 
Estadual nº 

7.305 de 
13/11/98 

Floresta de 
Restinga e 

Manguezais,Rio 
São Mateus 

Não Nenhuma 

Área de 
Proteção 

Ambiental 
Praia Mole 

Serra 

 
19°37’-20º12’ 

S 
40°12’ -

40°14’ W 
 

IEMA 
3136-3470 

400 
(ha) 

 
Decreto n° 
3.802-N de 
29/12/94 

Restinga Não 
existente 

Educação 
Ambiental, 

Fiscalização e 
Pesquisa 

 
 

 MUNICIPAIS 
 

O Município de Vitória e Vila Velha apresentam 3 UCs cada, enquanto o 

município de Aracruz apresenta 2 (duas) UCs (Tabela II.4.4-4). Cabe salientar, 

conforme informado antes, que as unidades aqui consideradas referem-se 

àquelas que apresentam alguma interface com o ambiente marinho. Nessas 

áreas estão localizados diversos ecossistemas considerados de alta a extrema 

importância como áreas prioritárias para a conservação. Entre esses 

ecossistemas encontram-se manguezais, costões rochosos, restingas e os 

complexos insulares. 
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Tabela II.4.4-4 - Unidades de Conservação Municipais na Área de Influência do empreendimento 
 

Unidade Municípios Localização 
Órgão 

responsável/ 
Contato 

Área Instrumento legal 
de criação 

Ecossistema 
Predominante 

Plano de 
Manejo 

Atividades 
desenvolvidas 

Parque Natural 
Municipal David 

Victor Farina 
Aracruz/ES 

19º56’4”S 
40º07’42.36”W 

Secretaria de Meio 
Ambiente de 

Aracruz 
27-3296-1082 

44 ha 
Decreto Municipal 

n.º 14.558 de 13 de 
outubro de 2005 

Restinga Não existente 
Recreação e Turismo, 

pesquisa 

Reserva 
Biológica 

Manguezais dos 
rios Piraquêaçu 

Aracruz/ES 
19º51’16”S 
40º14’18”W 

Secretaria de Meio 
Ambiente de 

Aracruz 
27-3296-1082 

1.651 ha Lei Municipal n.º 
994/86 Manguezal Em 

desenvolvimento
Pesquisa, fiscalização 
e educação ambiental 

Parque Natural 
Municipal Dom 
Luís Gonzaga 

Fernandes (Baía 
Noroeste) 

Vitória/ES 

Baía de Vitória 
Bairros São 

Pedro, Santo 
André, Nova 
Palestina e 
Resistência 

SEMMAN  
27-3382-6538 

638.9 m2 Lei Municipal n° 
6.481/2005 Manguezal Não existente 

Fiscalização, 
educação ambiental 
Práticas esportivas e 

trilhas. 

Estação 
Ecológica 

Municipal Ilha 
do Lameirão 

Vitória/ES 

S 20°16’40’’-
20°14’21’’S 

W 040°19’41’’ - 
40°16’54’’ 

SEMMAN  
27-3382-6538 

891,8 ha 

 
Lei n° 3.377 de 

25/01/86 
 

Manguezal e 
restinga 

Em 
desenvolvimento

Pesquisa, 
fiscalização, 

educação ambiental 

Continua 
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Tabela II.4.4-4 - Unidades de Conservação Municipais na Área de Influência do empreendimento. Conclusão. 
 

Unidade Municípios Localização 
Órgão 

responsável/ 
Contato 

Área Instrumento legal 
de criação 

Ecossistema 
Predominante 

Plano de 
Manejo 

Atividades 
desenvolvidas 

Área de 
Proteção 

Ambiental Ilha 
do Frade 

Vitória/ES 

S 20°18’18’’-
20°17’54’’ 

W 040°17’14’’ - 
040°16’33’’ 

SEMMAN  
3382-6538 

Centro de Doc. E 
Informação 3382-

6581 

38,02 ha 
SEMMAM 

Decreto 7920 de 
31/12/88 

Insular Não existente 

Educação Ambiental, 
uso público, 

fiscalização e 
pesquisa 

Parque Natural 
Municipal 

Jacarenema 
Vila Velha/ES 

20º 24´22” S 
40º 19´22” W 

SEMMA-PMVV 
27-3185-5200 

346,27 ha Decreto Municipal  
nº 252/03 

Floresta de 
Restinga e 
Manguezal 

Em 
desenvolvimento

Uso público, 
fiscalização, 

educação ambiental e 
pesquisa 

Monumento 
Natural Morro 

do Penedo 
Vila Velha/ES - 

SEMMA-PMVV 
27-3185-5200 

19,00 ha 
PVVV 

Decreto 058 de 
16/06/94 

Rupestre Sim - 

Parque Natural 
Municipal Morro 
da Mantegueira

Vila Velha/ES 
S 20°20’ 
W 40°20’ 

SEMMA-PMVV  
27-3185-5200 

140,00 ha Lei Municipal n.º 
2836 de 08/06/93 

Manguezal e 
Floresta Ombrófila 

Densa 
Existente 

Educação Ambiental, 
uso público e 
fiscalização. 



Pág. 
378/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

 OUTRAS ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 

 

Além das unidades de conservação acimas citadas, situam-se na área de 

influencia do empreendimento outras áreas especialmente protegidas não 

relacionadas dentre as categorias de unidade de conservação previstas no SNUC 

(Lei Federal 9.985/2000). 

Assim como as unidades de conservação, esses espaços, que em alguns 

casos são particulares, entretanto podem ser públicos, tem por objetivos básicos 

a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável utilizando 

atividades de pesquisa científica, para aprofundar o conhecimento da diversidade 

biológica, o monitoramento ambiental, a educação ambiental e a melhoria da 

qualidade de vida das populações. 

Na Tabela II.4.4-5 são elencadas as áreas especialmente protegidas 

inseridas na zona de influência do empreendimento. 

Tabela II.4.4-5: Áreas especialmente protegidas na Área de Influência do 

empreendimento 

Área Municípios Localização 
Órgão 

responsável/ 
Contato 

Área
Instrumento 

legal de 
criação 

Ecossistema 
Predominante

Plano 
de 

Manejo 
Atividades 

desenvolvidas

Estação de 
Biologia 
Marinha 

Aracruz/ES - 

Particular 
Proprietário 

André Ruschi
27- 3250-

6057 

21,4 
ha - Restinga Não 

existente 

Educ. 
Ambiental e 

Pesquisa 

Área de 
Proteção 

Permanente/ 
Tombamento 

das Ilhas 
Costeiras 

Vitória/ES 

Baías de 
Vitória e 
Espírito 
Santo e 

Adjacências 

SEMMAM  
3382-6538 
Centro de 

Doc. E 
Informação 
3382-6581 

* 
SEMMAM 

Lei 3158/84
Insular Não 

existente 
Uso público e 
fiscalização 
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Além das áreas supracitadas, existem inúmeros Monumentos Tombados pelo 

Município de Vitória. Os Monumentos Tombados são áreas protegidas que têm 

como objetivo o manejo, a proteção e preservação de características naturais de 

significado cênico ou de referência para o município, proporcionando espaços 

adequados ao desenvolvimento de programas educativos ambientais e culturais, 

recreação e pesquisas. 

 

Dentro da área de interesse do EIA citam-se como Monumentos Tombados 

as ilhas costeiras de Vitória, a saber: 

 

 Cal (Resol. 12/87 - CMPDU)  

 Pólvora (Resol. 13/87 - CMPDU)  

 Urubu (Resol. 14/87 - CMPDU)  

 Cobras (Resol. 15/87 - CMPDU)  

 Bode (Resol. 22/87 - CMPDU)  

 Baleia (Resol. 23/87 - CMPDU)  

 Galhetas (Resol. 24/87 - CMPDU)  

 Fato (Resol. 25/87 - CMPDU)  

 Rasa (Resol. 26/87 - CMPDU)  

 Socó (Resol. 27/87 - CMPDU)  

 Pombas (Resol. 34/87 - CMPDU) 
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II.4.5 - ANÁLISE INTEGRADA E SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL 

 

Neste item são apresentadas a Análise Integrada do diagnóstico dos meios 

físico, biótico e socioeconômico e a Síntese da Qualidade Ambiental da Área de 

Influência do empreendimento. Essa síntese foi elaborada com base no 

Diagnóstico Ambiental da Área de Influência da atividade de pesquisa sísmica nas 

áreas do Complexo Golfinho e dos Campos Peroá e Cangoá, na Bacia de Espírito 

Santo. 

 

 

II.4.5.1 - Análise Integrada e Síntese da Qualidade 

 

A pesquisa sísmica proposta está voltada para a descoberta de potenciais 

acumulações de hidrocarbonetos na região costeira do estado do Espírito Santo. 

Existe nessa região um histórico de descobertas de reservatórios de gás e óleo 

leve. 

 

A área da atividade, composta pelo Complexo Golfinho e pelos campos de 

Peroá e Cangoá, está localizada na Bacia do Espírito Santo, em área 

costeira/oceânica adjacente aos municípios de Linhares e Aracruz, no Estado do 

Espírito Santo, a uma distância mínima da costa de 21 km e 15 km, 

respectivamente, e em lâmina d’água que varia aproximadamente entre 25 e 

2.000 metros. 

 

O esforço de delimitação da Área de Influência deste estudo buscou utilizar uma 

abordagem que pudesse incluir toda a região passível de ser afetada pela atividade 

prevista, sobretudo aquelas relacionadas com a aquisição de dados e com o tráfego 

de embarcações. 

 

Com base na identificação dos impactos sobre os meios físico e biótico, definiu-

se que a Área de Influência (AI) é composta pela área de aquisição de dados 

sísmicos (aproximadamente 3.000 km2), assim como pela área de manobra do navio 

sísmico (mais 3.000 km2). 
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Com relação ao Meio Socioeconômico, a Área de Influência (AI) foi definida 
como o conjunto de oito municípios litorâneos (Conceição da Barra, São Mateus, 
Linhares, Aracruz, Fundão, Serra, Vitória e Vila Velha), pois foram identificados os 
seguintes aspectos: 

 
 Interações de uso do espaço marítimo relativo à pesca nas áreas de 

aquisição de dados e de manobra do navio sísmico; e 

 Rota das embarcações de apoio. 
 
De forma a facilitar uma Análise Integrada da área de estudo, optou-se por 

dividi-la em dois compartimentos: (i) Meios Físico e Biótico; e (ii) Meio 
Socioeconômico. 

 
 

 MEIOS FÍSICO E BIÓTICO 
 
Com relação aos aspectos meteorológicos e climatológicos, a região de 

estudo é caracterizada pela transição entre os climas quentes das baixas latitudes 
(próximo ao Equador) e os climas mesotérmicos de tipo temperado das médias 
latitudes (próximo ao meridiano de 45º), apresentando estação chuvosa no verão 
e seca no inverno. A situação típica na região é marcada por ventos com 
intensidade média oscilando entre 2,1 e 8,8 m/s durante todo o ano, com direção 
predominante de Norte/Nordeste/Leste. Esse regime, entretanto, é perturbado 
pela passagem de sistemas frontais pela região, onde predominam os ventos de 
direção Sul, variando de Sudeste a Sudoeste, nesta ordem. 

 
Com relação à morfologia do fundo oceânico, as áreas onde se 

desenvolverão as atividades de pesquisa sísmica são caracterizadas por 
situarem-se sobre a plataforma continental e o talude continental, no limite sul do 
Banco dos Abrolhos. 

 
Uma análise de detalhe feita por Castaños (2002) revela que a região de 

interesse apresenta um fundo tipicamente em rampa, provavelmente associado à 
deposição de sedimentos do rio Doce, que se estende até cerca de 50 metros, 
onde o fundo passa a ser plano com a ocorrência de bancos carbonáticos. Em 
termos de distribuição sedimentar, a plataforma adjacente à foz do rio Doce 



Pág. 
382/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

apresenta sedimentos terrígenos (lamas e lamas arenosas) até cerca de 25-30 
metros, passando para sedimentos mistos (litobioclásticos ou biolitoclástos), até 
que aproximadamente a 50 metros de profundidade a plataforma passa a ser 
dominada por sedimentos bioclásticos. De forma geral, a faciologia dos 
sedimentos de fundo na área da bacia do Espírito Santo é caracterizada pelo 
domínio desses sedimentos bioclásticos, principalmente algas calcárias e 
briozoários ao longo da plataforma continental. 

 

Com relação aos aspectos oceanográficos, é observada a influência 

marcante das Águas Tropicais de características quentes e salinas, associadas à 

Corrente do Brasil (CB). Em oceano aberto, o padrão termo-halino 

(temperatura/salinidade) corresponde àquele descrito pela literatura clássica, com 

as clinas (linhas de mesmo valor) próximas às profundidades de 100 e 200 

metros, variando de acordo com a época do ano e da localização geográfica. 

Valores médios da camada de mistura possuem temperatura da ordem de 24oC e 

salinidade de 36,9. 

 

A característica das águas oceânicas na Costa do Espírito Santo obedece à 

estrutura típica de regiões tropicais, em que são classificadas como oligotróficas, 

ou seja, baixa produtividade primária. Essa característica muda ao longo da 

plataforma continental ao norte do Espírito Santo, que possui uma fisiografia 

bastante variável, fazendo parte do Banco dos Abrolhos, o que define a 

ocorrência eventual de aumentos na produtividade primária e secundária devido 

às ressurgências causadas pelo “efeito de ilha” dos bancos submarinos e vórtices 

ciclônicos gerados pela deriva da Corrente do Brasil associada à mudança na 

orientação da linha de costa e a barreira formada pelos bancos. Esses eventos 

provocam a suspensão de águas profundas ricas em nutrientes, favorecendo a 

produtividade no local (MARTINS & DOXSEY, 2006). Neste aspecto, a presença 

do vórtice de Vitória (ciclônico, com águas frias e de baixa salinidade no seu 

interior) parece ser uma importante fonte de incremento no teor de nutrientes das 

águas locais. Consequentemente há um desenvolvimento em toda a cadeia 

trófica associada. 
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Da mesma forma, a interação da batimetria e das feições topográficas com a 

Corrente do Brasil (CB) pode resultar no meandramento (formação de meandros 

= curvas acentuadas) da CB ao longo da costa do Espírito Santo. A ascensão de 

águas profundas e frias próximo à costa (ressurgência) é um dos processos 

diretamente associados à atuação dos ventos típicos de nordeste (predominantes 

na primavera e no verão) e sudeste/sudoeste (predominantes no inverno, ou 

associados com a presença de sistemas frontais – frentes frias). 

 

Na região de estudo há também a presença da descarga continental 

proveniente da bacia do Rio Doce, o qual lança, na região marinha, grande 

quantidade de material em suspensão, nutrientes e alguns contaminantes 

provenientes de fontes distribuídas ao longo de sua bacia (MARQUES et al, 

2004). Estes problemas têm efeitos sobre o ambiente marinho adjacente, 

inclusive podendo afetar a produtividade marinha adjacente (EKAU & 

KNOPPERS, 1999).  
 
Apesar dos efeitos supracitados, a pluma do rio Doce é rapidamente diluída 

pela Água Tropical (AT) de superfície. Corrobora essa assertiva uma análise de 
dados de qualidade das águas na AI que indicou a influência localizada de 
aportes continentais nas águas próximas à costa, principalmente a partir do rio 
Doce, mas sobretudo indicou que os níveis de concentração dos principais 
indicadores monitorados na região foram considerados normais, sem indícios de 
contaminação. Isso vale inclusive para os parâmetros químicos relacionados à 
atividade petrolífera, como hidrocarbonetos totais de petróleo, hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos, n-alcanos e mistura complexa não resolvida, uma vez 
que, nos estudos realizados, os valores em sua maioria encontram-se inferiores 
aos limites de detecção dos métodos. 

 
A análise das concentrações dos diversos nutrientes entre as duas regiões, 

costeira e oceânica, demonstrou que nas águas costeiras a disponibilidade das 
formas nitrogenadas e fósforo inorgânico é maior, fato que favorece o aumento da 
produtividade primária nessa área. As concentrações de carbono orgânico 
dissolvido observadas não indicaram diferença significativa entre as duas regiões 
de interesse. A razão C/N (carbono/nitrogênio) nas águas oceânicas indica que a 
fração orgânica do material particulado em suspensão é composta por bactérias e 
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organismos fitoplanctônicos. Já nas águas costeiras, essa razão aumenta, o que 
confirma o aumento da produtividade (OVALLE et al, 1999). Com relação às 
concentrações de clorofila “a”, em geral o padrão descrito foi de declínio dos 
valores com o aumento da profundidade. 

 
Portanto, conforme descrito acima, de forma geral, a costa leste brasileira é 

caracterizada por ser uma região de baixa produtividade, induzida pela presença 
de águas oligotróficas da Corrente Equatorial Sul (CES), que forma a Corrente do 
Brasil. No entanto, nesse setor da Costa Leste brasileira, onde se encontram as 
áreas do Complexo Golfinho e de Peroá-Cangoá, parece ser uma unidade 
funcional distinta, em que a produção primária é sustentada, pelo menos em 
períodos específicos, por três fontes distintas de material: (i) os fluxos de água 
doce oriundos do rio Doce; (ii) o fenômeno de ressurgência da ACAS (Água 
Central do Atlântico Sul) em águas rasas; (iii) e o efeito do vórtice de Vitória, 
responsável pela ressurgência da ACAS na borda da plataforma (EKAU & 
KNOPPERS, 1999).  

 
Segundo Gaeta et al. (1999), as taxas de produtividade apresentaram 

variabilidade espacial significativa nessa região. Sobre o Banco de Abrolhos e na 
plataforma interna mais ao sul, os valores chegaram ao máximo de 1,1 gC.m-2.dia-

1, devido ao efeito da ressurgência da ACAS em subsuperfície. Taxas 
intermediárias a altas também foram encontradas em águas da borda da 
plataforma ao sul do Banco de Abrolhos, novamente ocasionadas pela 
ressurgência da ACAS, mas nesse caso num processo impulsionado pela 
presença do vórtice de Vitória. 

 
Quanto aos organismos planctônicos da região, a comunidade é influenciada 

por processos climáticos, como ocorrência de chuvas, os quais influenciam o 
plâncton na região costeira. As maiores densidades de organismos são 
encontradas nas áreas mais rasas próximas à costa, principalmente no verão. As 
espécies encontradas são características de sistemas costeiros da costa leste 
brasileira com baixa produção biológica (oligotrófico). 
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O fitoplâncton da região é composto pelas classes Bacillariophyceae 
(diatomáceas), Dinophyceae (dinoflagelados), Cyanophyceae (cianobactérias 
filamentosas), Prymnesiophyceae (cocolitoforídeos), Clorofíceas e Cryptophyceae 
(fitoflagelados). Dentre estas, os fitoflagelados, as diatomáceas e os 
dinoflagelados são os grupos mais abundantes. 

 
Observa-se uma alternância de dominância entre as diatomáceas e os 

dinoflagelados. Os dinoflagelados são mais abundantes entre a superfície e a 
profundidade acima da termoclina (camada com máximo decréscimo de 
temperatura por unidade de profundidade), incluindo, também, a região próxima à 
isóbata de 200 m; enquanto que as diatomáceas são mais expressivas nas 
profundidades da termoclina e abaixo desta. As cianofíceas, quantitativamente 
pouco expressivas, destacam-se na superfície e na profundidade acima da 
termoclina. Os cocolitoforídeos estão presentes em todas as profundidades, sem 
apresentar um padrão definido, porém são mais abundantes nas estações mais 
oceânicas, pobres em partículas em suspensão. 

 

Entre as espécies encontradas na região costeira encontram-se as 

diatomáceas Asterionellopsis glacialis, Chaetoceros danicus, Cylindrotheca 

closterium, Guinardia flaccida, Leptocylindrus danicus, Lioloma pacificum, 

Pseudo-nitzschia “delicatissima”, Thalassiosira sp. e Thalassionema nitzschioides. 

Algumas espécies que ocorrem na região costeira também são características de 

águas de ressurgência, entre elas: Diploneis bombus e Pleurosigma 

naviculaceum. 

 

A região oceânica é composta por espécies típicas de águas da plataforma 

com afinidades termófilas e/ou indicadoras da Corrente do Brasil, como por 

exemplo, as diatomáceas Planktoniella sol, Gosleriella tropica, Hemiaulus hauckii, 

Chaetoceros aequatorialis, Climacodium frauenfeldianum; os dinoflagelados 

Ceratium azoricum, Oxytoxum variabile, Prorocentrum cf. balticum e Podolampas 

palmipes; as cianobactérias da Família Phormidiaceae (Trichodesmium spp.) e 

Oscillatoriaceae (Katagnymene spp.), além de vários táxons de Cocolitoforídeos 

como Anoplosolenia brasiliensis e Scyphosphaera sp.   

 



Pág. 
386/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

Com relação à comunidade zooplanctônica na região em termos de 

composição, os grupos mais abundantes são normalmente Copepoda, 

Chaetognatha, Appendicularia e larvas do meroplâncton. Outros grupos que 

podem ser considerados comuns na região de estudo são: Pteropoda, Ostracoda, 

Foraminífera, Hydromedusae e Sifonophora. Dentre estes grupos, Copepoda é o 

grupo dominante, com a maior concentração junto à costa, próximo à foz do rio 

Doce. 

 

Em termos de variação espacial, na região oceânica a dominância das 

espécies epipelágicas como os copépodes Undinula vulgaris, Nannocalanus 

minor, Clausocalanus furcatus, Temora stylifera, Euchaeta marina, Oncaea 

venusta, Farranula gracilis; os apendiculáros Oikopleura longicauda, Oikopleura 

fusiformis; o quetognato Flaccisagitta enflata; e os taliáceos Thalia democratica, 

Salpa fusiformis e Doliolum nationalis caracterizaram a comunidade como típica 

de águas de plataforma e oceânicas da costa brasileira, com predomínio da AT 

(Água Tropical) com influência da ACAS (Água Central do Atlântico Sul). 

 
Já na região costeira, as espécies mais abundantes são típicas de ambientes 

estuarinos como Acartia lilljeborgi, Parvocalanus crassirostris e espécies de áreas 
costeiras como Euterpina acutifrons, Paracalanus parvus, Paracalanus quasimodo 
e Temora turbinata. Outros grupos encontrados como larvas de Decapoda, 
Appendicularia (Oikopleura dioica) e Chaetognatha (Sagitta friderici) também são 
típicos de ambientes costeiros. 

 
Em relação ao ictioplâncton, a área estudada apresenta uma grande 

variabilidade de espécies de larvas de peixes com hábitos muito variados. 
Observa-se uma variação da abundância do ictioplâncton entre as zonas nerítica 
e oceânica. As maiores densidades de ovos e larvas de peixes são registradas na 
zona costeira, diminuindo em direção à região oceânica. As baixas densidades 
são encontradas na região oceânica da baixa produtividade da Água Tropical 
(AT), que predomina na área de estudo. 
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Na foz do rio Doce e região oceânica adjacente, observa-se um predomínio 
de famílias mesobatipelágicas nas estações oceânicas, e de larvas pelágicas nas 
regiões costeiras. Os táxons mais abundantes em toda a área são: Engraulidae 
(Manjuba), Clupeidae (Sardinha), Scaridae e Gobiidae e as famílias 
mesopelágicas, principalmente Myctophidae e Sternoptychidae, além das famílias 
Phosichthyidae e Serranidae. 

 
Quanto às larvas de peixes, a maior densidade ocorre próximo à costa. 

Engraulidae é o mais abundante, principalmente com Engraulis anchoita 
(“anchoita”), e a sua distribuição larval é restrita à região costeira da foz do rio 
Doce, enquanto que a família Myctophidae (“peixe-lanterna”) predomina na região 
oceânica com os gêneros Lepidophanes, Diaphus e Lampadena. Outra espécie 
abundante na região é Maurolicus stehmanni (“peixe-lanterna”), da Família 
Sternoptychidae, principalmente na região do talude continental ao longo da área 
estudada. 

 
Já na região costeira, a maioria dos táxons identificados é típica de sistemas 

costeiros e estuarinos, que comumente usam os estuários e zonas de praia como 
área de alimentação de larvas e juvenis. Esses ambientes apresentam 
características semelhantes e funcionam como “berçários” para as larvas de 
peixes, pois fornecem alimento em abundância e proteção. 

 
Observa-se na região costeira um predomínio de famílias de larvas pelágicas, 

onde as larvas mais abundantes na área são da família Achiridae, Engraulidae, 

Blennidae (Scartella aff. Cristata), Sciaenidae (Stellifer sp.) Labrisomidae 

(Labrisomus sp.) e Clupeidae. 

 

A comunidade ictioplanctônica encontrada na região de estudo é típica de 

regiões tropicais. A diversidade de ambientes existentes na região estudada se 

reflete na alta diversidade de táxons. A presença de aporte de água doce através 

de rios (Doce e Riacho) favorece a ocorrência de larvas de espécies de peixes 

que vivem em cardumes em regiões costeiras, como Clupeidae e Engraulidae. 

Além disso, as maiores densidades de larvas e ovos ocorrem na primavera e 

verão, acompanhando o padrão observado para o fitoplâncton e zooplâncton. 
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Não foram registradas famílias de larvas de peixes raras ou endêmicas dessa 

região. Deve-se destacar a relevância das larvas mesopelágicas, que apesar de 

não terem valor para consumo são consideradas um elo trófico importante no mar 

e podem representar uma fonte potencial para a exploração humana. 

 

Nas áreas a serem pesquisadas verifica-se a presença de formações 

carbonáticas a partir dos 50m de profundidade, as quais se estendem até a 

quebra da plataforma continental. Essas formações carbonáticas ocorrem sobre a 

forma de lajes ou pavimentos constituídos por algas vermelhas, clastos de 

carbonatos e rodolitos. Normalmente associado a essas formações verifica-se 

uma grande diversidade biológica, tanto de macroalgas como do zoobentos, a 

qual apresenta um importante papel na cadeia trófica (zonas de alimentação da 

ictiofauna e de quelônios). 

 
A macrofauna bentônica da Bacia do Espírito Santo é composta por nove 

grandes grupos taxonômicos, sendo que os Crustacea e os Polychaeta são os 
mais abundantes e com biomassa mais expressiva. A macrofauna, de maneira 
geral, é dominada por anelídeos, poliquetas, crustáceos (principalmente 
anfípodas) e moluscos. 

 
Na área de estudo foram encontrados também organismos pertencentes a 

outros filos: Sipuncula, Cnidária, Porífera, Bryozoa, Nemertinea e Echinodermata, 
sendo este último comum em quase todos os ambientes marinhos, principalmente 
regiões profundas. 

 
Nas áreas mais rasas, a comunidade da macrofauna apresenta, nos fundos 

mais arenosos, a predominância das formas vágeis, enquanto nos fundos de lama 
e areia fina ocorre o predomínio de formas sésseis e sedentárias. 

 
A fauna de Talude Continental, por sua vez, é caracterizada principalmente 

por organismos depositívoros, podendo ocorrer também os suspensívoros. Os 
principais grupos taxonômicos são os equinodermos, os crustáceos 
(principalmente isópodas e anfípodas), os anelídeos poliquetas e cnidários. 
Destaca-se, como mencionado anteriormente, que os Echinodermata não 
apresentam uma contribuição numérica expressiva em áreas rasas costeiras. 
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Estudos de monitoramento desenvolvidos na região corroboram esta variação 
da dominância dos grupos, relacionada principalmente com as características 
físico-químicas do ambiente. As características do ambiente acabam também por 
interferir nos índices biológicos da comunidade, onde as amostras apresentaram 
uma fauna bentônica de baixa diversidade, sendo dominada por espécies de 
substrato inconsolidado, resistentes aos altos níveis de sedimentação provocados 
pelas descargas de rio, principalmente o rio Doce. 

 
Dentro dos grupos observados, foram identificados organismos com grande 

capacidade adaptativa a ambientes com alto hidrodinamismo, como, por exemplo, 
os poliquetas da Família Spionidae, não havendo nenhum que possa ser 
considerado indicador de algum tipo específico de perturbação no ambiente 
marinho. 

 
As análises multivariadas realizadas ao longo de vários Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA) e monitoramentos indicaram a profundidade e os parâmetros 
granulométricos como fatores determinantes da estrutura das comunidades 
bentônicas, demonstrando a interferência dos fatores ambientais na macrofauna 
da região. 

 
Os eventos de ressuspensão de águas profundas, associados aos 

fenômenos de meso-escala como a ressurgência costeira e o Vórtice de Vitória, 
apesar de pouco estudados do ponto de vista biológico, podem durar semanas ou 
meses, tempo suficiente para criação de uma cadeia trófica que vai do 
microfitoplâncton ao macrozooplâncton e servir de base da cadeia alimentar para 
peixes pelágicos de passagem, tais como atuns, agulhões e similares. A 
composição sedimentar e morfológica, também é muito variável, formando áreas 
compostas por areias quartzosas médias na plataforma interna, lamas de origem 
fluvial e bancos de algas calcárias e corais, o que favorece a presença na região 
de uma grande diversidade ictiológica. Influenciada por essa tendência, nas áreas 
a norte do Rio Doce e sobre o Banco de Abrolhos, a maior parte da produção 
pesqueira pertence a espécies recifais como badejo, garoupa, cioba, vermelho e 
outros (MARTINS & DOXSEY, 2006), enquanto que na foz do Rio Doce e áreas 
ao sul predominam espécies como as pescadas (Sciaenidae), xaréis e olhetes 
(Carangidae), tubarões e raias (Carcharhinidae) entre outros (NETO et al., 2002; 
PINHEIRO & JOYEUX, 2007). 
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Ainda em relação à ictiofauna, a região costeira próxima à foz do rio Doce é 

um importante local para a reprodução de muitas espécies. Espécies de 

elasmobranquios como as raias jamanta que reproduzem nesta região na  

primavera, enquanto que tubarões das familias Carcharhinidae e Sphyrnidae, 

importantes recursos pesqueiros, utilizam a área como berçário no verão. Entre 

os peixes teleosteos que utilizam a área costeira da foz do Rio Doce para 

reprodução, destacamos as espécies de maior importância pesqueira, como as 

pescadas, que ocorrem nos meses de primavera e verão, manjubas, que chegam 

a entrar no Rio Doce durante o outono, e as diferentes espécies de robalo, que 

utilizam a zona costeira e o próprio Rio Doce durante o inverno.  

 

Podem-se encontrar na região espécies protegidas pela Legislação Federal, 

como o mero, o peixe-serra e o tarpão. São espécies de grande tamanho, sendo 

as duas primeiras com capacidade de deslocamento relativamente baixa. 

 

Os habitats de berçário e reprodução próximos à foz do rio Doce seriam os 

habitats mais importantes para a conservação da ictiofauna marinha local, bem como 

as zonas de fundos carbonáticos as quais são importantes áreas de alimentação para 

algumas espécies do nécton. 

 

A Área de Influência também é especialmente importante para quatro das 

espécies de cetáceos que ocorrem no local. São eles: o boto-cinza (Sotalia 

guianensis), a toninha (Pontoporia blainvillei), a baleia-jubarte (Megaptera 

novaeangliae) e a baleia-franca-do-sul (Eubalaena australis). 

 

O boto-cinza é uma espécie considerada costeira e altamente residente, 

associada a baías e estuários, porém há registros oficiais de indivíduos avistados 

a pelo menos 55 km da costa. Não há estudos com essa espécie na Área de 

Influência do empreendimento, envolvendo águas distantes da plataforma 

continental, contudo, não é improvável considerar a presença de botos nas áreas 

destinadas à pesquisa sísmica. 
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Além dos problemas que a espécie enfrenta, como o emalhamento em redes 
de pesca, a degradação e poluição da zona costeira, o trânsito de embarcações 
pesqueiras, de outras atividades comerciais e recreacionais e o ruído subaquático 
gerado por essas atividades, aliadas às atividades de aquisição de dados 
sísmicos, há o fato de que a distribuição das diversas populações de boto-cinza, 
bem como a toninha, apresenta uma área de vida relativamente restrita, 
maximizando o efeito dos impactos ambientais a que são submetidas. 

 
A toninha tem distribuição ainda mais restrita porque a foz do rio Doce é o 

limite sul da distribuição da espécie no litoral do Espírito Santo. Essa 
particularidade, aliada ao isolamento geográfico da espécie em relação à 
população que se estende do norte do estado do Rio de Janeiro até a Argentina, 
e pelo fato de a população ser ainda mais costeira que o boto-cinza, torna a 
toninha a espécie mais ameaçada entre todos os pequenos cetáceos, 
necessitando de cuidados especiais. 

 
Apesar de a toninha ser considerada a espécie mais costeira entre todos os 

cetáceos existentes nas águas do Espírito Santo, sobrevôos de pesquisa 
avistaram espécimes a 27 km do litoral de Regência e Povoação. 

 
Entre as baleias, a jubarte (Megaptera novaeangliae) e a franca-do-sul 

(Eubalaena australis) são as que estão mais presentes na Área de Influência do 
empreendimento, utilizando a área para descanso, nascimento e cria de filhotes, 
cópula e corredor migratório. 

 
Estimativas populacionais feitas a partir de sobrevoos indicam que as 

populações de ambas as espécies têm aumentado de tamanho ano após ano. A 
população brasileira de baleia-franca-do-sul, o segundo misticeto mais ameaçado 
do mundo, tem-se recuperado em uma escala de 14% ao ano. 

 
A baleia-jubarte apresenta um hábito mais oceânico do que a baleia-franca-

do-sul, porém, cruzeiros de pesquisa avistaram indivíduos em áreas com 40 m de 
profundidade, logo, a presença de indivíduos na Área de Influência não é 
descartada, uma vez que a plataforma continental do Espírito Santo faz parte do 
corredor migratório da espécie. 
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Já a baleia-franca-do-sul pode apresentar um hábito bem mais costeiro, 
principalmente as fêmeas quando estão com filhotes fora do período migratório. 
As fêmeas podem chegar bem próximo da costa, chegando, em certos casos, a 
tocar com o ventre na areia, o que deixa os indivíduos bem mais expostos aos 
impactos de origem antrópica. 

 
Apesar de a principal área de concentração de baleia-franca-do-sul ser a 

região sul do Brasil, a cada ano mais indivíduos são avistados por cruzeiros e 
sobrevôos de pesquisa no Espírito Santo, bem como avistagens a partir da terra. 

 
Além dessas quatro espécies de cetáceos citadas, que são as que merecem 

especial atenção devido aos impactos que sofrem e por serem as que mais 
utilizam a Área de Influência, há outras que utilizam essa área em menor escala, 
alternando-se entre águas rasas e profundas, como o golfinho-de-dentes-rugosos 
(Steno bradanensis), muito comum em águas costeiras e oceânicas do Espírito 
Santo, e o golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus). 

 
Com relação ao grupo dos quelônios, todas as cinco espécies de tartarugas 

marinhas que ocorrem no estado do Espírito Santo encontram-se enquadradas 
em alguma categoria de ameaça de extinção, bem como se encontram presentes 
na lista local das espécies ameaçadas de extinção. 

 
O período de desova das tartarugas marinhas que ocorrem no litoral do 

Espírito Santo acontece preferencialmente entre setembro e janeiro, quando as 
fêmeas selecionam, nas praias arenosas, áreas para escavação dos ninhos e 
postura dos ovos. 

 
A espécie que carece de maiores cuidados é a tartaruga-de-couro 

(Dermochelys coriacea), também conhecida como tartaruga-gigante ou 
localmente como “careba-mole”, que é a maior espécie existente. No Brasil, a 
única área com concentração regular de ninhos de tartaruga-de-couro é o litoral 
norte do Espírito Santo, entre Barra do Riacho, no município de Aracruz, e Guriri, 
no município de São Mateus. Para garantir a manutenção dessas áreas de 
desovas, foi criada, no município de Linhares, em 1984, a Reserva Biológica 
(ReBio) de Comboios, que protege uma faixa de 22 quilômetros de praias. 
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Atualmente, encontra-se em fase de discussão a ampliação da ReBio de 
Comboios, visando a uma proteção maior às tartarugas marinhas que desovam 
em grande parte do litoral da Área de Influência do projeto. 

 
Embora as tartarugas marinhas estejam protegidas por lei, há diversas 

ameaças à conservação das espécies no litoral brasileiro, sendo que na região as 
principais são: 

 
 a ocupação irregular do litoral; 

 a captura acidental em artefatos pesqueiros; 

 o trânsito de embarcações nas áreas próximas às praias de desova; 

 a extração mineral nas praias. 
 
O número exato de tartarugas marinhas que chegam à idade reprodutiva 

ainda é desconhecido pela comunidade científica especializada, porém, (i) o fato 
das espécies apresentarem repouso entre ciclos reprodutivos que pode chegar a 
nove anos; (ii) o fato de terem longo ciclo de vida (aproximadamente 100 anos) e 
idade reprodutiva relativamente curta levam as espécies de tartarugas marinhas a 
apresentarem uma alta sensibilidade aos efeitos do meio. 

 
A alta produtividade dos ambientes estuarinos e de manguezal existentes nas 

áreas próximas à região da AI, bem como a grande oferta de peixes oriundos do 
rejeito da pesca do camarão determinam a forte ocorrência de aves marinhas na 
área estudada. São registradas para a área e cercanias cerca de 35 espécies de 
aves, entre residentes e migratórias, com hábitos costeiros e oceânicos. Cabe 
ressaltar que nenhuma das espécies de aves citadas consta da lista nacional ou 
estadual de espécies ameaçadas de extinção. 

 
 

 MEIO SOCIOECONÔMICO 
 
Conforme já mencionado antes, a área de interesse para o meio 

socioeconômico considerou os municípios que abrigam comunidades pesqueiras 
que atuam de forma artesanal na AI. Nesse sentido, foram analisadas as 
comunidades dos municípios de Vila Velha, Vitória, Serra, Fundão, Aracruz, 
Linhares, São Mateus e Conceição da Barra. 
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Na Área de Influência (AI) do empreendimento existe uma expressiva 
comunidade pesqueira. Grande parte dessa comunidade é tradicional em relação 
à pesca marítima e se localiza ao longo da faixa costeira, em regiões onde 
ocorrem as maiores pressões populacionais e onde se verifica um exacerbado 
crescimento urbano. 

 
Monjardin (2004) avaliou a sustentabilidade dos sistemas pesqueiros do norte 

do estado, utilizando análises multivariadas entre variáveis sociais, tecnológicas e 
ambientais. Concluiu que as pescarias na região Centro-norte são menos 
sustentáveis que os sistemas da região Sul. Na região Centro-norte, os efeitos 
gerados pela maioria das artes de pesca são altamente destrutivos, uma vez que 
nessa região grande parte dos sistemas é composta por recursos alvo capturados 
por equipamentos como a rede de espera e arrastos de balão. 

 
Muitos dos problemas da exploração sem controle das áreas costeiras são 

causados pela inexistência de uma divisão ou gerenciamento do espaço 
disponível para a atividade extrativista, tal como ocorre com os recursos minerais 
e alguns recursos vivos em áreas continentais. O conceito de propriedade de uso 
comum ocasiona geralmente uma exploração insustentável dos recursos, 
gerando, em alguns casos, uma estratégia exploratória conhecida como “nuvem 
de gafanhotos”, na qual os pescadores tornam os recursos naturais de uma área 
exauridos e migram para novas áreas de exploração, reiniciando o ciclo 
sucessivamente (MONJARDIN, 2004). 

 
Nos últimos anos, constatou-se a diminuição de alguns recursos pesqueiros, 

o que resultou na redução de 60% na pesca do peroá e 30% na pesca do 
camarão. Esse fato obrigou as frotas de maior autonomia a tentarem explorar o 
recurso na região norte do estado com relativo sucesso (MARTINS & DOXEY, 
2006). 

 
A região da Foz do Rio Doce é utilizada para pescarias da seguinte forma: (i) 

com balões para arrastos provenientes das comunidades de Regência (menor 
frequência), Barra do Riacho, Barra Seca, Barra Nova e Conceição da Barra (com 
maior frequência); (ii) com espinhéis e linhas-de-mão pela frota de Regência, 
Santa Cruz e Barra do Sahy; e (iii) com rede de espera utilizada no local com 
muita frequência pelos pescadores de Regência e Povoação. 
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Apesar de os arrastos serem danosos ao ecossistema da região, trata-se de 

uma atividade de caráter tradicional nas comunidades de Barra do Riacho, Barra 

Seca e Barra Nova, sendo uma atividade relativamente nova na comunidade de 

Regência. Os pescadores dessas comunidades são os que mais utilizam a área 

diretamente influenciada pelo empreendimento. 

 

Devido à peculiaridade da região e à necessidade por parte da população de 

reservar o direito do uso da área da foz do rio Doce às comunidades tradicionais 

locais, existe hoje uma proposta para a criação de uma Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (processo ICMBio n˚ 02009.002052/2007-41). 

Denominada de Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Foz do Rio Doce, 

foi resultante do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região de Entorno da 

Reserva Biológica de Comboios (Plano Comboios), trabalho realizado nos anos 

de 2000 a 2001 pela Fundação Pró-Tamar com recursos do Fundo Nacional do 

Meio Ambiente (FNMA), em parceria com as comunidades das vilas de Regência 

e Povoação em Linhares. 

 

O Plano Comboios visa também proporcionar mecanismos para ordenar o 

crescimento econômico e o processo de urbanização das vilas de Regência e 

Povoação, para que não percam suas características naturais e a qualidade de 

vida da população residente. 

 

A necessidade de uma maior proteção do entorno da REBIO de Comboios 

aliada à necessidade de reservar as áreas de pesca tradicionais aos pescadores 

locais, coibindo a pescaria dos barcos de fora, culminou na retomada da proposta 

de criação da RDS da Foz do Rio Doce no final de 2007, com expectativa de 

efetiva criação da UC ainda em 2009. 
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Além da proposta da RDS da Foz do Rio Doce, existe outro processo (n˚ 

02009.002019/2001-25) com a proposta de criação da APA Costa das Algas e da 

REVIS de Santa Cruz, a qual se encontra na Casa Civil da Presidência da 

República para definição política quanto à criação das mesmas. A REVIS de 

Santa Cruz terá uma superfície de 289 quilômetros quadrados (28.895 hectares), 

predominantemente em área marinha confrontante aos municípios de Serra, 

Fundão e Aracruz, desde a linha de costa até profundidades aproximadas de 40 

metros. A área proposta para criação da APA Costa das Algas abrange uma 

superfície aproximada de 1.162,15 quilômetros quadrados ou 116.215 hectares, 

predominantemente em área marinha confrontante aos municípios de Serra, 

Fundão e Aracruz, cobrindo a plataforma continental desde a linha de costa até o 

talude, atingindo em alguns pontos profundidades aproximadas de 700 metros. 

 

 

II.4.5.2 - Análise da Sensibilidade Ambiental 
 

A definição da Sensibilidade Ambiental de uma área ou de uma região, 

expressa através dos mapas de sensibilidade, representa uma importante 

ferramenta técnico-gerencial para a priorização dos ambientes a serem 

protegidos. Desta forma, os mapas fornecem as informações geomorfológicas, 

biológicas e socioeconômicas de fácil leitura e compreensão e contribuem para o 

entendimento da situação atual da Área de Influência (AI). 

 

De acordo com a metodologia adotada pela NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) desenvolvida por Michel & Dahlin (1993) e adaptada 

ao litoral brasileiro por Araújo et al. (2001), os mapas de sensibilidade devem 

apresentar informações sobre a sensibilidade ambiental, com base em aspectos 

físicos, ecológicos e socioeconômicos. 

 
A seguir apresenta-se o Mapa de Sensibilidade Ambiental elaborado para a 

Área de Influência (AI) deste empreendimento (Figura II.4.5.2-1). 
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Numa análise mais aprofundada, o conceito adotado para Sensibilidade 
Ambiental buscou identificar não somente aspectos isolados referentes à 
geomorfologia costeira, mas aspectos outros relacionados à relevância dos 
ecossistemas presentes e ao nível de ocupação e degradação/conservação dos 
ambientes. O conceito de Fragilidade Ambiental1 foi incorporado à análise. Nesse 
aspecto, consideram-se como de baixo grau de importância para a conservação 
as áreas onde se verifica uma baixa fragilidade dos meios físico e/ou biológico ou 
um elevado grau de intervenções antrópicas (atividades humanas) estabelecidas 
no local. De outra forma, as áreas mais conservadas e de significativa fragilidade 
ambiental pelas suas características naturais são consideradas como áreas de 
elevado grau de interesse para conservação. 

 
Portanto, são considerados ambientes com baixa sensibilidade ambiental as 

áreas com presença de ecossistemas alterados e com alto grau de 
comprometimento. Devido a ações antrópicas, esses ambientes exibem baixa 
atratividade para o desenvolvimento de atividades socioeconômicas, sobretudo o 
turismo que exige uma boa integridade ambiental. Por serem ambientes 
submetidos a condições extremas, apresentam um número menor de espécies, 
porém, altamente adaptadas. Poucas são as espécies com condições de ser 
recrutadas para esses ambientes ou capazes de se adaptar a ele. 

 
A sensibilidade ambiental média ou alta considera os aspectos citados acima, 

ou seja, a maior sensibilidade e relevância dos ambientes em função de sua 
integridade e potencial de oferta de serviços ambientais. 

 
A análise de sensibilidade desenvolvida aqui focou principalmente a região 

onde se dará a atividade de aquisição de dados sísmicos e de manobra das 
embarcações as quais englobam inclusive a área com risco potencial de presença 
de óleo, decorrente de um possível acidente com derrame de óleo para o mar 
durante a atividade de abastecimento do navio sísmico. Nas demais regiões da 
área de influência, não são esperadas alterações ambientais significativas em 
decorrência do tráfego de embarcações entre a área de pesquisa sísmica e as 
bases de apoio. 

                                            
1 A avaliação da fragilidade ambiental corresponde à análise integrada de determinados atributos e características 
próprias, tanto físicas quanto biológicas, do ecossistema, de forma a possibilitar melhor entendimento de sua 
estruturação e funcionamento (GUAPYASSÚ & HARDT, 1998). 
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Nesse aspecto, o cenário ambiental da zona costeira do litoral de Aracruz e 

Linhares apresenta locais de grande sensibilidade, tanto do ponto de vista 

socioeconômico (atividade pesqueira principalmente) como ambiental (rotas 

migratórias de cetáceos e áreas de alimentação e desova de tartarugas 

marinhas), que devem ser priorizados nas ações de controle e monitoramento da 

zona costeira. 

 

Na região mais costeira da AI, a pesca é uma atividade que apresenta alta 
sensibilidade, uma vez que nela se baseia grande parte da economia das 

comunidades litorâneas da região. Outro fator de alta sensibilidade nessa região é 

a presença de importantes áreas de reprodução de tartarugas. Nas praias da 

região ocorrem importantes sítios de desovas de tartarugas marinhas, além da 

grande ocorrência de aves marinhas. Ainda, em Regência, Distrito do município 

de Linhares, existe a foz do rio Doce. Essa região estuarina é caracterizada como 

um berçário para diversas espécies da ictiofauna marinha. 

 

Na região marinha, costeira/oceânica as águas são relativamente ricas em 

nutrientes provenientes de três fontes: (i) os fluxos de água do rio Doce; (ii) o 

fenômeno de ressurgência da ACAS e; (iii) o efeito do vórtice de Vitória 

(intimamente ligado ao segundo fator). Esta característica aumenta a 

produtividade biológica e estimula a atividade de pesca artesanal e industrial na 

região, sendo outro fator de alta sensibilidade.  

 

Na região oceânica é evidenciada, na área em questão, a presença de rotas 

de migração de tartarugas marinhas, assim como seus sítios de alimentação e 

reprodução. Na região também são observadas rotas de migração de cetáceos, 

principalmente das baleias jubarte (Megaptera novaeangliae). Destaque para a 

região da foz do rio Doce, onde pequenos cetáceos como o boto-cinza e a toninha 

também utilizam suas águas como residência ou ocupação sazonal.  

 

Na região oceânica ainda há indícios da ocorrência de bancos de algas 

calcárias, os quais se constituem em ambientes com grande diversidade biológica 

e de grande interesse para a conservação, determinando mais uma vez uma alta 
sensibilidade para a região. 
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 SOBREPOSIÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Conforme foi descrito no Item II.2 – Caracterização da Atividade, o 

empreendimento em questão prevê que o desenvolvimento da atividade de 

pesquisa sísmica seja iniciada pela aquisição sísmica 3D na área do Complexo 

Golfinho, que abrange os campos de Camarupim, Camarupim Norte, Golfinho e 

Canapu. O início da aquisição desse levantamento 3D está previsto para 

dezembro de 2010 e se estenderá até a primeira semana de abril de 2010, com 

duração aproximada estimada em 117 dias. Em seguida, será realizada a 

aquisição sísmica 3D na área de Peroá-Cangoá. O seu início está previsto para o 

início de abril de 2010 e término no final de junho de 2011. Essa segunda etapa 

do programa de pesquisa sísmica terá uma duração aproximada prevista de 90 

dias. 

 

Na Tabela II.4.5.2-1, foram sobrepostas as informações disponíveis 

relacionadas ao período da atividade de pesquisa sísmica nas duas áreas 

previstas com períodos de maior sensibilidade ambiental, sobretudo sob a ótica 

dos períodos de defeso de espécies, de maior concentração de espécies 

sensíveis e de maior desenvolvimento de atividades econômicas específicas 

como a pesca artesanal. Além das espécies apresentadas, cabe ressaltar a 

proibição permanente da pesca do Cherne-poveiro (Polyprion americanus) até 6 

de outubro de 2015, conforme a IN MMA-37 de 6 de outubro de 2005, e do Mero 

(Epinephelus itajara) até 23 de setembro de 2012, conforme a P IBAMA-42 de 19 

de setembro de 2007. 
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Tabela II.4.5.2-1 – Cruzamento do período de pesquisa sísmica e os períodos de maior 
sensibilidade ambiental. 

 
Meses de Pesquisa Sísmica Campos/ 

Períodos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Pesquisa Sísmica 

Complexo 
Golfinho                                      

Peroá-
Cangoá                                     

Períodos Sensíveis 
Migração 

das Baleias 
Jubarte 

      * * * * *  

Reprodução 
das 

Tartarugas 
* *        * * * 

Defeso do 
Camarão-

rosa1 
              

Defeso do 
Camarão-

sete- 
barbas2 

              

Defeso do 
Camarão- 
branco3 

              

Defeso do 
Camarão- 

santana ou 
vermelho4 

barba ruc ̧a5 

              

Defeso do 
Robalo6             

Defeso da 
Manjuba7               

Defeso 
daTainha8               

Safra de 
Pescadinha             

Safra do 
dourado             

Safra do 
Baiacu e 

cação 
            

Nível de Conflito 

Complexo 
Golfinho             

Peroá-
Cangoá             

 

LEGENDA  Sensibilidade 
elevada  Sensibilidade 

moderada  Forte  Médio  Fraco 

* Períodos de exclusão temporária para a atividade sísmica 
1- Farfantepenaeus paulensis, F. brasiliensis e F. subtilis; 2- Xiphopenaeus kroyeri; 3- Litopenaeus schmitt;i; 4- Pleoticus 
muelleri; 5- Artemesia longinaris; 6- Centropomus parallelus, C. undecimalis e Centropomus spp; 7- Anchoviella spp; 8- 
Mugil platanus e M. Liza 
Obs: A classificação de sensibilidade moderada para a ocorrência de baleias jubarte e tartarugas foi definida, 
pois apesar de não serem períodos de restrição para a atividade, nos períodos indicados ainda são 
registradas migrações dessas espécies, em menor escala.  
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A análise da Tabela II.4.5.2-1 aponta para uma sobreposição de alguns 
períodos da atividade de pesquisa sísmica com períodos de alta sensibilidade 
ambiental na região. De maneira geral, é inevitável a sobreposição desses 
períodos, apesar da atividade ter sido planejada de forma a minimizar os conflitos 
com alguns fatores ambientais considerados mais sensíveis, conforme indicado a 
seguir: 

 
1- A migração das Baleias Jubarte se dá principalmente no período entre julho e 

novembro, e preferencialmente em águas com profundidade entre 50 e 300m. 
O período de exclusão temporária para atividade sísmica cobre exatamente 
esse período, contudo não foram previstas atividades de pesquisa sísmica 
nesse período. No caso da atividade de pesquisa sísmica a ser desenvolvida 
especificamente em Peroá-Cangoá, verifica-se, de acordo com o cronograma 
proposto, um moderado conflito apenas no mês de junho, período com uma 
menor ocorrência de cetáceos em processo migratório na região. 

 
2- Em relação às tartarugas marinhas, a presença de importantes áreas de 

reprodução e alimentação na zona costeira e marinha adjacente à região da 
AI, define um moderado conflito com a atividade de pesquisa sísmica a ser 
desenvolvida na área do Complexo de Golfinho. Cabe salientar, no entanto, 
que apenas uma pequena parte da área a ser pesquisada (subárea 5) 
sobrepõe-se à área de exclusão temporária definida pelo IBAMA, sendo que 
neste caso a atividade foi planejada de forma que o período de levantamento 
nessa subárea não se sobreponha ao período de exclusão temporária 
estabelecido. Em relação a outra área de pesquisa sísmica, de Peroá-Cangoá, 
o cronograma de levantamento previsto para essa área não se sobrepõe ao 
período de exclusão. Neste aspecto, apesar da compatibilidade do 
planejamento da atividade de pesquisa sísmica nas duas áreas com o período 
e os limites da área de restrição temporária determinada pelo IBAMA, na 
região como um todo é verificada a ocorrência de quelônios ao longo de todo o 
ano, isso posto, conservadoramente, estabeleceu-se um nível de conflito 
moderado entre a atividade proposta e a questão da preservação desse grupo 
biológico. 

 
3- Embora alguns autores (ver Item II.5.2.2.1) afirmem que não existam 

evidências que comprovem que a aquisição de dados sísmicos possa impactar 
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o sucesso da desova em peixes, existe uma preocupação quanto a esse 
assunto. Neste aspecto, são indicados na tabela acima, o período de defeso 
de algumas das espécies de grande interesse comercial, os quais em muitos 
casos conflitam com o cronograma da atividade. Cabe salientar, no entanto, 
que muitas das espécies indicadas possuem de maneira geral o hábito de 
desova costeiro e estuarino o que minimiza um possível efeito da atividade 
sobre essas espécies, determinando assim um nível de conflito baixo. 

 
4- Em relação à pesca artesanal, esta é praticada com mais intensidade na área 

de interesse nos meses de primavera e verão, devido a fatores climáticos e à 

safra de alguns estoques pesqueiros. Nesse sentido, o período programado 

para a pesquisa sísmica em Peroá-Cangoá foge dos períodos das safras da 

maioria dos pescados. Já no Complexo Golfinho, o cronograma da pesquisa 

sísmica coincide com a safra da pescadinha e o fim da safra do dourado. Em 

relação a pesca da pescadinha, devido a esse ser um recurso pesqueiro 

explorado em águas mais rasas, a expectativa é de um baixo nível de conflito 

direto com a atividade de pesquisa sísmica naquela área, já que a maior parte 

da área do Complexo Golfinho situa-se em lâmina d´água superior a 50m. 

Quanto a pesca do dourado, realizada por embarcações de espinhel, o pico da 

safra se da fora do período de pesquisa sísmica, contudo o impacto direto 

moderado é esperado no período final da safra, quando iniciam-se as 

atividades de pesquisa na área do Complexo Golfinho. Cabe destacar ainda, 

que conforme diagnosticado neste estudo, a atividade pesqueira é 

desenvolvida ao longo de todo o ano, havendo substituição das artes de pesca 

conforme restrições estabelecidas (épocas de defeso e incidências de 

ressacas ou ventos do quadrante sul muito fortes), o que determina um 

conflito potencial moderado com a atividade de pesca. 

 

A Tabela II.4.5.2-2 mostra a identificação das principais capturas por arte de 

pesca nas comunidades avaliadas no monitoramento de desembarque de 

pescado em 2006 e 2007, mostrando uma grande diversidade de atuação por 

parte das diferentes comunidades estudadas. 
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Tabela II.4.5.2-2 - Identificação das categorias desembarcadas em cada comunidade e 
arte de pesca principal para sua captura (Teixeira, 2006 e 2007a). 

Arte 
de 

pesca  
Nome Vulgar Ordem/ Família Gênero e Espécie 

B
ar

ra
 d

o 
R

ia
ch

o 

R
eg

ên
ci

a 

B
ar

ra
 S

ec
a 

Po
vo

aç
ão

 

Po
nt

al
 d

o 
Ip

ira
ng

a 

B
ar

ra
 d

o 
Sa

hy
 

B
ar

ra
 N

ov
a 

Pescadinha Sciaenidae 

Isophistus 
parvipinnis / 
Cynoscion 
jamaicensis 

X X X X X X X 

Camarão-7- 
barbas Penaeidae Xiphopenaeus 

kroyeri X X X   X X 

Camarão-VG Penaeidae Farfantepenaeus 
brasiliensis X  X     

B
al

ão
 

Camarão-Rosa Penaeidae Farfantepenneus 
spp.     X   

 
 

Arte de 
pesca  Nome Vulgar Ordem/Família Gênero e Espécie 

B
ar

ra
 d

o 
R

ia
ch

o 

R
eg

ên
ci

a 

B
ar

ra
 S

ec
a 

Po
vo

aç
ão

 

Po
nt

al
 d

o 
Ip

ira
ng

a 

B
ar

ra
 d

o 
Sa

hy
 

B
ar

ra
 N

ov
a 

Cação Elasmobranchi várias espécies X X X  X X  

Corvina Sciaenidae Micropogonias 
furnieri X X X X X X  

Pescada Sciaenidae Macrodon 
ancylodon X X X X X  X 

Bagre Ariidae várias espécies X X X X X   

Sarda Scombridae Scomberomorus 
spp. X X X    X 

Robalo Centropomidae 
Centropomus 
parallelus / 
C.undecimalis 

X X  X    

Roncador Haemulidae Conodon nobilis X X   X   

Xarel Carangidae Caranx hippos X X      

Bonito Scombridae Euthynnus 
alletteratus X       

Caçari Ariidae várias espécies  X X     

Goibira Carangidae Oligoplites spp. X     X  

Tainha Mugilidae Mugil spp.  X  X    

Dorminhoco Bucconidae Nystalus 
maculatus  X      

Lagosta Panuliridae Panulirus spp. X       

R
ed

e 
de

 e
sp

er
a 

Manjuba Engraulidae Anchoa spp.  X      

Continua 
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Tabela II.4.5.2-2 -  Identificação das categorias desembarcadas em cada comunidade e 
arte de pesca principal para sua captura (Teixeira, 2006 e 2007a). 
(Conclusão) 

 

Arte de 
pesca  Nome Vulgar Ordem/Família Gênero e Espécie 

B
ar

ra
 d

o 
R

ia
ch

o 

R
eg

ên
ci

a 

B
ar

ra
 S

ec
a 

Po
vo

aç
ão

 

Po
nt

al
 d

o 
Ip

ira
ng

a 

B
ar

ra
 d

o 
Sa

hy
 

B
ar

ra
 N

ov
a 

Baiacu Tetraodontidae Lagocephalus 
laevigatus X X    X X 

Arraia Dasyatidae Dasyatis spp. X X      

Pargo Sparidae Pagrus pagrus/ 
Calamus spp. X  X     

Peroá Balistidae Balistes spp. X  X   X  

Carapeba Gerreidae Eugerres brasilianus  X  X    

Dourado Coryphaenidae Coryphaena hippurus X       

Garoupa Serranidae Epinephelus spp.     X   

Marlim Xiphiidae várias espécies   X     

Realito Lutjanidae Rhomboplites 
aurorubens  X X     

Xixarro Carangidae Caranx crysos X  X     

Arioco Lutjanidae Ocyurus chrysurus   X     

Bijupira Rachycentridae Rachycentron 
canadun X       

Enchova Pomatomidae Pomatomus saltatrix X       

Sargo Haemulidae Anisotremus 
surinamensis  X  X    

Boca-de-
Velho Haemulidae Haemulon plumieri   X     

Caratinga Gerreidae Diapterus rhombeus / 
D. auratus   X     

Curimatã Prochilodontidae 
Prochiludus 
marggravii / 
P. affinis 

   X    

Dentão Lutjanidae Lutjanus jocu   X     

Escamuda Sciaenidae Cynoscion 
jamaicensis  X      

Linguado Pleuronectiformes -  X      

Lula Loliginidae Loligo spp. X       

Nivali Não identificado Peixes pequenos em 
geral   X     

Pampo Carangidae Trachinotus spp.  X      

Es
pi

nh
el

/li
nh

a 
de

 m
ão

 

Sirioba Lutjanidae 
Lutjanus synagris/  
L. analis 

  X     
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Por fim, conforme demonstrado no diagnóstico do meio socioeconômico a 
atividade de navegação de cabotagem desenvolvida pelas barcaças que 
transportam madeira e celulose desde o sul da Bahia (Caravelas e Belmonte) até 
o Terminal Especializado de PORTOCEL, apresenta um forte potencial de 
interação com a atividade de pesquisa sísmica, já que a rota das barcaças cruza 
a área de navegação do navio sísmico. Neste aspecto, o conflito com a atividade 
portuária (rota de barcaças) é inevitável, pois a operação do PORTOCEL é 
contínua. Para isso, deverão ser estabelecidos mecanismos de controle efetivos 
para evitar acidentes entre embarcações. 

 



Pág. 
407/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

II.4.6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABOUL-KASSIM, T. A. T. & SIMONEIT, B. R. T. 1996. Lipid geochemistry of 
superficial sediments from the coastal environment of Egypt. I. Aliphatic 
hydrocarbons – characterization and sources. Marine Chemical, V. 54, p. 135-

158p. 

 

ABSALAO, R. S. 1989. Padrões Distributivos e Zoogeográficos dos Moluscos 
da Plataforma Continental Brasileira. Parte III. Comissão Oceanográfica 

Espirito Santo I.. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 84, 1-6p. 

 

ÁGUAS DO RIO DOCE. 2008. A foz do rio e o doce encontro das águas. 

7edição, 22-24p.  

 

ALBINO, J. 1999. Processos de sedimentação atual e morfodinâmica das 
praias de Bicanga a Povoação – ES. Tese de doutoramento. Programa de pós-

graduação em Geologia Sedimentar IG USP, 182 p. 

 

ALBINO, J. e OLIVEIRA, R. 1995. Influência das couraças lateríticas da 
formação Barreiras na topografia e distribuição granulométricas dos perfis 
praiais de Bicanga e Manguinhos – ES. Anais I Simp. Processos Sedimentares 

e Problemas Ambientas da zona costeira do NE do Brasil. 74-80. Recife – PE.   
 

ALBINO, J.; GIRARDI, G.; NASCIMENTO, K. A. do. 2006. Espírito Santo. In: 

Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro. Dieter Muehe, org. Brasília MMA, 

2006. 227-264p. 

 

ALMEIDA, H.G. de; BRUNO, B.; CASTO, L.L.M.; VIEIRA, G.R.A.S. & JOYEUX, 

J.C. 2000. Imigração do Ictioplâncton no Sistema Estuarino da Baía de 
Vitória – ES: Resultados Preliminares. Anais do V Simpósio de Ecossistemas 

Brasileiros. 2. p. 220-227 (resumo expandido). 
 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
408/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

 

AMADO-FILHO, G.M.; MANEVELDT, G.; MANSO, R.C.C.; MARINS-ROSA, B.V.; 

PACHECO, M.R. & GUIMARÃES, S.M.P.B. 2007. Structure of rhodolith beds 
from 4 to 55 meters deep along the southern coast of Espírito Santo State, 
Brazil. Ciencias Marinas 33 (4): 399–410p. 

 

AMARAL, A.C.Z.; DENADAI, M.R.; TURRA, A.; RIZZO, A.E. 2003. Intertidal 
Macrofauna in Brazilian Subtropical Sandy Beaches Landscape. Journal of 

Coastal Research, I, V. 35, P. 446-455. 

 

AMARAL, A.C.Z.; NALLIN, S.A.H.; STEINER, T.M. 2006. Catálogo das espécies 
de Annelida Polychaeta do Brasil. Disponível em: 

www.ib.unicamp.br/destaques/biota/bentos_marinho/prod_cien\texto_poli.pdf  

 

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL 

GEOSERVICE (AS/PEG). 2003. Relatório da Primeira Etapa do Projeto 
“Diagnóstico Ambiental das Áreas de Exploração e Produção nas Bacias de 
Santos, Campos e Espírito Santo”.  Versão eletrônica em CD. 

 

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL 

GEOSERVICE (AS/PEG). 2003a. Caracterização Ambiental das áreas de 
Exploração e Produção Bacias Santos, Campos, Espírito Santo. Relatório 

Final. 

 

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL 

GEOSERVICE (AS/PEG). 2003b. Relatório da Primeira Etapa do Projeto 
“Diagnóstico Ambiental das Áreas de Exploração e Produção nas Bacias de 
Santos, Campos e Espírito Santo”.  Versão eletrônica em CD. 

 

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL 

GEOSERVICE. 2001a. Monitoramento ambiental do poço 1-BAS-89, Bloco 
BMUC da Bacia do Mucuri. Rio de Janeiro, 146p. 

 



Pág. 
409/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL 

GEOSERVICE (AS/PEG). 2001b. Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-
104, Bloco BC-15 da Bacia do Espírito Santo. Rio de Janeiro, 140p. 
 

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL 

GEOSERVICE (AS/PEG). 2001c. Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-
105, Bloco BFRD da Bacia do Espírito Santo. Rio de Janeiro, 129p. 

 

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL 

GEOSERVICE (AS/PEG) . 2001d. Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-
106, Bloco BE-49 da Bacia do Espírito Santo. Rio de Janeiro, 148p. 

 

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL 

GEOSERVICE. 2001e. Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-107, Bloco 
BES-2 da Bacia do Espírito Santo. Rio de Janeiro, 130p. 

 

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL 

GEOSERVICE (AS/PEG). 2001f.  Monitoramento ambiental do poço 1-ESS-
108, Bloco BES-200 da Bacia do Espírito Santo. Rio de Janeiro, 137p. 

 

ANALYTICAL SOLUTIONS, S.A. & PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL 

GEOSERVICE (AS/PEG). 2001g. Monitoramento ambiental do poço Polvo, 
Bloco BES-2 da Bacia do Espírito Santo. Rio de Janeiro, 148p. 

 

ANDRADE, L.; SUZUKI, M.; PARANHOS, R. & REZENDE, C. E. 1999. 

Hidroquímica na ZEE entre 13 e 25 °S 28 e 41 °W em 1998. XII Semana 

Nacional de Oceanografia – Resumos expandidos, UERJ. Rio de Janeiro, RJ, 

267-269p. 

 

ANDRIOLO, A.; MARTINS, C. C. A.; ENGEL, M. H.; PIZZORNO, J. L.; MÁS-

ROSA, S.; MORETE, M. E.; KINAS, P. G. 2003. Second year of aerial survey of 
humpback whale (Megaptera novaeangliae) in the Brazilian breeding ground. 

Preliminary analysis. In: 15th Biennial Conference on the Biology of Marine 

Mammals – Abstracts, North Carolina, USA.6p. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
410/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

ANDRIOLO, A.; MARTINS, C.C.A.; ENGEL, M. .; PIZZORNO, J.L.A.; MÁS-ROSA, 

S; FREITAS, A.; MORETE, M.E.; PETTA, C.B. & KINAS, P. G. 2002. Aerial 
survey of humpback whale (Megaptera novaeangliae) to estimate abundance 
in the breending ground, Brazil: prelimanary results. Working paper 

IWC/SC54/H5. 

 

ARAUJO, C.C.V.; ROSA, D.M.; FERNANDES, J.M.; RIPOLI, L.V. & KROLING, W. 

2008. Composição e estrutura da comunidade de peixes de uma praia 
arenosa da Ilha do Frade, Vitória, Espírito Santo. Lheringia 98 (1): 129-135p 

 

ARAÚJO, S.; SILVA, G.H. da & MUEHE, D. 2001. Minuta do Manual Básico 
para elaboração de Mapas de Sensibilidade do sistema Petrobras. 

CENPES/PETROBRAS. 170 p. 

 

AVIDEPA. 1996, 1997 e 1998. Monitoramento e conservação marinha e 
insulares. Associação Vila-Velhense de Associação Ambiental (AVIDEPA) / 

Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). Relatórios Técnicos Finais. 

 

AZEVEDO, A. F.; OLIVEIRA, A. M.; VIANA, S. C.; SLUYS, M. V. 2007. Habitat 
use by marine tucuxis (Sotalia guianensis) (Cetacea: Delphinidae) in 
Guanabara Bay, south-eastern Brazil. J. Mar. Biol. Ass. U.K., 87: 201–205p. 

 

AZEVEDO, A.F., 1997. Ocorrência de cetáceos na Região dos Lagos e suas 
interações com atividades pesqueiras. Monografia de Bacharelado, 

Departamento de Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 70 pp. 

 

BARATA, P. C. R.; GALLO, B. M. G.; SANTOS, S.; AZEVEDO, V. G.; KOTAS, J. 

E. 1998. Captura acidental da tartaruga marinha Caretta caretta (Linnaeus, 
1758) na pesca de espinhel de superfície na ZEE Brasileira e em Águas 
Internacionais. XI Semana Nacional de Oceanografia. Rio Grande, RS.. 579-

581p. 

 



Pág. 
411/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

BARREIROS, J.P.; FIGNA, V.; HOSTIM-SILVA, M. & SANTOS, R.S. 2004. 

Seasonal changes in a sandy beach fish assemblage at Canto Grande, Santa 
Catarina, South Brazil. Journal of Coastal Research 20 (3): 862-870p. 

 

BARROSO, M.V., SOUZA, G.A.P., THOMÉ, J.C.A., LEITE JUNIOR, N.O., 

MOREIRA, L.M.P., SANGALIA, C., SALES, E.P., DURÃO, J.N. 2007. Estratégias 
de conservação das populações de robalos Centropomus spp. Na foz do Rio 
Doce, Linhares, Espírito Santo, Brasil. Revista Brasileira de Agroecologia, 2(2): 

1465-1468p. 

 

BASSANI, C.; BONECKER, A. C. T.; BONECKER, S. L. C.; NOGUEIRA, C. R.; 

REIS, J. M. L. dos & NASCIMENTO, L. R. 1999. Plâncton do Litoral Norte do 
Estado do Rio de Janeiro (21o00’ a 23 o30’S) – Análise e Síntese do 
Conhecimento. In: SILVA, S. H. G. & LAVRADO, H. P. (eds.) Ecologia dos 

Ambientes Costeiros do Estado do Rio de Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis. 

VII: 99-120p. 

 

BAUMGARTEN, M.G.Z. 2001. Qualidade de Águas: descrição de Parâmetros 
Químicos Referidos na Legislação Ambiental. Ed. FURG, 166p. 

 

BAYLEY, P. N. E M. PETRERE JR. 1989. Amazon Fisheries: assessment 
methods, current status and management options. In: Dodge, D. (eds). 

Special Publications of the Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 

pp. 385-398. 

 

BAZZALO, M.; FLORES, P. A. C.; PEREIRA, M. G. 2008. Uso de hábitat y 
principales Comportamientos del delfín gris (sotalia Guianensis, van 
bénéden, 1864) en la Bahía Norte, Estado de santa catarina, Brasil. 
Mastozoología Neotropical, 15(1): 9-22p. 

 

BÍCEGO, M., C.; ZANARDI, E.; TANIGUCHI, S. & WEBER, R. R. 2002. Natural 
levels of dissolved/dispersed petroleum hydrocarbons in the South West 
Atlantic. Marine Pollution Bulletin 44: 1152-1169p. 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
412/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

BIODINÂMICA. 2000. Relatório de Controle Ambiental – RCA para a Atividade 
de Perfuração Marítima na área do Bloco BES-3. Repsol/YPF. Cap. 6.3, 56p. 

 

BIODINÂMICA. 2007. Estudo de Impacto Ambiental - Dutos Cacimbas-Barra 
do Riacho e Terminal Aquaviário de Barra do Riacho. EIA RT, 1675 p. 

 

BJÖRNBERG, T. S. K. 1981. Copepoda. In: BOLTOVSKOY, D. (ed.) Atlas del 

Zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo com el zooplancton 

marino. INIDEP, Mar del Plata, Argentina, 587-679p. 

 

BLAXTER, J. H. S &. HUNTER, J. R. 1982. The biology of the clupeoid fishes. 

Adv. Mar Biol. 20: 1-223p 

 

BOLTOVSKOY, D. (ed.). 1981. Atlas del Zooplancton del Atlántico 
Sudoccidental. INIDEP, Argentina, 936 pp. 

 

BOLTOVSKOY, D. (ed.). 1999. South Atlantic Zooplankton. Backhuys Publishers, 

Leiden, The Netherland, 750p.  

 

BONECKER, A.C.T. 1997. Caracterização do ictioplâncton na entrada da baía 
de Guanabara (RJ). Dissertação de Doutorado. Universidade de São Carlos: 152p. 

 

BONECKER, S.L.C.; BONECKER, A. C. T.; NOGUEIRA, C. R. & REYNIER, M. V. 

1991. Zooplâncton do litoral norte do Espírito Santo – Brasil: estrutura 
espaço temporal. Anais IV Encontro Brasileiro de Plâncton, UFPE, Recife. 369-

391p. 

 

BRADFORD-GRIEVE, J. M.; MARKHASEVA, E. L.; ROCHA, C. E. F. & ABIAHAL, 

B. 1999. Copepoda. In: South Atlantic Zooplankton. D. BOLTOVSKOY (Ed.). 

Backhuys Publishers, Leiden. Vol. II, 869-1098p. 

 



Pág. 
413/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

BRAGA, A.C.; Costa, P.A.S.; Lima, A.T.; Nunam, G.W.; Olavo, G. & Martins, A.S. 

2007. Padrões de distribuição de teleósteos epi e mesopelágicos na costa 
central (11-22°S) brasileira. In: Costa, P.A.C.; Olavo, G. & Martins, A.S. (eds) 

Biodiversidade da fauna marinha profunda na costa central brasileira. Rio de 

Janeiro, Museu Nacional, 63-86p. 

 

BRANDINI, F. P. 1990. Hydrography and characteristics of the phytoplankton 
in shelf and oceanic waters off southeastern Brazil during winter 
(July/August 1982) and summer (February/March 1984). Hydrobiologia 196: 

111-148p. 

 

BRASIL. 1988. Superintendência do desenvolvimento da pesca. 

Diagnóstico/Análise setorial da pesca no estado do Espírito Santo. Vitória: 

[s.n.]. 

 

CARRERA, M. L.; FAVARO, E. G. P.; SOUTO, A. 2008. The response of marine 
tucuxis (Sotalia fluviatilis) towards tourist boats involves avoidance 
behaviour and a reduction in foraging. Animal Welfare 2008, 17: 117-123p. 

 

CARWARDINE, M. 2002. Whales, dolphins and porpoises. 2. ed. New York: 

Dorling Kindersley Limited. 

 

CASTAÑOS, G. X. O. 2002. Integração das imagens sonográficas e perfis 
batimétricos na Plataforma de Regência (Bacia do Espírito Santo). 
Dissertação MSc, UERJ, PPG Análise de Bacias e Faixas Móveis, 93p. 

CASTRO FILHO, B. M. de. 1985. Subtidal response to wind forcing in the 
South Brazil bight during winter. PhD Thesis, University of Miami. 211p. 

 

CASTRO FILHO, B.M.C. & MIRANDA, L.B., 1998. Physical Oceanography of 
the Western Atlantic Continental Shelf located between 4o N and 34o S.  The 

Sea.  John Wiley & Sons, Inc. 11:209-251p. 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
414/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

CASTRO, G.A. & SANTOS, E. F. 1989. Preliminary Study of the Mollusks in 
Sandy and Sandy-muddy Beaches of Piuma, Espírito Santo State, Brazil. 
Mem. Inst. Oswaldo cruz, 84:101-104. 

 

CASTRO, M. S. & BONECKER, A. C. T. 1996. Ocorrência de larvas de peixes 
no sistema estuarino do rio Mucuri. Arq. Biol. Tecnol., Curitiba. 39(1):171-185p. 

 

CASTRO, M. S.; BONECKER, A. C. T. & VALENTIN, J. L. 2005. Seasonal 
variation in fish larvae at the entrance of Guanabara bay, Brazil. Brazilian 

Archives of Biology and Technology, 48(1):121-128p. 

 

CEPEMAR. 2000. Estudo Ambiental para Atividade de Levantamento de 
Dados Sísmicos Marítimos no Bloco BE-49 na Bacia do Espírito Santo. 

PETROBRAS. CPM RT 023-00, 123p. 

 

CEPEMAR. 2003. RCA - Relatório de Controle Ambiental para a Atividade de 
Perfuração Marítima no Bloco Exploratório – BM-ES-5 na Bacia do Espírito 
Santo. PETROBRAS – UN/ES. CPM RT 047/03, Volume I/II, 576 p. 

 

CEPEMAR. 2004. EIA - Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade de 
Produção de Óleo e Gás no Campo de Golfinho – Bacia do Espírito Santo. 

Petrobras – UN/ES. CPM RT 085/04, Volume II/IV, 1134 p. 

 

CEPEMAR. 2005. Monitoramento do Efluente Líquido da Aracruz Celulose no 
Ecossistema Marinho. Aracruz Celulose S/A. CPM RT 248/05. 128p. 

 

CEPEMAR. 2006. EIA - Projeto de Expansão do Terminal Especializado de 
Barra do Riacho – PORTOCEL I. CPM RT 005/06. 

 

CEPEMAR. 2006a. Monitoramento Ambiental da Unidade FPSO Seillean na 
Área do Poço ESS-132 no Campo de Golfinho Bacia do Espírito Santo.  
Petrobras – UN/ES. CPM RT 074/06. 194p. 

 



Pág. 
415/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

CEPEMAR. 2006b. Monitoramento Ambiental da Unidade FPSO Capixaba no 
Campo de Golfinho na Bacia do Espírito Santo. Petrobras – UN/ES. CPM RT 

086/06. 194p. 

 

CEPEMAR. 2006c. Monitoramento Ambiental do Bloco Exploratório BM-ES-5, 
Bacia do Espírito Santo. Petrobras – UN/ES. CPM RT 022/06. 126p. 

 

CEPEMAR. 2006d. EIA - Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade de 
Perfuração Marítima na Área Geográfica do ES. Petrobras. CPM RT 098/06; 

Cap. II.4 e II.5. 

 

CEPEMAR. 2006e. Monitoramento do Efluente Líquido da Aracruz Celulose 
no Ecossistema Marinho. Aracruz Celulose S/A. Relatórios Técnicos das 

Campanhas de Verão e Inverno CPM RT 054/06 e 282/06. 

 

CEPEMAR. 2007a. Monitoramento de Efluente Líquido da Arcel no 
Ecossistema Marinho. Aracruz Celulose S/A. Relatórios Técnicos das 

Campanhas de Verão e Inverno CPM RT 056/07 e 332/07. 

 

CEPEMAR. 2007b. Monitoramento de Efluente Líquido da Arcel no 
Ecossistema Marinho. Relatório Estatístico 1994-2006. Aracruz Celulose S/A. 

CPM RT 232/07. 228p. 

 

CEPEMAR. 2008a. Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de Ampliação do 
TPS do Porto de Praia Mole. Terminal Privativo e de Uso Misto de Praia Mole – 

TPS. CPM RT 376/08. Cap. 3, 330p. 

 

CEPEMAR. 2008b. Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Portocel II. 
Terminal Especializado de Barra do Riacho – PORTOCEL. CPM RT 589/08. Cap. 

3, 370p. 

 

CEPEMAR. 2008c. Monitoramento de Efluente Líquido da Arcel no 
Ecossistema Marinho. Aracruz Celulose S/A. Relatórios Técnicos das 

Campanhas de Verão e Inverno CPM RT 161/08 e 562/08. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
416/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

CEPEMAR. 2009. Estudo de Impacto Ambiental para a Atividade de 
Perfuração Marítima no Bloco BM-ES-27. Petrobras. CPM RT 111/09. Cap. II.5, 

633p. 

 

CEPEMAR. 2009a. Monitoramento do Efluente Líquido da Arcel no 
Ecossistema Marinho. Aracruz Celulose S/A. Relatório Técnico Gerencial 

(2004/2008). CPM RT 211/09. 59p. 

 

CEPEMAR. 2009b. Monitoramento Marinho da Baía do Espírito Santo e da 
Região de Praia Mole. Companhia Vale do Rio Doce. Relatório Técnico Anual – 

2008. CPM RT 092/09. 201p. 

 

CEPEMAR. 2009c. Caracterização Morfodinâmica, Restauração e 
Manutenção das Praias Oceânicas de Vitória/ES – Fase 02. Vale. Relatório 

Técnico Final. CPM RT 156/08. 148p. 

 

CEPILE, A. 2005. Ocorrência e uso de habitat do boto-cinza (Sotalia 
guianensis) no estuário de Santa Cruz, litoral norte do estado do Espírito 
Santo. III Congresso Brasileiro de Mastozoologia, Aracruz, 2005. 

 

CEPILE, A. 2008. Estimativa populacional por marcação-recaptura e padrão 
de atividade do boto cinza, Sotalia guianensis (Cetacea, Delphinidae) em 
Regência, ES. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Biológicas, Comportamento e Biologia Animal, Universidade Federal de 

Juiz de Fora, 82p. 

 

CHAGAS, L.P. 2005. Aspectos zoogeograficos da ictiofauna estuarina na 
costa leste das Américas (Oceano Atlântico Centro-Sul). Monografia de 

conclusão do curso de oceanografia, Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

CHAGAS, L.P.; JOYEUX, J.C. & FONSECA, F.R. 2006. Small-scale spatial 
changes in estuarine fish: subtidal assemblages in tropical Brazil. Journal of 

the Marine Biological Association of the United Kingdom 86, 5175/1-15. 

 



Pág. 
417/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

CIRM, 1997. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC-II. Disponível 

em:http://www.dern.ufes.br/gc/Plano%20Nacional%20de%20Gerenciamento%20

Costeiro%20II.pdf.  

 

COELHO, A.L.N. 2008. Hidrogeomorfologia no Baixo Rio Doce. 4o. Fórum das 

Águas do Rio Doce – Linhares (ES). 20p. 

 

COOK, A. A., LAMBSHEAD, P. J. D., HAWKINS, L. E., MITCHELL, N. & LEVIN, 

L. A. 2000. Nematode abundance at the oxygen minimum zone in the Arabian 
Sea. Deep-Sea Research II 47: 75-85. 

 

COOKE, C.V., Madureira, L.S.P.; Griep, G.H.; Pinho, M.P. 2007. Análise de 
dados de ecossondagem de fundo oriundo de cruzeiros realizados entre 
Fortaleza e Chuí com enfoque na morfologia e tipos de fundo. Ver. Brás. 

Geofísica 25(4): 443-457p. 

 

COSTA, P.A.S.; BRAGA, A.C.; MELO, R.M.S.; NUNAM, G.W.; MARTINS, A.S. & 

OLAVO, G. 2007. Assembléias de de teleóteos demersais no talude da costa 
central brasileira. In: Costa, P.A.C.; Olavo, G. & Martins, A.S. (eds) 

Biodiversidade da fauna marinha profunda na costa central brasileira. Rio de 

Janeiro, Museu Nacional, 87-107p. 

 

CUPELO, A. C. G. 2000. As frações do pico-, nano-, e microplâncton na 
profundidade do máximo de clorofila na costa central do Brasil (13,5º - 23º 
S). Dissertação de Mestrado. Instituto Oceanográfico. Universidade de São Paulo. 

2000. 131p. 

 

DANOVARO, R.; TSELEPIDES, A.; OTEGUI, A. & DELLA CROCE, N. 2000. 

Dynamics of meiofaunal assemblages on the continental shelf and deep-sea 
sediments of Cretan Sea (NE Mediterranean): relationships with seasonal 
changes in food supply. Progress in Oceanography 46: 367-400 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
418/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

DI BENEDITTO, A.P., 1997. Captura de pequenos cetáceos em rede de 
espera: uma ameaça às populações do Norte do Rio de Janeiro? 
Dissertação de Mestrado. Ciências Ambientais. UENF. Campos dos 

Goytacazes, J. 91 p. 

 

DI BENEDITTO, A.P., 2000. Ecologia alimentar de Pontoporia blainvillei e 
Sotalia fluviatilis (Cetacea) na costa norte do estado do Rio de Janeiro, 
Brasil. Tese de doutorado. Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, 

Campos dos Goytacazes – RJ. 

 

DIAS Jr., C., 2000. Caracterização, dinâmica sazonal e alterações da 
comunidade fitoplanctônica no sistema estuarino do Canal da Passagem e 
áreas adjacentes da Baía de Vitória (Vitória, Espírito Santo). 48 pp. Relatório 

Final de Pesquisa (CNPq). 

 

DIAS, G.T.M. 2001. Granulados Bioclásticos - Algas Calcárias. Brazilian 

Journal of Geophysis, v.18, n.3, 307-318p. 

 

DIAS-NETO, J. 2002. Gestão do uso dos recursos pesqueiros marinhos do 
Brasil. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental) – Centro de 

Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília. 

 

DIEGUES, A. C. 1983. Pescadores, Camponeses e Trabalhadores do Mar. 
São Paulo: Ática. 

 

DIEGUES, A.C.S. 1995. Povos e mares. 1. ed.  São Paulo: NUPAUB-USP. 269 

p. 

 

ECOLOGYBRASIL. 2008.  EIA para a Atividade de Perfuração Marítima nos 
Blocos BM-C-26 e BM-C-27, Bacia de Campos. PETROBRAS, Rio de Janeiro. 

 

EKAU, W. & KNOPPERS, B. A. 1999. An introduction to the pelagic system of 
the North-East and East Brazilian shelf. Archive of Fishery and Marine 

Research, 47(2/3): 113-132p. 



Pág. 
419/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

EKAU, W. & MATSUURA, Y. 1996. Diversity and Distribution of 
Ichthyoplankton in the Continental Shelf  Waters of East Brazil. In: EKAU, W 

& KNOPPERS, B. (eds). Sedimentation Process and produtivity in the Continental 

Shelf Waters off East and Northeast Brazil. Joint Oceanographic Projects. JOPS 

II, Cruise Report and First Results. Center for Tropical Marine Ecology, Bremen: 

135-147p. 

 

EKAU, W. 1999. Influência topográfica e hidrográfica sobre a estrutura da 
comunidade zooplanctônica na região do Banco de Abrolhos, Leste do 
Brasil. Arch. Fish. Mar. Res., 47 (2/3): 307-320p. 

 

ESNAL, G. B. 1981. Appendicularia. In: BOLTOVSKOY, D (Ed.). Atlas del 

zooplancton del atlantico sudoccidental y métodos de trabajo con el zooplancton 

marino. Publ. Esp. INIDEP, Mar del Plata, Argentina. 809-828p. 

 

ESNAL, G. B. 1999. Appendicularia. In: South Atlantic Zooplankton. Boltovskoy 

(Ed). Backhuys Publishers, 1409-1421p. 

 

ESPINDOLA, J. A.; CORRÊA, A. A.; GROCH, K. R. 2008. Primeiro registro de 
baleia-franca no mês de janeiro na area de reprodução no sul do Brasil em 
25 anos de monitoramento. XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia. Curitiba, 17 

a 21 de fevereiro de 2008. 

 

ESPÍRITO SANTO, 1984. Avaliação da Atividade Pesqueira no Espírito Santo. 

Incaper. 

 

ESPÍRITO SANTO. 1976. Secretaria do Estado da Agricultura. Diagnóstico da 
pesca artesanal do Espírito Santo. Vitória: [s.n.]. 

 

ESPÍRITO SANTO. 2005. Macrodiagnóstico da Pesca Marítima do Estado do 
Espírito Santo – MACROPESCA-ES. Fundação PROMAR/SEAG-Secretaria de 

Agricultura, Abastecimento e Pesca, Vitória-ES.  

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
420/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

ETTER, R. J. & GRASSLE, J. F. 1992. Patterns of species diversity in the deep 
sea as a function of sediment particle size diversity. Nature 360: 576-578. 

 

EVANS, D. L; SIGNORINI, S. R. & MIRANDA, L. B. 1983. A note on the 
transport of the Brazil Current. J. Phys. Oceanogr., 13(9)1732-1738p. 

 

FCAA - Fundação Ceciliano Abel de Almeida. 2002. Caracterização 
Oceanográfica da Bacia do Espírito Santo com Base em Dados Pretéritos.  
213 p.  

 

FERNANDES, M.B., SICRE, M.A., BOIREAU, A. & TRONCZYNSKI, J. 1997. 

Polyaromatic Hydrocarbon (PAH) distributions in the Seine River and its 

estuary. Marine Pollution Bulletin, v.4. 

 

FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 1978. Manual de peixes marinhos do 
sudeste do Brasil - II Teleostei (1). 1. ed. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 110 p. 

 

FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 1980. Manual de peixes marinhos do 
sudeste do Brasil - III Teleostei (2). 1. ed. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 89 p. 

 

FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 2000. Manual de peixes marinhos do 
sudeste do Brasil - VI Teleostei (5). 1. ed. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 116 p. 

 

FISCHER, C. F. A., CHAGAS A. L. DE. G. A. E DORNELLES, L. D. C. 1992.  

Pesca de Águas Interiores. IBAMA. Coleção Meio Ambiente, Série Estudos 

Pesca, (2):1-32.  

 

FLACH, E.; LAVALEYE, M.; STIGTER, H. & THOMPSEM, L. 1998. Feeding 
types benthic community and particle transport across the slope of the N. W. 
European continental margin (global sur). Progress in Oceanography, 2: 209-

231p. 



Pág. 
421/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

FLACH, E.; MUTHUMBI, A. & HEIP, C. 2002. Meiofauna and macrofauna 
community structure in relation to sediment composition at Iberian margin 
compared to the Goban Spur (NE Atlantic). Progress in Oceanography 52: 433-

457. 

 

FLOETER, S.R. & GASPARINI, J.L. 2000. The southwestern atlantic reef fish 
fauna: composition and zoogeographic patterns. J Fish Biol 56:1099–1114pp. 

 

FLOETER, S.R.; GASPARINI, J.L.; ROCHA, L.A.; FERREIRA, C.E.L.; RANGEL, 

C. & FEITOSA, B. 2003. Brazilian reef fish fauna: checklist and remarks. 
Brazilian Reef Fish Project: www.brazilianreeffish.cjb.net 

 

FLOETER, S.R.; KROHLING, W.; GASPARINI, J.L.; FERREIRA, C.E.L. & 

ZALMON, I.R. 2006. Reef fish community structure on coastal islands of the 
southeastern Brazil: the influence of exposure and benthic cover. 
Environmental Biology of Fishes 1-14p. 

 

FLORES, P. A. C.; FONTOURA, N. 2006. Ecology of marine tucuxi, Sotalia 
guianensis, and bottlenose dolphin, Tursiops truncatus, in Baía Norte, Santa 
Catarina state, southern Brazil. LAJAM 5(2): 105-115p. 

 

FOSTER, M. S. 2001. Rhodoliths: Between rocks and soft places. J. Phycol., 

n.37, 659-667p.  

 

FRANÇA, A. M. C. & COUTINHO, P. N. Sedimentos superficiais da margem 
continental nordeste brasileira. Rev. Brasi. Geoc.: 71-88 p. 1976. 

 

FRANÇA, A.M.C. 1979. Geomorfologia da margem continental leste brasileira 
e das bacias oceânica adjacentes. In: CHAVES HAF (Ed.). Geomorfologia da 

margem continental brasileira e das áreas oceânicas adjacentes. Série Projeto 

REMAC, 7: 89-114. PETROBRAS, DNPM, CPRM, DHN, CNPq 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
422/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

FREITAS, D. M. & MUELBERT, J. H. 2001. Ichthyoplankton distribution and 
abundance off southeastern and southern Brazil. Bazilian Archives of Biology 

and Technology, v 47(4): 601-612p. 

 

FUNDAÇÃO PROZEE, 2006. Relatório Final do Projeto de Monitoramento da 
Atividade Pesqueira no Litoral do Brasil - Projeto Estatpesca. SEAP, brasilia, 

328 PP. 

 

GAETA, S. A.; LORENZZETTI, J. A.; MIRANDA, L. B. DE; SUSINI-RIBEIRO, S. 

M. M.; POMPEU, M. & ARAUJO, C.E.S. 1999. The Vitória Eddy and its relation 
to the phytoplankton biomass and primary productivity during austral fall of 
1995. Archive of Fishery and Marine Research 47 (2/3), 253–270p. 

 

GAGE, J. D. 1991. Biological rates in the deep sea: a perspective from 
studies on processes in the benthic boundary layer. Review in Aquatic 

Sciences 5: 49-100. 

 

GALLON, J. R.; JONES, D. A. & PAGE, T. S. 1996. Trichodesmium, the 
paradoxical diazotroph. Algological Studies, 83: 215–243p. 

 

GASPARINI, J.L.; FLOETER, S.R. & GANDOLF, S.M. 2000. Proposta para 
criação do Parque Estadual Marinho Ilhas de Guarapari, Espírito Santo. 
Artigo publicado nos Anais do V Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: 

Conservação, realizado em Vitória. 

 

GASPARINI, J.L.; FLOETER, S.R.; FERREIRA, C.E.L. & SAZIMA, I. 2004. Marine 
ornamental trade in Brazil. Biodiversity and Conservation 01: 1-17p. 

 

GASPARINI, J.L.; JOYEUX, J.-C. & FLOETER, S.R. 2003. Sparisoma 
tuiupiranga, a new species of parrotfish (Perciformes: Labroidei: Scaridae) 
from Brazil, with comments on the evolution of the genus. Zootaxa 318: 1-

14p. 

 



Pág. 
423/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

GEOMAP – FUNDESPA S/A. 1994. Programa de monitoramento ambiental 
oceânico da Bacia de Campos, RJ. Relatório Final. 

 

GHERARDI, D. F. M. 2004. Community structure and carbonate production of 
a temperate rhodolith bank from Arvoredo island, southern Brazil. Brazilian 

Journal of Oceanography, v.52, n.3/4, 207-224p. 

 

GIA – GRUPO INTEGRADO DE AQUICULTURA E ESTUDOS AMBIENTAIS/ 

UFPR. 2004. Avaliação dos efeitos da sísmica com cabo de fundo sobre 
peixes recifais e sobre o zooplâncton marinho. Disponível em CGPEG/IBAMA. 

Relatório Técnico, 174 p. 

 

GODIN, G. 1972. The Analysis of Tides. Liverpool University Press. 264p. 

 

GOMES, M.P.; Cunha, M.S. & Zalmon, I. R. 2003. Spatial and Temporal 
Variations of Diurnal Ichthyofauna on Surf-Zone of São Francisco do 
Itabapoana Beaches, Rio de Janeiro State, Brazil. Brazilian Archives of Biology 

and Technology Vol.46, n. 4: 653-664p.  

 

GONÇALVES, L. R. 2006. Ocorrência, distribuição e comportamentos de 
baleias-de-Bryde (Balaenoptera edeni, Anderson, 1879) em zona costeira e 
oceânica do sudeste do Brasil. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-

Graduação em Ciências Biológicas, Comportamento e Biologia Animal, 

Universidade Federal de Juiz de Fora, 100p. 

 

GONÇALVES, L. R., POTIENS, T. N. ANDRIOLO, A.; AUGUSTOWSKI, M. 2005. 

Ocorrência de baleias-de-Bryde (Balaenoptera edeni, Anderson, 1879) em 
áreas costeiras e oceânicas: possível existência de diferentes populações. 
IV ENCOPEMAQ - Encontro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos 

Aquáticos, Itajaí, SC, Novembro 2005. 

 

GRALL, J., CHAUVAUD, L. 2002. Marine eutrophication and benthos: the 
need for new approaches and concepts. Global Change Biology, 8: 813-830p. 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
424/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

GROCH, K. R. 2007. Baleias francas: um histórico de conservação no Brasil. 
XII Congresso Latino-americano de Ciências do Mar - XII COLACMAR, 

Florianópolis, 15 a 19 de abril de 2007. 

 

HALLEGRAEFF, G. M. 1984. Species of the diatom genus Thalassiosira in 
Australian waters. Bot. Mar. 27: 495-5 13p. 

 

HARDT, F. A. S. 2005. Padrões de residência do golfinho Sotalia guianensis 
(Cetacea, Delphinidae) na Baía da Babitonga, litoral norte de Santa Catarina, 
Brasil. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Zoologia. 

Universidade Federal do Paraná, 120p. 

 

HASLE, G. R. & SYVERTSEN, E. E. 1997. Marine Diatoms. Chapter 2, p. 5-385. 

In: THOMAS, C.R. (ed.), Identifying Marine Phytoplankton. Academic Press, New 

York, 858 p. 

 

HEIMDAL, B. R. 1997. Modern Coccolithophorids. Chapter 6, p. 731-858 In: 

THOMAS, C.R. (ed.), Identifying Marine Phytoplankton. Academic Press, New 

York, 858 p. 

 

HOPKINS, T. L. & BAIRD. R. C. 1977. Aspects of the feeding ecology of 
oceanic midwater fishes. In: Andersen, N. R., Zahuranec, B. J. (eds) Proc. Int. 

Symp. Prediction of sound scattering in the ocean. Plenum Press, New York, pp. 

p. 325-360p. 

 

HUSZAR, V.L.M.; SILVA, L.H.S. & ESTEVES, F.A., 1990 Estrutura das 
comunidades fitoplantônicas de 18 lagoas da região do Baixo Riod Doce, 
Linhares, Espírito Santo, Brasil. Revta. Bras. Biol., 50(3): 585-598p. 

 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis. 2003a. Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçadas de Extinção. Anexo à Instrução Normativa nº 3 do Ministério do 

Meio Ambiente, de 27/05/2003, publicada no D.O.U. n° 101, Seção I, de 

28/05/2003. 



Pág. 
425/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis.  2003b. Lista Nacional das Espécies de Invertebrados Aquáticos 
e Peixes Ameaçadas de Extinção e Lista Nacional das Espécies de 
Invertebrados Aquáticos e Peixes Sobreexplotadas ou Ameaçadas de 
Sobreexplotação. Anexos à Instrução Normativa n° 5 do Ministério do Meio 

Ambiente, de 21/05/2004, publicada no D.O.U. n° 102, Seção I, de 28/05/2004. 
 
IBAMA/GTEMA. 2001. Mamíferos Aquáticos do Brasil: plano de ação, versão 

II. Brasília: Edições IBAMA. 
 
IBJ. 2004. Relatório Técnico Temporada 2003. IBAMA, Brasília. 60pp. 
 
IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo. 2005. Lista da 
Fauna e Flora Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo. 
Disponível em <http://www.ipema-es.org.br/hp/faunameacada.htm> (Acesso em 

22/02/2009). 
 
IRIARTE, J. L & FRYXELL, G. A. 1995. Microplankton at the equatorial Pacific 
(140°W) during the JGOFS EqPac Time Series studies: March to April and 
October 1992. Deep-Sea Research II 42: 559-583p.      
 
ISAAC, V. J. et al. 2006. Síntese do estado de conhecimento sobre a pesca 
marinha e estuarina no Brasil. In: ISAAC, V. J. et al. (Org.). A pesca marinha e 

estuarina do Brasil no início do século XXI: recursos, tecnologias, aspectos 

socioeconômicos e institucionais. Belém: UFPA. 
 
IUCN – International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 

2008 IUCN Red Listo of Threatened Species. Disponível em: 

<http://www.iucnredlist.org> Acesso em: 14 nov. 2008 
 
JABLONSKI, S.; SOARES, M.L.S.; FILET, M.; ATHIÊ, A.A.R.; XAVIER, A.F.; 

EYSINK, G.G.J.; MILANELLI, J.C.C.; BRITO, M.C.W.; TANAKA, L.G.G. & 

YOSHIDA, F.Y. 1999. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da 
biodiversidade da zona costeira e marinha. Diagnóstico da situação para a 

região sudeste. 90 p. www.bdt.fat.org.br. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
426/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

JARAMILLO, E. & MCLACHLAN, A. 1993. Community and Population 
responses of the macroinfauna to physical factors over a range of exposed 
sandy beaches in South-central Chile. Estuarine, Coastal and Shelf Sciense. 

37: 615-624. 

 

JEFFERSON, T. A.; WEBBER, M. A.; PITMAN, R. L. 2008. Marine Mammals of 
the World: a comprehensive guide to their identification. London: Elsevier. 

573p. 

 

JONES, D. L.; LARA, M. R. & RICHARDS, W. J. 2006. Scaridae: Parrotfishes. 

In: RICHARDS, W.J. (ed.). Early Stages of Atlantic Fishes: An Identification Guide 

for the Western Central North Atlantic. Taylor & Francis Group, vol. II: 1873-

1891p. 

 

JOYEUX, J. C., PEREIRA, B. B., ALMEIDA, H. G. 2004. The flood-
tideIchthyoplanktonic community at the entrance of a Brazilian tropical 
estuary. Journal of Plankton Research, 26 (9), 1-11p. 

 

JOYEUX, J.C; VAN TASSELL, J.L. & MACIEIRA, R.M. 2009. Barbulifer 
enigmaticus, a new seven-spined goby (Pisces: Teleostei: Gobiidae) from 
the southwestern Atlantic. Zootaxa. 

 

KATSURAGAWA, M.; DIAS, J. F.; SUZUKI, K.; BEOLCHI, G. da S. & ITAGAKI, 

M.K. 1997. Distribuição e Abundância do Ictioplâncton na Região da Bacia 
de Campos (RJ) - Brasil. VII COLACMAR, Santos, 22 a 26 de setembro. 40-43p 

(resumo expandido). 

 

KEMPF, M. 1970. Notes on the Benthic Bionomy of the N-Ne Brazilian Shelf. 
MAR. BIOL.: 213-224 p.  

 

KINAS, P.G. & BETHLEM, C.B.P. 1998. Empirical Bayes abundance estimation 
of a close population using mark-recapture data, with application to 
humpback whales, Megaptera novaeangliae, in Abrolhos, Brazil. Reports of  

the International Whaling Commission, 48: 447-450p. 



Pág. 
427/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

KOLHRAUSCH, A B., BAUMGARTEN, M. M., GASPARINI, J. L., FREITAS, T. R. 

O DE & ARAÚJO, A M. DE. 1998. Dieta do atobá marrom (Sula leucogaster) e 
do atobá mascarado (S. dactylatra) no Parque Nacional Marinho dos 
Abrolhos (BA) e nas Ilhas Moleques do Sul (SC). Congresso Brasileiro de 

Zoologia, Recife, PE. Resumos. 

 

LABOMAR. 2008a. Monitoramento Ambiental da Locação de Perfuração EXT 
3 LEAD 2, Bloco BM-ES-05, na Bacia do Espírito Santo. Campanha pós-

operacional. Relatório Final. Petrobras. 81p. 

 

LABOMAR. 2008b. Monitoramento Ambiental do Sistema de Gás Natural dos 
Campos de Peroá e Cangoá na Bacia do Espírito Santo. Segunda Campanha 
de Monitoramento. 2ª Campanha de Monitoramento. Relatório Final. Petrobras. 

115p. 

 

LABOMAR. 2008c. Monitoramento Ambiental da Unidade FPSO Cidade de 
Vitória, no Campo de Golfinho, Bacia do Espírito Santo. 2ª Campanha de 

Monitoramento. Petrobras. 175p. 

LABOMAR. 2008d. Monitoramento Ambiental da Unidade FPSO Capixaba, 
Campo de Golfinho, Bacia do Espírito Santo. 5a. Campanha de Monitoramento 

(Verão de 2008). Petrobras. 165p. 

 

LAW, R.J., DAWES, V.J., WOODHEAD, R.J., MATTHIESSEN, P. 1997. 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in seawater around England and 
Wales. Marine Pollution Bulletin, 34(5): 306-322p. 

 

LEITE Jr., N e M. PETRERE. 2006.  Stock assessment and fishery 
management of the pink bshrimp Farfantepenaeus brasiliensis Latreille, 
1970 and F.paulensis  Pérz-Farfante, 167 in Southeastern Brazil (23o to 28oS). 

Braz. J. Biol., 66 (1B): 263-277p. 

 

LIMA, E. H. S. M.; EVANGELISTA, L. E. V. 1997.  Sobre a captura acidental em 
curral-de-pesca da tartaruga marinha Dermochelys coriacea em Almofala - 
Ceará. XII Congresso Nordestino de Ecologia, 1997. Ilhéus. 248p 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
428/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

LOPES, R. M.; BRANDINI, F. & GAETA, S. A. 1999. Distribution patterns of 
epipelagic copepods off Rio de Janeiro (SE Brazil) in Summer 1991/1992 and 
winter 1992. Hydrobiologia, 411: 161-174p. 

 

LOUREIRO, E.D.R., MORAES, R.B.C., ALMEIDA, T.C.M. 2001. Influência da 
poluição da Baía de Guanabara na infecção parasitária de mexilhões Perna 
perna (Linne, 1758). In: Efeitos de poluentes em organismos marinhos. Arte & 

Ciências Villipress, São Paulo 285p. 

 

MACIEIRA, R.M. 2005. Aspectos da Ictiofauna do sistema estuarino dos rios 
Piraque-Açú e Piraque-Mirim, ES. Monografia de Conclusão de curso em 

Oceanografia, UFES. 

 

MANDAVILLE, S.M. 2002. Benthic macroinvertebrates in freshwaters: Taxa 
tolerance values, metrics, and protocols. Soil & Water Conservation Society of 

Metro Halifax, 128p. 

 

MARCOVALDI, M. A.; MARCOVALDI, G. G. 1999. Marine turtles of Brazil: the 
history and structure of  Projeto TAMAR-IBAMA. Biological Conservation 91: 

35-41p. 

 

MARQUES, V.C.L.; Fernandes, M.F.; Campos, P.G.; Fluckiger, G.; Queiroz, 

R.E.M & Simão, S.M. 2004. Sightings of the Leatherback Turtle off the 
Southern Coast of Rio de Janeiro. Brazil. Marine Turtle Newsletter, 104:14p. 

 

MARTIN, L., SUGUIO, K., DOMINGUEZ, J.M., FLEXOR, J.M. 1997. Geologia do 
Quaternário Costeiro do litoral Norte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 
CPRM Serviço Geológico do Brasil 103p. 

 

MARTINS, A.S. & DOXSEY, J.R. 2006. Diagnóstico da pesca no estado do 
Espírito Santo. In: Isaac VJ, Martins AS, Haimovici M, Andriguetto Filho JM (eds) 

A pesca marinha e estuarina do Brasil no início do século XXI: recursos, 

tecnologias, aspectos socioeconômicos e institucionais. Belém: Universidade 

Federal do Pará – UFPA, 181-186p. 



Pág. 
429/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

MARTINS, C.C.A. 2004. O Uso do Sistema de Informações Geográficas como 
Ferramenta na Identificação de Áreas Prioritárias para a Conservação da 
População de Baleia Jubarte, Megaptera Novaeangliae, em seu Sítio 
Reprodutivo na Costa Leste do Brasil. Dissertação de Mestrado, Universidade 

de Brasília. Brasília, Setembro de 2004. 119 p. 

 

MATSUURA, Y.; NAKATANI, K. & TAMASSIA, S. T. J. 1980. Distribuição 
Sazonal de Zooplâncton, Ovos e Larvas de Peixes na Região Centro-sul do 
Brasil (1975-77). Bolm. Inst. oceanogr., S. Paulo, 29 (2): 231-235p. 

 

MCCAULEY, R.D.; FEWTRELL, J.; DUNCAN, A.J.; JENNER, C.; JENNER, M.N.; 

PENROSE, J.D.; PRINCE, R.I.T.; ADHITYA, A.; MURDOCH, J.; MCCABE, K. 

2000a. Marine Seismic Surveys - A Study of Environmental Implications. 

APPEA Journal, 38 (1), 692–707. 

 

MCCAULEY, R.D.; FEWTRELL J. & POPPERC, A. N. 2003. High intensity 
anthropogenic sound damages fish ears. J. Acoust. Soc. Am. 113 (1), January 

2003. 

 

MENEZES, N. A. & FIGUEIREDO, J. L. 1980. Manual de peixes marinhos do 
sudeste do Brasil - IV Teleostei (3). 1.ed. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 96 p. 

 

MENEZES, N. A. & FIGUEIREDO, J. L. 1985. Manual de peixes marinhos do 
sudeste do Brasil - V Teleostei (4). 1. ed. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, 1985. 105 p. 

 

MICHEL, J. & DAHLIN, J., 1993. Guidelines for developing digital environment 
sensitivy index atlas and databases. NOAA (National Oceanic Atmospheric 

Admistration). 

 

MILLIMAN, J. D. 1977. Role of Calcareous Algae in Atlantic Continental 
Margin Sedimentation. In: E. Flugel (Ed.). Fossil Algae. Berlin: Springer-Verlag. 

Role of calcareous algae in Atlantic continental margin sedimentation, p.232-247p. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
430/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

MIRANDA, E. E. de; COUTINHO, A. C. (Coord.).  2006. Brasil Visto do 
Espaço.  Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2004.  Disponível em: 

<http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br>.  Acesso em: 12 março de 2009. 
 
MIRANDA, L. B. & CASTRO FILHO, B. M. 1998. Estudos Oceanográficos na 
Região Sudeste nas Três Últimas Décadas e Projeções Futuras. BOLETIM 

IG-USP, São Paulo/SP, v. 6, p. 23-31p. 
 
MIRANDA, L.B. DE & CASTRO FILHO, B.M. 1981. Gestrophic flow conditions 
of the Brazil Current at 19 oS. Ciencia interamericana, 22(1-2):44-48p. 
 
MIRANDA, L.B. de. 1985. Forma da correlação T-S de massa de água das 
regiões costeira e oceânica entre Cabo de São Tomé (RJ) e a Ilha de São 
Sebastião (SP), Brasil. Bolm. Inst. Oceanogr., São Paulo, 33(2):105-119p 
 
MMA. 2007. Áreas de Exclusão Temporária para atividades de E&P de 
petróleo. Informação Técnica Nº 01/2006 – Centro TAMAR-IBAMA. 
 
MMA. 2002. Biodiversidade Brasileira – Avaliação de Áreas e Ações 
Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de 
Benefícios da Biodiversidade Brasileira. MMA/SBF, 404p. 
 
MMA/SBF. 2007. Áreas Aquáticas Protegidas como Instrumento de Gestão 
Pesqueira. Org. Ana Paula Prates e Danielle Blanc. Série Áreas Protegidas, 4. 

Brasília. 272p. 
 
MONJARDIN, C. 2004. Avaliação multidimensional dos sistemas pesqueiros 
da região central e norte do Espírito Santo, Brasil, e seus indicadores de 
sustentabilidade. Monografia (Graduação em Oceanografia) – Departamento de 

Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória. 
 
MONTEIRO-NETO, C.; ÁVILA, F. J. C.; ALVES-JR, T. T.; ARAÚJO, D. S.; 

CAMPOS, A. A.; MARTINS, A. M. A.; PARENTE, C. L. 2004. Behavioral 
responses of Sotalia fluviatilis (Cetacea, Delphinidae) to acoustic pingers, 
Fortaleza, Brazil. Marine Mammal Science, 20(1): 145-151p. 

 



Pág. 
431/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

MOREIRA, P. S., 1973. Species of Eurydice (Isopoda Flabellifera) form 
southern Brazil. Boletim Instituto Oceanográfico São Paulo, 21:69-91. 

 

MORGADO, E.H.; AMARAL, A.C.Z.; NONATO, E.F.; SALVADOR, L.B. Intertidal 
sandy beaches Polychaetes of São Sebastião Island, southern Brazil. Mem. 

Mus. Natn. Hist. Nat., Paris, Paris (França), v. 162, p. 485-492, 1994. 

 

MOSER, H. G. & AHLSTROM, E. H. 1996. Myctophidae: Lanternfishes. In: 

MOSER, H. G. (ed.) The Early Stages of Fishes in the California Current Region. 

La Jolla, Calcofi. Atlas no. 33: 387-475p. 

 

MUEHE, D. e VALENTINI, E. 1998. O litoral do Estado do Rio de Janeiro: Uma 
Caracterização Físico- Ambiental. FEMAR Fundação de Estudos d Mar. 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – SE MA 

95p. 

 

MURI, L. 2008. Jardins de rodolitos. Video-documentário, Windive, Iriri, ES. 

 

NCEP, 2008. National Centers for Environmental Prediction. Disponível em 

<http://www.ncep.noaa.gov/>. Acessado em fevereiro de 2009. 

 

NELSON, J. S. 1994. Fishes of the world. John Wiley & Sons, Inc., 600p. 

 

NERY, M. F. 2008. Residência e estimativa populacional de Sotalia 
guianensis (Cetacea, delphinidae) da baía de Sepetiba – RJ, por meio da 
técnica de marcação-recaptura. Dissertação de Mestrado. Programa de pós-

graduação em Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

UFRRJ. 

 

NETTO, R. F. 2003. Levantamento das artes de pesca no litoral do estado do 
Espírito Santo e suas interações com cetáceos. Dissertação de Mestrado – 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Estadual do 

Norte Fluminense, Campos. 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
432/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

NETTO, R. F. & BARBOSA, L. 2003. Cetaceans and fisheries interactions 
along the Espírito Santo state, southeastern Brazil, during 1994-2001. Lajam 

2(1): 57-60p. 

 

NETTO, R. F. & DI BENEDITTO, A. P. M. 2008. Interactions between fisheries 
and cetaceans in Espírito Santo state coast, southeastern Brazil. 
Zôociências. V. 10(1), 55-63p. 

 

NETTO, R.F., NUNES, A.G.A & ALBINO, J. 2002. A Pesca Realizada na 
Comunidade de Pescadores Artesanais de Santa Cruz/ES - Brasil. Boletim do 

Instituto de Pesca, São Paulo, 28(1): 93 – 100p. 

 

NIENCHESKI, L.F., BAUMGARTEN, M.G.Z., ROSO, R.H. & BASTOS, L.A.P. 

1999. Oceanografia química – Levantamento bibliográfico e identificação do 
estado atual do conhecimento. MMA, CIRM, FEMAR, Rio de Janeiro, 171p. 

 

NOGUEIRA, C. R.; SANTOS, L. H. S.; BONECKER, A. C. T; BONECKER, S. L. 

C.; DIAS, C. O. DE & REIS, J. M. L. 1999. Studies on zooplankton and 
ichtioplankton communities off the Rio de Janeiro coastline. In: Silva, S. H. 

G. & Lavrado, H. P. (eds.). Ecologia de ambientes costeiros do Estado do Rio de 

Janeiro. Série Oecologia Brasiliensis, vol. VII. PPGE – UFRJ, Rio de Janeiro, 

Brasil. 73-98p. 

 

NRC – NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 1985. Oil in the sea, inputs, fates 
and effects. National Academy Press, Washington. 

 

OLAVO, G., COSTA, P.A.S & MARTINS, A.S. 2005. Prospecção de grandes 
peixes pelágicos na região central da ZEE brasileira entre o Rio Real – BA e 
o Cabo de São Tomé – RJ. In: Pesca e potenciais de exploração de recursos 

vivos na região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira. Rio de Janeiro: 

Museu Nacional. P.167 – 202 (Série Livros n. 13). 

 



Pág. 
433/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

OLAVO, G.; COSTA, P.A.S. & MARTINS, A.S. 2007. Estrutura de comunidades 
de peixes recifais na plataforma externa e talude superior da costa central 
brasileira: diversidade e distribuição batimétrica. In: Costa, P.A.C.; Olavo, G. 

& Martins, A.S. (eds) Biodiversidade da fauna marinha profunda na costa central 

brasileira. Rio de Janeiro, Museu Nacional,15-41p. 

 

OVALLE, A.R.C.; REZENDE, C.E.; CARVALHO, C.E.V.; JENNERJAHN, T.C.; 

ITTEKKOT, V. 1999. Biogeochemical characteristics of coastal waters 
adjacent to small river-mangrove system, East Brazil. Geo-Marine Letters 19: 

179-185p. 

 

PAES, E. T. 2002. Nécton Marinho. In: PEREIRA, R. C.; SOARES-GOMES, A. 

(Org.). Biologia Marinha. Rio de Janeiro: Interciência. 159-194p.  

 

PALMA, J.J.C. 1979. Geomorfologia da margem continental brasileira e das 
áreas oceânicas adjacentes. Rio de Janeiro, PETROBRAS – CENPES, 

DINTEP, Projeto REMAC, n.7 e n.8. 

 

PEREIRA, A. F.; BELÉM, A. L.; CASTRO, B. M. & GEREMIAS, R. 2005. Tide-
topography interaction along the eastern Brazilian shelf. Continental Shelf 

Research, 25:1521-1539p. 

 

PEREIRA, A.P.V. & GUIMARÃES, S.M.P.B. 2002. Taxonomia e estrutura da 
comunidade bentônica da praia da Baleia – Manguinhos – Serra (ES) In: IX 

Reunião Brasileira de Ficologia, 2002, Santa Cruz / ES. Resumos 217p. 

 

PEREIRA, M. G.; BAZZALO, M.; FLORES, P. A. C. 2007. Reações 
comportamentais na superfície de Sotalia guianensis (Cetacea, Delphinidae) 
durante encontros com embarcações na Baía Norte de Santa Catarina. 
Zoociências, 9(2): 123-135p. 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
434/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

PEREIRA, O. J. & GOMES, J. M. L. 1994. Levantamento florístico das 
comunidades vegetais de restinga no município de Conceição da Barra, ES. 
Anais do III Simpósio de Ecossistemas da costa brasileira: subsídio a um 

gerenciamento ambiental: 67-78p. 

 

PEREIRA, O.J.; ASSIS, A.M. & SOUZA, R.L.D. 1998. Vegetação da restinga de 
Pontal do Ipiranga, município de Linhares (ES). Anais do IV Simpósio de 

Ecossistemas Brasileiros: 117-128p. 

 

PETERSON, R. G., & WHITWORTH III, T. 1989. The Subantarctic and Polar 
Fronts in relation to deep water masses through the South-western Atlantic. 
J. Geophys. Res., 94 (C8), 10 817–10 838p. 

 

PETROBRAS (E&P-SERV/US-SUB/GM – 972.300/2006). Estudo de Geohazard 
na área dos Campos de Golfinho, Canapu e Adjacências. Bacia do Espírito 

Santo – Documento Interno. 

 

PETROBRAS (E&P-SERV/US-SUB/GM – 972.501/2008). Mapa de Risco 
Geológico para Utilização nas Inspeções do Duto de Golfinho UTGC. Bacia 

do Espírito Santo – Documento Interno. 

 

PETROBRAS (E&P-SERV/US-SUB/GM – 972.605/2006). Caracterização 
Geológica/Geotécnica para Instalação de Dutos e Válvulas na área do ESS-
164, Campo de Golfinho. Bacia do Espírito – Documento Interno. 

 

PETROBRAS (E&P-SERV/US-SUB/GM – 972.606/2006). Caracterização 
Geológica/Geotécnica para Instalação de Dutos e Equipamentos na área do 
ESS-167, Campo de Cormorão. Bacia do Espírito Santo. – Documento Interno. 

 

PETROBRAS. 2009. Caracterização Geológica e Geomorfológica para Estudo 
de Licenciamento Ambiental. Área dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá. RL-3600.00-9311-986-PIP-001. 

8p. 

 



Pág. 
435/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

PINEDO, M.C. & POLACHECK, T. 1999. Trends in Franciscana (Pontoporia 
blainvillei) strandings rates in Rio Grande do Sul, Southern Brazil (1979-
1998). J. Cetacean Res. Manage. 1(2): 179-189p. 

 

PINEDO, M.C. 1994 Impact of incidental fishery mortality on the age 
structure of Pontoporia blainvillei in Southern Brazil and Uruguay. Rep. Int. 

Whal. Commn., Cambridge, 15: 261-264p 

 

PINHEIRO, H.T. 2006. Avaliação da Ictiofauna acompanhante da pesca 
artesanal do camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) no litoral de 
Itaoca (Itapemirim), Espírito Santo, Brasil. 
 

PINHEIRO, H.T. & JOYEUX, J.-C. 2007. Pescarias multi-específicas na região 
da foz do rio Doce, ES, Brasil: características, problemas e opções para um 
futuro sustentável. Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology 11 (2): 

15-23p. 

 

PINHEIRO, H.T.; SIMON, T.E. & JOYEUX, J.-C. 2009. Recifes artificiais geram 
e importam biomassa de peixes recifais no Espírito Santo. Anais do XVIII 

Encontro Brasileiro de Ictiologia, Cuiabá, MT. 

 

PINHO, U. F. 2003. Caracterização do estado do mar na Bacia de Campos. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE. Dissertação de Mestrado, 

145p. 

 

PIZETTA, G. T. 2004. Avaliação multidimensional dos sistemas pesqueiros 
da região sul do Espírito Santo, Brasil, e seus indicadores de 
sustentabilidade. 2004. Monografia (Graduação em Oceanografia) – 

Departamento de Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal do Espírito 

Santo. Vitória. 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
436/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

RABELO, L. B. 2006. A Pesca de Camarão em Conceição da Barra, ES, como 
um estudo multidisciplinar do colapso de um sistema Pesqueiro. Monografia 

(Graduação em Oceanografia) – Departamento de Ecologia e Recursos Naturais, 

Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória. 

 

RAMOS, R.M.A.; MOREIRA, S.C.; ALENCASTRO, P.M.R.; POLLETO, F.R.; 

RINALDI, G.C.; DEMARE e SILVA, E.; ARAGÃO, R.X.; HEBERT, C.; CARNEIRO, 

A.Z.; FERNANDES, T. & FIGUEIREDO, A.D. 2002. Monitoramento de cetáceos 
nas Bacias sedimentares do Espírito Santo, Campos e Santos, Sudeste do 
Brasil. 10º Reunión de Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de 

América del Sur e 4º Congresso de La Sociedad Latinoamericana de 

Especialistas en Mamíferos Acuáticos, Chile, 111p 

 

READMAN, J. W.; FILLMANN, G.; TOLOSA, I.; BARTOCCI, J.; VILLENEUVE, J. -

P.; CATINNI, C.; MEE, L. D. 2002. Petroleum and PAH contamination of the 
Black Sea. Marine Pollution Bulletin, v. 44, n. 1, 48-62p. 

 

REEVES, R. R.; STEWART, B. S.; CLAPHAM, P. J.; POWELL, J. A. 2002. Guide 
to Marine Mammals of the World. New York: National Audubon Society. 527p. 

 

REID, J. L. 1989. On the total geostrophic circulation of the South Atlantic 
Ocean: flows patterns, tracers and transport. Prog. Oceanog., 23:149:244p 

 

RICHARDS, W. J. (Ed.) 2006. Early stages of Atlantic fishes: an identification 
guide for the Western North Atlantic. Taylor & Francis Group. 2640 p  

 

RODRIGUES, R. R. & LORENZZETTI, J. A. 2001. A numerical study of the 
effects of bottom topography and coastline geometry on the Southeast 
Brazilian coastal upwelling. Continental Shelf Research, v. 21, 371-394p. 

 

SANCHES, T. M. 1999. Tartarugas Marinhas. PRONABIO, Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 

Subprojeto Biodiversidade da Zona Costeira e Marinha. 



Pág. 
437/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

SANTOS-JR, E.; PENSARD, K. C.; YAMAMOTO, M. E.; CHELLAPPA, S. 2006. 

Comportamento do boto-cinza, Sotalia guianensis (Van Bénédén) (Cetacea, 
Delphinidae) na presença de barcos de turismo na Praia de Pipa, Rio Grande 
do Norte, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia 23 (3): 661-666p. 

 

SCHMID, C., SCHÄFER, H., PODESTA´, G. & ZENK, W. 1995. The Vitória Eddy 
and its relation to the Brazil Current. Journal of Physical Oceanography 25, 

2532–2546p. 

 

SEAP, 2006. Registro geral da pesca. Resultado do recadastramento Nacional 

dos Pecadores do Brasil. Disponível em:  

http://200.198.202.145/seap/jonathan/rgp/versao_cd_5.pdf. Acesso em 

01/06/2009. 

 

SEAP. 2005a. Programa Pescando Letras - Proposta Pedagógica para a 

Alfabetização de Pescadores e Pescadoras Profissionais e Aqüicultores e 

Aqüicultoras Familiares. SEAP/SDAP/DDP/CGPA, 34p. 

 

SEAP. 2005b. Relatório Técnico sobre o censo estrutural da pesca artesanal 
marítima e estuarina nos estados do Espírito Santo, Rio de janeiro, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Itajaí, 2005. 

 

SHIRIHAI, H.; JARRETT, B. 2006. Whales, dolphins and other marine 
mammals of the world. New Jersey: Princeton University Press.  

 

SICILIANO, S. 1994. Review of small cetaceans and fishery interactions in 
coastal waters of Brazil. In: PERRIN, W.F.; DONAVAN, G.P. & BARLOW,J.P. 

(eds.). Cetaceans and gillnets. Rep. int. Whal. Commn. Special Issue 15. p. 241-

250. 

 

SICILIANO, S.; MORENO, I. B.; SILVA, E. D.; ALVES, V. C. 2006. Baleias, botos 
e golfinhos na Bacia de Campos. Rio de Janeiro: ENSP/FIOCRUZ. 99p. 

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
438/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

SIEBURTH, J. M. C. N.; SMETACEK, V. & LENZ, J. 1978. Pelagic ecosystem 
structure: heterotrophic compartments of the plankton and their relationship 
to plankton size fractions. Limnol. Oceanogr., 23: 1256-1263p. 

 

SILVA, C. C. DA; RODRIGUES, L. F. T.; NASCIMENTO, H. L. S.; VILLA VERDE, 

W. G. & CASTRO, G. A. de. 2005. Poliquetos (Annelida) no Mesolitoral dos 
Costões Rochosos da Baia de Beneventes, Espírito Santo: II - Balneário de 
Iriri. Anais do II Congresso Brasileiro de Oceanografia. Vitória, ES. 
 

SILVA, M. A.; ARAÚJO, F. G.; AZEVEDO, M. C. C. & MENDONÇA, P. 2003. 

Distribuição espacial e temporal de Cetengraulis edentulus (Cuvier) 
(Actinopterygii, Engraulidae) na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro, Brasil. 
Revista Brasileira de Zoologia, 20(4): 577-581p. 

 

SILVEIRA, I. C. A. DA; SCHMIDT, A. C. K.; CAMPOS, E. J. D.; GODOI, S. S. DE 

& IKEDA, Y. 2000. A Corrente do Brasil ao largo da Costa Leste Brasileira. 
Rev. Bras. Oceanog., 48(2):171-183p. 

 

SILVEIRA, I. C. A.; E. R. OLIVEIRA, R. A. MATTOS; F. P. A. FERNANDES & J. A. 

M. LIMA. 2006. Mesoscale Patterns of the Brazil Current between 20 oS and 
25.5 oS. Ocean Sciences Meeting 2006, AGU/ASLO/IAPSO/TOS, Honolulu, 

OS45N–12. 

 

SOARES-GOMES, A.; PAIVA, P.C. & SUMIDA, P.Y.G. 2002. Bentos de 
sedimentos não consolidados. In: PEREIRA, R.C. & SOARES-GOMES, A. 

(eds.). Biologia Marinha. Editora Interciência, 382 p. 
 

SOETAERT, K.; VANAVERKEKE, J.; HEIP, C.; HERMAN, P. M. J.; 

MIDDELBURG, J. J.; SANDEE, A. & DUINEVELD, G. 1997. Nematode 
distribution in ocean margin sediments of the Goban Spur (northeast 
Atlantic) in relation to sediment geochemistry. Deep-sea Research I 44 (9/10): 

1671-1683. 

 



Pág. 
439/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

SOLTWEDEL, T. 2000. Metazoan meiobenthos along continental margins: a 
review. Progress in Oceanography 46: 59-84. 

 

SOUTELINO, R. G. 2005. Caracterização da estrutura baroclínica do sistema 
de correntes de contorno oeste ao largo da costa leste brasileira. Monografia 

de graduac¸ ˜ao, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro., 50 p. 

 

SOUTELINO, R. G. 2008. A Origem da Corrente do Brasil. Dissertação de 

Mestrado, Universidade de São Paulo. São Paulo. 101p. 

 

SOUZA, A. C. C. de & OLIVEIRA, J. C. de. 2003. Plano Estratégico da 
Agricultura Capixaba: Estudo Temático Pesca. Vitória. v.14. 

 

SPO. 2001. Boletim do Sistema de Previsão de Ondas do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil.  

 

SPO. 2002. Boletim do Sistema de Previsão de Ondas do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil.  

 

STEIDINGER, K.A. & TANGEN, K. 1997. Dinoflagellates. Pp. 387-589. In: C.R. 

Tomas. Identifying Marine Phytoplankton. San Diego, Academic Press. 

 

SUHETT, A.L.; AMADO A.M.; BOZELLI, R.L.; ESTEVES, F.A.; FARJALA, F.L. 

2006.  O papel da foto-degradação do carbono orgânico dissolvido (COD) 
nos ecossistemas aquáticos. Oecol. Bras., 10 (2): 186-204pp. 

 

SUMMERS, A.C. & NYBAKKEN, J. 2000. Britle star distribution patterns and 
population densities on the continental slope off central California 
(Echinodermata:Ophiuroidea). Tropical Studies on Oceanography, 47 (5-6): 

1107-1137p. 

 

SUSINI-RIBEIRO, S.M.M. 1999. Biomass distribution of pico-, nano-, and 
microplankton on the continental shelf of Abrolhos, East Brazil. Arch. Fish. 

Mar. Res., 47 (2/3): 271-284p. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
440/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

TEIXEIRA, C. B. 1993. Distribuição espacial e temporal do fitoplâncton e 
suas relações com os fatores ambientais da Baía do Espírito Santo (ES – 
Brasil). Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro. 74p. 

 

TEIXEIRA, G.L.G.; CHACALTANA, J.T.A. & ACUÑA, J.R. 2009. Análise da 
distribuição da temperatura superficial do mar ao largo do estado do 
Espírito Santo – BR, durante o inverno de 1997. Anais do XIV Simpósio 

Brasileiro de Sensoriamento remoto, Natal, Brasil, 25-30, INPE, p.6673 – 6680. 

 

TEIXEIRA, J B. 2005. Diagnóstico da atividade pesqueira nas comunidades 
no entorno da área proposta para a unidade de conservação marinha de 
Santa Cruz. Relatório Técnico. Empresa Jr de Oceanografia - ECOCEANO – 

DERN, UFES. 

 

TEIXEIRA, J. B. 2006. Monitoramento do desembarque pesqueiro na área de 
influência do gasoduto do Campo de Golfinho no norte do Espírito 
Santo (período de verão de 2006). Relatório Técnico. Petrobras/FCAA-

Fundação Ceciliano Abel de Almeida. Vitória. 

 

TEIXEIRA, J. B. 2007a. Monitoramento do desembarque pesqueiro na área de 
influencia do gasoduto do campo de golfinho no norte do Espírito Santo 
(período de inverno de 2007). Relatório Técnico. Petrobras/FCAA-Fundação 

Ceciliano Abel de Almeida. Vitória.  

 

TEIXEIRA, J. B. 2007b. Levantamento e sistematização de informações para 
a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Foz do Rio Doce – 
ES. Relatório Técnico. UNESCO/CONSERVE-Cooperativa Mista de 

Trabalhadores Conservacionistas. Projeto 633BRZ9002. ICMBio, Vitória. 

 

TEIXEIRA, J. B. 2008a. Mapeamento e Identificação e Possíveis Conflitos 
entre Pescadores e a Atividade Portuária na Grande Vitória. Relatório técnico. 

CST-Arcelor Mittal/CEPEMAR. Vitória. 

 



Pág. 
441/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

TEIXEIRA, J.B.; ANGONESI, P.S.; SOUZA, C.R; RABELO, L.B. 2009. Relatório 
de transcrições dos relatos dos pescadores sobre conflitos na atividade 
pesqueira. Complemento do Estudo de Impacto da Sísmica 4D no norte do 

Espírito Santo. Petrobras/CEPEMAR. Vitória, ES. 

 

TENENBAUM, D.R. 1995. O fitoplâncton numa região tropical costeira 
impactado pelo efluente de uma fabrica de celulose (Espírito Santo, Brasil). 
(Tese de Doutorado). São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, Programa 

de Pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais. 245 p.  

 

THISTLE, D. 1983. The stability-time hypothesis as a predictor of diversity in 
deep-sea soft-bottom communities: a test. Deep-sea Research 30A: 267-277. 

 

THOMAS, J.D. 1997. The role of dissolved organic matter, particularly free 
amino acids and humic substances, in freshwater ecosystems. Freshwater 

Biology, 38:1-36p. 

 

THOMAZ, L.D. & MONTEIRO, M.R. 1994. Análise florística da comunidade 
halófita-psamófila das praias do estado do Espírito Santo. Anais do III 

Simpósio de Ecossistemas da costa brasileira: subsídio a um gerenciamento 

ambiental: 58-66p. 

 

TORRES JUNIOR, A. R. ; FRANÇA, J. R. A. ; FRANÇA, G. B. ; MEDIEU, N. ; 

MOTTA, D. L. C. . Circulação no Score Central do Programa REVIZEE. In: X 

Congresso Brasileiro de Meteorologia e VIII Congresso da FLISMET, 1998, 

Brasilia. Anais do X Congresso Brasileiro de Meteorologia e VIII Congresso da 

FLISMET. Rio de Janeiro : SBMET, 1998. v. CD. 1-5p. 

 

TOZZI, H. A. M. ; SILVA, R. P. ; CALLIARI, L.J. ; BARLETTA, R. C. 1999. 

Inflluência das Tempestades Extratropicais Sobre as Praias do Rio Grande 
do Sul (Laguna dos Patos-Chuí), Brasil.. In: VIII Congresso Latino Americano 

de Ciências do Mar, Trujillo. Libro de Resumenes Ampliados, Tomo II. VIII 

Colacmar., 1999. v. 2. 677-678p.  

 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
442/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

TROËNG, S.; RANKIN, E. 2005. Long-term conservation efforts contribute to 
positive green turtle Chelonia mydas nesting trend at Tortuguero, Costa 
Rica. Biol Conserv 121: 111–116p. 

 

UFES. 1995. Os Manguezais do Litoral do Estado do Espírito Santo. Relatório 

Final do Projeto de Pesquisa registrado na PRPPG sob o nº 084/87. 

 

UTVIK, T.I.R., 1999. Chemical characterization of produced water from four 
offshore oil production platforms in the North Sea. Chemosphere, 39(15): 

2593-2606p. 

 

VALE, C. C. 1999. Contribuição ao estudo dos manguezais com indicadores 
biológicos das alterações geomorfológicas do estuário do Rio São Mateus 
(ES). Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. 171 

p. 

 

VANHOVE, S.; ARNTZ, W. & VINCX, M. 1999. Comparative Study of the 
Nematode Communities on the Southeastern Weddell Sea Shelf and Slope 
(Antarctica). Marine Ecology Progress Series 181: 237-256. 

 

VANHOVE, S.; WITTOECK, J., DESMET, G.; VAN DEN BERGHE, B.; HERMAN, 

R. L.; BAK, R. P. M.; NIEUWLAND, G.; VOSJAN, J. H.; BOLDRIN, A.; RABITTI, S. 

& VINCX, M. 1995. Deep-sea Meiofauna Communities in Antarctica: structural 
analysis and relation with the environment. Marine Ecology Progress Series 

127: 65-76. 

 

VAZZOLER, A. E. A. M. 1992. Síntese de conhecimentos sobre o 
comportamento reprodutivo dos Characiformes da América do Sul. Rev. 

Brasil. Biol., 52(4): 627-640p. 

 

VELOSO, V.G., CARDOSO, R.S. & FONSECA, D.B. 1997. Adaptações e 
Biologia da Macrofauna da Prais Arenosas Expostas, com Ênfase nas 
Espécies da Reigão Entre-marés do Litoral Fluminenese. Oecologia 

Brasiliensis 3: 135-154p. 



Pág. 
443/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

VICALVI, M. A. & MILLIMAN, J. D. 1977. Calcium carbonate sedimentation on 
continental shelf off southern Brazil, with special reference to benthic 
foraminifera. In: Reefs and related carbonates ecology and sedimentology. Am. 

Assoc. Petrol. Geol. Bull, v.4. 313-328p. 

 

VIEIRA, P.F., BERKES, F., SEIXAS, C.S. 2005. Gestão integrada e 
participativa de recursos naturais: conceitos, métodos e experiências. 

Florianópolis: Secco/APED, 2005. 

 

VILLAC, M. C. 1990. O fitoplâncton como instrumento de diagnose e 
monitoramento ambiental: Estudo de caso da Baía de Guanabara (RJ, 
Brasil). 193 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro. 

 

VILLAÇA, R. 2002. Recifes biológicos. In: Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A 

(Ed.) Biologia Marinha. Interciência, 229-248. vol. 207: 105-129p. 

 

VILLAS-BOAS, A. B. 2008. Comunidades de organismos incrustantes e 
identificação de algas calcárias em bancos de rodolitos no estado do 
Espírito Santo. (Doutorado). Museu Nacional / UFRJ, Rio de janeiro, 2008. 120 

p. 

 

VINCX, M.; BETT, B. J.; DINET, A.; FERRERO, T.; GOODAY, A. J.; 

LAMBSHEAD, P. J. D.; PFANNKUCHE, O.; SOLTWEDEL, T. & VANREUSEL, A. 

1994. Meiobenthos of the deep Northeast Atlantic: a review. Advances in 

Marine Biology 30: 1- 88. 

 

WANG, Z., Fingas, M. & Page, D.S. 1999. Oil spill identification. Journal of 

Chromatography  843, 369-411p. 

 

WATANABE, P. L. 2005. A influência das embarcações na comunicação dos 
golfinhos da espécie Sotalia guianensis na baía da Babitonga, SC. 
Monografia de Graduação – Curso de Ciências Biológicas, Universidade de 

Joinville. 



 
 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

Pág. 
444/445 

    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

WHITEHEAD, P. J. P.; NELSON, G. J. & WONGRATANA, T. 1988. FAO species 
catalogue. Vol. 7. Clupeoid fishes of the world (Suborder Clupeoidei). An 
annotated and illustrated catalogue of the herrings, sardines, pilchards, 
sprats, anchovies and wolf-herrings. Part 2. Engraulididae. FAO Fish. Synop., 

Roma, v.7, n.2, p . I-VIII + 305-579p. 

 

WILBERA, D.H.; Clarkeb, D.G.; Burlasc, M.H.; Rubenc, H.; Willc, R.J. 2003. 

Spatial and temporal variability in surf zone fish assemblages on the coast 
of northern New Jersey. Estuarine, Coastal and Shelf Science 56: 291–304p. 

 

XIMENEZ, M. S. 2004. Monitoramento Ambiental da unidade de produção 
FPSO - Espadarte, Bacia de Campos, RJ. Macrofauna Bentônica Relatório 

Técnico. Petrobras/ Fundação Bio-Rio / UFRJ. 37p. 

 

XIMENEZ, M. S. 2005. Avaliação da influência da perfuração de poço de 
petróleo sobre a macrofauna bentônica no bloco BC9, Bacia de Campos, RJ. 

Relatório Técnico. Petrobras / COPPETEC/ UFRJ. 37p. 

 

YÁÑEZ-ARANCIBIA, A. 1986. Ecologia de comunidades de peces en sistemas 
costeros tropicales. In: YÁÑEZ-ARANCIBIA, A. (Ed.) Ecologia de la Zona 

Costera. Análisis de Siete Tópicos. AGT Editor S.A., México, 127-151p. 

 

YIN, R.K. 2005. Estudo de caso: planejamento e métodos. [Trad. Daniel 

Grassi]. 3 ed. Porto Alegre: Bookman. 

 

ZAVALA-CAMIN, L. A. 1981. Hábitos alimentares e distribuição dos atuns e 
afins (Osteichthyes-Teleostei) e suas relações ecológicas com outras 
espécies pelágicas das regiões sudeste e sul do Brasil. Tese de Doutorado, 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Brasil, 237p. 

 

ZEMBRUSCKY, S.G. & COSTA, M.A. 1979. Brasil - Margem Continental Sul - 
Mapa Fisiográfico. Escala: 1/3.500.000. Projeto REMAC - 

CENPES/PETROBRAS. Vol. 11. 

 



Pág. 
445/445 

Diagnóstico Ambiental 
II.4 

EIA para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D 
nas Áreas dos Campos de Golfinho, Canapu, 

Camarupim, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá, na 
Bacia do Espírito Santo 

 
    

 

      

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

CPM RT 203/09 
Revisão 01 

01/2010 
 

ZERBINI, A. N.; ANDRIOLO, A.; HEIDE-JORGENSEN, M. P.; PIZZORNO, J. L.; 

MAIA, Y. G.; VANBLARICOM, G. R.; DEMASTER, D. P.; SIMOES-LOPES, P.C.; 

MOREIRA, S.; BETHLEM, C. 2006. Satellite-monitored movements of 
humpback whales (Megaptera novaeangliae) in the Southwest Atlantic 
Ocean. Marine Ecology. Progress Series, v. 313, p. 295-304p. 
 

ZERBINI, A. N.; ANDRIOLO, A.; ROCHA, J.; SIMOES-LOPES, P. C.; SICILIANO, 

S; PIZZORNO, J. L.; WAITE, J. M.; DEMASTER, D. P.; VANBLARICOM, G. R. 

2004. Winter distribution and abundance of humpback whales (Megaptera 
novaeangliae) in Northeastern Brazil. The Journal of Cetacean Research and 

Management, v. 6, p. 101-107p. 

 

ZERBINI, A. N.; KOTAS, J. E. 1998. A note on cetacean bycatch in pelagic 
driftnets of southern Brazil. Reports of the International Whaling Commission, 

Cambridge, Gra-Bretanha, v. 48, p. 519-524p. 

 

ZERBINI, A. N.; SECCHI, E. R.; SICILIANO, S; SIMOES-LOPES, P.C. 1996. The 
Dwarf Form of the Minke Whale, Balaenoptera acutorostrata, Lacépède, 
1804, in Brazil. Reports of the International Whaling Commission, Cambridge, v. 

46, p. 333-340p. 

 

ZHOU, J.L.; MASKAOUI, K. 2003. Environmental Pollution, 121, 269p.  




