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APRESENTAÇÃO 

 

A C-PORT Brasil Logística Offshore pretende instalar na Praia da Gamboa, 

distrito de Itaipava, município de Itapemirim – ES, a Base de Apoio Logístico 

Offshore. Em 28/09/2012, foi protocolado no Instituto Estadual de Meio Ambiente 

(IEMA) o EIA/RIMA do terminal de apoio logístico offshore, sob o número de 

protocolo 22.847/12. 

 

Em função das melhorias advindas da alteração do quebra-mar, o CTA Serviços 

em Meio Ambiente, empresa contratada para realizar os estudos ambientais para 

o licenciamento ambiental do empreendimento, por meio deste documento, 

promove a reavaliação dos impactos ambientais e realinhamento das medidas 

mitigadoras, compensatórias e potencializadoras, bem como o ajustamento dos 

programas de monitoramento e controle dos impactos ambientais, com base nas 

mudanças no Projeto de Engenharia. 

 

Este documento é composto por 7 capítulos: 

1. Introdução; 

2. Implicações da Revisão do Layout; 

3. Reavaliação de Impactos Ambientais; 

4. Revisão dos Programas; 

5. Conclusões; 

6. Equipe Técnica; 

7. Referências Bibliográficas. 

 

O presente documento foi impresso em frente e verso, contribuindo com o meio 

ambiente a partir da redução no consumo de papel e otimização de espaço no 

arquivamento de relatórios, tanto nos órgãos ambientais quanto nas instituições 

envolvidas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Base de Apoio Logístico Offshore caracteriza-se como um empreendimento 

inovador para o Estado do Espírito Santo. Trata-se de um terminal marítimo, sob 

responsabilidade da C-PORT, empresa do Grupo Edison Chouest, voltado para o 

completo suporte ao desenvolvimento das atividades de exploração e de 

produção (E&P) de óleo e gás em alto mar e ao atendimento das necessidades 

urgentes das empresas que já estão em operação nas bacias petrolíferas do 

Espírito Santo, Campos e de Santos. 

 

Em setembro/2012 foi protocolado no IEMA o EIA/RIMA para viabilizar o 

licenciamento ambiental do empreendimento. Todavia, em dezembro/2012, o 

Grupo Edison Chouest tomou a decisão de alterar o layout proposto, no que se 

refere às estruturas dos quebra-mares. Denominado como espigão, o 

enrocamento apresentado na Figura 1-1 foi substituído por um quebra-mar de 

dimensões menores, conforme apresentado na Figura 1-2. 

 

Este novo layout foi idealizado com base nos resultados obtidos pela modelagem 

hidrodinâmica, executada pela SHAW do Brasil, e nas facilidades identificadas 

com a proposição da nova estrutura de quebra-mar. Informações pertinentes à 

Caracterização do Empreendimento que mudaram em decorrência da alteração 

do layout serão apresentadas no item 2 deste documento.  

 

Em função da alteração do layout, muitos impactos ambientais são rediscutidos 

no item 3, com vistas a garantir que o cenário ambiental avaliado seja fidedigno 

às intervenções impostas pela Engenharia. Como a Avaliação de Impactos 

Ambientais decorre em um processo em cadeia, os programas que tratam sobre 

os impactos analisados no item 3 são reapresentados no item 4.  

 

Ressalta-se que no âmbito deste trabalho, somente os impactos ambientais que 

dependem da configuração da estrutura marítima são reavaliados, devendo o 

documento CTA-DT-279/12, protocolado no IEMA sob o número 22.847/12, 

permanecer como base para a análise técnica do órgão ambiental.  
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Figura 1-1: Layout apresentado no EIA/RIMA (Alternativa 2). 
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Figura 1-2: Layout revisado do empreendimento (Alternativa 1). 
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2 IMPLICAÇÕES DA REVISÃO DO LAYOUT 

 

2.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A nova configuração dos quebra-mares ocasiona na reapresentação de plantas 

que informam sobre a estrutura marítima (ANEXO I e elencadas na Tabela 2-1).  

 

Como a implantação do terminal de apoio logístico offshore incide em diferentes 

aspectos da Engenharia, mesmo que haja redução de enrocamento na frente de 

obra, todo o processo é bastante dinâmico e implicará no aproveitamento de mão 

de obra em outras frentes, de modo que não são previstas revisões quanto ao 

histograma. 

 

Da mesma forma, o Cronograma de Atividades demonstra que serão necessários 

8 meses para a execução do quebra-mar, enquanto que a conclusão das obras 

dar-se-á em 50 meses (Fase 1 demandará 10 meses). Segundo a Engenharia, 

responsável pela elaboração do projeto básico, o cronograma não se alterará, 

pois existe a necessidade de cravação de estacas. 

 

Pontua-se, ainda, que a alteração dos quebra-mares não implicará em redução de 

volume de material dragado no canal de acesso, haja vista que o canal de acesso 

permanece com as mesmas dimensões. 

 

Tabela 2-1: Relação das plantas apresentadas neste documento, que compõem o ANEXO I. 

Código Das Plantas Conteúdo 

BS 1118 - DE - 459 Implantação - canteiro de obras - localização 

BS 1118 - DE - 005 Implantação do projeto de acessos terrestre e terraplenagem 

BS 1118 - DE - 486 Layout geral 

BS 1118 - DE - 034 Luminotécnica - arranjo geral 1 

BS 1118 - DE - 031 Sistema de Combate a Incêndio - Planta Geral 

BS 1118 - DE - 035 Utilidades - Arranjo Geral 

BS 1118 - DE - 040 Desenho Terraplenagem - Planta Geral 

BS 1118 - DE - 048 Desenho Pavimentação - Layout Geral 

BS 1118 - DE - 052 Projeto Conceitual - Geométrico - Aterro Hidráulico - 1 

BS 1118 - DE - 055 Projeto Conceitual - Arranjo Geral - Quebra-Mar 

Continua... 
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Tabela 2-1 (Continuação): Relação das plantas apresentadas neste documento, que compõem o 
ANEXO I. 

Código Das Plantas Conteúdo 

BS 1118 - DE - 059 Projeto Conceitual - Arranjo Geral - Dragagem 

BS 1118 - DE - 062 Projeto Conceitual - Arranjo Geral Marítimo 

BS 1118 - DE - 488 Fluxo de Drenagem - Implantação Geral 

 

 

Quanto aos demais itens da Caracterização do Empreendimento, ressalta-se que 

a nova configuração dos quebra-mares não incide em mudanças, com exceção 

para os itens subsequentes. 

 

 

2.2 FORNECIMENTO DE ROCHAS 

 

Quanto ao volume de rochas requisitado para o enrocamento, como não haverá a 

construção de quebra-mares com o formato de espigão, necessariamente o 

volume de rochas diminuirá significativamente:  

 Volume anterior = 1.136.612 m3.  

 Volume atual = 687.000m3. 

 

 

2.3 MODELAGEM HIDRODINÂMICA  

 

Este item apresenta o estudo comparativo acerca do layout informado na ocasião 

do EIA/RIMA e o layout ora apresentado no tocante às simulações de ondas, de 

modo que seja escolhida a melhor alternativa em termos de estabilidade 

portuária. 

 

 

2.3.1 Introdução 

 

O estudo de penetração de ondas e de simulação de ondas extremas foi realizado 

para avaliar as condições das mesmas em 30 pontos potenciais de atracação 

dentro do terminal, sendo objetos do estudo os dois layouts em referência (Figura 

1-1 e Figura 1-2). 
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Para direcionar este estudo, três modelos de ondas foram utilizados. Um para 

transferir as ondas de águas profundas (Swan) para um ponto correspondente de 

fronteira marítima de cada um dos outros dois modelos (IH-MSP e BOUSS-2D). 

 

O modelo Elliptical Mild Slope IH-MSP, desenvolvido pelo Instituto de Hidráulica 

Cantabria (IH Cantabria), foi usado para analisar a propagação de ondas na área 

interna. Os coeficientes de propagação foram obtidos nas áreas de saída, a fim 

de transmitir a série temporal das ondas para os locais de atracação, definir a 

ocorrência de ondas médias e permitir uma análise sobre o tempo improdutivo do 

porto. A swept frequency (técnica de coleta de dados em grande extensão de 

frequência) foi conduzida para analisar qual layout é mais suscetível à oscilação 

de ondas longas devido a processos de ressonância. 

 

Para se ter informações sobre as condições de ondas extremas na área interna 

da Edison Chouest Offshore, um modelo BOUSS-2D não linear foi aplicado. Este 

modelo é amplamente utilizado para simular a propagação e transformação de 

ondas em regiões costeiras e portos com base em uma solução de equações de 

domínio de tempo do tipo Boussinesq. As equações dominantes são 

uniformemente válidas, desde águas profundas até águas rasas e podem simular 

a maioria dos fenômenos de interesse na zona costeira e bacias portuárias, 

incluindo banco de areia/refração sobre topografia variável, reflexão/difração perto 

de estruturas, a dissipação de energia devido à quebra da onda e atrito no fundo 

do mar, transferência de energia espectral cruzada devido às interações de onda-

onda não-lineares, ondas litorâneas com ruptura induzida e correntes de retorno, 

interação das correntes de ondas e interação da onda com estruturas porosas.  

 

Desta maneira, duas alternativas foram testadas, sendo que uma fora 

apresentada na ocasião do EIA/RIMA e outra definida como uma alternativa que 

pode apresentar a altura de ondas inferiores dentro do porto de acordo com um 

modelo linear utilizado em simulações anteriores. Dez ondas extremas foram 

simuladas para acessar a melhor alternativa de layout para o porto. 

 

O uso de modelos IH-MSP e BOUSS-2D permitiu analisar as condições de ondas 

em escalas de tempo diferentes. O modelo IH-MSP forneceu tanto a 
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probabilidade de não-excedência (P) da análise de altura significativa de onda 

quanto a potencial oscilação de ondas longas. O modelo BOUSS-2D forneceu um 

menor prazo de ondas extremas que incluem processos de ondas não-lineares. A 

utilização de ambos os modelos aumenta a robustez da análise, uma vez que 

ambos os modelos apresentaram o mesmo padrão de ondas que se propagam no 

interior do porto. 

 

Os resultados do modelo de propagação de ondas e análise estatística para a 

série temporal reconstruída das ondas nos berços de atracação investigados 

mostram que a alternativa 2 é mais afetada pela agitação interna do que a 

alternativa 1.O layout da alternativa 1 permite que as ondas refletidas nas paredes 

do cais sejam propagadas para fora. Por outro lado, a alternativa 2 mantém as 

ondas presas na porto, gerando campos de ondas permanentes que podem 

dificultar o funcionamento e comprometer a manutenção do porto. 

 

Melhorias na alternativa 1 ainda podem ser realizadas de forma a satisfazer os 

critérios de operabilidade portuária e o quadro de exigência definido pelo cliente. 

Essa alternativa inclui pequenas modificações nos comprimentos de quebra-mar e 

de orientação, bem como materiais alternativos para serem utilizados como 

revestimento no interior do porto para minimizar os efeitos de reflexão de ondas. 

  

 

2.3.2 Descrição e localização da área estudada 

 

A área estudada é localizada na praia de Gamboa, em torno de 14 km ao norte da 

desembocadura do Rio Itapemirim, na cidade de mesmo nome, no Estado do 

Espírito Santo (Figura 2-1). 

 

Na região, ventos originados do Nordeste são prevalentes devido a presença de 

uma frente ciclônica semipermanente do Atlântico Sul. Esses ventos geram ondas 

no mesmo quadrante. Entretanto, devido a uma formação peninsular ao norte da 

cidade de Anchieta, a praia de Gamboa não é diretamente afetada por essas 

condições climáticas e oceanográficas. Em contraste, durante as frentes frias, os 

ventos predominantes vindos do Sudeste/Sudoeste, geram ondas bem 

desenvolvidas no mesmo quadrante, contendo grande energia. 
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Figura 2-1: Local da área de estudo. 

 

 

2.3.3 Caracterização Oceanográfica e Meteorológica 

 

Este item apresenta uma descrição das principais características meteorológicas 

e oceanográficas da área estudada.  

 

 

2.3.3.1 Maré  

 

As marés em Itapemirim são classificadas como micromarés, normalmente não 

atingindo 1.25 metros de amplitude. De acordo com a Fundação de Estudos do 

Mar (Femar, 2000), em Itapemirim a média das marés altas e baixas é 1.35 e 

0.12, respectivamente, acima do nível referencial, que é 0.73 abaixo do nível 

médio do mar. 
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A maré na estação da Barra do Itapemirim é caracterizada como semidiurna, com 

uma proporção de F = 0.23 definida a partir da proporção seguinte entre os 

componentes da maré diurna e semidiurna. (K1+O1)/ (M2+S2). Assim, a maré no 

estudo é caracterizada pela apresentação de duas marés altas e duas marés 

baixas por dia. 

 
Figura 2-2: Constantes de maré para a estação de maré da Barra do Itapemirim - ES. 
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2.3.3.2 Ventos 

 

Para caracterizar o comportamento do vento, uma base de dados foi usada no 

programa de reanálise NCEP/NCAR/NOAA. Uma base de dados global é gerada 

pelo uso combinado de resultados de modelos numéricos e dados observacionais 

de muitas fontes, como navios em rota, aeronaves, estações climáticas, satélites, 

entre outros. Uma série extraída na coordenada 39º30' S, 21º30' W foi analisada 

por um período de 30 anos.(Janeiro/1979 a Dezembro/2009) representando a 

região Leste no estado do Espírito Santo. A Figura 2-4 mostra as rosas dos 

ventos gerada desde estes dados. O Quadro 2-1 mostra os casos de mais 

frequência destacados. Note que os ventos mais frequentes variam entre Norte e 

Nordeste, e essa faixa representa 25% das ocorrências do vento na região. Os 

ventos mais frequentes apresentam intensidades que variam de 6 a 10 m/s (54.52 

%) com a maior ocorrência desses ventos originada do Norte-Nordeste. 
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Figura 2-3: Local onde a série de tempo de ventos foi extraída (círculo vermelho). 
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Figura 2-4: Rosa dos ventos gerada desde os dados do Modelo ww3 na 
coordenadas 39º30' S, 21º30' W, pelo período entre 1979 e 2009. 
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Quadro 2-1: Distribuição conjunta de intensidade e direção do vento (janeiro de 1979 a maio de 2009) - convenção meteorológica. 

Speed  \ 
Dir  N  NNE  NE  ENE  E  ESE  SE  SSE  S  SSW  SW  WSW  W 

WN
W  NW  NNW 

N. 
Cases  Freq. 

Ave. 
Speed 

Max 
Speed 

 0 ‐  2  112  110  155  135  139  106  112  126  80  76  62  64  59  62  74  86  1558  1.72%  1.42  2.00 

 2 ‐  4  553  779  1095  1030  951  718  595  509  376  298  217  188  185  179  244  355  8272  9.13%  3.17  4.00 

 4 ‐  6  1334  2864  3624  3108  2111  1507  1336  1085  820  557  348  211  185  172  273  514  20049 
22.13
%  5.08  6.00 

 6 ‐  8  2752  6890  5604  3134  1868  1652  1623  1337  1085  824  402  140  135  110  166  513  28235 
31.17
%  6.96  8.00 

 8 ‐ 10  3908  8035  2565  859  723  753  880  938  799  661  370  90  61  50  60  395  21147 
23.35
%  8.86  10.00 

10 ‐ 12  3093  3710  250  80  95  148  252  304  319  355  267  34  22  25  12  148  9114 
10.06
%  10.76  12.00 

12 ‐ 14  944  561  19  4  16  14  20  54  56  108  114  9  2  2  35  1958  2.16%  12.66  14.00 

14 ‐ 16  125  28  1  3  2  3  13  17  13  5  1  4  215  0.24%  14.58  15.87 

16 ‐ 18  23  2  1  1  1  2  2  1     33  0.04%  16.65  17.68 

18 ‐ 20     1     1  0.00%  19.26  19.26 

20 ‐ 22     1     1  0.00%  20.85  20.85 

22 ‐ 24  1                                               1  0.00%  22.89  22.89 

N. Cases  12845  22979  13313  8350  5907  4898  4821  4358  3551  2898  1793  742  649  600  830  2050             

Freq. 
14.18
% 

25.37
% 

14.70
% 

9.22
% 

6.52
% 

5.41
% 

5.32
% 

4.81
% 

3.92
% 

3.20
% 

1.98
% 

0.82
% 

0.72
% 

0.66
% 

0.92
% 

2.26
%       

Ave. 
Speed  8.64  8.05  6.50  5.87  5.79  6.07  6.37  6.64  6.89  7.23  7.33  5.44  5.09  4.94  4.78  6.32       

Max 
Speed  22.89  16.38  15.61  12.79  16.47  13.8  16.36  20.85  19.26  17.13  15.87  16.11  12.84  13.99  14.63  14.97             
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2.3.3.3 Ondas em águas profundas 

 

Pianca et al (2010) caracterizou ondas na costa brasileira a partir de uma base de 

dados referente ao período de Janeiro de 1997 a Fevereiro 2007. Os autores 

descrevem a região desse estudo como uma função da porcentagem da 

ocorrência de direção das ondas. 

 

Ainda de acordo com os autores, durante todo o ano, ondas vindo do Sul e do 

Leste são as mais frequentes na região. Os dados apresentados pelos autores 

são sumarizados no Quadro 2-2. 

 

 

Quadro 2-2: Sumário de caracterização das ondas por Pianca et al. (2010) na região do estudo. 

Estação Direção  Hs Tp 

V
er

ão
 

E 41.3% 1-2 6-8 

S 27.4% 1-2 10-12 

O
ut

on
o E 27.3% 1-2 6-8 

S 47.3% 1-3 10-12 

In
ve

rn
o E 40.5% 1-3 6-10 

S 30.9% 2-3 10-12 

P
rim

av
er

a E 34.1% 1-2 6-8 

S 34.2% 1-2 8-12 

 

 

Além dos dados descritos na literatura, 30 anos de dados de ondas foram 

analisados (séries temporais entre 1979 e 2009) em um ponto localizado em 

águas profundas (coincidente com o ponto de análise de vento – Figura 2-5) 

destinando-se a caracterização do comportamento das ondas em águas 

profundas na região sul do Estado do Espírito Santo. 
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Figura 2-5: Localização dos dados de ondas usados para a caracterização. 

 

 

Os dados analisados provêm do WavewatchIII - WWIII modelo global (Tolman, 

1997, 1999), um modelo espectral de terceira geração que simula os processos 

de geração/propagação de ondas em águas profundas, com base em dados de 

reanálise meteorológicas. 

 

As simulações foram realizadas em escala global pela NOAA / NCEP (National 

Ocean and Atmosphere Administration – EUA) e estão disponíveis no site da 

agência em formato grib (formato binário). A transformação de dados GRIB para 
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ASCII foi feita utilizando programas desenvolvidos pela empresa Brasil Shaw. A 

série temporal apresenta valores de altura significativa (Hs), período de pico (Tp) 

e direção de pico (Dp) de três em três horas. O conjunto de dados consiste na 

concatenação de dados extraídos do modelo WW3, com resolução espacial da 

grade computacional que abrange o litoral brasileiro de 0,25 ° x 0,25 ° (latitude, 

longitude x), resolução espectral de 36 frequências e 24 direções. O ponto em 

que os dados de ambos os modelos foram tirados é mostrado na Figura 2-5, 

localizado nas coordenadas geográficas 21,5 ° S e 39,5 ° W.   

 

A Figura 2-6 mostra a rosa direcional (diagrama que mostra a distribuição a longo 

prazo de altura e direção da onda) de altura de onda significativa (Hs) gerado a 

partir das séries temporais de dados em águas profundas. As distribuições 

conjuntas de significativa altura x direção, direção x pico período e altura 

significativa x período de pico são mostrados nos diagramas 2, 3 e 4, 

respectivamente. 

 

 
Figura 2-6: Rosa direcional de Hs para o ponto de WWWIII em águas 
profundas. 

.
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O Quadro 2-3 mostra a ocorrência conjunta de altura significativa e direção de ondas. Note-se que as ondas de maior 

frequência de ocorrência são entre 1,5 e 2 m (39,13%), enquanto que as direções mais frequentes são entre Sul e Sudoeste 

(43,24%) e Leste (11,68%). 

 

Quadro 2-3: Ocorrência conjunta de altura significativa (Hs) e direção das ondas (Dir) gerada a partir de dados do modelo WWIII. 

Hs \ Dir  N  NNE  NE  ENE  E  ESE  SE  SSE  S  SSW  SW  WSW  W  WNW  NW  NNW  N. Cases  Freq. 

  0 ‐ 0.5                                                       

0.5 ‐   1     26  51  99  161  88  107  114  129  83  1  1     860  0.95% 

  1 ‐ 1.5  19  708  1450  2152  3147  1887  1581  2013  2805  2310  17  2  2     18093  19.97% 

1.5 ‐   2  37  2793  3028  2906  4778  2693  2658  3400  6889  6165  86  4  1  3  35441  39.13% 

  2 ‐ 2.5  12  2088  1736  902  1848  1215  1395  1877  5329  5813  105  2     22322  24.64% 

2.5 ‐   3  3  415  342  105  459  410  588  752  2500  3224  48     8846  9.77% 

  3 ‐ 3.5     68  40  8  123  84  184  272  882  1748  19     3428  3.78% 

3.5 ‐   4     24  5  29  20  35  87  308  622  9     1139  1.26% 

  4 ‐ 4.5     1  3  9  1  25  87  195  2     323  0.36% 

4.5 ‐   5     11  3  1  20  33  35     103  0.11% 

  5 ‐ 5.5     17  5  3     25  0.03% 

5.5 ‐   6              2              2                    4  0.00% 

N. Cases  71  6123  6652  6172  10578  6409  6550  8560  18967  20200  287  8  4        3       

Freq.  0.08%  6.76%  7.34%  6.81%  11.68%  7.08%  7.23%  9.45%  20.94%  22.30%  0.32%  0.01%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%       

Hs Max  2.87  4.03  3.68  3.39  5.66  4.90  4.82  5.00  5.28  5.51  4.07  2.15  1.74        1.83       

 

O Quadro 2-4 apresenta a ocorrência conjunta do período de pico da onda (Tp) e direção (Dir). Note-se que os períodos de 

maior frequência variam entre 6 e 12 s (72%), sendo principalmente relacionados com as ondas do quadrantes sul para o 

quadrante sul/sudoeste (tendo sua ocorrência relacionada com a entrada de frentes frias - geração mais distante da área) e 

Oriental (gerado mais próxima da área de estudo), como descrito por Pianca et al. (2010). 
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Quadro 2-4: Ocorrência comum do período de pico (Tp) e direção de onda (Dir) gerado a partir de dados do modelo WWII. 

Tp \ Dir  N  NNE  NE  ENE  E  ESE  SE  SSE  S  SSW  SW  WSW  W  WNW  NW  NNW  N. Cases  Freq. 

 0 ‐  2                                                       

 2 ‐  4     2  1  1  3  1  1     9  0.01% 

 4 ‐  6  68  3977  3014  519  139  46  28  44  68  99  114  7  4  1  8128  8.97% 

 6 ‐  8  3  2125  3563  4527  6202  2672  1148  727  581  454  129  1  2  22134  24.43% 

 8 ‐ 10     19  74  1118  3972  3294  3601  3537  4263  2647  33     22558  24.90% 

10 ‐ 12     8  264  350  1247  2648  7677  8344  10     20548  22.68% 

12 ‐ 14     31  418  1207  4468  6181     12305  13.58% 

14 ‐ 16     1  16  77  366  1677  2022     4159  4.59% 

16 ‐ 18     14  29  206  374     623  0.69% 

18 ‐ 20     6  1  22  63     92  0.10% 

20 ‐ 22     4  2  13     19  0.02% 

22 ‐ 24     5  2     7  0.01% 

24 ‐ 26                    2                             2  0.00% 

N. Cases  71  6123  6652  6172  10578  6409  6550  8560  18967  20200  287  8  4        3       

Freq.  0.08%  6.76%  7.34%  6.81%  11.68%  7.08%  7.23%  9.45%  20.94%  22.30%  0.32%  0.01%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%       

Tp Max  6.44  8.35  9.72  10.38  14.10  15.65  25.84  18.12  20.62  23.31  11.20  6.28  5.45        6.44       

 

 

O Quadro 2-5 apresenta dados de altura significativa e o período de pico para a série analisada. Note-se que as alturas 

significativas mais frequentes variam entre 1,0 e 2,5 m (83,74%) e períodos de 6 a 12 s (72%). Esta faixa é essencialmente 

relacionada com as ondas do quadrante sul. 
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Quadro 2-5: Ocorrência conjunta de altura significativa (Hs) e período de pico (Tp) gerado a partir de dados do modelo WWIII. 

Hs \ Tp   0 ‐  2   2 ‐  4   4 ‐  6   6 ‐  8   8 ‐ 10  10 ‐ 12  12 ‐ 14  14 ‐ 16  16 ‐ 18  18 ‐ 20  20 ‐ 22  22 ‐ 24  24 ‐ 26  N. Cases  Freq. 

  0 ‐ 0.5                                              

0.5 ‐   1     3  144  310  182  120  71  22  8     860  0.95% 

  1 ‐ 1.5     6  2103  6888  4442  2656  1300  548  111  26  6  5  2  18093  19.97% 

1.5 ‐   2     4594  8851  10081  7597  3091  940  228  44  13  2     35441  39.13% 

  2 ‐ 2.5     1273  4682  5401  6185  3627  1007  134  13     22322  24.64% 

2.5 ‐   3     14  1175  1711  2718  2372  779  71  6     8846  9.77% 

  3 ‐ 3.5     197  569  921  1240  467  31  3     3428  3.78% 

3.5 ‐   4     30  129  251  433  269  27     1139  1.26% 

  4 ‐ 4.5     1  26  56  120  110  10     323  0.36% 

4.5 ‐   5     14  25  49  12  3     103  0.11% 

  5 ‐ 5.5     3  17  2  3     25  0.03% 

5.5 ‐   6                 2     2                 4  0.00% 

N. Cases     9  8128  22134  22558  20548  12305  4159  623  92  19  7  2       

Freq.     0.01%  8.97%  24.43%  24.90%  22.68%  13.58%  4.59%  0.69%  0.10%  0.02%  0.01%  0.00%       

Hs Max     1.42  2.87  4.03  5.28  5.66  5.02  5.51  4.98  3.14  1.95  1.66  1.18       
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2.3.4 Definição de ocorrência de ondas e modelos numéricos 

 

Para este estudo, três modelos foram utilizados. Um modelo (Delft3D-WAVE 

(SWAN)) foi utilizado para transmitir as ondas desde águas profundas até pouco 

profundas. O modelo de IH-MSP foi utilizado para a análise de um estudo de 

penetração das ondas para ter acesso ao comportamento de ondas em 30 berços 

no interior do porto. Um modelo de onda não-linear (BOUSS2D) foi utilizado para 

modelar as ondas extremas no interior dos portos. 

 

 

2.3.4.1 Modelo de propagação de onda (SWAN) DELFT3D 

 

O modelo SWAN baseia-se na equação de conservação da ação da onda e é 

espectral (em todas as direções e frequências). Isto significa que um campo de 

ondas de cristas curtas, aleatórias, que se propagam simultaneamente a partir de 

diferentes direções pode ser bem representado (por exemplo, uma onda 

sobreposta por um mar de vento local). SWAN calcula a evolução de um campo 

de ondas em águas profundas, intermediárias e superficiais, tal como em 

ambientes com correntes (por exemplo, a desembocadura do rio). 

 

O modelo calcula processos de refração causados por correntes ou por 

alterações na profundidade e representa os processos de ondas geradas por 

vento, dissipação whitecapping (quebra da parte superior da onda), fricção com o 

leito marinho e ruptura induzida pela profundidade, assim como interações de 

onda-onda não-lineares (desvio de frequência , quadrigêmeas e tríades) 

explicitamente com formulações que representam o "estado-da-arte" em 

modelagem de onda.Ondas bloqueadas por correntes também são explicitamente 

representados no modelo. Muito importantes em estudos de engenharia 

portuárias e costeira são a difração, transmissão, bloqueio e reflexão sobre os 

processos de obstáculos, também incluídos nas formulações do modelo. SWAN 
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foi validado com êxito e verificado em uma gama que varia de campo complexo a 

experimentos de laboratório (RIS et al, 1999;. WL | Delft Hydraulics, 1999, 2000). 

 

Swan foi desenvolvido na Universidade de Tecnologia de Delft (Holanda) e é 

especificado como o novo padrão em laboratório de campo e estudos de 

modelagem de onda. Por esta razão, o Deltares ® (anteriormente WL | Delft 

Hydraulics) integrou o modelo SWAN no pacote do modelo Delft3D. Detalhes 

sobre formulações e uma série de referências e publicações produzidas pela 

comunidade científica sobre o modelo SWAN podem ser encontrados no site: 

http://www.swan.tudelft.nl/. 

 

 

2.3.4.1.1  Grades numéricas Delft3d-WAve (SWAN)  

 

Grades numéricas foram criadas utilizando o módulo Delft3D-RGFGRID, uma 

ferramenta integrada para o pacote de modelo Delft3D, que permite a geração e 

manipulação de grades curvilíneas e numéricas. Estes satisfazem as 

propriedades correspondentes às exigidas para a ortogonalidade e suavidade, de 

modo a evitar a interferência de ruídos numéricos e aumentar a precisão do 

modelo (WL | Delft Hydraulics, 2007). 

 

Com a intenção de transmitir os parâmetros de ondas em águas profundas para a 

área de estudo, três grades numéricas foram construídas, uma regional, uma 

intermediária e uma local, com a resolução espacial crescente para a área de 

estudo. A grade Regional tem resolução variando de 2000 x 2000 m nas regiões 

mais distantes e 600 x 600 m, perto da área de estudo; a grade intermediária tem 

uma resolução espacial de 350 x 350 m em regiões distantes e 150 x 150 m, 

perto da área de estudo, e a grade local tem uma resolução de 70 x 70 m nas 

mais distantes regiões e 15 x 15 m na área de interesse (Figura 2-7). 
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Figura 2-7: Grades numéricas utilizadas no modelo de onda (SWAN). Rede regional em 
azul, vermelho e intermediário no local em amarelo.  
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2.3.4.1.2 Batimetria 

 

A batimetria utilizada no modelo vem de três bases de dados distintas: cartas 

náuticas da Marinha do Brasil sobre o litoral do Espírito Santo; levantamento 

batimétrico realizado por Shaw em 2010 no local do projeto e levantamento 

batimétrico realizado no mesmo local em 2011. Todos os bancos de dados foram 

referenciados para o nível de redução local DHN (Barra de Itapemirim, ES). 

 

Uma vez que o modelo numérico opera a partir do nível médio do mar como uma 

função da referência da oscilação do nível do mar, os dados de profundidade 

foram corrigidos para o nível médio da região, tal como indicado na Carta Náutica 

1400 como uma diferença de 0,8 metros sobre o nível de redução local (DHN). 

 

As Figura 2-8, Figura 2-9 e Figura 2-10 mostram a batimetria utilizada nos 

modelos de ondas regionais, intermediário e local, respectivamente. Este último 

foi também utilizado nos modelos hidrodinâmicos e morfológicos. 
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Figura 2-8: Batimetria geral usado nos modelos numéricos e na grade de onda regional 
(valores em metros). 
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Figura 2-9: Batimetria interpolada na grade intermediária do modelo de ondas numéricas 
(valores em metros). 
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Figura 2-10: Batimetria interpolada na grelha de onda local e hidrodinâmica e morfológicos 
(valores em metros). 

 

 

2.3.4.1.3 Ocorrências de onda propagada com o modelo DELFT3D-WAVE 

(SWAN) 

 

Duas abordagens diferentes foram usadas para ter acesso a condições de 

delimitação da onda de IH-MSP e BOUSS-2D.  
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Um método hipercubo descrito por SHAW (2012) foi utilizado para acessar a 

condição de delimitação para IH-MSP. Para BOUSS-2D, 10 ocorrências de ondas 

extremas foram executadas no modelo Delft3D-WAVE (SWAN): foi calculada a 

altura significativa das ondas que pode ser superada 12 horas por ano para a 

maioria das nove importantes direções (NNE para SSW) e o período de retorno 

da onda em 50 anos. 

 

 

2.3.4.1.3.1 Delft3D‐WAVE	(SWAN)	usado	para	definir	as	condições	de	delimitação	das	

ondas	para	o	modelo	IH‐MSP	

 

Para proporcionar as condições de delimitação para o modelo de IH-MSP, dados 

das ondas foram gerados em 8m de profundidade utilizando o modelo Delft3D-

Wave e o método hipercubo, descrito em detalhes no relatório de transformação 

de ondas desde regiões de águas profundas até regiões costeiras. 

 

O conjunto de dados gerados contém informações de altura significativa (Hs), 

período de pico (Tp) e direção de pico (dirp), a cada 3 horas, a partir de 01 de 

janeiro de 1979 a 31 de dezembro de 2009. O diagrama de rosa direcional, criado 

a partir destes 30 anos de dados de onda, é evidenciado na Figura 2-11. 
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Figura 2-11: Rosa direcional criada a partir do conjunto de dados de onda 
costeiras. 

 

 

A ocorrência conjunta de altura significativa de onda (Hs) e direção de pico em 

10m de profundidade é mostrada no Quadro 2-6. Ondas provenientes de ESE, 

SE e E ocorrem em 64,42%, 26,32% e 8,23% do tempo, respectivamente, 

correspondendo a uma porcentagem de 98,97 % a frequência total de 

ocorrência.Ondas com altura significativa entre 1,0 m e 1,5 m ocorrem 48,29% do 

tempo. Ondas com altura significativa entre 0,5 m e 1,0 m ocorrem 46,91% do 

tempo. A distribuição conjunta de altura significativa de onda (m) e o período de 

pico (s) em 10 m de profundidade são mostrados no Quadro 2-7. 
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Quadro 2-6: Distribuição conjunta de altura significativa e direção de pico em 10 m de profundidade. 

 

 
 

Quadro 2-7: Diagrama de ocorrência conjunta do período de pico e direção de pico em 10 m de profundidade. 

 

 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW Total Freq.

0.0‐0.5 62 23 12 3 100 0.11

0.5‐1.0 3305 30324 8672 185 10 42496 46.913

1.0‐1.5 2 3488 24900 14695 663 2 43750 48.298

1.5‐2.0 662 2881 439 60 4042 4.462

2.0‐2.5 167 12 179 0.198

2.5‐3.0 17 17 0.019

N. Cases 0 0 0 2 7455 58351 23841 920 15 0 0 0 0 0 0 0 90584

Freq. 0 0 0 0 8.23 64.42 26.32 1.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0

Max Hs 0 0 0 1.3 2 2.6 2.4 1.9 1 0 0 0 0 0 0 0

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N. Cases Freq.

2.0 ‐ 4.0 1 8 9 0.01

4.0 ‐ 6.0 2 1744 5455 671 201 14 8087 8.928

6.0 ‐ 8.0 5283 14973 1501 340 1 22098 24.395

8.0 ‐ 10.0 421 15568 6222 282 22493 24.831

10.0 ‐ 12.0 5 11233 9364 88 20690 22.841

12.0 ‐ 14.0 7533 4763 9 12305 13.584

14.0 ‐ 16.0 1 2998 1130 4129 4.558

16.0 ‐ 18.0 521 132 653 0.721

18.0 ‐ 20.0 44 48 92 0.102

20.0 ‐ 22.0 9 10 19 0.021

22.0 ‐ 24.0 7 7 0.008

24.0 ‐26.0 2 2 0.002

N. Cases 0 0 0 2 7455 58351 23841 920 15 0 0 0 0 0 0 0 90584

Freq. 0 0 0 0 8.23 64.42 26.32 1.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Tp Max 0 0 0 5.9 14.1 25.8 21.3 13 6.3 0 0 0 0 0 0 0
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2.3.4.1.3.2 Delft3D‐WAVE	 (SWAN)	usado	para	definir	a	 condições	de	delimitação	das	

ondas	para	BOUSS‐2D	

 

Para definir os casos propagados em Delft3D-WAVE (Swan), uma análise de 

onda de valores extremos foi feita, assim como foi calculada e propagada a altura 

significativa das ondas (Hs), que é atingida quando são superadas 12 horas por 

ano em um período de retorno da onda de 50 anos. A probabilidade de ocorrência 

para cada direção, a altura significativa de onda de que são superadas 50, 90 e 

99%, bem como as superação de 12 horas são apresentadas abaixo (Tabela 

2-2). 

 

Tabela 2-2: Probabilidade de ocorrência de HS50%, Hs90%, Hs99%, e HS12 por direção. 

DIREÇÃO PROBABILIDADE HS50% HS90% HS99% HS12 

Norte  0.0008 1.7110 2.1444 2.8554 2.8670

Norte-Nordeste 0.0676 1.9290 2.4552 3.1845 3.7058

Nordeste 0.0734 1.7880 2.3620 2.9090 3.3879

Leste-Nordeste 0.0681 1.6320 2.1360 2.6173 2.9563

Leste 0.1168 1.6920 2.3160 3.2046 5.0872

Leste-Sudeste 0.0708 1.7100 2.4306 3.2223 4.1919

Sudeste 0.0723 1.7800 2.6045 3.3720 3.7460

Sul-Sudeste 0.0945 1.8120 2.6425 3.6944 4.7467

Sul 0.2094 1.9740 2.8270 3.8603 4.5948

South -Sudoeste 0.2230 2.1110 3.1240 4.0390 4.6466

Sudoeste 0.0032 2.1660 3.0238 3.9408 4.0670

Oeste-Sudoeste 0.0001 1.7555 2.1171 2.1450 2.1450

Oeste 0.0000 1.1185 1.7410 1.7410 1.7410

Oeste-Noroeste 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Noroeste 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Norte-Noroeste 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 

 

O regime extremo é obtido a partir do ajuste de valores extremos da altura 

significativa das ondas a uma função característica. Nesta adaptação, os valores 

extremos da variável prevista estão relacionados com a probabilidade de que o 
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valor determinado não é superado em um ano. A relação entre probabilidade do 

valor de não excedência em um ano e o período de retorno pode ser expressada 

como: 

 

1
1

 

 

O método utilizado para a estimativa da altura da onda para cada período de 

retorno (em anos) foi o Peaks Over Threshold - POT, como mostrado na Figura 

2-12. O limiar adotado foi de 99,5% - a análise incluiu 0,5% da onda. 

 

 
Figura 2-12: Período de retorno de valores extremos de altura significativa das ondas em 
águas profundas. Destacado em vermelho o período de retorno de 50 anos (5,6 milhões). 

 

 

Uma série de ondas paramétricas durante 60 anos Wave Watch III (descrita por 

SHAW, 2012) foi analisada e o caso mais semelhante para cada direção (de 

Norte-Nordeste para Sul-Sudoeste) e para o período de retorno de 50 anos foi 

identificado o espectro e relacionado com cada uma das ondas que foram 
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propagadas em SWAN para gerar a condição limite para BOUSS-2D modelo. 

Percebe-se que as ondas de Norte-Nordeste para o Sul-Sudeste são os mais 

importantes em termos de probabilidade de ocorrência. A Tabela 2-3 apresenta 

os casos de onda em águas profundas e em um ponto no meio do delimitador do 

produtor de ondas do modelo BOUSS-2D. 

 

Tabela 2-3: Casos propagados e parâmetros de análise de ponto da onda usados para selecionar 
as condições de delimitação de Bouss-2D.  As linhas verdes representam ocorrências propagadas. 
As vermelhas os casos reprimidos. 

CASE DD/MM/YYY HH:MM 
HS 

DEEP

TP 

DEEP 
DIR 

DEEP 
HS 

SHALLOW 
TP  

SHALLOW 
DIR PTO 

SHALLOW 

50 year 
return 
period 

26/09/1983 21:00h 5.61 11.06 90.30 2.51 11.20 114.20 

Hs12 NNE 30/10/1982 18:00h 3.70 7.82 27.1 0.63 9.83 111.10 

Hs12 NE 29/12/2002 00:00h 3.38 8.31 52.2 1.10 9.79 109.20 

Hs12 ENE 19/12/1989 18:00h 3.17 8.18 64.6 1.11 8.86 107.10 

Hs12 E 28/09/1983 18:00h 5.09 11.03 83.9 2.33 11.15 112.80 

Hs12 ESE 25/11/2008 00:00h 4.20 9.04 105.3 1.82 9.08 114.80 

Hs12 SE 22/11/2008 15:00h 3.75 8.82 126.3 1.58 8.66 122.30 

Hs12 SSE 18/04/1981 09:00h 4.75 10.02 166.1 1.59 9.71 135.40 

Hs12 S 14/11/2006 00:00h 4.59 13.35 183.4 1.75 8.48 124.40 

Hs12 SSW 20/09/1982 21:00h 4.64 13.74 199.9 1.09 12.88 148.20 

 

 

O espectro da onda propagou no modelo SWAN para ter conhecimento da 

condição de delimitação de onda no modelo BOUSS-2D (Figura 2-13 a Figura 

2-22). 
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Figura 2-13: Espectro de onda propagada em Delft3D-WAVE 
(SWAN) Caso 1 (águas profundas: Hs = 5.61m, Tp = 11.06s, Dir 
= 90,3 º). 

 

 

 
Figura 2-14: Espectro de onda propagada em Delft3D-WAVE 
(SWAN) Caso 1 (águas profundas: Hs = 3.7m, Tp = 7.82s, Dir = 
27.1 º). 



 

 
Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 

Apoio Logístico Offshore 

Implicações da Revisão  
do Layout 

2 

Pag. 
63 / 375 

    
 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

 
Figura 2-15: Espectro de onda propagada em Delft3D-WAVE 
(SWAN) Caso 3 (águas profundas: Hs = 3.38m, Tp = 8.13s, Dir = 
52.2 º). 

 

 

 
Figura 2-16: Espectro de onda propagada em Delft3D-WAVE 
(Swan) Caso 4 (águas profundas: Hs = 3.17m, Tp = 8.18s, Dir = 
64.6 º). 
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Figura 2-17: Espectro de onda propagada em Delft3D-WAVE 
(Swan) Caso 4 (águas profundas: Hs = 5.09m, Tp = 11.03s, Dir = 
83.9 º). 

 

 

 
Figura 2-18: Espectro de onda propagada em Delft3D-WAVE 
(Swan) Caso 6 (águas profundas: Hs = 4.02m, Tp = 9.04s, Dir = 
105.3 º). 
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Figura 2-19: Espectro de onda propagada em Delft3D-WAVE 
(Swan) Caso 7 (águas profundas: Hs = 3.75m, Tp = 8.82s, Dir = 
126.3 º). 

 

 

 
Figura 2-20: Espectro de onda propagada em Delft3D-WAVE 
(Swan) Caso 8 (águas profundas: Hs = 4.75m, Tp = 10.02s, Dir = 
166.1 º). 
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Figura 2-21: Espectro de onda propagada em Delft3D-WAVE 
(Swan) Caso 9 (águas profundas: Hs = 4.59m, Tp = 13.35s, Dir = 
183.4 º). 

 

 

 
Figura 2-22: Espectro de onda propagada em Delft3D-WAVE 
(Swan) Caso 10 (águas profundas: Hs = 4.64m, Tp = 13.74s, Dir 
= 199.9 º). 
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2.3.4.2 Modelo IH-MSP 

 

O modelo de IH-MSP é baseado na Equação de Declividade Suave, desenvolvida 

pela primeira vez por BERKHOFF (1972) e BEHRENDT (1984). É utilizado para o 

estudo de propagação de ondas através de longas batimetrias experimentando 

variações suaves. A versão utilizada neste estudo foi desenvolvida pelo Instituto 

de Hidráulica de Cantabria (IH Cantabria) da Universidade de Cantábria, 

Espanha, daí a sigla IH-MSP. 

 

A versão do novo modelo resolve a forma elíptica da equação de ondas lineares e 

permite condições de delimitações inclusivas e reflexivas, absorventes e 

parcialmente absorventes para definir quebra-mares e estruturas dentro do porto. 

A equação pode ser expressa como: 

0 = CCk + ) CC ( gg  2        

onde: 

),( yx  = amplitude de superfície livre ),,( tyx  

w   = frequência angular da onda 

i  = número da unidade imaginária 

{}  = quantidade real 

   = operador de inclinação [ = (δx, δy)] 

    =        operador de divergência  

C  = Velocidade do estágio local(C = w/k) 

Cg  = rapidez coletiva (Cg = δw/δk) 

k  = número da onda local (w2 = gk tanh kh) 

g  = aceleração gravitacional 
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Resolver a equação (1) requer a definição das condições de delimitação ao longo 

do domínio de integração. A solução numérica da equação elíptica aplica um 

esquema de elementos finitos seguindo BEHRENDT (1984), para um fundo 

variável. 

 

Atualmente, os modelos baseados em equações de declividade suave são 

frequentemente usados para este tipo de estudo e oferecem uma maneira prática 

e eficaz de avaliar a agitação do porto, considerando reais contornos batimétricos 

e batimetria complexa, bem como ondas irregulares. 

 

O modelo é capaz de resolver, de um campo de duas dimensões numéricas, os 

processos lineares de refração, difração de banco de areia e reflexão (parcial e 

total), bem como a dissipação de energia por fricção e o quebrar das ondas. Estas 

equações solucionam o fluxo oscilatório do interior das geometrias complexas do 

porto e batimetrias reais, considerando as ondas irregulares monocromáticas ou 

multidirecionais.  

 

É um modelo muito versátil, que permite analisar em um método simples e 

computacionalmente eficiente os padrões de agitação dentro e fora de qualquer 

porto, tanto na fase de design quanto no reajuste de um já existente. O modelo 

permite, após a definição da geometria inicial, estudar várias alternativas, casos 

de onda e soluções para a melhoria/ampliação de qualquer porto. 

 

Esse modelo tem sido aplicado de maneira bem sucedida em diversos projetos 

internacionais tais como: 

 Estudos de agitação em portos reais; 

 Pré-design e design de novas instalações no porto; 

 Estudo de processo de ressonância linear em portos; 

 Estudo de operabilidade de porto e gestão; 

 Design de sistemas operacionais a serem usados durante a construção do 

porto e estágio de operação; 
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 Design da implantação de estruturas temporárias para a proteção do porto 

durante o estágio de construção; 

 Estudos da interação de ondas e estruturas cilíndricas, píeres e docas em 

inclinação vertical; 

 Apoiar o design de modelos físicos no laboratório; 

 Modelagem de ondas em laboratório numérico 2HD; 

 Pré-design de campanhas de medição de ondas campo de atuação. 

 

 

2.3.4.2.1 Coeficientes de reflexão e domínio numérico 

 

O IH-MSP utiliza um método de elementos finitos para calcular o processo de 

transformação de onda ao longo do domínio numérico. A condição de limite 

próximo aplicada em cada local foi escolhida para representar as capacidades de 

reflexão e absorção de diferentes tipos de estruturas naturais ou artificiais, com 

base na inclinação e materiais (por exemplo, rocha, paredes verticais e praias). O 

modelo é sensível aos parâmetros aplicados ao longo das delimitações 

parcialmente refletoras, particularmente dentro do porto, onde a alta reflexão de 

paredes do cais pode levar ao desenvolvimento de campos de onda complexas e 

constantes. Coeficientes de reflexão foram aplicados nas delimitações do modelo, 

para diferentes tipos de estruturas, considerando: 

 

 Estruturas de pilha de entulho e falésias naturais: 45%; 

 Paredes verticais ou inclinações impermeáveis e suaves: 85% 

 Oceano: 0 %. 
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Figura 2-23: Coeficientes de reflexão utilizados no modelo de IH-MSP - alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-24: Coeficientes de reflexão utilizados no modelo de IH-MSP - alternativa 2.  

 

 

Tanto a Figura 2-25 como a Figura 2-26 mostram o domínio numérico criado 

para a alternativa 1 e alternativa 2 em um estudo de penetração de onda. 
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Figura 2-25: Domínio numérico discretizado em uma grade de elementos finitos (amarelo) – 
alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-26: Domínio numérico discretizado em uma grade de elementos finitos (amarelo) – 
alternativa 2. 
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2.3.4.2.2 Condições de delimitações abertas 

 

2.3.4.2.2.1 	Ocorrência	de	ondas	operacionais	

 

A partir dos dados de ondas de 8m de profundidade, 28 estados marítimos 

provenientes de ENE, E, ESE, SE e SSE foram selecionados para serem 

propagados, com altura de onda significativa unitária e uma série de períodos de 

pico, como segue: 

 

 ENE: Tp = 5 s; 

 E: Tp = 5 s, 7 s and 9 s; 

 ESE: Tp = 5 s, 7 s, 9 s, 11 s, 13 s, 15 s, 17 s, 19 s, 21 s and 23 s; 

 SE: Tp = 5 s, 7 s, 9 s, 11 s, 13 s, 15 s, 17 s, 19 s and 21 s; 

 SSE: Tp = 5 s, 7 s, 9 s, 11 s and 13 s. 

 

O modelo foi alimentado utilizando um espectro JONSWAP modificado – TMA 

espectro (Hughes 1984), com uma direção de propagação: 

 20° for 5 s < Tp < 9 s; 

 15° for 11 s < Tp < 15 s; 

 10° for 17 s < Tp < 23 s. 

 

O fator de intensificação de pico (gama) foi designado como 3.3. Configurações 

do mesmo modelo foram adotadas para ambas as alternativas. 

 

 

2.3.4.2.3 Batimetria 

 

Os dados da pesquisa batimétricos e valores digitalizados de cartas náuticas 

foram interpolados e projetados no domínio computacional para melhor 

representar a área adjacente do futuro terminal. O plano de dragagem para o 
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canal de entrada, transformando bacia e berços foram incorporados no domínio 

computacional e o resultado final é mostrado na Figura 2-27 e Figura 2-28. 

 

Figura 2-27: Batimetria costeira e plano de dragagem do canal de acesso, bacia 
de giro e berços de atracação - alternativa 1. 

 

 

Figura 2-28: Batimetria costeira e plano de dragagem do canal de acesso, bacia 
de giro e berços de atracação - alternativa 2. 
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2.3.4.2.4  Nível da água 

 

Todas as simulações foram conduzidas em MSL. 

 

 

2.3.4.3 Modelo BOUSS-2D 

 

Com o intuito de analisar os processos de propagação de ondas dentro da Base 

de Apoio Logístico Offshore, o modelo BOUSS-2D foi utilizado. O modelo 

emprega uma solução de equações de domínio de tempo do tipo Boussinesq 

totalmente não-lineares, válidas a partir de águas profundas para águas rasas, 

que representam as equações de profundidade integradas de conservação de 

massa e o momento atual para ondas que se propagam em água de profundidade 

variável. 

 

Ondas de entrada para BOUSS-2D podem ser periódicas (regular) ou não 

periódicas (irregulares), e ambas as condições do mar, unidirecional ou 

multidirecional, podem ser simuladas (DEMIRBILEK et al, 2005). 

 

.As equações governantes em BOUSS-2D são resolvidas no domínio do tempo 

com um método de diferença finita, a partir do qual a elevação da superfície da 

água e as velocidades horizontais são calculadas nos pontos do grid de uma 

maneira escalonada. Ondas que se propagam para fora do domínio 

computacional são absorvidas nas camadas de amortecimento colocadas em 

volta do perímetro do domínio. Amortecimento e camadas de porosidade podem 

também serem usados para simular as características de reflexão e de 

transmissão de molhes, quebra-mares e outras estruturas existentes no domínio 

de modelagem. Esses e outros detalhes sobre BOUSS-2D são fornecidos no 

relatório modelo, contendo seis exemplos que ilustram a versatilidade do modelo 

e características (NWOGU E DEMIRBILEK, 2001). 

 



 

 
Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 

Apoio Logístico Offshore 

Implicações da Revisão  
do Layout 

2 

Pag. 
75 / 375 

    
 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

2.3.4.3.1 Domínio numérico 

 

Para o modelo BOUSS-2D representar adequadamente os processos que 

acontecem dentro do porto, a grade numérica deve ser muito refinada. Neste 

caso, a resolução de quadrículos numéricos é de 5x5 m e tem 451 elementos em 

direção m e 1001 elementos na direção n. As grades usadas são exatamente as 

mesmas para ambas as alternativas. Elas são apresentadas a seguir com cada 

alternativa.  

 

 
Figura 2-29: Grade do modelo Bouss-2D na alternativa 1. 
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Figura 2-30: Grade BOUSS-2D na alternativa 2. 

 

 

2.3.4.3.2 Batimetria  

 

A batimetria utilizada em BOUSS-2D é proveniente das mesmas fontes que a 

descrita em SWAN. A diferença entre elas é que, até o limite da estrutura offshore, 

a batimetria foi definida para a mesma profundidade, devido a problemas de 

estabilidade deste modelo. Para ambas as alternativas, o porto foi incluído à 

batimetria por meio de valores positivos correspondentes às suas alturas 

planejadas. A batimetria para cada alternativa é apresentada abaixo: 
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Figura 2-31: Batimetria BOUSS-2D usada para alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-32: Batimetria Bouss-2D usada para alternativa 2. 
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2.3.4.3.3 Produtor de ondas e camadas de amortecimento  

 

As condições de delimitação utilizadas para ambos os modelos são de dois tipos: 

um produtor de onda e uma camada de amortecimento. 

 

Produtor de ondas (WaveMaker): O BOUSS-2D é um modelo de ondas numérico, 

e o layout de seu domínio de modelagem é semelhante à configuração de um 

laboratório (modelo físico) do estudo. O produtor de onda BOUSS-2D deve ser 

posicionado ao longo de uma linha reta que pode ser aqui referida como uma 

"cadeia de células" na terminologia de SMS e, em um local desejado, onde a 

profundidade seja de preferência constante (Demirbilek, et al. 2005). As ondas 

simuladas em BOUSS-2D são a saída do modelo SWAN descrito acima e estão 

presentes na tabela abaixo. 

 

Tabela 2-4: Ocorrência de ondas simuladas por ambas alternativas. Altura significativa de onda 
(HS) Período de pico (Tp) direção (dir) e expansão (SPRD). 

CASO HS (M) TP (S) DIR (º) SPRD (º) 

1 2.51 11.20 114.20 15.28 

2 0.63 9.83 111.10 20.30 

3 1.10 9.79 109.20 15.42 

4 1.11 8.86 107.10 13.60 

5 2.33 11.15 112.80 14.77 

6 1.82 9.08 114.80 15.95 

7 1.58 8.66 122.30 18.69 

8 1.59 9.71 135.40 18.03 

9 1.75 8.48 124.40 20.33 

10 1.09 12.88 148.20 18.03 

 

 

Camadas Dumping: camadas de amortecimento são especificadas ao longo dos 

limites da zona de computação onde as ondas precisam ser absorvidas. Camadas 

de amortecimento evitam com que as ondas reflitam de volta para a área 

computada, onde as ondas precisam ser absorvidas. Isto pode ser necessário 

uma vez que as ondas refletidas irão afetar as ondas incidentes (DEMIRBILEK, et 
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al. 2005). Dependendo da relação entre o coeficiente e a largura da camada, as 

camadas de amortecimento podem também ser utilizadas para refletir 

parcialmente as ondas em estruturas como quebra-mar e píer de atracação. 

Essas camadas são dependentes do comprimento da onda, e por isso, para cada 

simulação seu coeficiente e tamanho são variados. A largura e coeficiente 

utilizados para cada caso estão apresentados na Tabela 2-5. A Figura 2-33 e a 

Figura 2-34 apresentam as camadas usadas no modelo para a alternativa 1 e 2, 

respectivamente. A linha verde representa o limite largo Wave Maker (produtor de 

ondas) descrito acima. 

 

As camadas de amortecimento numeradas como 2 são virtualmente não 

refletoras, a fim de evitar a não desejável reflexão de ondas de volta para o 

domínio do modelo. O número 3 representa a camada mais reflexiva ~ 85%, a 

número 4 é cerca de 5% para evitar a reflexão de ondas que chegam ao 

WaveMaker limite, a número 5 é ~ 40% refletora, e, para o 5 alternativa, o número 

6 representa uma camada de amortecimento ~ 45% refletora. 

 

Tabela 2-5: Coeficiente e largura de cada camada de amortecimento usada em BOUSS-2D. 
Perceba que a camada de amortecimento número 6 é somente para a alternativa 2. 

Caso 
2 3 4 5 6 

coef. w coef. w coef. w coef. w coef. w 

1 0.3 25.7 0.01 1 0.3 10 0.1 5 0.05 5 

2 0.4 29.6 0.01 1 0.3 10 0.1 5 0.05 5 

3 0.4 29.63 0.01 1 0.3 10 0.1 5 0.05 5 

4 0.4 26.55 0.01 1 0.3 10 0.1 5 0.05 5 

5 0.4 34.12 0.01 1 0.3 10 0.1 5 0.05 5 

6 0.4 27.28 0.01 1 0.3 10 0.1 5 0.05 5 

7 0.4 25.87 0.01 1 0.3 10 0.1 5 0.05 5 

8 0.4 29.36 0.01 1 0.3 10 0.1 5 0.05 5 

9 0.4 25.26 0.01 1 0.3 10 0.1 5 0.05 5 

10 0.3 29.82 0.01 1 0.3 10 0.1 5 0.05 5 

 



Pag. 
80 / 375 

Implicações da Revisão  
do Layout 

2 

Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 
Apoio Logístico Offshore 

 

     

 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

 

 
Figura 2-33: BOUSS-2D delimitações Alternativa 01. 1) 
WaveMaker; 2) praticamente não-reflexivo, 3) a 85% reflexivo; 4) 
~ 5% reflexivo; 5) ~ 40% reflexivo. 
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Figura 2-34: BOUSS-2D Delimitações Alternativa 02. 1) 
WaveMaker; 2) praticamente não-reflexivo, 3) a 85% reflexivo; 4) ~ 
5% reflexivo; 5) ~ 40% reflexivo; 6) ~ 45% reflexiva . 

 

 

2.3.5 Resultados 

 

Os resultados dos modelos são apresentados nesta seção. Primeiramente, são 

apresentados os resultados do Modelo IH-MSP: análise estatística de perturbação 

de onda e oscilação potencial por ondas longas e, em seguida, os resultados do 

modelo BOUSS-2D de propagação de ondas extremas. 
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2.3.5.1 IH-MSP 

 

 

2.3.5.1.1  Excedência operacional 

 

A delineação do contorno da altura da onda e elevação da superfície livre para 

todas as condições de mar são propagadas usando o modelo IH-MSP e, ambas 

as alternativas são mostradas na Figura 2-35 a Figura 2-150. 

 

 

 

Figura 2-35: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e ENE. Alternativa 1. 
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Figura 2-36: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e ENE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-37: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e ENE. Alternativa 1. 
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Figura 2-38: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e ENE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-39: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e E. Alternativa 1. 
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Figura 2-40: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e E. Alternativa 2. 

 

 

 
Figura 2-41: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s and Dir = E. Alternativa 1. 
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Figura 2-42: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e E. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-43: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e E. Alternativa 1. 
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Figura 2-44: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e E. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-45: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e E. Alternativa 1. 
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Figura 2-46: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e E. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-47: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir E. Alternativa 1. 
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Figura 2-48: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir E. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-49: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e Dir = E. Alternativa 1. 
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Figura 2-50: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir E. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-51: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-52: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-53: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-54: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-55: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s e = Dir ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-56: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s e = Dir ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-57: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s e = Dir ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-58: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s e = Dir ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-59: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-60: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-61: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-62: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-63: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s e Dir = ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-64: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s e Dir = ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-65: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s e Dir = ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-66: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-67: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-68: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-69: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-70: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-71: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 15 se = Dir ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-72: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 15 se = Dir ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-73: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 15 se = Dir ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-74: superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 15 se = Dir ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-75: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 17 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-76: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 17 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-77: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 17 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-78: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 17 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-79: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 19 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-80: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 19 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-81: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 19 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-82: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 19 s e Dir = ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-83: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 21 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 

 

 



 

 
Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 

Apoio Logístico Offshore 

Implicações da Revisão  
do Layout 

2 

Pag. 
107 / 375 

    
 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

 

Figura 2-84: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 21 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-85: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 21 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-86: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 21 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-87: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 23 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-88: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 23 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-89: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 23 s = Dir e ESE. Alternativa 1. 
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Figura 2-90: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 23 s = Dir e ESE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-91: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-92: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-93: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s e Dir = SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-94: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s e Dir = SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-95: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-96: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-97: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-98: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-99: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-100: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e Dir = SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-101: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-102: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-103: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s e Dir = SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-104: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s e Dir = SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-105: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s e Dir = SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-106: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s e Dir = SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-107: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-108: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-109: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-110: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-111: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 15 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-112: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 15 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-113: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 15 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-114: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 15 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

 

Figura 2-115: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 17 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-116: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 17 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

 

Figura 2-117: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 17 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-118: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 17 s e Dir = SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-119: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 19 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-120: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 19 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-121: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 19 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-122: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 19 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-123: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 21 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-124: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 21 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-125: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 21 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-126: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 21 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-127: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 23 s = Dir e SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-128: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 23 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-129: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 23 s e Dir = SE. Alternativa 1. 
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Figura 2-130: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 23 s = Dir e SE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-131: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e SSE. Alternativa 1. 
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Figura 2-132: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e SSE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-133: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e SSE. Alternativa 1. 
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Figura 2-134: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 5 s = Dir e SSE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-135: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e SSE. Alternativa 1. 
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Figura 2-136: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e SSE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-137: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e SSE. Alternativa 1. 
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Figura 2-138: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 7 s = Dir e SSE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-139: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir SSE. Alternativa 1. 
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Figura 2-140: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir SSE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-141: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir SSE. Alternativa 1. 
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Figura 2-142: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 9 s e = Dir SSE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-143: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s = Dir e SSE. Alternativa 1. 
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Figura 2-144: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s = Dir e SSE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-145: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s = Dir e SSE. Alternativa 1. 
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Figura 2-146: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 11 s = Dir e SSE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-147: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e SSE. Alternativa 1. 
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Figura 2-148: Altura das ondas ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e SSE. Alternativa 2. 

 

 

 

Figura 2-149: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e SSE. Alternativa 1. 
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Figura 2-150: Superfície livre ao longo do domínio computacional para um estado do mar 
propagado com Hs = 1 m, Tp = 13 s = Dir e SSE. Alternativa 2. 

 

 
2.3.5.1.2  Coeficientes de Propagação 

 

Para cada área de saída mostrada na Figura 2-151, a propagação do coeficiente 

Ka foi obtida com base em todas as simulações realizadas utilizando o modelo IH-

MSP. Este Ka é definido como a razão entre a altura das ondas na área de saída 

(H1) e a altura das ondas na fronteira aberta do modelo (H0): 

 Ka = H1/H0. 

 

O H1 foi calculado utilizando a média da altura significativa das ondas 

encontradas dentro de cada área de saída. 
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Figura 2-151: Locais de saída selecionados para a análise de agitação de ondas curtas  

 

O Quadro 2-8 e o Quadro 2-9 apresentam os coeficientes  Ka obtidos para cada 

uma das áreas de saída e ocorrência de ondas, considerando-se a alternativa 1 e 

alternativa 2, respectivamente. 
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Quadro 2-8: Coeficientes de propagação Ka obtidos para cada área analisada e ocorrência de onda – alternativa 1. 

 

  

Area 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 0.14 0.12 0.17 0.13 0.10 0.09 0.12 0.14 0.14 0.16 0.17 0.18 0.21 0.20 0.09 0.08 0.09 0.12 0.12 0.14 0.24 0.18 0.22 0.08 0.09 0.07 0.10 0.09

2 0.17 0.18 0.14 0.13 0.12 0.11 0.09 0.17 0.13 0.17 0.20 0.23 0.10 0.23 0.13 0.08 0.09 0.15 0.12 0.13 0.23 0.23 0.09 0.10 0.08 0.07 0.13 0.07

3 0.17 0.19 0.15 0.21 0.14 0.14 0.16 0.20 0.15 0.20 0.13 0.18 0.22 0.16 0.14 0.13 0.14 0.18 0.14 0.16 0.12 0.16 0.23 0.11 0.10 0.14 0.14 0.08

4 0.17 0.19 0.19 0.19 0.14 0.16 0.14 0.20 0.16 0.17 0.14 0.16 0.25 0.15 0.15 0.16 0.13 0.17 0.15 0.16 0.15 0.15 0.27 0.13 0.13 0.14 0.15 0.09

5 0.22 0.26 0.22 0.26 0.18 0.19 0.18 0.21 0.18 0.20 0.21 0.18 0.26 0.26 0.18 0.18 0.17 0.20 0.18 0.20 0.20 0.15 0.26 0.15 0.15 0.17 0.18 0.10

6 0.13 0.13 0.15 0.11 0.09 0.13 0.08 0.13 0.16 0.15 0.11 0.13 0.15 0.13 0.08 0.11 0.06 0.14 0.13 0.15 0.11 0.11 0.14 0.07 0.10 0.07 0.10 0.08

7 0.09 0.10 0.11 0.10 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.14 0.11 0.09 0.19 0.08 0.06 0.07 0.06 0.09 0.10 0.12 0.10 0.09 0.19 0.05 0.07 0.06 0.06 0.07

8 0.10 0.10 0.13 0.09 0.07 0.08 0.07 0.12 0.08 0.16 0.14 0.13 0.13 0.08 0.06 0.07 0.06 0.08 0.07 0.13 0.14 0.13 0.12 0.04 0.07 0.06 0.07 0.05

9 0.10 0.10 0.11 0.12 0.07 0.07 0.08 0.10 0.12 0.13 0.13 0.10 0.10 0.09 0.06 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.11 0.09 0.09 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06

10 0.11 0.10 0.11 0.12 0.07 0.08 0.08 0.08 0.12 0.14 0.09 0.14 0.11 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.10 0.11 0.08 0.13 0.11 0.06 0.05 0.06 0.05 0.07

11 0.12 0.11 0.09 0.15 0.07 0.08 0.11 0.10 0.13 0.10 0.12 0.11 0.08 0.13 0.06 0.07 0.09 0.09 0.10 0.07 0.10 0.11 0.07 0.06 0.04 0.08 0.06 0.07

12 0.12 0.12 0.10 0.13 0.08 0.09 0.10 0.09 0.11 0.07 0.14 0.13 0.12 0.16 0.07 0.08 0.08 0.07 0.11 0.06 0.12 0.12 0.11 0.06 0.06 0.07 0.05 0.07

13 0.10 0.10 0.10 0.12 0.07 0.09 0.11 0.12 0.08 0.08 0.13 0.13 0.11 0.10 0.05 0.07 0.08 0.09 0.08 0.07 0.12 0.11 0.09 0.04 0.05 0.07 0.06 0.05

14 0.08 0.09 0.13 0.12 0.07 0.10 0.09 0.11 0.10 0.05 0.13 0.12 0.13 0.14 0.05 0.08 0.08 0.08 0.10 0.04 0.10 0.08 0.11 0.04 0.07 0.08 0.05 0.06

15 0.11 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12 0.13 0.08 0.18 0.21 0.16 0.11 0.10 0.09 0.10 0.11 0.11 0.09 0.18 0.22 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09

16 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 0.08 0.08 0.13 0.13 0.08 0.05 0.07 0.08 0.06 0.08 0.07 0.06 0.11 0.09 0.07 0.05 0.07 0.06 0.07 0.05

17 0.10 0.10 0.12 0.10 0.10 0.11 0.10 0.11 0.07 0.13 0.13 0.13 0.12 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.05 0.09 0.11 0.11 0.11 0.06 0.08 0.07 0.07 0.04

18 0.09 0.09 0.14 0.09 0.10 0.12 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.16 0.09 0.07 0.09 0.06 0.08 0.09 0.10 0.13 0.13 0.17 0.06 0.09 0.07 0.05 0.06

19 0.12 0.11 0.13 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.13 0.11 0.12 0.14 0.11 0.07 0.09 0.07 0.08 0.08 0.13 0.09 0.09 0.15 0.07 0.09 0.07 0.05 0.05

20 0.12 0.12 0.14 0.10 0.10 0.09 0.11 0.09 0.14 0.12 0.13 0.12 0.16 0.09 0.07 0.08 0.06 0.07 0.11 0.11 0.10 0.12 0.17 0.07 0.08 0.05 0.05 0.08

21 0.12 0.12 0.14 0.12 0.08 0.11 0.12 0.12 0.11 0.13 0.15 0.12 0.20 0.11 0.07 0.09 0.08 0.09 0.09 0.11 0.13 0.10 0.20 0.06 0.08 0.06 0.07 0.06

22 0.14 0.14 0.14 0.13 0.09 0.11 0.13 0.13 0.11 0.09 0.18 0.15 0.15 0.14 0.07 0.08 0.10 0.09 0.10 0.08 0.17 0.15 0.13 0.06 0.08 0.08 0.08 0.07

23 0.15 0.17 0.18 0.14 0.10 0.14 0.12 0.18 0.16 0.14 0.18 0.12 0.17 0.16 0.08 0.10 0.10 0.13 0.13 0.11 0.17 0.12 0.15 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09

24 0.23 0.24 0.21 0.20 0.14 0.15 0.16 0.21 0.21 0.20 0.21 0.19 0.14 0.22 0.12 0.13 0.12 0.16 0.18 0.14 0.18 0.19 0.12 0.10 0.11 0.09 0.10 0.11

25 0.33 0.32 0.25 0.26 0.20 0.20 0.20 0.22 0.19 0.23 0.22 0.22 0.25 0.24 0.15 0.17 0.16 0.17 0.17 0.18 0.20 0.20 0.23 0.12 0.13 0.13 0.10 0.11

26 0.26 0.26 0.24 0.23 0.16 0.19 0.17 0.19 0.17 0.19 0.20 0.19 0.24 0.21 0.13 0.16 0.13 0.15 0.15 0.15 0.19 0.17 0.24 0.10 0.13 0.11 0.09 0.10

27 0.22 0.22 0.22 0.20 0.11 0.18 0.15 0.13 0.14 0.21 0.23 0.18 0.19 0.25 0.11 0.14 0.13 0.12 0.12 0.18 0.21 0.17 0.18 0.08 0.11 0.12 0.07 0.07

28 0.21 0.23 0.21 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.15 0.19 0.16 0.15 0.17 0.20 0.15 0.14 0.12 0.14 0.13 0.15 0.13 0.14 0.16 0.13 0.13 0.12 0.13 0.11

29 0.16 0.21 0.20 0.19 0.16 0.17 0.17 0.18 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.19 0.14 0.13 0.11 0.13 0.11 0.10 0.14 0.14 0.18 0.13 0.12 0.12 0.12 0.09

30 0.13 0.18 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.15 0.12 0.13 0.12 0.14 0.20 0.18 0.13 0.12 0.10 0.11 0.11 0.11 0.13 0.15 0.20 0.13 0.12 0.10 0.11 0.09

Wave Case
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Quadro 2-9: Coeficientes de propagação Ka obtidos para cada área analisada e ocorrência de onda – alternativa 2. 

 

 

Area 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 0.33 0.27 0.33 0.28 0.25 0.34 0.27 0.34 0.40 0.47 0.60 0.34 0.57 0.53 0.20 0.27 0.23 0.27 0.33 0.42 0.66 0.37 0.62 0.16 0.19 0.18 0.14 0.19

2 0.41 0.33 0.26 0.33 0.31 0.27 0.29 0.24 0.32 0.39 0.31 0.30 0.25 0.35 0.27 0.21 0.20 0.18 0.30 0.34 0.44 0.31 0.25 0.19 0.12 0.14 0.08 0.11

3 0.57 0.46 0.46 0.47 0.42 0.43 0.41 0.40 0.38 0.37 0.35 0.37 0.47 0.59 0.30 0.33 0.30 0.36 0.30 0.31 0.38 0.35 0.47 0.21 0.16 0.19 0.16 0.11

4 0.60 0.47 0.46 0.46 0.39 0.42 0.43 0.43 0.43 0.40 0.39 0.35 0.56 0.48 0.29 0.31 0.26 0.35 0.35 0.35 0.38 0.30 0.52 0.20 0.16 0.17 0.12 0.16

5 0.69 0.49 0.42 0.52 0.43 0.39 0.50 0.50 0.46 0.40 0.49 0.40 0.52 0.55 0.32 0.30 0.31 0.40 0.39 0.33 0.56 0.35 0.46 0.22 0.22 0.17 0.15 0.16

6 0.47 0.30 0.31 0.32 0.23 0.26 0.29 0.39 0.33 0.40 0.33 0.33 0.41 0.37 0.16 0.20 0.17 0.30 0.31 0.37 0.35 0.31 0.44 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13

7 0.37 0.28 0.36 0.30 0.24 0.30 0.26 0.35 0.27 0.31 0.27 0.24 0.40 0.21 0.17 0.22 0.20 0.30 0.22 0.30 0.28 0.22 0.42 0.10 0.14 0.14 0.15 0.13

8 0.39 0.33 0.37 0.34 0.26 0.25 0.29 0.29 0.29 0.30 0.33 0.28 0.22 0.29 0.18 0.16 0.20 0.24 0.25 0.28 0.33 0.31 0.28 0.09 0.14 0.17 0.13 0.12

9 0.30 0.33 0.29 0.37 0.32 0.26 0.34 0.28 0.34 0.30 0.29 0.28 0.21 0.31 0.23 0.19 0.20 0.22 0.33 0.26 0.25 0.31 0.26 0.14 0.10 0.17 0.13 0.17

10 0.32 0.31 0.34 0.27 0.28 0.30 0.26 0.25 0.34 0.31 0.31 0.28 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.17 0.29 0.27 0.30 0.32 0.21 0.16 0.11 0.21 0.09 0.13

11 0.30 0.35 0.34 0.30 0.27 0.32 0.29 0.28 0.38 0.26 0.31 0.29 0.20 0.28 0.21 0.21 0.21 0.21 0.34 0.24 0.30 0.27 0.16 0.15 0.12 0.20 0.10 0.16

12 0.31 0.35 0.29 0.28 0.30 0.30 0.29 0.28 0.36 0.22 0.26 0.31 0.24 0.25 0.22 0.20 0.23 0.21 0.30 0.22 0.23 0.29 0.22 0.17 0.11 0.18 0.09 0.14

13 0.23 0.24 0.22 0.25 0.26 0.25 0.28 0.31 0.29 0.17 0.32 0.32 0.22 0.20 0.19 0.20 0.23 0.26 0.26 0.19 0.34 0.33 0.22 0.13 0.16 0.17 0.11 0.14

14 0.24 0.21 0.23 0.23 0.26 0.28 0.26 0.28 0.30 0.15 0.32 0.32 0.22 0.21 0.18 0.24 0.21 0.25 0.28 0.14 0.31 0.32 0.23 0.12 0.20 0.19 0.11 0.14

15 0.31 0.26 0.23 0.32 0.25 0.26 0.29 0.29 0.30 0.24 0.29 0.24 0.39 0.43 0.19 0.20 0.20 0.23 0.23 0.21 0.29 0.24 0.38 0.13 0.14 0.14 0.13 0.09

16 0.23 0.23 0.27 0.27 0.24 0.23 0.26 0.21 0.24 0.16 0.20 0.23 0.13 0.21 0.22 0.17 0.21 0.21 0.18 0.16 0.21 0.21 0.09 0.15 0.16 0.16 0.06 0.09

17 0.32 0.26 0.35 0.26 0.24 0.29 0.25 0.24 0.28 0.21 0.25 0.26 0.23 0.20 0.20 0.23 0.22 0.24 0.23 0.22 0.29 0.25 0.25 0.19 0.23 0.20 0.09 0.09

18 0.36 0.27 0.36 0.23 0.23 0.32 0.21 0.28 0.24 0.21 0.25 0.32 0.28 0.26 0.18 0.23 0.18 0.24 0.20 0.16 0.27 0.31 0.28 0.15 0.25 0.18 0.10 0.10

19 0.36 0.29 0.34 0.30 0.34 0.30 0.27 0.27 0.25 0.20 0.18 0.27 0.25 0.25 0.29 0.22 0.22 0.27 0.22 0.21 0.18 0.27 0.25 0.17 0.16 0.18 0.12 0.09

20 0.36 0.34 0.32 0.34 0.36 0.29 0.29 0.24 0.31 0.25 0.22 0.21 0.21 0.18 0.30 0.22 0.19 0.22 0.31 0.27 0.23 0.20 0.20 0.23 0.18 0.19 0.09 0.15

21 0.38 0.36 0.37 0.36 0.34 0.35 0.32 0.32 0.30 0.29 0.25 0.25 0.26 0.25 0.26 0.28 0.26 0.29 0.25 0.34 0.20 0.23 0.24 0.23 0.24 0.26 0.11 0.13

22 0.43 0.36 0.30 0.27 0.33 0.31 0.29 0.25 0.25 0.25 0.32 0.28 0.23 0.24 0.27 0.27 0.26 0.21 0.22 0.28 0.25 0.24 0.22 0.20 0.21 0.23 0.10 0.13

23 0.37 0.37 0.34 0.32 0.31 0.31 0.31 0.35 0.27 0.27 0.25 0.26 0.26 0.15 0.26 0.27 0.25 0.29 0.24 0.24 0.20 0.29 0.22 0.22 0.24 0.24 0.19 0.11

24 0.46 0.42 0.41 0.41 0.39 0.38 0.40 0.43 0.37 0.47 0.30 0.35 0.34 0.28 0.29 0.31 0.29 0.45 0.35 0.44 0.27 0.36 0.38 0.23 0.25 0.28 0.25 0.17

25 0.59 0.49 0.43 0.46 0.56 0.55 0.47 0.52 0.51 0.51 0.41 0.46 0.48 0.40 0.40 0.43 0.37 0.51 0.48 0.48 0.34 0.50 0.58 0.32 0.30 0.31 0.27 0.23

26 0.50 0.40 0.37 0.41 0.45 0.45 0.42 0.47 0.47 0.41 0.33 0.42 0.45 0.35 0.32 0.36 0.33 0.40 0.39 0.40 0.29 0.41 0.54 0.20 0.25 0.25 0.19 0.17

27 0.41 0.31 0.32 0.26 0.32 0.30 0.29 0.28 0.36 0.31 0.38 0.37 0.23 0.40 0.26 0.26 0.28 0.24 0.31 0.28 0.40 0.35 0.24 0.20 0.27 0.19 0.12 0.18

28 0.53 0.48 0.44 0.46 0.45 0.41 0.44 0.47 0.40 0.38 0.33 0.30 0.36 0.37 0.37 0.35 0.34 0.39 0.33 0.33 0.32 0.29 0.36 0.27 0.28 0.31 0.18 0.16

29 0.43 0.36 0.40 0.38 0.36 0.40 0.38 0.35 0.34 0.26 0.29 0.32 0.37 0.45 0.31 0.33 0.29 0.30 0.28 0.24 0.30 0.32 0.37 0.23 0.24 0.24 0.14 0.10

30 0.40 0.32 0.29 0.35 0.31 0.32 0.34 0.31 0.31 0.25 0.31 0.28 0.34 0.45 0.25 0.26 0.25 0.25 0.24 0.22 0.29 0.28 0.34 0.16 0.17 0.20 0.13 0.10

Wave Case
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2.3.5.1.3 Análise estatística e distúrbio de ondas 

 

A série temporal de onda gerada em cada área foi ajustada para a Distribuição de 

Gumbel (usada para modelar a distribuição do máximo (ou o mínimo) de um 

número de amostras de várias distribuições), a fim de definir a probabilidade de 

não ultrapassagem (P) da altura significativa da ondas. 

 

A probabilidade de excedência (Pe) é então dada por Pe = 1 - P, em 

porcentagem. O número de dias (Nd), que uma dada altura da onda é excedido 

durante um ano é obtido por Nd = Pe * 365. A Tabela 2-6 apresenta a 

probabilidade da altura significativa da onda por área não exceder para as duas 

alternativas. A partir da Figura 2-152 a Figura 2-211, é apresentado o ajuste final 

em cada área, para a alternativa 1 e  a alternativa 2. 

 

Tabela 2-6: Probabilidade não excedente de altura significativa das ondas. 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Dias/ano 183 18 7 2 183 18 7 2 

Non Exc. 
Prob. 0.5 0.95 0.98 0.995 0.5 0.95 0.98 0.995 

area 1 0.11 0.19 0.22 0.26 0.31 0.49 0.55 0.64 

area 2 0.12 0.20 0.22 0.26 0.26 0.41 0.46 0.54 

area 3 0.16 0.24 0.27 0.32 0.39 0.60 0.68 0.80 

area 4 0.16 0.25 0.28 0.32 0.39 0.61 0.69 0.81 

area 5 0.19 0.29 0.32 0.37 0.42 0.66 0.75 0.88 

area 6 0.12 0.19 0.21 0.25 0.29 0.45 0.51 0.61 

area 7 0.09 0.15 0.17 0.20 0.28 0.45 0.51 0.61 

area 8 0.08 0.15 0.18 0.21 0.26 0.43 0.49 0.58 

area 9 0.09 0.14 0.16 0.18 0.28 0.44 0.50 0.59 

area 10 0.09 0.14 0.16 0.18 0.26 0.42 0.48 0.56 

area 11 0.09 0.15 0.17 0.20 0.29 0.45 0.51 0.60 

area 12 0.09 0.14 0.16 0.19 0.28 0.42 0.48 0.55 

area 13 0.09 0.14 0.16 0.19 0.26 0.39 0.44 0.51 

area 14 0.09 0.15 0.17 0.21 0.25 0.39 0.44 0.51 

area 15 0.12 0.18 0.21 0.24 0.25 0.40 0.44 0.52 

area 16 0.09 0.14 0.16 0.19 0.22 0.36 0.41 0.47 

area 17 0.10 0.15 0.18 0.21 0.25 0.41 0.47 0.55 

Continua... 
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Tabela 2-6 (Continuação) : Probabilidade não excedente de altura significativa das ondas. 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Dias/ano 183 18 7 2 183 18 7 2 

Non Exc. 
Prob. 0.5 0.95 0.98 0.995 0.5 0.95 0.98 0.995 

area 18 0.10 0.17 0.19 0.23 0.24 0.42 0.49 0.59 

area 19 0.10 0.16 0.19 0.22 0.27 0.43 0.48 0.57 

area 20 0.10 0.16 0.19 0.22 0.27 0.43 0.48 0.57 

area 21 0.11 0.18 0.20 0.24 0.31 0.49 0.55 0.64 

area 22 0.11 0.18 0.20 0.24 0.27 0.42 0.48 0.56 

area 23 0.13 0.22 0.25 0.30 0.30 0.45 0.51 0.60 

area 24 0.16 0.26 0.30 0.35 0.39 0.58 0.65 0.75 

area 25 0.19 0.31 0.35 0.41 0.49 0.73 0.82 0.95 

area 26 0.17 0.28 0.32 0.38 0.41 0.63 0.70 0.81 

area 27 0.15 0.25 0.30 0.35 0.29 0.43 0.48 0.56 

area 28 0.17 0.27 0.30 0.36 0.41 0.62 0.70 0.81 

area 29 0.15 0.25 0.28 0.33 0.35 0.55 0.62 0.73 

area 30 0.13 0.22 0.24 0.29 0.29 0.46 0.52 0.60 
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Figura 2-152: Probabilidade de não excedência de altura significante das ondas dentro 
da área 1 – alternativa 1.  

 

 

 
Figura 2-153: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a 
Área 1 - alternativa 2. 
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Figura 2-154: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a 
Área 2 - alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-155: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a 
Área 2 - alternativa 2. 
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Figura 2-156: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 3 
- alternativa 2. 

 

 

 
Figura 2-157: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 3 
- alternativa 2. 
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Figura 2-158: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 4 - 
alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-159: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 4 - 
alternativa 2. 
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Figura 2-160: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 5 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-161: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 5 
- alternativa 2. 
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Figura 2-162: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 6 - 
alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-163: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 6 - 
alternativa 2. 
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Figura 2-164:Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 7 - 
alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-165: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 7 - 
alternativa 2. 
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Figura 2-166: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 8 - 
alternativa 1 

 

 

 
Figura 2-167: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 8 - 
alternativa 2. 
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Figura 2-168: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 9 - 
alternativa 1 

 

 

 
Figura 2-169: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 9 - 
alternativa 2. 
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Figura 2-170: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 10 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-171: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 10 
– alternativa 2. 
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Figura 2-172: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 
11 - alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-173: Probabilidade de nãoexcedência de altura significativa das ondas para a Área 11 - 
alternativa 2. 
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Figura 2-174: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 12 
- alternativa 1. 

 

 

 

Figura 2-175: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 12 
- alternativa 2. 
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Figura 2-176: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a 
Área 13 - alternativa 1. 

 

 
Figura 2-177: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 13- 
alternativa 2. 

 

 

 



 

 
Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 

Apoio Logístico Offshore 

Implicações da Revisão  
do Layout 

2 

Pag. 
159 / 375 

    
 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

 
Figura 2-178: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 14 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-179: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 14 
- alternativa 2. 
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Figura 2-180: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 15 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-181: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 15 
- alternativa 2. 
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Figura 2-182: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 16 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-183: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 16 
- alternativa 2. 
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Figura 2-184: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 17 
- alternativa 1. 

 

 

 

Figura 2-185: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 17 
- alternativa 2. 
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Figura 2-186: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 18 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-187: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 18 
- alternativa 2. 
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Figura 2-188: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 19- 
alternativa 1 

 

 

 
Figura 2-189: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 19 
- alternativa 2. 
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Figura 2-190: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 20 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-191: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 20 
- alternativa 2. 
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Figura 2-192: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 21 
- alternativa 1. 

 

 

 

Figura 2-193: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 21 
– alternativa 2. 
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Figura 2-194: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 22 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-195: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 22 
- alternativa 2. 

 

 

 



Pag. 
168 / 375 

Implicações da Revisão  
do Layout 

2 

Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 
Apoio Logístico Offshore 

 

     

 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

 
Figura 2-196: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 23 
- alternativa 1. 

 

 

 

Figura 2-197: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 23- 
alternativa 2. 
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Figura 2-198: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 24 
– alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-199: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 24- 
alternativa 2. 
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Figura 2-200: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 25 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-201: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 25 
– alternativa 2. 
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Figura 2-202: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 26 
– alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-203: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 26 
– alternativa 2. 
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Figura 2-204: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 27 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-205: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 27 
- alternativa 2. 
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Figura 2-206: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 28 
- alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-207: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 28 
- alternativa 2. 
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Figura 2-208: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 29 
- alternativa 1 

 

 

 
Figura 2-209: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 29 
- alternativa 2. 
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Figura 2-210: Probabilidade de não-excedência de altura significativa das ondas para a Área 30 
- alternativa 1 

 

 

 
Figura 2-211: Probabilidade de não excedência de altura significativa das ondas para a Área 30 
- alternativa 2. 
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2.3.5.1.4 Oscilação Potencial de ondas longas 

 

A massa de água numa bacia tem o seu próprio período de oscilação. Quando o 

período de ondas longas corresponde ao período de oscilação natural da bacia, o 

fenômeno de ressonância pode ser produzido e a amplificação do movimento 

pode atingir níveis que podem afetar a funcionalidade do porto. O cálculo dos 

modos naturais de ressonância foi realizado em diferentes locais do porto, 

aplicando o modelo IH-MSP. 

 

O modelo de IH-MSP foi acionado com uma frequency swept por períodos que 

variam de 30 s a 700 s, com incrementos de 2s, a fim de identificar as frequências 

de ressonância no formato binário. Como estamos estudando ondas longas, uma 

reflexão total foi imposta sobre os limites costeiros. Os fatores de amplificação 

pelo período das ondas para os pontos sintéticos selecionados no formato binário 

dentro do porto (Figura 2-214 e Figura 2-215) são exibidos na Figura 2-216 e 

Figura 2-217, respectivamente. Uma vez identificados os picos de amplificação, 

as simulações foram realizadas para uma altura de onda unitária e período 

correspondente. A fim de maximizar o coeficiente de agitação para se observar 

claramente os modos de oscilação, não têm sido considerados o atrito no fundo e 

a quebra da onda. Um coeficiente de reflexão de 100% foi aplicado a todos os 

limites do espaço físico e analisou uma direção perpendicular incidente para o 

ponto central da malha. Os domínios numéricos utilizados para o estudo de 

oscilação de ondas longas para a alternativa 1 e alternativa 2 estão apresentados 

na Figura 2-212 e na Figura 2-213, respectivamente.  



 

 
Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 

Apoio Logístico Offshore 

Implicações da Revisão  
do Layout 

2 

Pag. 
177 / 375 

    
 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

 

 
Figura 2-212: Domínio numérico utilizado para o estudo de onda longa oscilação - alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-213: Domínio numérico utilizado para o estudo de onda longa oscilação - Alternativa 2. 
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Figura 2-214: Pontos de controle selecionados para identificar o fator de amplificação dentro 
do porto - alternativa 1. 

 

 

 
Figura 2-215: Pontos de controle selecionados para identificar o fator de amplificação dentro 
do porto - alternativa 2. 
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Figura 2-216: Fator de amplificação da doca de acordo com o período de onda longa - 
alternativa 1 

 

 

 
Figura 2-217: Fator de amplificação da doca de acordo com o período de onda longa - 
alternativa 2. 
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A Figura 2-218 e a Figura 2-219 mostram os resultados de uma propagação de 

onda realizada utilizando Tp = 462 s e Tp = 70 s, a fim de identificar o modo de 

oscilação criado pela alternativa 1 e alternativa 2, respectivamente. 

 

Figura 2-218: Altura de onda para um caso propagado com Tp = 462 s - alternativa 1. 

 

 

Figura 2-219: Altura de onda para um caso propagado com Tp = 70 s - alternativa 2. 

 

 

Devido ao tamanho dos portos e o fator de amplificação identificado, não se 
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espera que haja problemas de ressonância de ondas longas em ambas as 

alternativas. 

 

 

2.3.5.2 BOUSS-2D 

 

Esta seção apresenta os resultados da simulação de ondas extremas. A altura 

significativa da onda para cada alternativa e caso é apresentada desde a Figura 

2-220 até a Figura 2-239. 

 

Para cada zona mostrada na Figura 2-151 a altura significativa das ondas médias 

foi calculada (Figura 2-240 a Figura 2-249). A diferença entre os resultados de 

altura significativa de onda da alternativa 1 e da alternativa 2 são apresentadas 

nas figuras entre Figura 2-250 e Figura 2-259. A visão 3D da elevação da 

superfície livre é apresentada nas Figura 2-260 até Figura 2-279.  

 

No meio de cada área uma sonda foi colocada e a elevação livre da superfície foi 

calculada, sendo que os resultados estão presentes no ANEXO II. 

 

NOTA: Nas próximas figuras, onde se lê “Alternative 5”, leia-se “Alternative 2”. 

 

 

2.3.5.2.1 Altura significativa das ondas 

 

Nesta seção, a altura significativa de onda para cada alternativa e a ocorrência 

são apresentadas. É possível notar que o Hs dentro do porto são geralmente 

mais elevados na alternativa 2. 

 

É mostrado na figura abaixo que o quebra-mar interno da alternativa 2 tende a 

refletir a energia das ondas diretamente dentro do porto, como já mostrou por IH-

MSP.   
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Figura 2-220: Altura significativa de onda. Caso 1 (águas profundas: Hs = 5.61m, Tp = 
11.06s, Dir = 90,3 º), a Alternativa 1. 

 

 
Figura 2-221: Altura significativa das ondas  - Caso 1 (águas profundas: Hs = 5.61m, 
Tp = 11.06s, Dir = 90.3 º) Alternativa 2.  
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Figura 2-222: Altura significativa das ondas - Caso 2 (águas profundas: Hs = 3.7m, Tp = 
7.82s, Dir = 27.1 º) Alternativa 1. 

 

 
Figura 2-223: Altura significativa das ondas - Caso 2 (águas profundas: Hs = 3.7m, Tp 
= 7.82s, Dir = 27.1 º) Alternativa 2. 
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Figura 2-224: Altura significativa das ondas - Caso 3 (águas profundas: Hs = 3.38m, 
Tp = 8.31s, Dir = 52.2 º) Alternativa 1. 

 

 
Figura 2-225: Altura significativa das ondas - Caso 3 (águas profundas: Hs = 3.38m, 
Tp = 8.31s, Dir = 52.2 º) Alternativa 2. 
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Figura 2-226: Altura significativa das ondas - Caso 4 (águas profundas: Hs = 3.17m, Tp 
= 8.18s, Dir = 64.4º) Alternativa 1. 

 

 
Figura 2-227: Altura significativa das ondas  - Caso 4 (águas profundas: Hs = 3.17m, 
Tp = 8.18s, Dir = 64.6 º) Alternativa 2. 
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Figura 2-228: Altura significativa das ondas  - Caso 5 (águas profundas: Hs = 5.09m, 
Tp = 11.03s, Dir = 83.9 º) Alternativa 1. 

 

 
Figura 2-229: Altura significativa das ondas - Caso 5 (águas profundas: Hs = 5.09m, 
Tp = 11.03s, Dir = 83.9 º) Alternativa 2. 
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Figura 2-230: Altura significativa das ondas - Caso 6 (águas profundas: Hs = 4.2m, Tp 
= 9.04s, Dir = 105.3 º). Alternativa 1. 

 

 
Figura 2-231: Altura significativa das ondas - Caso 6 (águas profundas: Hs = 4.2m, Tp 
= 9.04s, Dir = 105.3 º). Alternativa 2. 
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Figura 2-232: Altura significativa das ondas - Caso 7 (águas profundas: Hs = 3.75m, 
Tp = 8.82s, Dir = 126.3 º) Alternativa 1. 

 

 
Figura 2-233: Altura significativa das ondas - Caso 7(águas profundas: Hs = 3.75m, Tp 
= 8.82s, Dir = 126.3 º) Alternativa 2. 
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Figura 2-234: Altura significativa das ondas - Caso 8 (águas profundas: Hs = 4.75m, Tp = 10.02s, 
Dir = 166.1 º) Alternativa 1. 

 

 
Figura 2-235: Altura significativa das ondas  - Caso 8 (águas profundas: Hs = 4.75m, Tp = 10.02s, 
Dir = 166.1 º) Alternativa 2. 
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Figura 2-236: Altura significativa das ondas  - Caso 8 (águas profundas: Hs = 4.59m, Tp = 13.35s, 
Dir = 183.4 º) Alternativa 1. 

 

 
Figura 2-237: Altura significativa das ondas  - Caso 8 (águas profundas: Hs = 4.59m, Tp = 13.35s, 
Dir = 183.4 º) Alternativa 2. 
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Figura 2-238: Altura significativa das ondas - Caso 10 (águas profundas: Hs = 4.64m, Tp = 
13.74s, Dir = 199.9 º) Alternativa 1. 

 

 
Figura 2-239: Altura significativa das ondas - Caso 10 (águas profundas: Hs = 4.64m, Tp = 
13.74s, Dir = 199.9 º) Alternativa 2. 
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2.3.5.2.2 Altura significativa média das ondas 

 

Para comparar a eficiência da proteção contra as ondas das duas alternativas, a 

altura significativa de onda foi calculada para as mesmas 30 áreas utilizadas em 

IH-MSP. 

 

Como mostrado por IH-MSP, apesar da presença de um quebra-mar maior na 

alternativa 2, é apresentado uma maior média na altura significativa da onda na 

maioria das ocorrências (Figura 2-240 a Figura 2-259). 

 

 

 
Figura 2-240: Média de altura significativa das ondas por área - Caso 1 
(águas profundas: Hs = 5.61m, Tp = 11.06s, Dir = 90.3 º). 

. 
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Figura 2-241: Média de altura significativa das ondas por área – Caso 2 
(águas profundas: Hs = 3.7m, Tp = 7.82s, Dir = 27.1 º). 

 

 

 
Figura 2-242: Média de altura significativa das ondas por área - Caso 3 (águas 
profundas: Hs = 3.38m, Tp = 8.31s, Dir = 52.2 º). 
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Figura 2-243: Média de altura significativa das ondas por área - Caso 4 
(águas profundas: Hs = 3.17m, Tp = 8.18s, Dir = 64.6 º). 

 

 

 
Figura 2-244: Média de altura significativa das ondas por área - Caso 5 
(águas profundas: Hs = 5.09m, Tp = 11.03s, Dir = 83.9 º). 
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Figura 2-245: Média de altura significativa das ondas por área - Caso 6 
(águas profundas: Hs = 4.2m, Tp = 9.04s, Dir = 105,3 º). 

 

 

 
Figura 2-246: Média de altura significativa das ondas por área - Caso 7 
(águas profundas: Hs = 3.75m, Tp = 8.82s, Dir = 126,3 º). 
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Figura 2-247: Média de altura significativa das ondas por área - Caso 8 
(águas profundas: Hs = 4.75m, Tp = 10.02s, Dir = 166.1 º). 

 

 
Figura 2-248: A média de altura significativa das ondas por área - Caso 8 
(águas profundas: Hs = 4.59m, Tp = 13.35s, Dir = 183.4º). 
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Figura 2-249: A média de altura significativa das ondas por área - Caso 10 
(águas profundas: Hs = 4.64m, Tp = 13.74s, Dir = 199,9 º). 

 

 

2.3.5.2.3 Diferença de altura significativa de ondas entre as alternativas 

 

Para identificar visualmente as áreas analisadas acima, uma diferença entre as 

alternativas 2 e 1 da altura significativa das onda é  apresentada nesta seção. É 

possível observar que as maiores diferenças entre as duas alternativas estão no 

meio do canal, que é favorecido pelo ângulo entre as ondas incidentes e o 

quebra-mar interior (~ 90 º). Este ângulo faz com que a onda reflita no quebra-mar 

em direção a extremidade do porto. Também é possível que aumente a agitação 

no interior do terminal. 
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Figura 2-250: Diferença de altura significativa de onda entre 
alternativa 1 e alternativa 2 - Caso 1 (águas profundas: Hs = 
5.61m, Tp = 11.06s, Dir = 90,3 º). 

 

 

 
Figura 2-251: Diferença de altura significativa das ondas entre 
alternativa 1 e alternativa 2 - Caso 2         (águas profundas: Hs = 
3.7m, Tp = 7.82s, Dir = 27.1º). 
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Figura 2-252: Diferença de altura significativa das ondas entre 
alternativa 1 e alternativa 2 - Caso 3           (águas profundas: 
Hs = 3.38m, Tp = 8.31s, Dir = 52.2 º). 

 

 

 
Figura 2-253: Diferença de altura significativa das ondas entre 
alternativa 1 e alternativa 2 - Caso 4           (águas profundas: 
Hs = 3.17m, Tp = 8.18s, Dir = 64.6 º). 
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Figura 2-254: Diferença de altura significativa das ondas entre 
alternativa 1 e alternativa 2 - Caso 5           (águas profundas: 
Hs = 5.09m, Tp = 11.03s, Dir = 83.9º). 

 

 

 
Figura 2-255: Diferença de altura significativa das ondas entre 
alternativa 1 e alternativa 2 - Caso 6            (águas profundas: 
Hs = 4.2m, Tp = 9.04s, Dir = 105.3 º). 
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Figura 2-256: Diferença de altura significativa das ondas entre 
alternativa 1 e alternativa 2 - Caso 7            (águas profundas: 
Hs = 3.75m, Tp = 8.82s, Dir = 126.3 º). 

 

 

 
Figura 2-257: Diferença de altura significativa das ondas entre 
alternativa 1 e alternativa 2 - Caso 8            (águas profundas: 
Hs = 4.75m, Tp = 10.02s, Dir = 166.1 º). 
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Figura 2-258: Diferença de altura significativa das ondas entre 
alternativa 1 e alternativa 2 - Caso 8            (águas profundas: Hs 
= 4.59m, Tp = 13.35s, Dir = 183.4 º). 

 

 

 
Figura 2-259: Diferença de altura significativa das ondas entre 
alternativa 1 e alternativa 2- Caso 10            (águas profundas: 
Hs = 4.64m, Tp = 13.74s, Dir = 199,9 º). 
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2.3.5.2.4 Visão 3D 

 

Nesta seção, os resultados de elevação da superfície da água no modelo 

BOUSS-2D serão apresentadas para cada ocorrência de ondas em 5, 10, 15 e 

20 minutos de tempo de simulação (Figura 2-260 e a Figura 2-279). Os 

números são apresentados aqui com um exagero vertical de 10x. Como podem 

ser notado em seções anteriores, os piores cenários são os provenientes do 

leste.Estes casos são muito energéticos e dissipam menos energia do que as 

ocorrências em outra direção. Casos de Norte a Leste-Nordeste (2 a 4) 

dissiparam a maior parte de sua energia devido à forma litoral norte da Edison 

Chouest Offshore. Por outro lado, as ondas de leste-sudeste para sul-sudoeste 

dissipam sua energia assim como a mesma se propaga e refrata em direção à 

Itapemirim. O quebra-mar interior reflete as ondas da maioria das direções 

diretamente para o final do porto.  

 

 
Figura 2-260: Elevação da superfície da água  em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 1, Caso 1 (águas profundas: Hs = 5.6m, Tp =11.06s, Dir = 90.3º). 
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Figura 2-261: Elevação da superfície da água em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 2, Caso 1 (águas profundas: Hs = 5.61m, Tp = 11.06s, Dir = 90.3º). 

 

 

 
Figura 2-262: Elevação da superfície da água em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 1, Caso 2 (águas profundas: Hs = 3.7m, Tp = 7.82s, Dir = 27.1º). 
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Figura 2-263: Elevação da superfície da água  em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 2, Caso 2 (águas profundas: Hs = 3.7m, Tp = 7.82s, Dir = 27.1º). 

 

 

 
Figura 2-264: Elevação de água de superfície em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação de 
BOUSS-2D. Alternativa 1, Caso 3 (águas profundas: Hs = 3.38m, Tp = 8.31s, Dir = 52,2 º). 



Pag. 
206 / 375 

Implicações da Revisão  
do Layout 

2 

Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 
Apoio Logístico Offshore 

 

     

 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

 

 
Figura 2-265: Elevação de água de superfície em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação do 
BOUSS-2D. Alternativa 2, Caso 3 (águas profundas: Hs = 3.38m, Tp = 8.31s, Dir = 52,2 º). 

 

 

 
Figura 2-266: Elevação de água de superfície em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação de 
BOUSS-2D. Alternativa 1, processo 4 (águas profundas: Hs = 3.17m, Tp = 8.18s, Dir = 64,6 º). 
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Figura 2-267: Elevação da superfície da água  em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 2, Caso 4 (águas profundas: Hs = 3.17m, Tp = 8.18s, Dir = 64.6 º). 

 

 

 
Figura 2-268: Elevação da superfície da água em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 1, Caso 6 (águas profundas: Hs = 5;09m, Tp = 11.03s, Dir = 83.9 º). 
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Figura 2-269: Elevação da superfície da água em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 1, Caso 6 (águas profundas: Hs = 5.9m, Tp = 11.03s, Dir = 83.9º). 

 

 

 
Figura 2-270: Elevação da superfície da água em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 1, Caso 6 (águas profundas: Hs = 4.2m, Tp = 9.04s, Dir = 105,3 º). 
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Figura 2-271: Elevação da superfície da água  em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 2, Caso 6 (águas profundas: Hs = 4.2m, Tp = 9.04s, Dir = 105.3 º). 

 

 

 
Figura 2-272: Elevação da superfície da água  em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 1, Caso 7 (águas profundas: Hs = 3.75m, Tp = 8.82s, Dir = 126.3 º). 
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Figura 2-273: Elevação da superfície da água  em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 2, Caso 7 (águas profundas: Hs = 3.75m, Tp =8.82s, Dir = 126.3 º). 

 

 

 
Figura 2-274: Elevação da superfície da água  em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 1, Caso 8 (águas profundas: Hs = 4.75m, Tp = 10.02s, Dir = 166,1 º). 
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Figura 2-275: Elevação da superfície da água em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 2, Caso 8 (águas profundas: Hs = 4.75m, Tp = 10.02s, Dir = 166,1 º). 

 

 

 
Figura 2-276: Elevação da superfície da água em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 1, Caso 8 (águas profundas: Hs = 4.59m, Tp = 13.35s, Dir = 183,4 º). 
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Figura 2-277: Elevação da superfície da água  em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 2, Caso 8 (águas profundas: Hs = 4.59m, Tp = 13.35s, Dir = 183.4 º). 

 

 

 
Figura 2-278: Elevação da superfície da água  em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 1, Caso 10 (águas profundas: Hs = 4.64m, Tp = 13.74s, Dir = 199,9 º). 
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Figura 2-279: Elevação da superfície da água em 5, 10, 15 e 20 minutos de simulação em 
BOUSS-2D. Alternativa 2, Caso 10 (águas profundas: Hs = 4.64m, Tp = 13.74s, Dir = 199,9 º). 

 

 

2.3.6 Conclusões 

 

Para o desenvolvimento da Base de Apoio Logístico Offshore, o estudo de 

penetração de ondas e simulação de ondas extremas foi realizado para avaliar a 

perturbação das ondas em 21 berços de atracação e oito áreas dentro do porto, 

considerando duas alternativas diferentes de layouts. 

 

Para termos acesso às análises operacionais, propagações de ondas foram 

realizadas a 8 m de profundidade para a área interna do porto, usando o modelo 

IH-MSP, desenvolvido pelo Instituto de Hidráulica Cantabria (IH Cantabria).   

 

Os coeficientes de propagação foram obtidos em cinco áreas de saída, a fim de 

transmitir as séries temporais das ondas para os locais dos berços de atracação. 

O uso dos modelos IH-MSP e BOUSS-2D permitiu analisar as condições de 

ondas em escalas de tempo diferentes. O IH-MSP forneceu tanto a probabilidade 

de não-excedência (P) de análise da altura significativa de onda quanto o 

potencial de oscilação de ondas longas. O modelo BOUSS-2D forneceu um 
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menor prazo de condições de ondas extremas que incluem processos de ondas 

não-lineares. A utilização de ambos os modelos aumentam a robustez da análise, 

uma vez que os dois apresentaram o mesmo padrão de ondas que se propagam 

no interior do porto.  

 

Os resultados do modelo de propagação de ondas e análise estatística para a 

série temporal reconstruída das ondas nos locais de atracação investigados 

mostram que a alternativa 2 é mais afetada pela agitação interna do que a 

alternativa 1.  

 

O layout da alternativa 1 permite que as ondas refletidas nas paredes do cais 

sejam propagadas para fora. Por outro lado, a alternativa 2 mantém as ondas 

presas na porto, gerando campos de ondas constantes que podem dificultar o 

funcionamento e comprometer a manutenção. 

 

Os piores cenários que chegam ao porto são os do Leste. Estas ocorrências são 

muito energéticas e dissipam menos energia do que ocorrências em outras 

direções. Casos provenientes de Norte a Leste-Nordeste (casos 2 a 4) dissiparam 

a maior parte de sua energia devido à formação litoral norte da Base de Apoio 

Logístico Offshore. Por outro lado, as ondas provenientes do leste-sudeste para 

sul-sudoeste (casos 6 - 10) dissipam sua energia assim como esta energia é 

propagada e refratada em direção à Itapemirim. O quebra-mar interior reflete as 

ondas da maioria das direções diretamente para o final do porto. Ondas vindo do 

sul-sudoeste (22,3% do tempo) propagam no cenário da alternativa 1 e não 

devem ser um problema para a agitação do porto desde que as ondas que 

conseguirem entrar no porto sejam bem dissipadas devido à refração e difração e, 

por outro lado, para a mesma condição de onda, o quebra-mar interior de 

alternativa 2 funciona como uma " coletor de onda " e reflete as ondas para o fim 

do porto. 

 

Melhorias na alternativa 1 aindam podem ser realizadas, de forma a satisfazer os 

critérios de operabilidade portuárias e o quadro de exigência definido pelo cliente. 
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Ele inclui pequenas modificações nos comprimentos e na orientação do quebra-

mar, bem como em materiais alternativos para serem utilizados como 

revestimento no interior da porta para minimizar os efeitos de reflexão de ondas. 

 

Devido ao tamanho do porto e o fator de amplificação identificado, não se espera 

que haja problemas com ressonância de ondas longas em ambas as alternativas. 

No entanto, é importante a realização de medições de ondas na área para 

identificar a ocorrência de períodos de ressonância no meio ambiente e a sua 

energia correspondente. 
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2.4 SETOR PESQUEIRO 

 

A alteração do layout terá influência somente na área do entorno direto do 

empreendimento já que a sobreposição nos pesqueiros utilizados pelos 

pescadores locais demonstrou que haverá redução de área de exclusão para a 

pesca.  

 

O pesqueiro denominado “Cascalho da Marcelina” ainda será impactado, porém 

em menor proporção e o pesqueiro “Baixio Seco da Pitinga” ficará fora da área de 

exclusão para a pesca, como demonstrado na Figura 2-280. 

 

 
Figura 2-280: Sobreposição do novo layout do empreendimento com os pesqueiros ativos da 
área. 
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A delimitação da área de exclusão de pesca depende da aprovação da Capitania 

dos Portos. Esta aprovação fundamenta-se nos estudos de manobrabilidade, 

balizamento, acesso marítimo ao terminal, restrições, recomendações e outras 

informações que orientem os comandantes de embarcações sobre as melhores 

práticas de segurança a serem observadas. 

 

Foi proposto, inicialmente, que a área de exclusão de pesca abranja a totalidade 

do terminal e o canal de acesso. Somada a isso, deve ser considerada, como 

parte integrante da área de exclusão de pesca, uma zona de segurança que 

atinja, no mínimo, 100 metros além dos vértices do terminal e canal de acesso. 

No entanto, a distância definitiva deverá ser homologada, como já dito, pela 

Capitania dos Portos. 

 

Com isso, a zona de exclusão para pesca e navegação de todo o 

empreendimento durante a fase de instalação é de 150 metros e, com o layout 

anterior, ocupava uma área de 188 ha. Com a alteração, a área de exclusão será 

de 115 ha (Figura 2-281). A zona de exclusão durante a fase de operação 

corresponde a 100 metros, cuja área de proibição para navegação e pesca era de 

164 ha, com a exclusão dos molhes de pedra a área total impedida será de 98 ha 

(Figura 2-282). 

 

Tabela 2-7: Áreas de exclusão para pesca e navegação. 

ÁREA DE 

EXCLUSÃO 

FASE DE INSTALAÇÃO FASE DE OPERAÇÃO 

Antes (ha) Depois (ha) Antes (ha) Depois (ha) 

188 115 164 98 
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Figura 2-281: Área de exclusão para navegação e pesca na fase de implantação. 
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Figura 2-282: Área de exclusão para navegação e pesca na Fase de Operação. 

 

 

Para os pesqueiros, o percentual da área de exclusão durante a instalação 

correspondia a 0,7% do pesqueiro “Baixio Seco da Pitinga” e 57% do pesqueiro 

“Cascalho da Marcelina”, enquanto para a fase de operação tinha-se que 1,6% do 

pesqueiro “Baixio Seco da Pitinga” e 55,8% do pesqueiro “Cascalho da Marcelina” 

seriam impactados pelo empreendimento. Com a alteração do layout somente o 

pesqueiro Cascalho da Marcelina será afetado, cujo percentual de sobreposição 

durante a instalação reduz para 44% e durante a operação para 37% de área de 

exclusão.  
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Tabela 2-8: Zona de exclusão nos pesqueiros. 

ÁREA DE 

EXCLUSÃO 

FASE DE INSTALAÇÃO FASE DE OPERAÇÃO 

Antes (%) Depois (%) Antes (%) Depois (%) 

Cascalho da 
Marcelina 

57% 44% 55,8% 37% 

Baixio Seco da 
Pitinga 

0,7% Sem exclusão 1,6% Sem exclusão 

 

 

Apesar do pesqueiro denominado “Baixio seco da Pitinga” sair da área de 

exclusão para a pesca, deve-se considerar a proximidade e a importância 

biológica da área. Este é uma laje de pedra submersa integrante do “Recife 

rochoso de Itapetinga” identificado pela Associação Ambiental Voz da natureza, 

UFES & ICMBio (2010) no estudo Diagnóstico Ambiental do Litoral Sul do Estado 

do Espírito Santo - Estudos Complementares para a Criação de uma Unidade de 

Conservação Marinha. O estudo também considerou a Ilha de Itapetinga 

(conhecida pelos pescadores como Pitinga) como uma pequena ilha que 

apresenta em seu entorno um conjunto de rochas emersas, conhecidas como 

“baixas”. Estas têm a importante função de sítio de repouso para aves marinhas 

que utilizam a ilha para descanso em rotas migratórias e áreas do entorno para 

alimentação. Esta ilha não possui cobertura vegetal, sendo seu costão rochoso e 

lajes adjacentes cobertas por mexilhões e organismos do médio-litoral com 

importante biodiversidade. 

 

Em relação à coleta de mariscos, o empreendimento implicará na alteração da 

rota e acréscimo do percurso das embarcações para o acesso à ilha da Pitinga. 

Com a alteração de layout há apenas uma redução deste percurso (Figura 2-281 

e Figura 2-282).  

 

Com isso, a rota de acesso ainda sofrerá impacto após a instalação da base de 

apoio logístico, porém haverá menor consumo de combustível das embarcações 

do que com o layout anterior e haverá redução da possibilidade de conflito com 

embarcações já que haverá mais espaço para a navegação. 
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Figura 2-283: Área de exclusão para navegação e pesca em relação às áreas de coleta de 
marisco. 

 

 

2.5 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

A análise da distância entre o empreendimento e as Unidades de Conservação é 

realizada com o objetivo de avaliar as medidas compensatórias advindas do 

licenciamento. Com a alteração do Layout haverá maior distanciamento das 

estruturas do empreendimento, conforme demonstrado na Figura 2-284 e na 

Tabela 2-9. 
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Figura 2-284: Distâncias entre o empreendimento e as Unidades de Conservação e/ou Bens 
Naturais Tombados. 

 

 

Tabela 2-9: Distâncias entre o empreendimento e as Unidades de Conservação e/ou Bens 
Naturais Tombados antes e após a alteração do Layout. 

Unidade de Conservação 
Distância (km) do 

empreendimento Antes 
Distância (km) do 

empreendimento Depois 
Área de Proteção 

Ambiental de Guanandy 
- - 

Monte Agha* 0,84 0,44 
RPPN Yara Brunini 2,64 2,64 
Ilha dos Cabritos 2,85 3,44 

Ilha dos Franceses 3,83 3,91 
Ilha do Meio 3,45 4,04 

Ilha do Gambá 4,03 4,63 
Parque Natural Municipal 

do Puris 
5,84 6,02 

RDS Papagaio 11,81 12,28 
APA Tartarugas 13,82 14,34 

*A distância foi reduzida por conta da revisão dos limites do Monte Aghá com base na legislação 

específica (Decreto 3738-N de 12/08/1994). 
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A distância do empreendimento à ilha dos Franceses aumentou 80 metros em 

função da retirada do molhe que envolvia a estrutura do empreendimento e 

devido à modificação do posicionamento da estrutura geral. A distância entre as 

demais ilhas também modificou devido à retirada das alças de pedra que 

avançavam em direção a Ilha da Pitinga, a mais beneficiada pela alteração do 

layout. Esta última, apesar de não ser um Bem Natural Tombado, nem Unidade 

de Conservação, é sítio de reprodução de aves marinhas, além de local utilizado 

pela comunidade para a coleta de mariscos. 

 

Mesmo com o aumento do distanciamento do empreendimento, estas alterações 

não são significativas para modificar a análise da matriz de impacto. 
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3 REAVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Neste item, os impactos que, porventura, são influenciados pela dinâmica das 

obras, fornecimento de insumos e amplitude das áreas construídas, são 

reavaliados no âmbito do Meio Físico, Biótico e Socioeconômico.  

 

 

3.1 MEIO FÍSICO 

 

 

3.1.1 Aumento dos níveis de ruídos 

 

 

 

 

Meio: Físico

D
IR

E
T

O

IN
D

IR
E

T
O

T
E

M
P

O
R

Á
R

IO

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

C
ÍC

LI
C

O

IM
E

D
IA

T
O

C
U

R
T

O
 P

R
A

Z
O

M
É

D
IO

 P
R

A
Z

O

LO
N

G
O

 P
R

A
Z

O

R
E

V
E

R
S

ÍV
E

L

IR
R

E
V

E
R

S
ÍV

E
L

LO
C

A
L 

R
E

G
IO

N
A

L

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

R
E

A
L

P
O

T
E

N
C

IA
L

Grande impacto negativo

Médio impacto negativo

Pequeno impacto negativo

Grande impacto positivo

Pequeno impacto positivo

Operação da base - cais

Operação da base - retroárea
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A revisão da configuração dos quebra-mares possibilita uma nova avaliação do 

impacto “Aumento dos níveis de ruído”, uma vez que haverá redução na 

disposição de rochas durante a implantação da estrutura marítima, impactando 

tanto o transporte de rochas, caracterizada na ação Aquisição de Materiais e 

Equipamentos, como a obra propriamente dita: Construção das Obras Civis 

Marítimas. 

 

Durante a fase de instalação, o aumento dos níveis de ruído será decorrente do 

adensamento de veículos nas vias de acesso ao terminal, trânsito de veículos 

leves e pesados na área interna do empreendimento, funcionamento de 

máquinas, bate-estacas, dentre outras atividades inerentes à obra. 

 

Em relação ao adensamento de veículos na ES-060, há de se considerar que já 

existe tráfego nesta rodovia e, assim, espera-se que o transporte de pessoal e 

insumos à obra não ocasione um aumento considerável dos níveis de ruído.   

 

A movimentação de veículos dentro da locação da empresa será necessária para 

transportar materiais, equipamentos, máquinas, resíduos, insumos, dentre outros. 

Neste transporte, serão utilizados veículos e máquinas pesadas, tais como: 

caminhão caçamba ou basculante; caminhão betoneira; carretas; tratores; dentre 

outros. A movimentação de carga e peças, através da utilização de equipamentos 

de elevação (guindastes), também aumentará os níveis de ruído. 

  

Apesar da redução de aquisição e transporte de rochas para o enrocamento, o 

aumento dos níveis de ruído provocados pela movimentação de veículos e 

máquinas na Fase de Aquisição de Materiais e Equipamentos permanece como 

um impacto negativo, pequeno, direto, de duração temporária, imediato, 

reversível, regional e real, haja vista que não haverá redução de outros insumos 

e pessoal durante as obras. 

 

O aumento dos níveis de ruído devido as Instalação e Operação dos Canteiros de 

Obras permanece com as considerações do EIA/RIMA: negativo, pequeno, 

direto, temporário, imediato, reversível, local e real. 
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O uso de máquinas pesadas para a execução das obras de aterro, 

terraplenagem, limpeza, pavimentação e drenagem, tais como retro-escavadeira, 

pá carregadeira, moto-niveladora, rolo compressor, dentre outras, são 

responsáveis pelo aumento do nível de ruído na área do empreendimento no 

inicio da sua fase de instalação. Espera-se que o nível de ruído no local das 

operações destas máquinas atinja, no máximo, 90 dB (distanciamento de 5 

metros da fonte de ruído). 

 

O aumento dos níveis de ruído devido a Terraplenagem pode ser considerado 

como sendo um impacto negativo, pequeno, direto, temporário, imediato, 

reversível, local e real, conforme apresentado no Volume III do EIA/RIMA. 

 

O uso de máquinas para a execução de dragagem também são responsáveis 

pelo aumento do nível de ruído na área do empreendimento no início da sua fase 

de instalação. Espera-se que o nível de ruído no local das operações destas 

máquinas atinja, no máximo, 90 dB (distanciamento de 5 metros da fonte de 

ruído). 

 

O aumento dos níveis de ruído devido à Dragagem pode ser considerado como 

sendo um impacto negativo, pequeno, direto, temporário, imediato, 

reversível, local e real. 

 

Com relação à Construção das Obras Civis Terrestres, dentro do escopo da 

construção civil, destacam-se as seguintes atividades, consideradas como as 

mais ruidosas: 

 Carpintaria – utilização de serra elétrica – confecção de formas, gabaritos, 

estruturas de suporte de madeira, dentre outros; 

 Desbaste de peças utilizando equipamentos rotativos, tais como lixadeiras, 

etc; 

 Construção de fundações – uso de bate-estaca, estaca raiz ou estaca 

helicoidal; 

 Operação de betoneiras estacionárias; 
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 Concretagem – uso de caminhão betoneira e bomba para lançamento de 

concreto; 

 Outras atividades correlatas. 

 

O uso específico do equipamento denominado bate-estaca aumentará 

significativamente os níveis de ruído local e dos níveis de vibrações no terreno. 

Devido à grande distância entre o empreendimento e os moradores da região, 

espera-se que estas vibrações geradas não incomodem os mesmos. Contudo, 

essas vibrações poderão afugentar a fauna local. 

 

Dentre as atividades que compõem a etapa de montagem industrial, entende-se 

que a utilização de equipamentos rotativos pneumáticos e elétricos sejam os 

grandes responsáveis pelo aumento dos níveis de ruído. Além disso, a 

movimentação de peças e estruturas metálicas, através do uso de guindastes e 

outros equipamentos de elevação também serão pontos de atenção relevantes. 

 

Em função das razões anteriormente elencadas, o aumento dos níveis de ruído 

devido à Construção de Obras Civis Terrestres pode ser considerado um impacto 

negativo, médio, direto, temporário, imediato, reversível, local e real. 

 

Dentro do escopo da Construção das Obras Civis Marítimas, destacam-se os 

seguintes equipamentos: lanchas, balsas para desembarque e embarque de 

cargas pesadas, bate-estacas, pequenos rebocadores, etc. Estes podem 

ocasionar o aumento dos níveis de ruído e vibrações no meio aquático. Como 

haverá uma grande distância entre a parte da construção marítima e os 

moradores da região, espera-se que estas vibrações geradas não incomodem os 

mesmos. Todavia, esta ação pode provocar o afugentamento da fauna aquática. 

 

Dentre as atividades que compõem a etapa de montagem industrial marítima, 

pode ser considerado que a utilização de máquinas e equipamentos rotativos à 

motor, pneumáticos e/ou elétricos sejam os responsáveis por grande parte do 

aumento dos níveis de ruído, além das atividades de bate-estaca.  
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O aumento dos níveis de ruído devido à Construção de Obras Civis Marítimas 

pode ser considerado como sendo um impacto negativo, pequeno, direto, 

temporário, imediato, de médio prazo, reversível, local e real. A magnitude 

deste impacto, caracterizada no EIA/RIMA como média, passa a ser pequena em 

decorrência da alteração do layout, configurando-se como benefício ao 

licenciamento ambiental da Base de Apoio Logístico Offshore.  

 

Quanto às demais ações do empreendimento, descritas a seguir, cabe destacar 

que a análise de impactos ambientais apresentada no EIA/RIMA permanece 

idêntica, haja vista que a revisão do layout não trará prejuízos ou benefícios no 

que se refere à alteração dos níveis de ruído.  

 

Para a fase de implantação do empreendimento, durante a etapa de 

Desmobilização de mão-de-obra, constata-se o aumento dos níveis de ruído 

devido, principalmente, às seguintes atividades: 

 Movimentação de carga e equipamentos; 

 Demolição de estruturas provisórias; 

 Limpeza de áreas; 

 Remoção dos resíduos gerados. 

 

Conclui-se que o aumento dos níveis de ruído e de vibrações devido à 

Desmobilização de Mão de Obra pode ser considerado um impacto negativo, 

pequeno, direto, temporário, imediato, reversível, local e real. 

 

Já na fase de operação do empreendimento, o aumento dos níveis de ruídos 

ocorre nas etapas de Aquisição de insumos e transporte de pessoal e cargas e 

Operação da base, tanto retroárea quanto na porção do cais. 

 

A ação Aquisição de insumos e transporte de pessoal e cargas causará o 

aumento do número de veículos trafegando nas vias localizadas próximo ao 

empreendimento, principalmente em função da movimentação de: 

 Equipamentos e máquinas; 

 Resíduos; 



 

 
Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 

Apoio Logístico Offshore 

Reavaliação de  
Impactos Ambientais 

3 

Pag. 
229 / 375 

    
 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

 Insumos; 

 Dentre outros. 

 

O aumento dos níveis de ruído e de vibrações devido à Aquisição de insumos e 

transporte de pessoal e cargas pode ser considerado impacto negativo, 

pequeno, direto, permanente, imediato, reversível, regional e real, devido 

especificamente ao aumento do tráfego de veículos nas rodovias da região. 

 

Considerando que a operação dos guindastes, caminhões, carretas, 

empilhadeiras, helicópteros, motores, veículos leves, dentre outros equipamentos, 

serão responsáveis pelo aumento dos níveis de ruído limítrofe durante a fase de 

operação, a Operação de Base - Retroárea acarreta em um impacto que pode ser 

considerado como negativo, médio, direto, cíclico, imediato, de médio prazo, 

reversível e real.  

 

A operação dos guindastes, empilhadeiras, rebocadores, embarcações, motores, 

veículos leves, dentre outros equipamentos, será responsável pelo aumento dos 

níveis de ruído no local. O aumento dos níveis de ruído devido à Operação de 

Base - Offshore pode ser considerado como sendo um impacto ambiental 

negativo, médio, direto, cíclico, imediato, de médio prazo, reversível e real.  

 

 

3.1.1.1 Medidas Mitigadoras  

 

O aumento dos níveis de ruídos é um impacto cujas medidas mitigadoras 

possuem exequibilidade alta, de modo que o fator a que se destinam é o ser 

humano, podendo ter sua abrangência incorporada à biota aquática e terrestre. 

 

A responsabilidade pela adoção de medidas e implantação dos Programas de 

Monitoramento dos Níveis de Ruídos Limítrofes (para ambas as fases) é do 

empreendedor, sendo fiscalizado pelo IEMA. 
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Para a etapa de Aquisição de materiais e equipamentos, primeira ação do 

empreendimento vinculada à fase de implantação, as medidas mitigadoras 

preventivas são: 

 

 Priorização do uso de equipamentos, máquinas e veículos novos, ou com 

pouco tempo de uso e/ou em bom estado de conservação; 

 Priorização da contratação de empresas locais para a aquisição de 

materiais e insumos, diminuindo o percurso total percorrido pelos veículos; 

 Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, máquinas e veículos envolvidos nas 

atividades; 

 Elaboração e implementação de plano de movimentação, onde serão 

definidas e respeitadas as rotas e horários, visando diminuir o incômodo 

junto às áreas habitadas; 

 Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no 

período noturno. 

 

Para a Instalação e operação do canteiro de obras, são listadas as seguintes 

medidas: 

 

Mitigadoras Preventivas 

 Definição de layout do canteiro de obras, posicionando as áreas 

consideradas mais ruidosas em locais distantes da região limítrofe do 

empreendimento; 

 Priorização do uso de equipamentos, tanto móveis quanto estacionários, 

novos ou com pouco tempo de uso e em bom estado de conservação; 

 Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos envolvidos nas atividades. 

 

Medida Corretiva 

 Utilização de barreiras físicas provisórias para a execução de atividades 

consideradas ruidosas. Estas barreiras poderão ser instaladas utilizando 

tapumes de madeira ou outros materiais de baixo custo. 
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Durante a Terraplenagem e Construção das Obras Civis Terrestres, as medidas 

são: 

 

 

Medidas Preventivas 

 Priorização do uso de equipamentos, máquinas e veículos novos ou com 

pouco tempo de uso e em bom estado de conservação; 

 Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, máquinas e veículos envolvidos nas 

atividades; 

 Otimização do uso dos equipamentos, máquinas e veículos, visando a 

diminuição do tempo de operação dos mesmos; 

 Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no 

período noturno. 

 

Medida Corretiva 

 Utilização de barreiras físicas provisórias para a execução de atividades 

consideradas ruidosas. Essas barreiras poderão ser instaladas utilizando 

tapumes de madeira ou outros materiais de baixo custo. 

 

Durante a etapa de Construção das Obras civis marítimas, mesmo que o impacto 

assuma uma menor magnitude, são requeridas as seguintes medidas de caráter 

preventivo: 

 Priorização do uso de equipamentos, máquinas, balsas, rebocadores e 

veículos novos ou com pouco tempo de uso e em bom estado de 

conservação; 

 Planejamento das atividades estabelecidas no Cronograma, de modo que 

a cravação de estacas, ação bastante ruidosa, ocorra com respeito aos 

prazos estabelecidos; 

 Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos envolvidos nas atividades. 
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Por fim, para a fase de implantação, para a Desmobilização de mão-de-obra as 

seguintes medidas devem ser adotadas, sendo todas de caráter preventivo: 

 Priorização do uso de equipamentos, máquinas e veículos novos ou com 

pouco tempo de uso e em bom estado de conservação. 

 Priorização da contratação de empresas locais para a execução dos 

serviços, diminuindo o percurso total percorrido pelos veículos. 

 Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, máquinas e veículos envolvidos nas 

atividades. 

 Elaboração e implementação de plano de movimentação, onde serão 

definidas e respeitadas as rotas e horários, visando diminuir o incômodo 

junto às áreas habitadas. 

 Definição de turnos de trabalho, evitando a execução das atividades no 

período noturno. 

 

Dentre as medidas cabíveis para atenuação e controle dos níveis de ruído 

durante a fase de operação, são enunciadas aquelas de caráter preventivo: 

 Priorização do uso de equipamentos, máquinas e veículos novos ou com 

pouco tempo de uso e em bom estado de conservação. 

 Priorização de empresas locais para a aquisição de materiais e insumos, 

diminuindo o percurso total percorrido pelos veículos. 

 Elaboração e implementação de plano de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, máquinas e veículos envolvidos nas 

atividades. 

 Elaboração e implementação de plano de movimentação, onde serão 

definidos e respeitados as rotas e horários, visando diminuir o incômodo 

junto às áreas habitadas. 

 Definição do layout da planta, considerando as principais fontes ruidosas, 

distanciando estas áreas da região limítrofe do empreendimento. 

 

Não obstante, podem ser adotadas medidas de caráter corretivo, tais como: 
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 Enclausuramento de motores, máquinas e outros equipamentos 

responsáveis pelo aumento dos níveis de ruído (equipamentos 

consideráveis ruidosos); 

 Tratamento acústico de áreas consideradas ruidosas, onde os 

equipamentos não puderam ser enclausurados, ou mesmo com o 

enclausuramento, os níveis de ruído permanecerem elevados; 

 Instalação de silenciadores nas saídas dos sistemas de exaustão; 

 Implantação de barreiras naturais ou artificiais, caso os níveis de ruído 

permaneçam elevados, mesmo após a implantação das medidas 

mitigadoras supracitadas. 

 Utilização de equipamentos e veículos novos, tais como novas 

embarcações, empilhadeiras, guindastes, caminhões e outros veículos, 

emitindo baixo nível de ruído.   
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3.1.2 Alteração da qualidade do ar 

 

 

 

 

Durante a fase de implantação, as emissões atmosféricas mais significativas 

serão constituídas basicamente de material particulado em suspensão (PTS) e 

partículas inaláveis (PM10 e PM2,5) provenientes da limpeza e preparação do 

terreno para a sua instalação, da abertura de vias de acesso, da movimentação 

de cargas, da intensificação de tráfego de veículo, das máquinas em atividades 

na obra e da construção civil nas escavações para instalações de canteiros de 

obras e de pilares de sustentação das estruturas a serem edificadas. Constata-se, 

portanto, que durante a fase de instalação as ações Aquisição de Materiais e 

Equipamentos, Instalação e Operação do Canteiro de Obras, Construção das 
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Obras Civis Terrestres e Desmobilização da Mão de Obra poderão ocasionar 

alteração da qualidade do ar.  

 

As emissões de gases oriundos dos escapamentos de veículos e máquinas que 

irão trabalhar nas obras dessa fase também poderão contribuir para a alteração 

da qualidade do ar da área interna do empreendimento e nas vizinhanças.  

 

Conforme apresentado Tabela 3-11, mediante as taxas de emissões dos 

poluentes PTS, PM10, PM2,5, HCT, NOx, CO e SO2, na fase de implantação, pode-

se avaliar a magnitude dos impactos. Os valores das taxas de emissões 

considerados na ressuspensão de poeira são os com controle por umectação.  

 

Tabela 3-1: Magnitude dos impactos nos pontos de máxima concentração (Implantação). 

PARAMÊTRO 
PROGNÓSTICO 

IMPACTO 
(kg/h) 

MATERIAL PARTICULADO 
TOTAL EM SUSPENSÃO 

PTS 226,15 ALTO 

PM10 69,30 ALTO 

PM2,5 8,64 BAIXO 

GASES 

NOX 0,63 BAIXO 

SO2 0,03 BAIXO 

CO 0,19 BAIXO 

HCT 0,55 BAIXO 

 

 

As taxas para a fase de implantação calculadas consideraram as vias não 

pavimentadas umectadas, com uma eficiência de 88,8% de ressuspensão. 

 

A partir da nova configuração dos quebra-mares, necessariamente haverá 

redução no transporte de rochas nas vias de acesso ao empreendimento. 

Contudo, considerando que há outros insumos que não sofrerão alteração na 

demanda, estima-se que a emissão dos poluentes relacionados na Tabela 3-1 

permanece inalterada. 
                                            
1 Os fatores e taxas de emissões na fase de implantação foram obtidos por meio de cálculos estimativos 

baseados na AP‐42 (Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors) para os 

materiais particulados, tanto para as vias pavimentadas e como também para as não pavimentadas. 
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Sendo assim, a Alteração da Qualidade do Ar em função da Aquisição de 

Materiais e Equipamentos mantém-se com os atributos relacionados no 

EIA/RIMA: negativo, de média magnitude, direto, temporário, local, de curto 

prazo, reversível, imediato e real. 

 

Durante a Instalação e Operação do Canteiro de Obras e Construção das Obras 

Civis Terrestres, qualifica-se o impacto como negativo, de pequena magnitude, 

direto, temporário, local, de curto prazo, reversível, imediato e real. Já 

durante a terraplanagem, está prevista a ocorrência de um impacto de média 

magnitude, porém com os demais atributos semelhantes, em função da 

ressuspensão da poeira.  

 

A Desmobilização da Mão de Obra pode ocasionar a emissão de poluentes 

decorrentes da intensificação de tráfego nas vias próximas ao terminal. Tendo em 

vista às demais ações da Fase de Instalação, esta ação não é relevante para a 

alteração da qualidade do ar. Observa-se que o impacto pode ser considerado 

negativo, de pequena magnitude, direto, temporário, local, de curto prazo, 

reversível, imediato e real. 

 

Verifica-se que na fase de operação da Base de Apoio Logístico Offshore, o 

impacto sobre a qualidade do ar dar-se-á por PM10, PM2,5, HCT, NO2, CO e SO2. 

A emissão de poluentes é devido ao trânsito de veículos que irão circular nas vias 

internas já pavimentadas e nas vias de acesso ao local como as carretas e carros 

leves. A alteração da qualidade do ar é também decorrente da emissão dos 

navios, que emitem poluentes no período de manobra  e quando atracados. 

 

As emissões decorrentes da Operação de Base (retroárea) estão relacionadas 

principalmente ao transporte de cargas por veículos pesados e as emissões de 

Operação de Base (offshore) estão relacionadas principalmente às emissões de 

navios. Em ambas as etapas, a alteração da qualidade do ar pode ser qualificada 

como um impacto direto, negativo, de média magnitude, local, de longo 

prazo, reversível, imediato e real. 
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Conforme apresentado na  
Tabela 3-22, a partir das taxas de emissões dos poluentes PTS, PM10, PM2,5, 

HCT, NO2, CO e SO2 na fase de operação, pode-se avaliar a magnitude dos 

impactos. 

 
Tabela 3-2: Magnitude dos impactos nos pontos de máxima concentração (Operação). 

PARAMÊTRO 
PROGNÓSTICO 

IMPACTO 
(kg/h) 

MATERIAL 
PARTICULADO TOTAL 
EM SUSPENSÃO 

PTS 43,53 ALTO 

PM10 22,33 MÉDIO 

PM2,5 12,10 BAIXO 

GASES 

NOX 97,87 ALTO 

SO2 96,67 ALTO 

CO 15,27 MÉDIO 

HCT 9,61 BAIXO 

 

 

3.1.2.1 Medidas Mitigadoras 

 

Para a fase de instalação do empreendimento, devem ser adotadas as seguintes 

medidas: 

 Umectação constante do solo nas áreas de intervenção, com frequência 

pré-determinada, para abatimento na origem das emissões de particulados 

                                            
2 Os  fatores  e  taxas  de  emissões  na  fase  de  operação  foram  obtidos  por meio  de  cálculos  estimativos 

baseados  na  AP‐42  (Emissions  Factors &  AP  42,  Compilation  of  Air  Pollutant  Emission  Factors)  para  os 

materiais  particulados.  E  para  as  emissões  de  gases  provenientes  dos  navios,  quando manobrando  ou 

atracados, do European Comission ‐ Quantification of emissions from ships associated with ship movements 

between ports in the european community. 
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para a atmosfera (ação muito importante durante a ocorrência da 

terraplanagem); 

 Utilização de brita nas vias não pavimentadas e acessos a serem 

implantados, com o intuito de reduzir as emissões de particulados; 

 Utilização de locais com menor interferência em relação à ação dos ventos 

para estocagem dos materiais granulados, evitando assim o arraste eólico; 

 Realização de manutenções preventivas nos veículos contratados de 

transporte de materiais, maquinários e operários, de forma a manter os 

motores regulados e intervir sempre que for constatada a emissão de 

fumaça fora do normal, por meio do programa interno de autofiscalização 

da manutenção dos meios de transporte movidos a óleo diesel quanto à 

emissão de fumaça preta. 

 Implantar o Programa de Controle de Poluição Atmosférica (apresentado 

no EIA/RIMA). 

 

Durante a operação, as vias já estarão todas pavimentadas, a taxa de 

ressuspensão de poeira será bem menor, mas ainda assim há os gases emitidos 

pelas chaminés dos navios atracados no terminal. Portanto, é de suma 

importância manter os motores destes navios com bons desempenhos, 

executando manutenções preditivas, ou se for preciso preventivas, para que as 

taxas de emissões dos poluentes não passem do planejado.  

 

Com o intuito de reduzir as emissões de particulados, deve-se controlar a 

velocidade do tráfego interno de veículos e manter os pátios limpos, evitando 

assim o arraste eólico. Outras medidas cabíveis são: 

 Realizar inspeções preventivas nos veículos diesel, por meio de escala 

Ringelmann ou opacímetro, de forma a manter os motores regulados e; 

 Intervir sempre que for constatada a emissão de fumaça fora do normal. 
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3.1.3 Alteração da circulação hidrodinâmica 

 

 

 

 

As obras de aterro para construção da retroárea, construção dos molhes e de 

dragagem do canal de acesso e bacias de evolução causarão alterações na 

morfologia do fundo oceânico e na linha de costa, que constituirão barreiras à 

circulação de correntes. 

 

Para avaliação da magnitude e da relevância desse impacto, foram realizadas 

simulações numéricas pela empresa Shaw Brasil. Os estudos analisaram a 

diferença entre o cenário atual e o cenário projetado (com a construção do 

terminal e dragagem).  
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Nota-se na Figura 3-1, que para um caso médio de onda, a alteração no valor de 

corrente é muito baixa, devido a baixa velocidade de correntes da região. Uma 

pequena alteração é percebida nos afloramentos a norte dos molhes, onde ocorre 

uma pequena diminuição de correntes devido aos molhes. 

 

 
Figura 3-1: Diferença no campo de correntes entre o cenário projetado do 
empreendimento X o cenário atual (caso médio de ondas). Os locais em branco 
significam que não houve alteração, os locais em azul significam uma diminuição da 
velocidade de correntes e em amarelo e vermelho, aumento de velocidade de corrente. 

 

 

Com relação ao período do pior caso de ondas (Figura 3-2), comparando com o 

caso médio de ondas, as alterações causadas com a implantação do terminal 

apresentam magnitudes maiores. Nota-se que a diferença é local na região do 

costão rochoso ao norte da praia de Gamboa e ao sul da praia de Piúma, com 

uma diminuição de correntes na ordem de 0,3 m/s, um aumento na magnitude na 

ponta do aterro portuário e ao sul da praia de Gamboa de cerca de 0,15 m/s. A 

mudança de magnitude no costão sul da praia de Piúma ocorre em função da 

formação de um gradiente hidrostático resultante da diminuição de altura de 



 

 
Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 

Apoio Logístico Offshore 

Reavaliação de  
Impactos Ambientais 

3 

Pag. 
241 / 375 

    
 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

ondas neste local entre este local e a área imediatamente atrás do porto. A 

diferença de pressão gera uma corrente de norte para o sul neste local, de forma 

a equalizar o potencial de nível. Esta alteração ocorre pela atenuação das alturas 

de onda, atrás do terminal, em função da presença do quebra-mar. 

 

 
Figura 3-2: Diferença no campo de correntes entre a alternativa 1 e o cenário atual (pior 
caso de ondas). Os locais em branco significam que não houve alteração, os locais em azul 
significam uma diminuição da velocidade de correntes e em amarelo e vermelho, aumento 
de velocidade de corrente. 

 

 

Os resultados da modelagem de correntes geradas pelo efeito combinado das 

marés, ondas e vento mostraram que os impactos das obras de construção do 

terminal e de dragagem são de baixa magnitude e pequena relevância. Nas 

Figura 3-1 e Figura 3-2, são apresentadas as áreas que sofrerão alterações. 

 

A alteração da circulação hidrodinâmica, em ambas as fases, é considerado um 

impacto indireto, negativo, de baixa magnitude, irreversível, local e real. Ele 

pode ocorrer em decorrência da dragagem e obras civis marítimas, sendo 



Pag. 
242 / 375 

Reavaliação de  
Impactos Ambientais 

3 

Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 
Apoio Logístico Offshore 

 

     

 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

considerado de curto prazo. Já durante a operação da base – retroárea, ele é de 

longo prazo. 

 

 

3.1.3.1 Medidas Mitigadoras 

 

Como medida preventiva, sugere-se a execução do programa de monitoramento 

de ondas e correntes.  

 

Como medida mitigadora para redução dos impactos na circulação hidrodinâmica 

sugere-se que a retroárea da Base de Apoio Logístico Offshore seja construída 

parcialmente, com estrutura discreta. Sendo assim, fixada com estacas pré-

moldadas ao invés de cortinas de estacas-pranchas para contenção de aterro 

(Figura 3-3). Essa medida permitiria o escoamento da água sob o píer, mitigando 

parcialmente o impacto. 

 

 
Figura 3-3: Exemplo de obra com estrutura discreta, fixada com estacas pré-moldadas. 
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3.1.4 Alteração no campo de ondas 

 

 

 

 

A alteração da altura significativa de onda está relacionada diretamente com as 

obras de molhe e aterro, que modificarão a linha de costa. Como subsídio à 

análise das alterações no campo de ondas, a Shaw Brasil analisou três tipos de 

onda, de Sul, de Sudeste e de Leste. Com isso foram simulados cenários com a 

situação atual, sem o empreendimento, e situação futura, com o empreendimento 

implantado. A seguir está apresentado trecho do relatório que demonstra essa 

situação:  

“O cenário simulado com a projeção do empreendimento promove a 

geração de uma zona de sombra de ondas na costa, em função da 
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Grande impacto negativo

Médio impacto negativo

Pequeno impacto negativo

Ordem Temporalidade Duração Estado Escala Caráter
Impacto: Alteração no campo de ondas

Ações do empreendimento
FASE DE PLANEJAMENTO

Divulgação do empreendimento

FASE DE CONSTRUÇÃO

Contratação de mão de obra e serviços

Aquisição de materiais e equipamentos

Instalação e operação dos canteiros de obras

Terraplenagem

Dragagem

Construção das Obras Civis Terrestres

Construção das Obras Civis Marítimas

Desmobilização da mão de obra

FASE DE OPERAÇÃO

Contratação de mão de obra e serviços

Aquisição de insumos e transporte de pessoal e cargas

Operação da base - retroárea

Operação da base - cais

Natureza e Significância do impacto

Grande impacto positivo Grande impacto positivo e negativo

Médio impacto positivo Médio impacto positivo e negativo

Pequeno impacto positivo Pequeno impacto positivo e negativo

Classificação do 
Impacto
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presença dos quebra-mares projetados (Figura 3-4 e Figura 3-5). 

Estas estruturas promovem, portanto, uma maior alteração das 

condições em relação ao cenário atual, considerados os fatores de 

abrigo e difração. A área exatamente ao norte do terminal irá passar 

a apresentar alturas de onda menores com a implantação do 

empreendimento, enquanto que a área offshore do terminal 

apresentará uma maior altura em função de fenômenos de reflexão 

de onda e refração pelo canal. Essa maior altura de ondas não 

gerará impacto direto na costa, pois atingirá diretamente as 

estruturas do empreendimento, promovendo abrigo ao porto. O 

abrigo gerado por estas estruturas promove uma baixa altura no 

interior do porto, com valores não maiores de 0,2 metros de Hs 

enquanto que na área da entrada do canal do porto, nos limites 

offshore das estruturas, alturas não excedem 0,5 metros.” 

 

 
Figura 3-4: Diferença relativa no campo de ondas entre a alternativa 1 e o cenário 
atual (altura em metros), para o caso médio propagado. Os locais em branco significam 
que não houve alteração, os locais em azul significam uma diminuição da altura de 
onda e em amarelo e vermelho, aumento da altura de onda. 
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Figura 3-5: Diferença relativa no campo de ondas entre a alternativa 1 e o cenário atual 
(altura em metros), para o pior caso propagado. Os locais em branco significam que não 
houve alteração, os locais em azul significam uma diminuição da altura de onda e em 
amarelo e vermelho, aumento da altura de onda. 

 

 

Os resultados da modelagem de ondas indicam que ocorrerão impactos 

negativos de média magnitude, indiretos, permanentes, irreversíveis, locais, 

reais e de curto prazo. Nas Figura 3-4 e Figura 3-5, são apresentadas as áreas 

com alterações. 

 

 

3.1.4.1 Medida Mitigadora de Controle 

 

Como medida preventiva, sugere-se a execução do programa de monitoramento 

de ondas e correntes.  
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3.1.5 Alteração no transporte de sedimentos 

 

 

 

 

A alteração no transporte de sedimento é um impacto negativo indireto, é 

decorrente da modificação da circulação hidrodinâmica e do campo de ondas, 

impactos primários. A magnitude desse impacto é verificada pelo transporte total 

de sedimentos em metros cúbicos por ano por metro (m³/ano/metro). Para 

avaliação desse impacto foi elaborada uma simulação numérica pela Shaw Brasil, 

comparando as simulações do cenário atual, sem o empreendimento, e cenário 

futuro, com o empreendimento. 
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Médio impacto negativo

Pequeno impacto negativo

Ordem Temporalidade Duração Estado Escala Caráter
Impacto: Alteração no transporte de sedimento

Ações do empreendimento
FASE DE PLANEJAMENTO

Divulgação do empreendimento

FASE DE CONSTRUÇÃO

Contratação de mão de obra e serviços

Aquisição de materiais e equipamentos

Instalação e operação dos canteiros de obras

Terraplenagem

Dragagem

Construção das Obras Civis Terrestres

Construção das Obras Civis Marítimas

Desmobilização da mão de obra

FASE DE OPERAÇÃO

Contratação de mão de obra e serviços

Aquisição de insumos e transporte de pessoal e cargas

Operação da base - retroárea

Operação da base - cais

Natureza e Significância do impacto

Grande impacto positivo Grande impacto positivo e negativo

Médio impacto positivo Médio impacto positivo e negativo

Pequeno impacto positivo Pequeno impacto positivo e negativo

Classificação do 
Impacto
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Comparando-se o cenário atual com o futuro (Figura 3-6, Figura 3-7 e Figura 

3-8), as simulações indicam que o transporte de sedimentos será intensificado na 

porção Sul do empreendimento, próximo à costa. O contrário – diminuição do 

transporte – ocorre a Norte do mesmo. A redução do transporte de sedimento se 

dará principalmente pela redução na energia dinâmica no setor norte, a qual 

ocorre pela zona de sobra de onda gerada pelo empreendimento. Nota-se 

também uma intensificação do transporte na região mais exposta da estrutura (em 

direção ao mar), próximo à entrada do porto, em função da focalização de energia 

de onda gerada pelo canal.  

 

 
Figura 3-6: Mapa de transporte de sedimento total para o período de 1 ano, em m3/m/ano para 
o cenário atual. 
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Figura 3-7: Mapa de transporte de sedimento total para o período de 1 ano, em 
m3/m/ano para o cenário com o empreendimento instalado. 
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Figura 3-8: Diferença no transporte de sedimentos entre a Alternativa 1 e o cenário 
atual. Os locais em branco significam que não houve alteração, os locais em azul 
significam uma diminuição do transporte de sedimento e em amarelo e vermelho, 
aumento do transporto de sedimento. 

 

 

No cenário projetado do empreendimento, a simulação indica que o canal, 

juntamente com a presença do quebra-mar, amplificam o transporte na região 

mais exposta em função da focalização e quebra de ondas na região. A diferença 

do transporte nessas regiões é inferior a 10 m³/ano/m. De forma geral, zonas 

costeiras com influência do quebra-mar apresentam uma redução do transporte 

em relação ao cenário atual de cerca de 15 m3/ano/m, enquanto que os locais de 

amplificação do transporte não apresentam uma diferença maior que 5 m3/ano/m. 

 

No cenário atual, sem a presença do empreendimento, a simulação indica que na 

região do empreendimento ocorrem ambos os tipos de transporte (tração e 

suspensão), em acumulado para 1 ano demonstra uma carga residual de sul para 

norte, coerente com o regime de ondas de sudeste. Regiões próximas a costa na 

praia de Itaipava apresentaram taxas função da influência da onda na costa. 

Portanto, pode-se notar que a soma do transporte por tração e por suspensão 
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(transporte total), ocorre junto à costa e em regiões mais rasas (aproximadamente 

80 m3/m/ano) (Figura 3-6). No entanto, o modelo demonstra que as células 

praiais encontram-se fechadas, uma vez que os valores de transporte entre as 

praia (by-pass) é baixo ou inexistente.  

 

Considerando-se os resultados obtidos nas simulações de projeção do 

empreendimento e os resultados obtidos nas simulações da situação atual, pode-

se assumir que o impacto no transporte de sedimento será de média magnitude, 

pois será afetado cerca de 13% do transporte anual. No entanto, pelo fato de ser 

cumulativo, ele é irreversível. Além do mais, pode ser considerado permanente, 

regional, real e de longo prazo. 

 

 

3.1.5.1 Medidas Mitigadoras Preventiva e de Controle 

 

Como medida preventiva sugere-se a execução dos programas de monitoramento 

dos perfis de praia e batimétrico. 

 

Assim como o impacto da alteração da circulação hidrodinâmica, como medida 

mitigadora para redução dos impactos na circulação hidrodinâmica sugere-se que 

a retroárea da Base de apoio logístico da C-Port Brasil seja construída, total ou 

parcialmente, com estrutura discreta (Figura 3-3). Essa medida permitiria o 

escoamento da água sob o píer e o transporte de sedimento, mitigando 

parcialmente o impacto. 
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3.1.6 Alteração na morfologia 

 

 

 

 

A alteração na morfologia também é um impacto secundário, decorrente da 

modificação da circulação hidrodinâmica, do campo de ondas e do transporte de 

sedimentos. Foi avaliado de acordo com modelagem de morfologia para 

simulação de 1 ano.  

 

Os padrões de alteração na morfologia atendem aqueles observados nos campos 

de transporte de sedimentos, que é a principal forçante responsável pelos 

processos de erosão e sedimentação. Portanto, as principais diferenças entre os 
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Médio impacto negativo

Pequeno impacto negativo

Ordem Temporalidade Duração Estado Escala Caráter
Impacto: Alteração na morfologia

Ações do empreendimento
FASE DE PLANEJAMENTO

Divulgação do empreendimento

FASE DE CONSTRUÇÃO

Contratação de mão de obra e serviços

Aquisição de materiais e equipamentos

Instalação e operação dos canteiros de obras

Terraplenagem

Dragagem

Construção das Obras Civis Terrestres

Construção das Obras Civis Marítimas

Desmobilização da mão de obra

FASE DE OPERAÇÃO

Contratação de mão de obra e serviços

Aquisição de insumos e transporte de pessoal e cargas

Operação da base - retroárea

Operação da base - cais

Natureza e Significância do impacto

Grande impacto positivo Grande impacto positivo e negativo

Médio impacto positivo Médio impacto positivo e negativo

Pequeno impacto positivo Pequeno impacto positivo e negativo

Classificação do 
Impacto
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valores de fundo estarão alocadas em regiões em que as diferenças de transporte 

são maiores. 

 

 
Figura 3-9: Batimetria final após um ano de simulação para a região de Itapemirim (valores 
em metros). 

 

 
Figura 3-10: Batimetria final após 1 ano de simulação com a presença da alternativa 
1 (Valores em metros). 
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Os resultados de um ano de simulação indicam que as mudanças morfológicas 

são baixas, ou seja, existem pouca variação dos valores de fundo. Alterações 

mais evidentes na batimetria estão associadas à seção sul do terminal, onde 

ocorreu um bloqueio do transporte natural do ambiente em função do terminal. 

Este bloqueio, associado a um aumento das taxas de transporte, promove uma 

deposição de sedimento na porção emersa do perfil do setor sul da praia de 

Gamboa. Padrões de deposição também são observados ao norte do 

empreendimento, local em que as taxas de transporte diminuíram em função do 

bloqueio da energia de onda provocado pelas estruturas de abrigo. Em situação 

de cenário atual, nota-se que nesta área ocorre certa erosão na região próxima a 

praia, no setor submerso, enquanto que nos cenários com o empreendimento, 

para um ano de simulação, não foram apresentados padrões de alteração 

morfológica significativa na área. Na região do porto voltada para o mar e na parte 

final do canal de acesso, observam-se taxas de erosão em função da focalização 

de energia de onda, que promovem um aumento do transporte sedimentar. Taxas 

de erosão são observadas na porção voltada para o mar dos afloramentos 

rochosos ao norte do empreendimento, em função da proteção de energia de 

ondas fornecida pelo porto nesta área. 

 

 
Figura 3-11: Taxas de erosão e sedimentação após um ano de simulação na região de 
Itapemirim (valores em  metros). Em verde estão apresentadas áreas com deposição e em 
vermelho áreas com erosão. 
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Figura 3-12: Erosão e sedimentação após um ano de simulação da alternativa 1 (valores 
em metros). Em verde estão apresentadas áreas com deposição e em vermelho áreas 
com erosão. 

 

Nenhuma mudança significativa foi observada na linha de costa, uma vez que o 

período de análise de um ano não possibilitou o desenvolvimento do equilíbrio 

dos perfis transversais da praia em função da alteração da energia de ondas. 

Dessa forma, os resultados indicaram que o impacto na morfologia, para um ano 

de simulação, é de baixa magnitude e média relevância. Uma avaliação mais 

consistente pode ser realizada com aumento do tempo de simulação. 

 

Sendo assim, a alteração na morfologia é considerado um impacto negativo, 

indireto, de média magnitude, permanente, irreversível, regional, de longo 

prazo e real. 

 

 

3.1.6.1 Medidas Mitigadoras preventivas e de controle 

 

Como medida preventiva, sugere-se a execução dos programas de 

monitoramento dos perfis de praia e batimétrico. 
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Assim como o impacto da alteração da circulação hidrodinâmica, como medida 

mitigadora para redução dos impactos na circulação hidrodinâmica sugere-se que 

a retroárea da Base de apoio logístico da C-Port Brasil seja construída, total ou 

parcialmente, com estrutura discreta. Essa medida permitiria o escoamento da 

água sob o píer e o transporte de sedimento, mitigando parcialmente o impacto. 
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3.2 MEIO BIÓTICO 

 

 

3.2.1 Perda e alterações de ambientes naturais 

 

 

 

 

Embora a maior parte da área a ser ocupada pelo empreendimento (AID) seja 

ocupada por ambientes bastante degradados como as pastagens e plantio de 

eucalipto, existe uma pequena faixa de vegetação nativa que deverá ser 

suprimida. Dentre estas áreas destacam-se os ambientes de Restinga 

(Formações Arbustivas) e remanescentes florestais de Mata Atlântica de 

Tabuleiro em estágio inicial e médio de regeneração. Neste sentido, durante a 

fase de implantação do empreendimento haverá uma intervenção de grande 

magnitude nestes ambientes devido às atividades de terraplanagem com 

Meio: Biótico
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Dragagem

Grande impacto positivo e negativo

Terraplenagem

Desmobilização da mão de obra

FASE DE OPERAÇÃO

Natureza e Significância do impacto

Construção das Obras Civis Terrestres

Construção das Obras Civis Marítimas

Grande impacto positivo

Ordem
Impacto: Perda e alterações de ambientes naturais

Ações do empreendimento
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movimentação de terra para cortes e aterros, comprometendo a perpetuação da 

flora e fauna que se desenvolve nesses ambientes. Ainda nesta fase, os 

ambientes naturais sofrerão impactos relacionados à redução de habitat e da 

diversidade biológica devido à supressão de vegetação. Outro fator relevante, em 

relação aos ambientes naturais são as alterações na composição florística como o 

aparecimento de espécies exóticas/invasoras que tendem a se instalar em 

ambientes degradados, interferindo, desta forma nas complexas inter-relações 

entre a flora e fauna local.  

 

As obras previstas envolverão a erradicação de trechos de vegetação para 

construção dos canteiros de obras, vias de acesso e toda a parte de obras 

terrestres (retroárea). Vale destacar ainda que vários tipos de ambiente serão 

suprimidos. Constata-se que a maior parte das áreas que serão suprimidas é 

ocupada por pastagens (17,68 ha) e plantio de eucalipto (1,62 ha). No entanto, o 

impacto foi considerado de grande magnitude, pois serão suprimidos 1,32 ha de 

remanescentes florestais em estágio inicial de regeneração; 0,50 ha de 

remanescentes florestais em estágio médio de regeneração e 0,62 ha da 

Formação Arbustiva Fechada não Inundável (pós-praia). Estas áreas foram 

consideradas pelo diagnóstico da vegetação como importantes, pois além de uma 

faixa está inserida em Área de Preservação Permanente (APP), estas áreas 

possuem espécies da flora endêmicas e ameaçadas de extinção. 

 

Além de ser classificado como negativo e de grande magnitude pelos fatos 

citados anteriormente, a supressão da vegetação e consequente alterações dos 

ambientes naturais é também considerada um impacto do tipo direto e real, pois 

é consequência direta e inevitável das atividades de terraplanagem e construção 

das obras civis. Em relação à temporalidade e reversibilidade foi classificado 

como permanente e irreversível, pois na área, após a implantação do 

empreendimento é impossível o restabelecimento das condições originais, ou 

seja, o impacto se estende por toda a vida útil do empreendimento. É também 

considerado imediato e local, pois assim que começarem as atividades as obras 

civis o impacto irá se manifestar, porém se forem seguidas rigorosamente as 
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ações previstas nas fases de planejamento não irá extrapolar os limites da área 

de influência direta do empreendimento. 

3.2.1.1 Medidas Mitigadoras (Preventivas) 

 

A retirada de vegetação nativa deve ser o mínimo possível, atentando-se para os 

limites delimitados no projeto, desta forma os profissionais responsáveis pela obra 

devem ser orientados no sentido de desmatar o mínimo necessário. A seguir, são 

propostas as ações com vistas a remoção adequada da vegetação: 

 A supressão da vegetação deverá levar em consideração procedimentos 

necessários ao salvamento de plantas e animais. Assim, deve ocorrer de 

tal ritmo e forma que permita o deslocamento de espécies animais que 

sairão da área e se deslocarão para outras do entorno com vegetação e 

que não serão atingidas, visando evitar a morte destes animais devido ao 

atropelamento por equipamentos e máquinas. Além disso, antes e durante 

as atividades de supressão deve-se promover a coleta de representantes 

de populações de espécies herbáceas, principalmente de representantes 

de espécies ameaçadas e endêmicas, conforme estabelecido no 

“Programa de Resgate de Vegetação Nativa na Área de Influência Direta 

da Base de Apoio Logístico Offshore”. 

 Antes e durante a supressão, viabilizar a coleta de sementes e frutos de 

espécies nativas, nas áreas a serem desmatadas, encaminhando estes 

diásporos para viveiros do município e/ou municípios vizinhos, visando a 

sua posterior utilização para a produção de mudas que poderão ser 

utilizadas para o paisagismo e recuperação de áreas degradadas no 

município de Itapemirim e municípios vizinhos, conforme estabelecido no 

“Programa de Resgate de Vegetação Nativa na Área de Influência Direta 

da Base de Apoio Logístico Offshore”. 

 Promover o enriquecimento do estrato epifítico e herbáceo nas áreas de 

Restinga e matas ciliares remanescentes próximos ao empreendimento, 

aproveitando os indivíduos resgatados antes e durante as atividades de 

supressão da vegetação, conforme o estabelecido “Programa de Resgate 

de Vegetação Nativa na Área de Influência Direta da Base de Apoio 

Logístico Offshore”. 
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 Os perigos de erosão deverão ser considerados em todas as etapas da 

obra, evitando-se a movimentação e exposição de solo em períodos 

chuvosos, procurando-se dispor os rejeitos em locais estáveis e 

projetando-se taludes com declividade mínima possível. As áreas com solo 

exposto deverão ser estabilizadas com o plantio de vegetação adequada. A 

médio e longo prazo deve-se proceder à limpeza periódica dos talvegues, 

bem como o controle imediato de novos focos de erosão que, por ventura, 

venham a se desenvolver. 

 

Estas medidas devem ser adotadas na fase de implantação do empreendimento. 

A sua aplicação deve ser permanente iniciando em curto prazo, sendo sua 

implantação de responsabilidade do empreendedor. A implantação destas 

medidas é facilmente exequível através de utilização das técnicas corretas de 

supressão e terraplanagem. 

 

 

3.2.1.2 Medidas Mitigadoras (corretivas) 

 

 Durante a execução de projetos de recuperação, arborização e paisagismo 

da área da empresa, utilizar, preferencialmente espécies nativas do local. 

 Realização de controle ambientalmente sustentável das espécies invasoras 

nas áreas próximas aos ambientes degradados pelo empreendimento; 

 

Estas medidas devem ser adotadas na fase de operação do empreendimento. A 

sua aplicação deve ser permanente iniciando em curto prazo, sendo sua 

implantação de responsabilidade do empreendedor sendo facilmente exequível 

através de elaboração de projeto de paisagismo e controle de espécies exóticas 

na área do empreendimento. 

  



Pag. 
260 / 375 

Reavaliação de  
Impactos Ambientais 

3 

Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 
Apoio Logístico Offshore 

 

     

 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

3.2.1.3 Medidas Compensatórias 

 

Como há necessidade de supressão de vegetação florestal, elaborar e executar 

projeto de recuperação de áreas degradadas em áreas próximas (de preferência 

na mesma bacia hidrográfica) aos fragmentos existentes, conforme legislação 

vigente; anuência do IDAF e “Programa de Recuperação de Áreas Degradadas”. 

Neste sentido já foi realizada reunião com a Secretaria de Meio Ambiente de 

Itapemirim onde foram indicadas áreas prioritárias no município onde poderão ser 

realizadas as atividades de recuperação de áreas degradadas, conforme se 

observa na ata de reunião (ANEXO III). 
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3.2.2 Aumento da pressão sobre os recursos da fauna e flora 

 

 

 

Potencial impacto que pode ocorrer tanto na fase de construção quanto de 

operação do terminal. Na fase de construção, pode ocorrer durante as ações de 

instalação e operação dos canteiros de obras, terraplanagem, construção de 

obras civis terrestres (retro área) e marinhas.  

 

A pressão negativa sobre os elementos da fauna pode ser gerado ou ampliado 

pelos seguintes fatores: (a) maus tratos e caça, que podem ter sua ocorrência 

incrementada em função do aumento no número de pessoas na área; (b) 

atropelamentos, que podem ter sua ocorrência aumentada pelo maior fluxo de 

veículos, sobretudo na Rodovia do Sol, tida como rota preferencial para 

fornecimento de insumos e produtos em ambas as fases do empreendimento; e 

(c) possíveis contatos da fauna com dejetos humanos e restos de comida, que 

podem acarretar a infecção de elementos da fauna por patógenos humanos.  

Meio: Biótico
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Construção das Obras Civis Terrestres
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No que se refere à flora, o aumento da presença de funcionários pode ocasionar 

na retirada de espécies vegetais para diversos fins, principalmente ornamentais, 

pois na área de influência do empreendimento existem remanescentes de 

Restinga, Mata de Tabuleiro e Encosta (como o Monte Aghá) com a presença de 

espécies com potencial ornamental como as Orchidaceae (orquídeas), 

Bromeliaceae (Bromélias) e Cactaceae, podendo ocorrer assim a retirada das 

mesmas. Além disso, vale ressaltar que estas são as famílias que possuem o 

maior número de espécies ameaçadas do Espírito Santo, sendo um dos motivos 

justamente a retirada indiscriminada das mesmas do ambiente natural. 

 

É um impacto negativo de média amplitude, direto, potencial, temporário na 

fase de implantação e permanente na de operação, que ocorre imediatamente 

ou em curto prazo, sendo reversível e local. 

 

 

3.2.2.1 Medida Mitigadora (Preventiva) 

 

Considerar nos programas de educação ambiental dos trabalhadores e 

comunicação social o tema preservação e conservação da fauna e flora da região, 

de forma a favorecer a formação de uma consciência ecológica.  

Propõe-se ainda: 

 Elaborar projeto adequado para restrição de acesso de funcionários às 

áreas de vegetação. 

 Instalar placas de sinalização de redução de velocidade, risco de 

atropelamento de animais e proibição de caça e coleta de plantas. 

 Buscar alternativas para a redução da velocidade de veículos nas vias 

adjacentes ao empreendimento em conformidade com a legislação. 

 

Estas medidas devem ser adotadas nas fases de implantação e operação do 

empreendimento. A sua aplicação deve ser permanente iniciando em curto prazo, 

sendo sua implantação de responsabilidade do empreendedor sendo facilmente 

exequível através de programas de educação ambiental com os colaboradores 

envolvidos.  
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3.2.2.2 Medida Mitigadora (corretiva) 

 

Implementar sistema de fiscalização com a presença de profissional habilitado e 

responsável em coibir esta atividade de modo a evitar a ação antrópica sobre a 

flora e fauna. 

 

Esta medida deve ser adotada na fase de implantação do empreendimento. A sua 

aplicação deve ser permanente iniciando em curto prazo, sendo sua implantação 

de responsabilidade do empreendedor sendo facilmente exequível através de 

contratação de profissional da área de meio ambiente como biólogo ou 

engenheiro ambiental. 
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3.2.3 Interferência na comunidade pelágica 

 

 

 

 

A interferência na comunidade pelágica poderá ocorrer durante a construção 

(construção das obras civis marítimas e dragagem) e operação da base – cais, 

por conta da movimentação das embarcações, criação de substratos artificiais, 

aumento da turbidez e disponibilização de nutrientes na coluna d’água, sucção ou 

colisão com equipamentos, geração de ruídos, descarte acidental de resíduos 

sólidos e luminosidade e possíveis acidentes no mar. 

 

Foram analisadas as intervenções previstas no meio marinho-costeiro e 

destacados seus possíveis impactos sobre, principalmente, a comunidade 

pelágica, com enfoque no plâncton, ictiofauna, quelônios e cetáceos. 

Meio: Biótico
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De forma geral, a introdução de estruturas portuárias no ambiente marinho 

desencadeia um processo de colonização similar ao observado em recifes 

artificiais (BAYLE et al., 1994) uma vez que a disponibilidade de substratos 

artificiais consolidados permite o recrutamento das larvas presentes na massa 

d’água. O desenvolvimento destas comunidades biológicas incrustantes ocorre 

com maior diversidade na zona fótica, entretanto, inúmeras outras espécies 

também utilizam o substrato consolidado em águas mais profundas.  

 

Durante a fase de construção, em decorrência da construção do píer, 

enrocamento, quebra-mar e aterro hidráulico (intervenções marítimas), haverá 

ampliação dos locais para fixação das espécies incrustantes e para abrigo de 

variadas espécies dos diversos grupos que compõem a fauna da região. Este 

incremento de abrigo tende a favorecer a ampliação da oferta de alimento à 

comunidade pelágica, principalmente, aos peixes e tartarugas marinhas. 

Ressalta-se que esta modificação estará restrita a área diretamente afetada pelo 

empreendimento, sendo esperado que nos locais com substratos semelhantes ao 

artificial ocorra um aumento na abundância de organismos sem alterações 

significativas na composição. Nos locais com substratos inconsolidados de areia 

ou lama, é esperado que ocorram alterações na abundância e composição 

específica. Esse resultado é evidenciado no aumento da diversidade local, não 

significando uma alteração benéfica, uma vez que há uma interferência no estado 

prístino local.  

 

O período de início da colonização é esperado a partir de poucos meses após a 

instalação do substrato, no entanto destaca-se que o processo de estruturação da 

comunidade irá se estender ao longo dos anos. Em relação à abundância é 

esperado que ocorra um forte incremento inicial e seja seguido por uma 

estabilização, enquanto a riqueza e diversidade espera-se que apresentem um 

crescimento contínuo, com estabilização em longo prazo (PÉREZ-RUZAFA et al., 

2006). 

Estas alterações em função da implantação das estruturas tem potencial de afetar 

a composição da ictiofauna local vez que a maior disponibilidade de alimentos 
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poderá atrair espécies de peixes não comuns na região, bem como poderá alterar 

a vulnerabilidade de presas, o que se configura num impacto negativo, pois 

resulta da transformação de um ambiente natural, alterando o padrão original de 

distribuição observado.  

 

A construção do enrocamento e do quebra-mar se dará com o lançamento de 

rochas no mar. No que diz respeito à ictiofauna, quelônios e cetáceos, poderá 

produzir impactos diretos tais como danos físicos nos indivíduos, resultantes da 

colisão com blocos rochosos, o que é pouco provável e, ainda, podendo provocar 

rápida ressuspensão de sedimentos, com aumento local e temporário da turbidez. 

 

Outro importante aspecto considerado é a poluição acústica a ser gerada durante 

as fases de construção e operação com o aumento do nível de ruídos acústicos. 

A construção do enrocamento e quebra-mar, a movimentação de embarcações e 

a realização da dragagem e descarte são atividades geradoras de ruídos e 

vibrações, cujo potencial de impacto, em especial, nos cetáceos, poderá ser 

registrado a vários níveis: i) nível fisiológico, com ruptura de órgãos internos, 

hemorragias; ii) nível comportamental, podendo alterar os padrões de atividades, 

no abandono do uso de áreas (alimentação, reprodução, socialização ou 

descanso); iii) nível de limitação das capacidades acústicas e comunicativas dos 

indivíduos; bem como indiretamente, iv) a nível da redução da disponibilidade de 

presas através do afugentamento de peixes e outros organismos. Dentre os 

cetáceos, destaque para a espécie Sotalia guianensis (Boto-cinza), a qual é uma 

espécie tipicamente costeira. 

 

Em relação aos quelônios, os impactos da produção de ruídos acústicos podem 

ser registrados nos mesmos níveis descritos anteriormente para os cetáceos, 

além do risco de interação com as atividades de dragagens, por sucção ou 

lesionamento em contato com a cabeça de dragagem, sendo que o impacto é 

potencializado no período de nidificação das tartarugas marinhas. Entretanto, na 

área de influência direta e indireta do empreendimento a frequência de desovas é 

ocasional, sendo registrada no período de um ano apenas uma desova na praia 

onde se localizará o empreendimento, ou seja, a área não se apresenta como um 

importante sítio de nidificação de tartarugas marinhas. Mesmo considerando os 
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riscos sobre indivíduos juvenis de tartarugas verdes (Chelonia mydas), 

comumente observados em áreas com substratos consolidados colonizados por 

algas e invertebrados bentônicos, o tipo de draga a ser utilizado não apresenta 

histórico significativo de interação com estes animais, o que caracteriza este 

impacto como pequeno e potencial. 

 

Durante a dragagem e descarte o aparecimento de plumas de sedimento na 

coluna d’água tende a ser temporário. Tais plumas poderão afetar a fauna local, 

por aumentarem a turbidez e a carga de material em suspensão, tendo como 

consequência uma redução das taxas de produtividade biológica do sistema. 

Além disso, a própria matéria orgânica presente no sedimento também consome 

oxigênio, podendo temporariamente causar condições de estresse para animais 

aquáticos, com a possibilidade de as partículas em suspensão estarem 

associadas ao aumento da biodisponibilidade de outros contaminantes (metais 

pesados, hidrocarbonetos e organoclorados) na coluna d’água. Registra-se que a 

caracterização do sedimento apontou a presença de apenas um elemento, o 

Arsênio, acima do limiar nível 1 estabelecido pela Resolução Conama nº. 

344/2004, além de alguns pontos de coleta apresentarem valores de Carbono 

Orgânico Total acima do valor de alerta. 

 

Alterações na qualidade das águas oceânicas causadas pelo descarte de material 

dragado são amplamente descritas na literatura. Contudo, a magnitude e 

relevância dessas alterações podem variar significativamente dependendo de 

inúmeros fatores: qualidade e quantidade do material dragado, equipamentos 

utilizados na atividade e as características da hidrodinâmica da área receptora 

(ABAURRE et al., 2007). O EIA considerou apenas a dragagem de material com 

vistas a aterro hidráulico. No caso da necessidade de destinação de material 

(sedimento) para bota fora será necessário um licenciamento ambiental 

específico. Isso posto, deverá ser elaborado um plano de dragagem estabelecido 

pelo órgão ambiental. Este plano tratará, entre outros temas, da descrição 

detalhada do processo de dragagem; do diagnóstico ambiental da área a ser 

dragada (aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos), bem como da área de 

descarte (bota fora); da análise dos impactos, medias e programas ambientais. 
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Os impactos causados pela ressuspensão do sedimento são geralmente 

localizados e de curta duração, relacionados diretamente ao tamanho do grão do 

material ressuspendido (HURME & PULLEN, 1988). As partículas em suspensão 

reduzem a qualidade do alimento disponível aos filtradores e afetam a taxa 

metabólica de filtração e respiração dos organismos aquáticos. Em relação à 

comunidade planctônica, esta pode ser diretamente afetada pela introdução no 

sistema de contaminantes (p.ex. matéria orgânica e compostos reduzidos), os 

quais alteram negativamente a qualidade da água, provocando depleção nos 

níveis de oxigênio e diminuição da transparência, além dos riscos toxicológicos de 

alguns dos compostos que potencialmente podem estar sendo biodisponibilizados 

(MESSIEH et al., 1991).  

 

Dependendo da concentração do material em suspensão, pode ocorrer a morte 

de algumas espécies de peixes pela obliteração das brânquias (NEWCOMBE & 

MACDONALD, 1991). Mas, também pode ser de intensidade fraca, localizada e 

temporária, tal como observado em amplo levantamento mundial sobre impacto 

de dragagem em áreas costeiras BOLAM & REES (2003), os quais evidenciaram 

que em ambientes naturalmente variáveis (e.g. estuários) ou de grande energia, 

são observadas rápidas recuperações variando de meses a um ano. Já os 

maiores períodos de recuperação foram observados em ambientes de baixa 

energia e composto por sedimentos finos. Rápidos períodos de recuperação 

tendem a minimizar os efeitos deletérios da dragagem e é reportado em vários 

estudos (BEMVENUTI et al., 2005).  

 

Embora ocorra o aumento da concentração de material em suspensão na região 

da dragagem e descarte (impacto negativo e direto), a magnitude deste impacto 

dado às condições naturais de turbidez da água, deverá ser pequena, não sendo 

esperados impactos sobre as comunidades pelágicas (ictiofauna, quelônios e 

cetáceos, etc.), pelo fato de o impacto provocado pela ressuspensão de 

sedimentos ser bastante localizado.  

 

Em relação à ictiofauna, deve-se considerar que ainda é reduzido o volume de 

informações publicadas acerca dos efeitos espaciais e temporais de atividades de 

dragagem e deposição de material dragado. Estudos sobre impactos causados 
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por tais atividades, mas com foco na fauna bentônica, são mais numerosos. No 

entanto, por incluírem organismos predados por peixes, as alterações do bentos 

(descritas com pormenores mais adiante deste documento no Impacto e 

Interferência da Comunidade Bentônica) acabam de forma indireta afetando o 

comportamento da ictiofauna e por consequente os organismos em posição de 

superioridade na cadeia alimentar, tendo potencial de afetar os predadores de 

peixe, incluindo aí a atividade pesqueira.  

 

As citadas interferências sobre a ictiofauna (aumento da turbidez durante a 

dragagem e redução da disponibilidade de alimento – bentos), somada aos 

ruídos, vibrações e luminosidades a serem geradas pela movimentação de 

embarcações tanto na fase de implantação (dragas, barcos de apoio e outros 

equipamentos) tem potencial de perturbar a ictiofauna gerando deslocamentos 

desse grupo para regiões com características similares às originais. Esse 

comportamento, além de resultar na alteração da composição local (PÉREZ-

RUZAFA et al., 2006), também influencia nas abundâncias de captura, 

frequentemente sendo observadas através da diminuição da riqueza e 

diversidade. Por tais características, o deslocamento desses organismos também 

é considerado como um efeito negativo e direto sobre as áreas para onde eles 

se direcionam. 

 

No que diz respeito à movimentação de embarcações, além dos aspectos 

relativos a ruídos e vibrações deve-se comentar que aumento do tráfego de 

embarcações na região, sobretudo, durante a fase operacional, quando centenas 

de embarcações irão utilizar a área anualmente, existe a possibilidade de 

ocorrerem colisões com tartarugas marinhas e cetáceos, o que pode ser mitigado 

com o controle na velocidade de navegação e orientação às tripulações para 

evitar acidentes. Em relação à ictiofauna, devido à natureza transeunte desses 

organismos, alguns pesquisadores tem assumido que os peixes simplesmente 

deixam a área em função do barulho e vibração dos equipamentos (HACKNEY et. 

al., 1996), sendo muito baixo o risco de colisão. 
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Considerando o discutido anteriormente, classificou-se a interferência na 

comunidade pelágica, pelas obras civis marítimas, como um impacto direto, de 

pequena magnitude, temporário, de duração imediata, reversível, de escala 

local, e caráter real. 

 

Para a operação da base - cais, esta interferência é classificada como um impacto 

direto, de pequena magnitude, permanente, de duração imediata, reversível, 

de caráter potencial e escala estratégica, pois poderá ter reflexos em 

comportamentos e distribuição de espécies que utilizam a região, mas têm uma 

área de vida mais ampla que a influenciada pelo empreendimento. 

 

Para as atividades de dragagem, considerando o discutido, o impacto foi 

classificado como direto, de pequena magnitude, temporário, de duração 

imediata, reversível, de escala local e caráter potencial.  

 

 

3.2.3.1 Medidas mitigadoras preventivas e de controle 

 

Embora se considere o risco de abalroamento de embarcações com mamíferos 

aquáticos e quelônios marinhos como de baixa probabilidade, recomenda-se 

como medida preventiva: 

 

 A elaboração e execução de um programa de educação ambiental com os 

trabalhadores, de modo a conscientizá-los sobre a necessidade de 

conservação da biota aquática e preservação do meio marinho, 

especialmente ao que se refere ao risco de atropelamento da fauna de 

quelônios e cetáceos.  

 

Dentre as premissas do programa, este deve ser adotado tanto na fase de 

implantação como de operação, possui caráter preventivo, destina-se à proteção 

de mamíferos aquáticos e quelônios marinhos, é de longo prazo, devendo ser 

executado a partir do início das obras marítimas.  
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A exequibilidade do programa é alta, visto que os recursos necessários se 

resumem ao contingente humano, sendo uma prática recorrente em programas 

ambientais. Ressalta-se a importância da mobilização da força de trabalho por 

parte do empreendedor para sucesso do programa. 

 

 Programa de Monitoramento da Dragagem, o qual deverá contemplar tanto 

o acompanhamento na área de dragagem, quanto no descarte pelo aterro 

hidráulico, com observadores de bordo e monitoramento amostral no 

descarte.  

a. Premissas do Programa: 

i. Fase de Implantação e operação (para o caso de dragagem 

de manutenção); 

ii. Caráter Preventivo; 

iii. Fator Ambiental; 

iv. Curto prazo; 

v. De responsabilidade do empreendedor; 

 

A exequibilidade do programa é alta, visto que o programa de monitoramento da 

dragagem é parte relevante no acompanhamento das atividades do 

empreendimento, visando prevenir e monitorar a ocorrência de impactos sobre a 

fauna nectônica nerítica e pelágica. 

 

 Quanto aos ruídos e vibrações, a operação portuária deverá ser realizada 

com medidas cautelares em relação à geração de ruídos e vibrações dos 

motores das embarcações. Deve-se procurar utilizar equipamentos com 

capacidade de emissão reduzida de decibéis, além de realizar frequentes 

manutenções nos equipamentos. 

 

Estas medidas tem caráter preventivo e devem ser adotadas tanto na instalação 

do empreendimento como operação da base – cais. São de responsabilidade do 

empreendedor, quando decidir sobre a aquisição de equipamentos e máquinas, 

bem como no controle de manutenções previstas. 
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 Para as obras civis marítimas e dragagem, sugere-se a adoção de 

procedimento de “soft start”, ou seja, começar as atividades com níveis de 

ruídos mais reduzidos, permitindo que a fauna, em particular, os cetáceos 

e quelônios, abandonem as áreas temporariamente, para evitar o risco de 

lesões graves. Constitui-se como uma alteração comportamental dos 

operadores, sem reflexo no custo da operação dos equipamentos. 

 

Como medida de controle, dados os impactos decorrentes das ações do 

empreendimento: 

 

 Elaboração e execução do Programa de Monitoramento Marinho, o qual 

deverá contemplar espécimes que sirvam de bioindicadores da qualidade 

ambiental, bem como espécies de maior relevância comercial. 

 

A exequibilidade do programa é alta, visto que o programa de monitoramento 

marinho é parte imprescindível no acompanhamento das atividades do 

empreendimento, diante da premissa que não se pode gerenciar um ambiente 

que não se conhece. Este programa deverá ser conduzido pelo empreendedor, 

sendo fiscalizado pelo órgão ambiental. 
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3.2.4 Interferência na comunidade bentônica 

 

 

 

 

A interferência na comunidade bentônica ocorre em ambas as fases do 

empreendimento, durante as etapas de obras civis marítimas, dragagem e 

operação da base – cais, devido à movimentação de embarcações, criação de 

substratos artificiais, alterações na qualidade da água, ressuspensão de 

sedimento e soterramento. 

 

Na construção do aterro hidráulico, enrocamento e quebra-mar do terminal 

portuário, os impactos diretos mais evidentes são a morte de organismos 

bentônicos (de substratos consolidados e inconsolidados) marinhos devido ao 
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soterramento e ferimentos causados a esses organismos pelo lançamento de 

pedras e colocação de estacas. 

 

Especificamente para a fauna bentônica praial e de costão rochoso, a 

implantação do terminal implicará na alteração da estrutura destas comunidades, 

uma vez que as obras físicas ocorrerão também na faixa de praia e substratos 

consolidados presentes na AID. O ato mecânico da remoção da areia implica na 

retirada dos indivíduos presentes nos sedimentos, ou soterramento de áreas de 

substrato consolidado, de forma a ocasionar a morte ou, no mínimo, o estresse de 

uma manipulação que poderá desencadear consequências similares. O impacto 

anteriormente previsto relativo a implantação dos quebra-mares que implicaria 

num “sombreamento” da área a oeste dos mesmos, com alterações no campo de 

ondas e no campo de correntes, com alteração na hidrodinâmica local, com 

redução na circulação e possíveis efeitos sobre a disponibilidade de larvas de 

organismos para assentamento no substrato consolidado da ilha Pitinga, e na 

disponibilidade de alimento para os organismos que ocupam os costões da 

mesma, será substancialmente reduzido com o novo layout, devido a substituição 

dos mesmos por um de dimensões menores. Essas atividades representam um 

impacto local, negativo, direto e imediato na comunidade bentônica levando a 

morte ou o soterramento de indivíduos distribuídos no local da remobilização dos 

sedimentos e podendo comprometer a qualidade do habitat em áreas adjacentes 

a base offshore. A perda e alteração de habitats para as comunidades bentônicas 

levam a uma avaliação de alta magnitude deste impacto, em escala local. As 

atividades de construção civil ocuparão a referida área, de modo que este impacto 

é permanente e irreversível. 

 

Os zoobentos dependem do substrato para alimentação, crescimento e/ou 

reprodução, sendo que poucos indivíduos têm a capacidade de locomoção, sendo 

assim, esses organismos são considerados “chave” no estudo da avaliação dos 

impactos causados pela atividade de dragagem e descarte de sedimentos. Neste 

tipo de atividade, a tendência é ocorrer a morte das formas de vida bentônicas 

fixas e sésseis, como moluscos, equinodermas e poliquetas, enquanto que as 

espécies vágeis, tais como os peixes e crustáceos, tendem a ser menos afetadas, 

pois são capazes de se deslocar e evitar condições adversas.  
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A distribuição da fauna bentônica depende de diferentes fatores, incluindo energia 

do ambiente, morfologia do fundo e, principalmente, textura dos sedimentos. No 

caso deste empreendimento, a dragagem e o descarte de material para aterro 

hidráulico podem promover alterações nas características sedimentares de fundo, 

com possibilidade de impactos sobre as comunidades bentônicas marinhas, as 

quais, tal como anteriormente mencionado, dependem do substrato de fundo para 

o desenvolvimento de seu ciclo de vida. 

 

Ademais, esse tipo de atividade pode causar efeitos diretos sobre essa 

comunidade através da remoção e soterramento da fauna séssil, resultando 

frequentemente na perda completa de organismos (SKILLETER et al., 2006). Vale 

lembrar que esses efeitos também podem ser estendidos para a comunidade 

vegetal, considerada um fator estruturador de comunidades bentônicas (PÉREZ-

RUZAFA et al., 2006). 

 

Na área de dragagem, um dos impactos diretos mais evidentes é a morte de 

organismos bentônicos em decorrência da retirada do meio e ferimentos 

causados a esses organismos pelas dragas. Aqueles organismos bentônicos que 

habitam o local de descarte do material dragado serão também afetados, isto 

porque o bentos possui uma baixa capacidade de deslocamento, estando sujeito 

à morte por soterramento e também pelo aumento da turbidez da água durante os 

descartes, o que reduz a qualidade do alimento disponível aos filtradores, 

afetando a taxa metabólica de filtração e respiração dos organismos marinhos 

(MESSIEH et al., 1991). Dependendo da concentração do material em suspensão 

gerado pelo descarte, pode ocorrer a morte de organismos pela obliteração das 

brânquias (NEWCOMBRE; MACDONALD, 1991), entretanto, as alterações de 

qualidade da água tendem a ser rapidamente recompostas, uma vez cessadas as 

operações. 

 

Quanto à presença de contaminantes no material a ser dragado/descartado, 

considera-se que os danos sobre a biota bentônica serão de baixa importância, 

pois a caracterização realizada no material, de acordo com a Resolução Conama 
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nº. 344/2004, mostrou que os sedimentos apresentam baixo grau de 

contaminação.   

 

A caracterização da fauna bentônica na área sugerida para o empreendimento foi 

avaliada por meio de informações geradas a partir da coleta realizada, sem ter 

sido avaliado a questão da variabilidade temporal característica de ambientes 

marinhos costeiros. A inexistência de dados concretos históricos para o local 

torna difícil prever qual será a real magnitude dos impactos sobre os organismos 

bentônicos, portanto, de maneira cautelosa considerou-se este impacto como de 

média magnitude.  

 

Apesar da posição cautelosa aqui assumida quanto à magnitude do impacto, 

comenta-se que diferentes monitoramentos ambientais evidenciaram uma abrupta 

redução das espécies e densidade do bentos em locais sujeitos a constantes 

dragagens (CEPEMAR, 1994), existem, por outro lado, estudos desenvolvidos por 

EQUILIBRIUM, (2002); CEPEMAR (2004a, 2005a, 2006e e 2006g) que 

identificaram o restabelecimento das condições ambientais logo após a 

interrupção das atividades de dragagem e descarte. GRENNE (2002), através da 

compilação de diferentes estudos, conclui que áreas dragadas são rapidamente 

regeneradas, em média, após um ano do fim das dragagens. Fenômeno similar é 

identificado nas áreas de disposição, após o término das atividades, onde os 

organismos tendem a repovoar o novo ambiente paulatinamente através de uma 

sucessão ecológica que se processará nas comunidades, em busca de alcançar 

novamente o seu clímax, fato este respaldado por exemplos encontrados na 

literatura internacional (LEWIS et al., 2001, SÁNCHEZ-MOYANO et al., 2004).  

 

A recuperação da perturbação tem sido mostrada com sendo dependente, em 

grande parte da capacidade do ambiente no entorno, em relação à comunidade 

não sujeita ao distúrbio, em suprir a migração de adultos e/ou recrutamento larval 

(HIRSCH et al., 1978; ZAJAC & WHITLATCH, 1982; DIAZ, 1994; LU & WU, 2000; 

BOLAM & FERNANDES, 2002). Isto é particularmente importante nos casos em 

que a perturbação destrói a comunidade original e a recuperação começa a partir 

de sedimentos totalmente defaunado. 
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Esse aspecto é importante, pois na área de implantação do empreendimento, 

considerando as condições de seu entorno e a escala local do impacto espera-se 

uma recuperação da comunidade do ambiente, portanto um estado reversível, 

cuja alteração significativa dependerá da realização de novas dragagens, não 

previstas pelo empreendedor. Por precaução, levando em conta a importância do 

substrato para as comunidades bentônicas, considerou-se este impacto de 

temporário e caráter real. 

 

De modo geral, a navegação conta com alguns desafios ambientais: efeitos sobre 

a vida marinha nas operações portuárias, geração de resíduos, poluição do ar, 

transporte de organismos na água de lastro e transporte de óleo em áreas 

sensíveis (ARAÚJO, 2002). 

 

Quanto à movimentação das embarcações o principal impacto sobre as 

comunidades bentônicas se dará em função da ressuspensão do sedimento de 

fundo durante as manobras da draga e das embarcações de apoio. Na fase 

operacional, durante as manobras de amarração e fundeio das embarcações, a 

turbulência das manobras provocará ressuspensão do sedimento. Cessado o 

distúrbio, a nuvem de sedimento suspensa na água começa a decantar e recobre 

os organismos bentônicos do entorno, podendo causar a morte destes.  

 

A ressuspensão do sedimento significa que o ambiente estará em constante 

alteração, gerando um estresse no ambiente de fundo, uma vez que a 

comunidade estará em constante alteração em resposta a atividade de 

movimentação das embarcações. Desta forma, a comunidade estará em 

constante processo de renovação, uma vez que o ambiente não estará estável, 

ou poderá apresentar a substituição das espécies da comunidade inicial por 

espécies oportunistas que apresentarão elevada abundância no ambiente. 

 

Ainda decorrente da ressuspensão de sedimentos em virtude de operações 

portuárias dos navios, tem-se a redução do teor de oxigênio dissolvido no 

ambiente, podendo-se chegar a níveis baixos que causem estresse à local, 

principalmente em se tratando de sedimentos com altos teores de matéria 
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orgânica, causando o efeito conhecido como “defaunação”. Esta condição de 

sedimento não é observada atualmente na área de instalação do 

empreendimento. 

 

O impacto foi classificado como direto, negativo, de temporalidade 

permanente, de duração imediata, irreversível e de alta magnitude, 

considerando a supressão do habitat proporcionado pelas obras civis na área 

marítima, e de média magnitude, quanto a constante perturbação proporcionada 

pelas atividades náuticas e descartes rotineiros ou acidentais de efluentes e 

contaminantes na fase de operação, de escala local e caráter real. Quanto às 

atividades de dragagem o impacto foi classificado como direto, negativo, de 

temporalidade cíclica, de duração imediata, reversível e de alta magnitude. 

Para o caso de contaminação da água e do sedimento por vazamentos acidentais 

ou descartes crônicos de combustíveis e lubrificantes este impacto é potencial. 

 

 

3.2.4.1 Medidas Preventivas e de Controle 

 

A medida preventiva e de controle proposta seria a execução de um Programa de 

Monitoramento Marinho, contemplando as comunidades bentônicas - marinha e 

de praia para o acompanhamento espaço-temporal dos impactos decorrentes do 

empreendimento em curto, médio e longo prazo. Destaca-se a importância de que 

os levantamentos contemplem a caracterização da área de dragagem, da ilhota 

Pitinga, da Ilha dos Franceses, além das áreas utilizadas para coleta de mariscos, 

visando o acompanhamento do impacto previsto também no meio 

socioeconômico. Como ambiente equivalente e com maior potencial de impacto, a 

ilhota Pitinga, poderá servir de ponto de monitoramento para evolução da 

comunidade bentônica, assentamento de fauna invasora, e alterações na 

comunidade de mexilhões. 

 

A exequibilidade do programa é alta, visto que o programa de monitoramento 

marinho é parte imprescindível no acompanhamento das atividades do 

empreendimento, diante da premissa que não se pode gerenciar um ambiente 

que não se conhece. 
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Adicionalmente, recomenda-se que a operação de dragagem e demais obras de 

implantação se realizem no espaço de tempo mais curto possível, sujeitando a 

biota a uma frequência/magnitude menor dos impactos e permitindo assim o 

restabelecimento e recolonização de áreas adjacentes o mais rápido das 

condições naturais do ambiente. 
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3.2.5 Interferência na biota marinha (plâncton) 

 

 

 

 

A interferência na biota marinha (plâncton) poderá ocorrer durante a fase de 

instalação do empreendimento (obras civis terrestre e marítimas) com o 

lançamento do efluente tratado no mar, bem como na operação da base – 

retroárea e operação da base – cais. Relaciona-se com os aspectos ambientais 

lançamento do efluente das embarcações no mar e lançamento dos efluentes 

domésticos previamente tratados vindos da ETE da base - retroárea. 

 

Meio: Biótico
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Tanto para a fase de instalação como para a fase de operação, está planejado o 

lançamento do efluente doméstico tratado no mar, além do efluente de drenagem 

pluvial. Além destas, as atividades de rotina das embarcações descartam água 

utilizada para a refrigeração de motores e geradores e lavagem do convés. Esta 

situação tende ocorrer com maior intensidade na operação do empreendimento. 

 

Os quatro fatores citados anteriormente devem ser considerados como 

potencialmente capazes de interferir na qualidade da água, como por exemplo; a 

possibilidade de introdução de matéria orgânica e de organismos patógenos 

através do lançamento de esgotos sanitários (de embarcações e do próprio 

sistema de tratamento do terminal); e o carreamento de óleo quando do 

lançamento de água oriunda do sistema de tratamento de oficinas (SAO), da 

drenagem de pátios (retroárea e cais) e das embarcações. 

 

A poluição por esgoto sanitário é regulada internacionalmente pelo Anexo IV da 

Convenção MARPOL 73/78 que requer que os navios contemplem um sistema de 

esgoto eficiente. Os restos de alimentos, tratando-se de matéria orgânica, serão 

triturados em partes menores de 25 mm e lançados no mar, conforme os 

princípios estabelecidos nas atuais NORMANs, que substituíram a Portaria 

Portomarinst 32-02, especificamente a NORMAN 07, Capítulo 2, Seção III, que 

trata da poluição no mar. Esse tratamento facilita a absorção desta matéria 

orgânica putrefaciente, uma vez que libera para o ambiente um material com 

menores dimensões e por isso mais facilmente degradável pelos organismos 

aquáticos. 

 

No ambiente marinho a introdução de matéria orgânica pelo lançamento de 

efluentes líquidos favorecerá o desenvolvimento local de bactérias e fitoplâncton 

autotrófico e, consequentemente, os primeiros níveis da cadeia trófica pelágica 

(BONECKER et al., 2002). Na verdade, o aumento da concentração de nutrientes 

na coluna d’água promove uma maior produtividade primária, o que, por sua vez, 

tem efeito em toda a cadeia pelágica (NIBAKKEN, 1993; PATIN, 1999).  

A densidade e composição de organismos planctônicos se alteram rapidamente 

em resposta a alterações ambientais (MARGALEF, 1978). Da mesma forma, a 
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comunidade planctônica tende a restaurar rapidamente as condições originais à 

medida que a água restabelece as condições naturais em função da circulação 

local. 

 

Deve ser dada importância à qualidade da água salina, que estará exposta ao 

lançamento de efluente durante a fase de instalação (ETE com vazão efluente de 

105m3/dia) e operação (ETE com vazão efluente de 35 m3/dia). Embora esteja 

previsto o tratamento dos efluentes domésticos de acordo com a Resolução 

Conama nº. 357/2005 e nº. 430/2011, deve ser sinalizado que não foi realizada a 

modelagem de dispersão da pluma destes efluentes. Parâmetros como 

Coliformes Termotolerantes, pH, OD, Nitrogênio Orgânico Total, Óleos e Graxas, 

dentre outros, devem ser considerados como potencialmente capazes de interferir 

na qualidade da água, provocando impactos sobre a biota marinha, como 

exemplo o aumento da produção primária local.  

 

Os estudos de modelagem hidrodinâmica realizados para a alternativa 2 de layout 

demostrava uma reduzida taxa de renovação da água nesta área, haja vista o 

abrigo formado pelos quebra-mares. Tal situação que poderia favorecer o 

comprometimento das condições ambientais locais será consideravelmente 

reduzida com a implantação da alternativa 1. Com a substituição do quebra-mar 

por um de dimensões menores, prevê-se uma maior taxa de renovação da água 

na área interna da base. 

 

Há que se destacar ainda a presença de bancos de mexilhões em áreas próximas 

ao local de intervenção do terminal portuário que são utilizados para consumo 

humano e que servem de fonte de renda para diversas marisqueiras. 

 

O lançamento residual de águas oleosas decorrentes de descargas de 

embarcações e águas de drenagem com sólidos em suspensão, somada á 

introdução de matéria orgânica no ambiente, que pode favorecer o 

desenvolvimento local de bactérias e fitoplâncton autotrófico e, 

consequentemente, os primeiros níveis da cadeia trófica pelágica, torna este 

impacto real e negativo sob o ponto de vista ecológico, pois se refere à alteração 
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das condições naturais devido à intervenção antrópica, porém em pequena 

escala, considerando a capacidade de diluição e dispersão do meio marinho.  

 

O impacto foi classificado como direto e indireto, de temporalidade permanente 

no caso das atividades de operação da base - retroárea e cais, de duração 

imediata, podendo ser reversível, de escala local e caráter real.  

 

 

3.2.5.1 Medidas preventivas e de controle 

 

A manutenção adequada dos sistemas de tratamento de efluentes a serem 

instalados no empreendimento é fundamental para garantir que eles sejam 

lançados ao mar nas condições adequadas e dentro dos critérios legais 

(Resolução Conama nº. 357/05 e nº. 430/11). O sistema de drenagem de águas 

pluviais deverá também ser objeto de verificações e manutenções periódicas, de 

forma a evitar o lançamento de resíduos no mar. Para tanto, o Programa de 

Monitoramento Marinho deverá considerar estações amostrais próximas aos 

pontos de descarte do efluente.  

 

Recomenda-se ainda que seja procedida modelagem numérica da pluma de 

dispersão do efluente tanto para a instalação como para a operação do 

empreendimento, de forma a determinar sua amplitude. Os resultados da 

modelagem, aliados aos resultados do monitoramento marinho deverão nortear a 

definição do (s) melhor (es) ponto (s) de lançamento do efluente, ou mesmo 

ajustes/melhorias no sistema de tratamento de efluentes.  

 

Deverão ser considerados, não apenas os aspectos físico-químicos e biológicos, 

mas também as questões socioeconômicas, visto que nas adjacências da área de 

intervenção há pontos importantes de coleta de mexilhão por marisqueiras locais. 

Esta última situação também é discutida no impacto das atividades pesqueiras. 

 

Em relação às embarcações, deve-se recomendar que não sejam lançados 

rejeitos de alimentos dentro da área do terminal, devendo ser estes recolhidos e 
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destinados, conforme as diretrizes a serem estabelecidas pelo Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS. Também se deve prever a 

orientação rotineira para que as embarcações realizem manutenções preventivas, 

visando evitar ocorrências de vazamentos residuais pelos sistemas de 

refrigeração de motores e geradores e esgotamento do convés. 

 

Inspeções nas embarcações são recomendadas com o intuito de garantir que 

possíveis problemas de limpeza e manutenção venham a repercutir em 

lançamentos indevidos dentro da área do empreendimento. Diante do exposto, 

recomenda-se que seja executado um programa de monitoramento marinho, 

contemplando as comunidades planctônicas marinhas para o acompanhamento 

espaço-temporal dos impactos decorrentes do empreendimento em curto, médio 

e longo prazo. 

 

Conforme dito anteriormente, este Programa de Monitoramento Marinho é de 

responsabilidade do empreendedor, sendo fiscalizado pelo órgão ambiental, 

apresenta alta exequibilidade, visto que é parte imprescindível no 

acompanhamento das atividades do empreendimento, diante da premissa que 

não se pode gerenciar um ambiente que não se conhece. 
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3.3 MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

 

3.3.1 Interferência na Atividade Pesqueira 

 

 

 

 

As principais interferências do empreendimento na atividade pesqueira são: 

estabelecimento de área de exclusão para a pesca, perda parcial de 

pesqueiro, potencial aumento de esforço de pesca e conflito sobre rotas de 

embarcações. A nova configuração dos quebra-mares implica na reavaliação da 

interferência sobre as atividades pesqueira nas fases de construção e de 

operação, principalmente no tocante à área de exclusão para a pesca, perda 

parcial de pesqueiro e conflito sobre rotas de embarcação. 

Meio: SOCIOECONÔMICO
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A Área de Influência para a Pesca, descrita no Volume II, item 4.3.7, é explorada 

por uma frota artesanal permanente, que utiliza a região com uma frequência 

diária ou semanal. Dessa forma, observou-se que os principais afetados na fase 

de implantação do empreendimento serão os pescadores das comunidades de 

Itapemirim e Piúma que realizam a atividade no local da instalação do 

empreendimento para o arrasto de camarão e rede de espera, além do mergulho 

para captura de polvo e lagosta. Na fase de construção, a zona de exclusão se 

dará pela dragagem e pelas obras marítimas e terá início em curto prazo, sendo 

considerado um impacto de média intensidade e irreversível. Para a fase de 

operação, a área de exclusão para a pesca é irreversível e de longo prazo e 

será definida pela Capitânia dos Portos do Espírito Santo, conforme determina a 

NORMAM 26. 

 

O conflito sobre rotas de embarcações pode ocorrer principalmente com os 

pescadores das comunidades de Piúma e Itapemirim que são os principais 

usuários da área marinha. O local onde se pretende instalar a Base de Apoio 

Logístico Offshore está inserido em um pesqueiro intensamente utilizado pelos 

pescadores locais. As embarcações utilizadas pelos pescadores de Itapemirim 

saem do terminal pesqueiro de Itaipava e seguem em direção aos pesqueiros, 

passando sobre o local previsto para implantação do empreendimento. As 

embarcações de Piúma seguem rumo aos pesqueiros do sul do Estado cruzando 

as rotas das embarcações que utilizarão a Base de Apoio Logístico Offshore. 

Demais embarcações oriundas de outras comunidades também utilizam a área 

para deslocamento para pesqueiros do sul. Ambas as fases são importantes para 

a caracterização deste impacto. No entanto, na fase de construção existem dois 

momentos potenciais para o surgimento de conflitos com embarcações, a 

dragagem e as obras marítimas. Já na fase de operação a interferência com 

embarcações concentra-se na área de fundeio das embarcações supply. No canal 

de acesso para entrada e saída das embarcações em operação, podem ocorrer 

eventuais interações com embarcações pesqueiras e/ou artes de pesca ao longo 

das rotas de navegação das embarcações que partem rumo às unidades 

petrolíferas, em especial na plataforma interna, até cerca de 20 km da costa, faixa 

onde se concentram as atividades pesqueiras de pequena escala. Apesar de a 

alteração do layout ter contribuído para a redução deste conflito, considera-se que 
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este é um impacto direto, permanente, real, de pequena intensidade, se 

manifesta de imediato, de escala regional e potencial. 

 

O aumento do esforço de pesca não sofrerá alterações com a modificação do 

layout e pode ser caracterizado como o deslocamento das embarcações que 

atuavam nos pesqueiros da zona de exclusão de pesca para os pesqueiros 

adjacentes. Ou seja, o esforço de pesca será concentrado em áreas menores, 

que poderão sofrer com a sobrepesca. Essa situação poderá ocorrer desde a 

fase de implantação, na época das obras marítimas, impacto direto, de grande 

escala e permanente, mas poderá ser reversível para a sobrepesca, 

dependendo de eventuais alterações na dinâmica da pesca local, com migração 

para outros pesqueiros e pescarias. Porém, o deslocamento de embarcações 

para pesqueiros mais distantes, aumentando a abrangência do impacto, torna-o 

regional, assim como um aumento do custo da atividade, pois demandará o 

maior deslocamento das embarcações e consequente consumo de insumos. 

 

A implantação do empreendimento poderá incentivar a migração de pescadores 

para as atividades na Base de Apoio Logístico Offshore, já que há manifestações 

de interesses dos mesmos em participar de cursos de qualificação profissional, 

sendo essa interferência considerada positiva de pequena magnitude e 

potencial. No entanto, a situação inversa também é esperada, pois com a 

desmobilização de mão de obra poderá ocorrer, em pequena escala, o aumento 

do contingente de pescadores com o ingresso dos trabalhadores desmobilizados 

na pesca, já que a região possui fama nacional na atividade. 

 

Dessa forma, a Interferência na Atividade Pesqueira na fase de instalação, nas 

ações de dragagem e de obras marítimas mantém-se como impacto negativo, de 

grande magnitude, direto, temporário para a dragagem e permanente para as 

obras civis, imediato, real, local para as dragagens e regional para as obras 

marítimas. Para a fase de operação será permanente, negativo, de grande 

magnitude, imediato, real e potencial (para o aumento do esforço de pesca na 

desmobilização de mão de obra), local e regional (para o aumento de esforço de 

pesca), e pequeno impacto negativo, local, regional, direto, permanente, real 
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e na desmobilização da mão de obra, pequeno impacto positivo para a 

qualificação de mão de obra e oportunidade de contratação de pescadores no 

Base de Apoio Logístico Offshore.  

 

 

3.3.1.1 Medidas mitigadoras preventivas e de controle 

 

A principal medida mitigadora sugerida para o conflito com embarcações diz 

respeito ao Projeto de Comunicação Social específico para a comunidade de 

pescadores, tanto artesanais quanto industriais/empresarial. Indica-se o 

estabelecimento de um canal de comunicação permanente com as colônias e as 

associações de pescadores identificadas no diagnóstico ambiental do presente 

estudo. 

 

Deverá ser implementado um Programa de Orientação aos Tripulantes das 

Embarcações, para que conheçam as características das comunidades 

pesqueiras locais, compreendam a dinâmica de suas atividades pesqueiras, 

podendo assim adotar uma postura de cautela e prevenção a eventuais acidentes 

com embarcações e artes de pesca, na condução das embarcações da Base de 

Apoio Logístico Offshore. 

 

Responsável: Base de Apoio Logístico Offshore 

Fase do empreendimento: implantação e operação 

Caráter: compensatório 

Público alvo (fator): comunidade pesqueira local 

Prazo de permanência: médio prazo 

Exequibilidade: o diálogo deverá ser estabelecido por profissional de 

relacionamento com comunidades da própria empresa, que deverá 

responsabilizar-se pelo conteúdo do diálogo, forma de abordagem e articulação 

com o poder público local.  

 

Visando compreender a dinâmica da atividade pesqueira das comunidades 

litorâneas da área de influência direta do empreendimento e identificar as 
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possíveis alterações na produtividade da região estudada, será contemplado 

como medida o Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro. 

 

O Programa de Monitoramento Marinho (Comunidades Biológicas Marinha) 

fará o acompanhamento, em curto, médio e longo prazo, da ocorrência de 

espécies exóticas provenientes das embarcações que utilizarão a estrutura do 

empreendimento e a análise química das espécies coletadas para consumo 

humano. 

O Programa da Qualificação de Mão de Obra Local oferecerá cursos 

relacionados às atividades embarcadas que podem interessar aos pescadores, de 

modo a absorvê-los como mão de obra no empreendimento, assim como 

qualificar a navegação para a pesca a fim de minimizar conflitos com 

embarcações. Além disso, o Programa de Priorização da Mão de Obra Local 

poderá identificar pescadores habilitados para prestar serviços ao 

empreendimento. Cabe ressaltar que os dois programas citados, estão 

contemplados no Plano de Gestão de Mão de Obra e Fornecedores.   

 

 

3.3.1.2 Medida Compensatória 

 

Implementar o Projeto de Compensação da Atividade Pesqueira – PCAP a ser 

desenvolvido junto às comunidades diretamente afetadas, especialmente os 

pescadores que utilizam a área de intervenção prevista para instalação do 

empreendimento. O PCAP deverá identificar as principais potencialidades e 

problemas de cada comunidade por meio de processos participativos e 

estabelecer os projetos prioritários a serem executados pelo empreendimento 

com medida compensatória. 

 

Responsável: Base de Apoio Logístico Offshore 

Fase do empreendimento: implantação e operação 

Caráter: compensatório 

Público alvo (fator): comunidade pesqueira local 

Prazo de permanência: médio prazo 
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Exequibilidade: o plano deverá ser efetuado por profissionais qualificados, para 

a elaboração projetos que atendam os anseios da comunidade pesqueira.  
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3.3.2 Interferência na atividade de Mariscagem  

 

 

 

 

A reconfiguração dos quebra-mares interfere apenas na redução do percurso de 

acesso à ilha da Pitinga. Porém, com a implantação do empreendimento haverá a 

necessidade modificação de rota das embarcações que levam as marisqueiras. 

Os demais impactos mantém-se inalterados.  

 

A Área de Influência para atividade de Mariscagem é a mesma estabelecida para 

a Pesca, conforme descrito no diagnóstico. A área prevista para instalação do 

empreendimento é explorada por atividade extrativa de marisco, de forma 

permanente, com frequência diária ou semanal. As principais interferências na 

Meio: SOCIOECONÔMICO
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Grande impacto negativo

Médio impacto negativo

Pequeno impacto negativo

Impacto: Interferência na Atividade da Mariscagem

Ações do empreendimento
FASE DE PLANEJAMENTO

Divulgação do empreendimento

FASE DE CONSTRUÇÃO

Construção das Obras Civis Terrestres

Construção das Obras Civis Marítimas

Instalação e operação dos canteiros de obras

Pequeno impacto positivo

Operação da base - offshore

Operação da base - retroárea

Grande impacto positivo e negativo

Médio impacto positivo e negativo

Pequeno impacto positivo e negativo

Médio impacto positivo

Temporalidade Duração Estado Escala Caráter

Grande impacto positivo

Ordem

Terraplenagem

Desmobilização da mão de obra

FASE DE OPERAÇÃO

Natureza e Significância do impacto

Contratação de mão de obra e serviços

Aquisição de insumos e transporte de pessoal e cargas

Dragagem

Contratação de mão de obra e serviços

Aquisição de materiais e equipamentos

Classificação do 
Impacto
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atividade da mariscagem são: perda de áreas de coleta de marisco e restrição 

de acesso às demais áreas, e risco de contaminação de mariscos. 

 

Os costões rochosos da Praia da Gamboa, onde se pretende instalar o 

empreendimento é uma área de coleta de mariscos utilizada tradicionalmente 

pelas marisqueiras de Itapemirim. Foram identificados três locais de coleta: recife, 

tapete e caroaba, que serão aterrados para a construção da base de apoio 

logístico offshore. Os pontos de extração de marisco que ficam ao norte do 

empreendimento terão o acesso restringido pela fase de instalação da base 

física do empreendimento, aumentando o trajeto das marisqueiras em cerca de 

2,5 quilômetros. Além disso, o acesso deverá ser feito pela rodovia ES 060, que 

não possui acostamento. Todo o material coletado é transportado em carriolas de 

tração humana o que aumenta o risco de acidentes. Este é um impacto sobre a 

produtividade e segurança da atividade de mariscagem. Esse impacto é de 

intensidade média, de caráter permanente à medida que se instala o 

empreendimento, de curto prazo, de escala local e caráter real, porém 

reversível, considerando eventuais ganhos de produtividade com incremento de 

meios e tecnologias para produção e transporte.  

 

A implantação de uma base de apoio logístico implica em riscos de acidentes, 

principalmente na fase de operação, que podem ocasionar vazamentos de 

contaminantes tóxicos para os mariscos utilizados na alimentação humana. 

Dependendo das dimensões do sinistro, pode alcançar escala regional. 

 

Outro impacto potencial é a emissão de efluente sanitário previamente tratado da 

ETE, com lançamento em mar. Embora esteja previsto o tratamento dos efluentes 

de água doce, de acordo com a CONAMA 357/2005, poderá haver o descarte 

para o mar de sólidos suspensos (resíduos orgânicos), cargas de DBO, 

nutrientes, coliforme, entre outros. Estes fatores devem ser considerados como 

potencialmente capaz de interferir na qualidade da água, provocando impactos 

sobre a biota marinha, além do potencial aumento da produção primária local. Há 

que se destacar a presença de bancos de mexilhões em áreas próximas ao local 

de intervenção do empreendimento que são utilizados para consumo humano e 

que servem de fonte de renda para diversas marisqueira.  
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A manutenção adequada dos sistemas de tratamento de efluentes a serem 

instalados no empreendimento é fundamental para garantir que eles sejam 

lançados ao mar nas condições adequadas e dentro dos critérios legais 

(Resolução CONAMA nº 357/05 e 430/11). O sistema de drenagem de águas 

pluviais deverá também ser objeto de verificações e manutenções periódicas, de 

forma a evitar o lançamento de efluentes desta natureza no mar.  

 

Como a atividade de mariscagem é fonte de renda de parcela da população 

residente na área de influência, esse risco deve ser analisado como impacto 

potencial, negativo, de grande intensidade. Durante a fase de implantação, a 

dragagem e as obras marítimas, o risco de dispersão de contaminantes 

concentra-se na ressuspensão de sedimentos que podem seguir com a maré até 

os costões rochosos, locais de fixação dos mariscos. Todavia, conforme já 

descrito anteriormente, a dragagem terá finalidade de uso para aterro hidráulico, 

sendo que o lançamento do material será contiguo ao ponto de dragagem e 

estará contido pelo quebra-mar atenuando sobremaneira a dispersão de 

sedimentos.  

 

 

3.3.2.1 Medidas mitigadoras preventivas e de controle 

 

O Programa da Qualificação de Mão de Obra Local oferecerá cursos 

relacionados às atividades da mariscagem ou através do fortalecimento de 

projetos que são desenvolvidos na região, a exemplo do Projeto Mulheres do Mar.  

 

Responsável: Base de Apoio Logístico Offshore 

Fase do empreendimento: implantação e operação 

Caráter: preventivo. 

Público alvo (fator): comunidade pesqueira local 

Prazo de permanência: médio prazo 

Exequibilidade: o apoio a projetos vinculados a mariscagem ocorrerá por meio 

de projetos de responsabilidade social da Base de Apoio Logístico Offshore.  
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O Programa de Monitoramento Marinho irá contemplar a avaliação do impacto 

do lançamento de efluentes e ressuspensão de sedimento decorrente das 

atividades de dragagem e operação portuária, considerando também o 

lançamento de efluentes tratados.  Por intermédio desse monitoramento, torna-se 

possível o conhecimento da estrutura e do funcionamento do ecossistema 

monitorado, permitindo assim identificar as possíveis interferências provocadas 

pelas atividades realizadas no empreendimento e subsidiar o comportamento das 

comunidades biológicas existentes nesses ecossistemas. 

 

 

3.3.2.2 Medida Compensatória 

 

Implementar o Projeto de Compensação da Atividade Pesqueira – PCAP a ser 

desenvolvido junto às comunidades diretamente afetadas, especialmente 

marisqueiras(os) que utilizam a área de intervenção empreendimento. O PCAP 

deverá identificar as principais potencialidades e problemas de cada comunidade 

por meio de processos participativos (DRP) e estabelecer os projetos prioritários a 

serem executados pelo empreendimento com medida compensatória. 

 

Responsável: Base de Apoio Logístico Offshore 

Fase do empreendimento: implantação e operação 

Caráter: compensatório 

Público alvo (fator): marisqueiras(os) locais 

Prazo de permanência: médio prazo 

Exequibilidade: o Plano deverá ser efetuado por profissionais qualificados, para 

a elaboração projetos que atendam os anseios da comunidade, considerando a 

participação efetiva do público alvo.  
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3.3.3 Aumento do fluxo de veículos  

 

 

 

 

A partir da implantação do empreendimento haverá um significativo aumento do 

tráfego de veículos leves e pesados no entorno do empreendimento que serão 

utilizados para suprir as demandas de operação e para o deslocamento do 

pessoal administrativo e técnico. Ao longo do ano, o fluxo local é limitado, 

entretanto, no período de verão, com a chegada dos turistas sazonais, o fluxo de 

veículo tende a intensificar-se. Consequentemente, aumenta-se o risco de 

ocorrência de acidentes de trânsito.  

 

Merece destaque na fase de instalação do empreendimento o fluxo de caminhões 

necessários para a atividade de terraplanagem e, principalmente para a 
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Grande impacto negativo

Médio impacto negativo

Pequeno impacto negativo

Ordem Temporalidade Duração Estado Escala Caráter

Construção das Obras Civis Terrestres

Construção das Obras Civis Marítimas

Impacto: Aumento no fluxo de veículos

Ações do empreendimento
FASE DE PLANEJAMENTO

Divulgação do empreendimento

FASE DE CONSTRUÇÃO

Contratação de mão de obra e serviços

Pequeno impacto positivo Pequeno impacto positivo e negativo

Desmobilização da mão de obra

FASE DE OPERAÇÃO

Contratação de mão de obra e serviços

Aquisição de insumos e transporte de pessoal e cargas

Operação da base - retroárea

Operação da base - offshore

Meio: Socioeconômico

Natureza e Significância do impacto

Grande impacto positivo Grande impacto positivo e negativo

Médio impacto positivo Médio impacto positivo e negativo

Aquisição de materiais e equipamentos

Instalação e operação dos canteiros de obras

Terraplenagem

Dragagem

Classificação do Impacto
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construção do quebra-mar (Construção das obras civis marítimas). Conforme 

discorrido na caracterização do empreendimento, o acesso ao empreendimento 

será pela Rodovia do Contorno, que ainda não foi implantada. Nesse sentido, o 

próprio empreendedor já apontou possibilidades de jazidas; os trajetos de maiores 

e menores impactos sobre a população, bem como as melhorias necessárias para 

as vias existentes (vide ANEXO VI do Volume I do EIA). 

 

De certo que a estrutura viária atual dos citados municípios não suporta as 

demandas de veículos decorrentes da instalação e operação do empreendimento, 

sobretudo quando se soma a já situação saturada da ES-060 na época do verão. 

Para tanto, estão previstas obras viárias imprescindíveis para a viabilização do 

acesso ao terminal portuário, bem como a harmonização com as condições 

atuais. Os acessos para o empreendimento, especialmente para o transporte de 

pessoal e cargas, estão expostos no ANEXO VI do Volume I.  

 

Para a fase de instalação do empreendimento este impacto é negativo, real, 

direto, temporário, curto prazo, reversível, local e regional. Sua magnitude 

pode ser grande. Para a fase de operação o impacto é permanente. Todavia, 

com adoção de medidas mitigadoras, inclusive já planejadas pelo Empreendedor 

e poder público, a intensidade do impacto tende a se atenuar. 

 

Ressalta-se que as novas configurações dos quebra-mares suscitou inicialmente 

uma reavaliação neste impacto. Essas modificações proporcionam uma 

diminuição nos fluxos de veículos transportadores de pedras, no entanto, cabe 

destacar que, mesmo com esta previsão de diminuição no volume de pedras 

transportadas, seu quantitativo ainda é grande, não sendo capaz de alterar a 

avaliação da magnitude desse impacto, bem como em suas medidas e 

programas. Devendo considerar que o aumento de fluxo de veículos não é 

decorrente somente da construção do píer, e sim de todas as atividades da etapa 

de instalação do empreendimento. 
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3.3.3.1 Medidas mitigadoras preventivas 

 Inserir conteúdos voltados à educação no trânsito nos programas de educação 

ambiental e comunicação social do empreendimento.  

 

Responsável: Base de Apoio Logístico Offshore 

Fase do empreendimento: implantação e operação 

Caráter: preventivo 

Público alvo (fator): população da AID  

Prazo de permanência: médio prazo 

Exequibilidade: por meio dos programas educacionais da empresa 

 

 Determinar que as empreiteiras elaborem e executem um Plano de 

Transportes para as Obras. 

 

Responsável: Base de Apoio Logístico Offshore 

Fase do empreendimento: planejamento e implantação 

Caráter: preventivo 

Público alvo (fator): empreiteiras  

Prazo de permanência: médio prazo 

Exequibilidade: as rotas a serem utilizadas podem ser previamente definidas, 

permitindo aos agentes públicos locais planejarem-se quanto a melhorias e 

proposição de alternativas.  

 Estabelecer cláusulas contratuais junto às empreiteiras e fornecedores de 

materiais e equipamentos, especialmente aqueles que transportarão cargas 

pesadas, que determinem os trajetos a serem obedecidos pelos veículos 

transportadores, bem como apontem medidas punitivas no caso de 

inobservância. Estabelecer um Plano de Tráfego, contendo o trajeto a ser 

obedecido.  

Responsável: Base de Apoio Logístico Offshore  

Fase do empreendimento: implantação e operação 

Caráter: corretivo 
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Público alvo (fator): empreiteiras e fornecedores 

Prazo de permanência: longo prazo 

Exequibilidade: as rotas a serem utilizadas podem ser previamente definidas, 

permitindo aos agentes públicos locais planejarem-se quanto a melhorias e 

proposição de alternativas.  

 

 Imprimir regras de conduta e direção para motoristas e passageiros vinculados 

ao empreendimento.  

Responsável: Base de Apoio Logístico Offshore 

Fase do empreendimento: implantação e operação 

Caráter: preventivo 

Público alvo (fator): motoristas e passageiros 

Prazo de permanência: longo prazo 

Exequibilidade: Alta, haja vista que por meio de treinamentos, cartilhas e 

sinalização, é possível reeducar os funcionários. 

 

 Evitar a formação de “comboios” durante o deslocamento pelas vias públicas 

do Município, especialmente no transporte de material para a terraplanagem e 

construção do quebra mar. 

 

Responsável: Base de Apoio Logístico Offshore. 

Fase do empreendimento: implantação. 

Caráter: preventivo. 

Público alvo (fator): empreiteiras e fornecedores. 

Prazo de permanência: médio prazo. 

Exequibilidade: Alta. 

 

 Implantar sinalização viária, seguindo legislação pertinente, nos acessos às 

obras do Empreendimento. 

 

Responsável: Poder público estadual (DER-ES). 

Fase do empreendimento: planejamento e implantação 
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Caráter: corretivo. 

Público alvo (fator): sistema viário. 

Prazo de permanência: médio prazo. 

Exequibilidade: a sinalização viária é uma obrigação do órgão competente. 

 

 Implantar e pavimentar a Rodovia do Contorno, rota preferencial 

imprescindível para a implantação e operação do terminal. Esta rodovia se 

interligará a ES-478 que, por sua vez, permite a ligação a BR-101. Esta ação 

está sendo prevista pela Prefeitura Municipal de Itapemirim, que dispõe de um 

projeto executivo (vide apresentação do mesmo no ANEXO XIII, do Volume I 

do EIA). 

 

Responsável: Poder público municipal, com apoio do Poder Público Estadual. 

Fase do empreendimento: planejamento e implantação. 

Caráter: corretivo. 

Público alvo (fator): sistema viário. 

Prazo de permanência: curto prazo. 

Exequibilidade: a readequação da capacidade da rodovia é fundamental para 

a logística de construção e operação do empreendimento. 
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4 REVISÃO DOS PROGRAMAS 

 

4.1 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDO 

 

4.1.1 Introdução e Justificativa 

 

A preocupação com o problema do ruído irradiado por unidades de produção em 

funcionamento cresce na medida em que a sociedade se conscientiza dos efeitos 

danosos que o ruído pode provocar no ser humano. De acordo com WHO (1995), 

o ruído é definido por como “aquele som indesejável, ou seja, uma energia 

acústica audível que afeta ou pode afetar fisiológica ou psicologicamente o bem 

estar das pessoas”.  

 

Sabe-se que o uso das modernas máquinas e ferramentas elétricas facilita as 

tarefas dos trabalhadores, porém os expõe a ambientes de trabalho cada vez 

mais ruidosos. 

 

Segundo GERGES (2000), o trabalhador quando exposto a um nível excessivo de 

ruído, está sujeito a problemas de saúde, tais como: stress, aceleração no ritmo 

cardíaco, variação de pressão arterial, Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), 

etc.  

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA formulou a Resolução nº 1, 

de 8 de março de 1990, que dispõe sobre a emissão de ruídos, em decorrência 

de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 

determinando padrões, critérios e diretrizes, deve obedecer ao disposto pela 

norma NBR 10151:2000 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando 

Conforto da Comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Esta norma estabelece as condições exigíveis para a aceitabilidade do ruído em 

comunidade e especifica um método para a medição, assim como as correções 

nos níveis medidos. 
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4.1.2 Objetivo 

 

O presente programa tem por objetivo geral o monitoramento do nível de ruído e, 

caso necessário, controlá-lo a partir da sua mitigação nos limites do terreno e 

junto à vizinhança, a fim de assegurar a manutenção da qualidade de vida das 

populações afetadas pela implantação e operação da Base de Apoio Logístico 

Offshore. 

 

 

4.1.3 Metodologia 

 

A metodologia do monitoramento do ruído gerado pela operação do 

empreendimento segue as seguintes características: 

Para a realização das medições dos níveis de ruído, deverão ser utilizados 

instrumentos de medição tal com especificados pela NBR 10151, além das 

condições de medição impostas pela referente norma. São estes: 

 O medidor de nível de pressão sonora ou o sistema de medição deve 

atender às especificações da IEC 60651 para tipo 0, tipo 1 ou tipo 2.  

 Recomenda-se que o equipamento possua recursos para medição de nível 

de pressão sonora equivalente ponderado em "A" (LAeq), conforme a IEC 

60804.  

 O calibrador acústico deve atender às especificações da IEC 60942, 

devendo ser classe 2, ou melhor.  

 No levantamento de níveis de ruído deve-se medir externamente aos 

limites da propriedade que contém a fonte, de acordo com o item 5.2.1. 

(NBR 10151). 

 Em alguns casos, para se obter uma melhor avaliação do incômodo à 

comunidade, são necessárias correções nos valores medidos dos níveis de 

pressão sonora, se o ruído apresentar características especiais. A 

aplicação dessas correções, conforme 5.4 (NBR 10151) fornece o nível de 

pressão sonora corrigido ou simplesmente nível corrigido (Lc).  

 Todos os valores medidos do nível de pressão sonora devem ser 

aproximados ao valor inteiro mais próximo.  
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 Não devem ser efetuadas medições na existência de interferências 

audíveis advindas de fenômenos da natureza (por exemplo: trovões, 

chuvas fortes etc.).  

 O tempo de medição deve ser escolhido de forma a permitir a 

caracterização do ruído em questão. A medição pode envolver uma única 

amostra ou uma sequência delas.  

 Deve-se prevenir o efeito de ventos sobre o microfone com o uso de 

protetor, conforme instruções do fabricante. 

 No exterior das edificações que contêm a fonte, as medições devem ser 

efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1,2m do piso e pelo 

menos 2m do limite da propriedade e de quaisquer outras superfícies 

refletoras, como muros, paredes etc. Na impossibilidade de atender alguma 

destas recomendações, a descrição da situação medida deve constar no 

relatório.  

 

 

4.1.3.1 Localização dos Pontos de Monitoramento 

 

4.1.3.1.1 Área Terrestre 

 

Na área terrestre, os monitoramentos deverão ser realizados em 13 pontos, assim 

distribuídos: 

 Na área do empreendimento (dentro da AID) – 11 pontos 

 Na área fora do empreendimento (fora da AID) – 02 pontos.  

 

A Tabela 4-1 apresenta as coordenadas geográficas de cada ponto de 

monitoramento de ruído. 
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Tabela 4-1: Pontos de monitoramento de ruído com suas respectivas coordenadas UTM (Datum 
WGS84), na área terrestre do empreendimento. 

Pontos de Monitoramento Coordenadas UTM - MAP 76 S Garmin 

Ponto 01 316416 / 7690197 

Ponto 02 316638 / 7690583 

Ponto 03 316674 / 7690241 

Ponto 04 316818 / 7690342 

Ponto 05 316922 / 7690122 

Ponto 06 316754 / 7689868 

Ponto 07 316611 / 7689592 

Ponto 08 316386 / 7689200 

Ponto 09 316201 / 7689343 

Ponto 10 316101 / 7689792 

Ponto 11 315991 / 7689274 

Ponto 12 316225 / 7688975 

Ponto 13 316622 / 7690725 

 

 

4.1.3.1.2 Área marinha 

 

Na área do cais, os monitoramentos deverão ser realizados em 07 pontos, 

distribuídos de forma a expressar da melhor forma a irradiação sonora. É 

importante destacar que a malha amostral não sofreu alterações em decorrência 

do novo layout haja vista que não estavam previstas medições nos quebra-mares. 

 

A Tabela 4-2 apresenta as coordenadas geográficas de cada ponto de 

monitoramento de ruído. 

 

Tabela 4-2: Pontos de monitoramento de ruído com suas respectivas coordenadas UTM, na área 
marinha do empreendimento. 

Pontos de Monitoramento 
Coordenadas Geográficas 
UTM - MAP 76 S Garmin 

Ponto 14 316980 / 7689337 

Ponto 15 317407 / 7689111 

Ponto 16 317654 / 7689460 

Ponto 17 317844 / 7689847 

Ponto 18 317265 / 7690040 

Ponto 19 317479 / 7689608 

Ponto 20 317141 / 7689777 
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A Figura 4-1 ilustra os pontos de monitoramento de ruído da parte terrestre e 

também da parte offshore. 

 

 
Figura 4-1: Mapa de localização dos Pontos de Monitoramento dos níveis de ruído.  

 

 

4.1.3.2 Emissão de Relatório Técnico 

 

No relatório de monitoramento deverão constar no mínimo as seguintes 

informações: 

 Resultados dos Níveis de Pressão Sonora Equivalentes (LeqA) global, de 

cada medição (horário diurno e noturno), em cada ponto de medição; 

 Resultados dos dados estatísticos L1, L10, L50, L90, e L99; 

 Análise dos resultados das medições em paralelo com as observações de 

campo, de forma que seja identificado e registrado no relatório qualquer 
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influência externa as quais possam afetar o resultado (carros, motos, 

sirenes, crianças e outros); 

 Valor do nível de critério de avaliação (NCA) aplicado para a área e o 

horário da medição; 

 Data, horário e a duração das medições de ruído; 

 Conclusões sobre os valores apresentados e seu significado de acordo 

com valores orientadores existentes e/ou uso e ocupação de áreas 

adjacentes; 

 Descrição e representação em planta da localização dos pontos de 

medição; 

 Marca, tipo ou a classe e o número de série de todos os equipamentos de 

medição utilizados; 

 Data e o número do último certificado de calibração do equipamento de 

medição; 

 Relatório fotográfico de todos os pontos medidos; 

 Posicionamento GPS dos pontos de medição.  

 

Na confecção das tabelas de resultados, devem ser apresentados: 

 Local de Medição versus Níveis de Pressão Sonora, sempre que os 

parâmetros obtidos encontrarem-se acima dos padrões estabelecidos na 

legislação em vigor. Estes mesmos valores devem ser evidenciados pela 

cor vermelha em sua impressão.  

 

 

4.1.3.3 5 Responsáveis pela Implementação, Operação e Acompanhamento do 

Programa de Monitoramento 

 

A implementação e acompanhamento do Programa de Monitoramento dos Níveis 

de Ruído Limítrofe será de responsabilidade do empreendedor. 
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4.1.1 Público Alvo 

 

O público alvo das ações propostas para o monitoramento de ruído abrange todos 

os trabalhadores envolvidos na operação do empreendimento, como também 

moradores dos bairros próximos ao local do empreendimento, bem como os 

usuários da Rodovia 060, além de transeuntes nas adjacências do 

empreendimento. 

 

Fazem parte, também, do público alvo a comunidade local, o Poder Público local 

(Prefeitura Municipal de Itapemirim) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (IEMA).  

 

 

4.1.2 Cronograma Físico 

 

Na fase de instalação e durante os dois primeiros anos da operação do 

empreendimento, deverão ser realizadas medições trimestrais, para que se possa 

avaliar a eficiência de possíveis medidas mitigadoras para controle e redução dos 

níveis de ruído. Após o 2º ano, as campanhas de monitoramento dos níveis de 

ruído deverão ser semestrais, com envio de relatório semestral ao órgão 

ambiental.  
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4.2 PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA  

 

4.2.1 Apresentação e justificativa 

 

As atividades inerentes às fases de implantação do empreendimento implicam na 

execução de diversas ações geradoras de emissões atmosféricas, tornando-se 

necessária a adoção de medidas com vistas à minimização e controle da 

poluição, de modo a evitar possíveis malefícios ou inconvenientes à saúde, ao 

bem-estar público e ao meio ambiente. 

 

O programa de controle das emissões atmosféricas estabelece as diretrizes para 

os procedimentos a serem elaborados e aplicados pelas empresas e que serão 

submetidos à aprovação dos responsáveis pela gestão ambiental do projeto. 

  

 

4.2.2 Objetivos 

 

O objetivo geral deste programa é implementar um sistema de gestão e 

supervisão ambiental direcionado aos canteiros de obras, que vise minimizar e 

mitigar os possíveis impactos ambientais causados pela geração de emissões 

atmosféricas, e tem por objetivo: 

 Conscientizar todos os trabalhadores envolvidos para os procedimentos 

estipulados no âmbito do presente programa; 

 Garantir que as máquinas e equipamentos utilizados estejam em dia com 

suas manutenções; 

 Garantir o cumprimento dos procedimentos estipulados no âmbito desse 

programa. 

 

 

4.2.3 Metas 

 Conscientizar 100 % dos trabalhadores envolvidos nas obras para os 

procedimentos de controle e mitigação das emissões atmosféricas;  
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 Realizar manutenção preventiva em 100% dos equipamentos geradores de 

gases poluentes;  

 Monitorar as emissões atmosféricas oriundas da operação do projeto, de 

modo a identificar não-conformidades e adotar as medidas cabíveis. 

 

 

4.2.4 Público-alvo 

O público-alvo do programa envolve as empreiteiras, os trabalhadores envolvidos 

na terraplanagem, construção e montagem, as gerências de operações e de 

segurança meio ambiente, além do órgão ambiental. 

 

 

4.2.5 Metodologia  

Na implantação da Base de Apoio Logístico Offshore, é prevista a suspensão de 

partículas (poeira) no ar devido à realização das obras. Da mesma forma, as 

movimentações de máquinas e equipamentos envolvidos na obra podem provocar 

emissões de material particulado. Além disso, por serem movidos por motores de 

combustão interna emitem gases poluentes decorrentes da queima de 

combustível fóssil. 

 

As atividades geradoras de emissões atmosféricas são decorrentes da 

movimentação de terra, do tráfego de veículos e maquinários em vias não 

pavimentadas e da combustão dos motores dos veículos utilizados na obra.  

 

As medidas de controle sugeridas para minimizar ou evitar a geração de poeira 

são apresentadas a seguir: 

 Umidificação do solo: durante a realização das operações que resultam 

em movimentos de terra ou tráfego de veículos e maquinários sobre o solo 

exposto, sempre que necessário, deverá ser executada a umectação do 

solo no local, visando minimizar a concentração de partículas em 

suspensão. 
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 Cobertura dos caminhões usados para transporte do material 

pulverulento: os caminhões utilizados no transporte de materiais 

pulverulentos deverão ser cobertos por lonas para minimizar a emissão de 

material particulado durante as obras de implantação do projeto. 

 Manutenção periódica de veículos: todos os veículos e maquinários 

utilizados nos serviços de implantação deverão passar por revisões 

periódicas para manutenção, visando, principalmente, as regulagens 

necessárias para a minimização de emissão de gases poluentes na 

atmosfera. 

 

Os veículos, máquinas e equipamentos movidos a diesel envolvidos na 

implantação das obras de infraestrutura, deverão seguir rigorosamente seus 

planos individuais de manutenção, conforme manual dos fabricantes. 

 

O inspetor ambiental deverá avaliar e monitorar as emissões gasosas dos 

motores a diesel de combustão interna utilizando a escala Ringelmann. A 

metodologia aplicada é o grau de enegrecimento da fumaça através da escala de 

Ringelmann reduzida, que consiste na verificação, através do cartão que contém 

cinco variações uniformes de tonalidades, de um cinza claro até uma tonalidade 

preta:  

 Padrão 1 - 20% de Preto; 

 Padrão 2 - 40% de Preto; 

 Padrão 3 - 60% de Preto; 

 Padrão 4 - 80% de Preto; 

 Padrão 5 - 100% de Preto. 

 

O método de medição consiste dos procedimentos listados a seguir, conforme 

norma NBR Nº 6.016:1986 – Gás de escapamento de motor a diesel - Avaliação 

de teor de fuligem com a escala de Ringelmann: 

 O motor deverá estar na temperatura de trabalho conforme especificações 

do fabricante;  

 Para uma visualização melhor da tonalidade da fumaça, deverá ser 

colocado um fundo de cor branca paralelamente à saída do escapamento;  
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 Com o motor em marcha lenta, o acelerador deverá ser atuado 

rapidamente até o final do seu curso de modo a se obter situação de débito 

máximo no sistema de injeção de combustível. Essa posição deverá ser 

mantida até que se atinja nitidamente a máxima velocidade angular do 

motor, estabelecida pelo regulador da bomba injetora;  

 Aliviar o acelerador até que o motor retorne à velocidade angular de 

marcha lenta;  

 Esta sequência de operação deverá ser repetida consecutivamente por dez 

vezes. Entre elas, o período de marcha lenta não deverá ser inferior a 2 

nem superior a 10 segundos;  

 A partir do quarto ciclo, deverão ser registrados os valores máximos 

observados durante as acelerações;  

 O observador deverá segurar a escala Ringelmann reduzida com o braço 

esticado e avaliar o grau de enegrecimento dos gases de escapamento no 

ponto de medida através do orifício da Escala, contra o fundo branco; 

 O observador deverá determinar qual dos padrões da Escala mais se 

assemelha à tonalidade dos gases emitidos;  

 O ensaio será considerado válido quando a diferença entre a maior e a 

menor leitura não for superior a 1 (uma) unidade da escala de Ringelmann;  

 A primeira medição deverá ser feita na chegada do veículo, máquina ou 

equipamento no canteiro de obras, antes de serem iniciados os serviços. 

Posteriormente, as medições deverão ser feitas trimestralmente;  

 Os resultados obtidos deverão ser lançados mensalmente na lista de 

verificação do veículo/máquina/equipamento. Os que apresentarem valores 

fora dos padrões estabelecidos deverão ser retirados da área para 

manutenção.  

 

Serão considerados aprovados os motores movidos a óleo diesel que 

apresentarem os limites de emissão de fumaça preta menor ou igual ao Padrão 2 

da escala Ringelmann reduzida. No caso, do motor ser turboalimentado, 

considera-se como limite da emissão de fumaça preta o Padrão 3 da mesma 

escala. 
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4.2.6 Indicadores ambientais 

 

Os indicadores ambientais para o acompanhamento e avaliação de desempenho 

desse programa encontram-se abaixo relacionados: 

 Percentual dos trabalhadores treinados para as diretrizes estipuladas no 

programa;  

 Percentual de máquinas e equipamentos submetidos a procedimentos 

adequados de manutenção;  

 Registro das ações de minimização das emissões gasosas e material 

particulado em suspensão, nos locais próximos às áreas residências;  

 Percentual de veículos que recebem a manutenção periódica;  

 Percentual de veículos regulados quanto à emissão de gases poluentes. 

 

 

4.2.7 Recursos materiais e humanos 

 

Os recursos materiais e humanos necessários serão providenciados pela 

empreiteira a ser contratada para a implantação do projeto, com base no contrato 

a ser firmado com a C-Port Brasil Logística Ltda. 

 

 

4.2.8 Atendimento a requisitos legais e/ou outros requisitos 

 

A seguir são apresentados os requisitos legais mínimos aplicáveis ao programa: 

 Portaria IBAMA n.° 85, de 17 de outubro de 1985;  

 Portaria Ministerial n.° 100 / 1980 - Dispõe sobre a emissão de fumaça por 

veículos movidos a óleo diesel e dá outras providências;  

 Resolução CONAMA n° 03/90 - Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, 

previstos no PRONAR. 

 Resolução CONAMA nº 07/93 - Define as diretrizes básicas e padrões de 

emissão para o estabelecimento de programas de inspeção e manutenção 

para veículos automotores em uso. 
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4.2.9 Etapas do empreendimento 

 

Este programa será desenvolvido durante toda fase de implantação do projeto. 

 

 

4.2.10 Cronograma de execução 

 

As ações deste programa deverão ser executadas continuamente, durante todo o 

período de implantação do projeto da Base de Apoio Logístico Offshore. 

 

 

4.2.11 Responsável pela implementação do programa 

 

Os responsáveis pela implementação deste programa serão o empreendedor, as 

empreiteiras e demais empresas contratadas para e execução deste programa. 

 

 

4.2.12 Sistemas de registros 

 

O acompanhamento deste programa caberá ao empreendedor, por meio de 

ações de fiscalização e de auditorias periódicas nas diferentes fases da obra, 

confirmando o cumprimento dos procedimentos apresentados no plano de 

controle de poluentes atmosféricos a ser elaborado e ou seguido pela(s) 

empreiteira(s) que vier(em) a ser contratada(s).  

 

Todas as informações relacionadas à implantação e ao acompanhamento deste 

programa deverão ser registradas em um banco de dados específico, no qual 

deverão constar, dentre outros: 

 Inspeções realizadas nos veículos de obras;  

 Registros das manutenções realizadas.  

 

A contratada deverá manter atualizados os registros inerentes às ações do 

programa de controle de poluentes atmosféricos, arquivados em locais 
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apropriados, em ambiente adequado para a preservação e integridade dos meios 

físico ou eletrônico. 

  



Pag. 
314 / 375 

Revisão dos Programas 
4 

Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 
Apoio Logístico Offshore 

 

     

 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

4.3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ONDAS E CORRENTES 

 

4.3.1 Introdução e Justificativa 

 

Foram identificados impactos relacionados à hidrodinâmica local, decorrentes da 

construção do terminal portuário. Estes impactos versam, principalmente, pela 

alteração na circulação hidrodinâmica e alteração no campo de ondas, além de 

influenciarem na alteração do transporte de sedimentos e da morfologia local. Seu 

efeito será sentido já na fase de instalação e permanece durante toda operação 

do empreendimento. 

 

Visando monitorar tais impactos, que fora avaliado a partir de modelagem 

numérica, é que foi proposto como medida mitigadora de controle o Programa de 

Monitoramento de Ondas e Correntes, cujos objetivos, metodologia, público-alvo 

e cronograma físico são apresentados a seguir. 

 

 

4.3.2 Objetivos 

 

 Registrar continuamente o comportamento das ondas e correntes da região 

de implantação da Base de Apoio Logístico Offshore. 

 Acompanhamento dos parâmetros em tela de forma a analisar se as 

alterações previstas estão em acordo ao modelado e, se for o caso, 

reavaliar os impactos ambientais. 

 

 

4.3.3 Metodologia 

 

O monitoramento de ondas e correntes deverá ser realizado em dois pontos, 

durante toda a implantação do Terminal, conforme apresentado na Figura 4-2. 

Caso a alteração de correntes e ondas for maior que o previsto na modelagem, 
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deverá ser feita uma reavaliação dos impactos. Durante a operação o 

monitoramento deverá ser realizado mensalmente, durante o primeiro ano, com 

redução da periodicidade ao longo dos anos, caso seja verificado que não está 

havendo impacto além do esperado. As medições deverão ser executadas 

utilizando 2 perfiladores acústico (Acoustic Doppler Current Profiler – ADCP), que 

deverão ser fundeados simultaneamente nas localizações apresentadas na 

Figura 4-2.  

 

  
Figura 4-2: Localização de instalação dos ADCP para monitoramento de ondas e correntes. 
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Por meio da instalação do ADCP deverão ser obtidos registros de forma continua 

das seguintes variáveis:  

 Hs: altura significativa das ondas;  

 Hmax: altura máxima das ondas;  

 Tz: período médio;  

 TP: período de “pico”;  

 DIRP: direção de “pico”;  

 TI: integração do período;  

 TE: energia do período;  

 T1: período médio da onda;  

 T(Hmax): período da onda máxima  

 

  

Figura 4-3: Perfilador de correntes (AWAC®) a ser utilizado na aquisição dos dados (painel 
esquerdo) e estrutura de fundeio (painel direito). 

 

 

As informações coletadas serão armazenadas no próprio equipamento. Este será 

configurado para adquirir informações com intervalo de amostragem de 10 

minutos. O valor de corrente representará a média dos valores medidos no último 

minuto, a uma taxa de aquisição de 1 segundo (1 Hz). O espaçamento entre as 
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células amostrais ao longo da coluna d’água para os equipamentos será 

configurado para 1 metro para medições em coluna de água de 10 m a 20 m. 

 

A cada 30 dias os dados deverão ser resgatados e tratados. Os dados deverão 

ser apresentados na forma de série temporal, espectro de energia, gráfico de 

vetores do tipo “stick-plot” e rosa de correntes. Os resultados deverão ser 

comparados com uma campanha prévia, antes do início da implantação do 

empreendimento. 

 

 

4.3.4 Público-Alvo 

 

Empreendedor e empresas terceirizadas que atuarão na construção do 

empreendimento e na sua operação. 

 

 

4.3.5 Cronograma Físico 

 

O cronograma físico do programa é apresentado a seguir, no Quadro 4-1.  

 

Quadro 4-1: Cronograma físico do Programa de Monitoramento de Ondas e Correntes. 

ATIVIDADE PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Medição de ondas e correntes 

Iniciar antes da construção do terminal; 
manter a medição ao longo da construção; 
espaçar a medição com base nos resultados 
obtidos na operação. 

Elaboração de relatórios técnicos 
1 relatório antes do início da construção; 
posteriormente com periodicidade semestral. 
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4.4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO BATIMÉTRICO  

 

4.4.1 Introdução e Justificativa 

 

Foram identificados impactos relacionados à alteração do transporte de 

sedimentos e à morfologia local. Seu efeito será sentido já na fase de instalação e 

permanece durante toda operação do empreendimento. 

 

Visando monitorar tais impactos, que fora avaliado a partir de modelagem 

numérica, é que foi proposto como medida mitigadora de controle o Programa de 

Monitoramento Batimétrico, cujos objetivos, metodologia, público-alvo e 

cronograma físico são apresentados a seguir. 

 

 

4.4.2 Objetivos 

 

 Acompanhar continuamente impactos de erosão e deposição na linha de 

costa. 

 Acompanhar os parâmetros (de erosão e deposição na linha de costa) em 

tela de forma a analisar se as alterações previstas estão em acordo ao 

modelado e, se for o caso, reavaliar os impactos ambientais. 

 

 

4.4.3 Metodologia 

 

O monitoramento batimétrico deverá ser realizado para verificar se está havendo 

impactos de erosão e deposição na linha de costa. O monitoramento deverá ser 

executado nos pontos mais prováveis de impacto, apresentados pela modelagem. 

Os resultados deverão ser comparados com uma campanha prévia, antes do 

início da implantação do empreendimento. 
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Figura 4-4: Localização das áreas de batimetria e de perfil de praia. 
 

 

Para a batimetria deverão ser feitas linhas perpendiculares à costa, e na 

execução do levantamento deverão ser utilizadas as metodologias estabelecidas 

pela Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN, pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT e pela Associação Brasileira de Geologia de 

Engenharia e Ambiental – ABGE. 

 

Deverá ser empregado um equipamento ecobatímetro de registro contínuo 

modelo Echotrack MKIII (http://www.odomhydrographic.com) de 24/200khz 

fabricado pela Odom Hydrographic. Este equipamento hidrográfico deverá ser 

aferido através do auxílio de medidor de velocidade do som na água modelo 
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Digibar Pro e acoplado à compensador de movimento triaxial Teledyne TSS. O 

posicionamento da embarcação durante o levantamento deverá ser obtido por 

meio de um sistema DGPS acoplado ao software de navegação Hypack®. 

Exemplos dos equipamentos e produtos a serem gerados são fornecidos na 

Figura 4-5. 

 

 

 

Figura 4-5: Odom Echotrack MKIII dupla frequência e Medidor de velocidade do som na água 
modelo Digibar Pro. 

 

 

Para o acompanhamento das variações da elevação do nível de água durante o 

levantamento batimétrico, deverá ser instalada uma estação maregráfica no local. 

Os trabalhos deverão ser referenciados ao sistema de coordenadas UTM Datum 

Horizontal WGS-84 e ao Nível de Redução Local definido pela DHN. 

 

Na fase de implantação do empreendimento, e durante os 05 primeiros anos de 

operação, o monitoramento deverá ocorrer com frequência trimestral, com uma 

campanha por estação. Durante os anos seguintes da operação poderá haver 

uma redução da periodicidade, caso seja verificado que não está havendo 

impacto além do esperado. 
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4.4.4 Público-alvo 

 

 Órgão de controle ambiental, Empreendedor, comunidade pesqueira e 

usuários da praia para turismo e lazer. 

 O acompanhamento e a avaliação deverão ser efetuados pelo órgão gestor 

ambiental. 

 

 

4.4.5 Cronograma Físico 

 

O cronograma físico do programa é apresentado a seguir, no Quadro 4-2.  

 

 

Quadro 4-2: Cronograma físico do Programa de Monitoramento Batimétrico. 

ATIVIDADE PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Levantamento de dados de campo 

Iniciar antes da construção do terminal; 
manter o levantamento trimestralmente 
durante toda a instalação do terminal; manter 
o levantamento trimestralmente durante os 05 
primeiros anos de operação do terminal; 
espaçar a medição com base nos resultados 
obtidos na operação. 

Elaboração de relatórios técnicos 
1 relatório antes do início da construção; 
posteriormente com periodicidade semestral. 
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4.5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS PERFIS PRAIAIS 

 

4.5.1 Introdução e Justificativa 

 

Foram identificados impactos relacionados à alteração do transporte de 

sedimentos e à morfologia local. Seu efeito será sentido já na fase de instalação e 

permanece durante toda operação do empreendimento, especialmente quanto a 

possíveis erosões e acreções nas praias da área de influência da Base de Apoio 

Logístico Offshore. 

 

Visando monitorar tais impactos, que fora avaliado a partir de modelagem 

numérica, é que foi proposto como medida mitigadora de controle o Programa de 

Monitoramento dos Perfis de Praia, cujos objetivos, metodologia, público-alvo e 

cronograma físico são apresentados a seguir. 

 

 

4.5.2 Objetivos 

 

 Registrar as características da praia, antes da instalação do Terminal; 

 Reconhecer a evolução da praia durante as obras marítimas; 

 Acompanhar a evolução da praia durante o período da possível mudança 

da linha de costa devida à presença do Terminal; 

 Analisar os aspectos sedimentológicos e morfodinâmicos da praia, antes, 

durante e após a implantação do Terminal. 

 

 

4.5.3 Metodologia 

 

Para avaliação se está havendo impactos de erosão ou deposição nas praias, 

deverá ser feito o monitoramento dos perfis praiais. Deverá ser executado o 

monitoramento em 6 perfis topográficos transversais à costa incluindo a zona 

emersa e parte da zona submersa do perfil praial, os mesmos pontos levantados 

no diagnóstico do meio físico deste EIA. A distribuição dos perfis foi definida de 
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forma a evidenciar as principais características morfodinâmicas da praia. A tabela 

abaixo indica as coordenadas UTM (Datum WGS84) das estações de 

levantamento topográfico. A Figura 4-6 apresenta as estações de levantamento 

dos perfis praiais.  

 

Tabela 4-3: Coordenadas UTM das estações de levantamento dos perfis praiais. 

Ponto  X (m)  Y (m) 
P1  316464  7689354 

P2  316671  7689646 

P3  316834  7689926 

P4  316755  7690442 

P5  316722  7690650 

P6  316789  7690858 

 

Levantamento nos pontos P2 e P3 deverá ocorrer antes do início das obras e, até 

quando possível, durante a instalação. 
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Figura 4-6: Estações de levantamento dos perfis praiais (Projeção UTM – Datum: WGS 84). 

 

 

Deverão ser acrescentados ainda 5 pontos de levantamento dos perfils praiais na 

localização indicada na Figura 4-7 e Tabela 4-4. Além das áreas onde já 

possuem pontos de perfis, essa área foi indicada pela modelagem com 

possibilidade de erosão e deposição. Sua definição precisa poderá ser feita 

durante a campanha de reconhecimento. 
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Tabela 4-4: Coordenadas UTM (Datum WGS84) das estações de levantamento dos perfis praiais. 

Ponto  X (m)  Y (m) 
P7  315250  7688046 

P8  315499  7688612 

P9  311742  7679918 

P10  312469  7683331 

P11  314500  7686639 

 

 
 

 
Figura 4-7: Localização das áreas de perfil de praia. 
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Deverá ser utilizado o mesmo método utilizado no EIA. Os resultados obtidos no 

monitoramento deverão ser comparados com uma campanha prévia, antes do 

início da implantação do empreendimento, e com os dados do EIA. 

 

Na fase de implantação do empreendimento, e durante os 05 primeiros anos de 

operação, o monitoramento deverá ocorrer com frequência trimestral, com uma 

campanha por estação. Durante os anos seguintes da operação poderá haver 

uma redução da periodicidade, caso seja verificado que não está havendo 

impacto além do esperado. 

 

 

4.5.4 Público-alvo 

 

 Órgão de controle ambiental, Empreendedor, comunidade pesqueira e 

usuários da praia para turismo e lazer. 

 O acompanhamento e a avaliação deverão ser efetuados pelo órgão gestor 

ambiental. 

 

 

4.5.5 Cronograma Físico 

 

O cronograma físico do programa é apresentado a seguir, no Quadro 4-3.  

 

 

Quadro 4-3: Cronograma físico do Programa de Monitoramento de Perfis Praiais. 

ATIVIDADE PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

Levantamento de dados de campo 

Iniciar antes da construção do terminal; manter 
o levantamento trimestralmente durante toda a 
instalação do terminal; manter o levantamento 
trimestralmente durante os 05 primeiros anos 
de operação do terminal; espaçar a medição 
com base nos resultados obtidos na operação. 

Elaboração de relatórios técnicos 
1 relatório antes do início da construção; 
posteriormente com periodicidade semestral. 
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4.6 PROGRAMA DE MONITORAMENTO MARINHO 

 

4.6.1 Introdução 

 

O monitoramento de qualidade das águas é um dos mais importantes 

instrumentos da gestão ambiental. Ele consiste, basicamente, no 

acompanhamento sistemático dos aspectos qualitativos das águas, visando à 

produção de informações e é destinado à comunidade científica, ao público em 

geral e, principalmente, às diversas instâncias decisórias. Nesse sentido, o 

monitoramento é um dos fatores determinantes no processo de gestão ambiental, 

uma vez que propicia uma percepção sistemática e integrada da realidade 

ambiental (RAMOS et al., 2006; CARVALHO et al, 2007; BORSATO et al., 2010). 

 

Quanto aos componentes biológicos, as comunidades refletem a integridade 

ecológica total dos ecossistemas (p.ex., integridade física, química e biológica), 

integrando os efeitos dos diferentes agentes impactantes e fornecendo uma 

medida agregada dos impactos, constituindo-se como uma ferramenta na 

avaliação das respostas destas comunidades biológicas a modificações nas 

condições ambientais originais (GOULART & CALLISTO, 2003). 

 

De acordo com BARBOUR et al. (1999), os principais métodos envolvidos no 

monitoramento biológico abrangem o levantamento e avaliação de modificações 

na riqueza de espécies e índices de diversidade; abundância de organismos 

resistentes; perda de espécies sensíveis; medidas de produtividade primária e 

secundária; sensibilidade a concentrações de substâncias tóxicas (ensaios 

ecotoxicológicos), entre outros. 

 

A comunidade fitoplanctônica, por exemplo, devido ao seu rápido ciclo de vida e 

na condição de produtor primário, responde rapidamente as alterações no meio 

ambiente, sofrendo modificações na sua composição e biomassa possíveis de 

serem detectadas e correlacionadas aos parâmetros de qualidade de água 

(DUARTE et al., 1993; GUERREIRO et al., 1997; CHÍCHARO et al., 2002).  
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A comunidade zooplanctônica é composta por diferentes espécies de animais, 

que variam desde microscópicos protozoários até animais com vários metros de 

comprimento. São todos heterotróficos, podendo ser herbívoros, carnívoros, 

onívoros ou ainda, detritívoros. Assim, a produção primária é transferida para 

níveis tróficos superiores através do zooplâncton. O zooplâncton marinho é 

composto basicamente pelo holoplâncton e meroplâncton. As espécies 

holoplanctônicas, passam a vida toda no ambiente pelágico, sendo representados 

principalmente por Copepoda, Appendicularia e Chaetognatha; as formas 

meroplanctônicas são membros temporários do plâncton, e incluem ovos e 

estágios larvais de invertebrados bentônicos e peixes (LALLI & PARSONS, 1997). 

 

Os ovos e as larvas da maioria dos peixes marinhos pelágicos ou demersais são 

planctônicos e, em conjunto, são denominados ictioplâncton. O conhecimento do 

ictioplâncton é fundamental no contexto pesqueiro (BRANDINI et al., 1997), pois a 

biologia dos peixes pode ser mais bem compreendida quando se tem o 

conhecimento da ecologia de suas larvas, embora larvas e adultos sejam 

ecologicamente diferentes (LEIS & TRNSKI, 1989). 

 

 De maneira geral, a comunidade planctônica é composta por organismos com 

grande sensibilidade ambiental e respondem a diversos tipos de impactos, tanto 

pela alteração na quantidade de organismos como na composição e diversidade 

da comunidade (COELHO-BOTELHO, 2003).  

 

Em relação à ictiofauna, a utilização da comunidade de peixes como parâmetro 

apresenta numerosas vantagens nos programas de monitoramento biológico, 

dentre estas: são relativamente fáceis de serem identificados, apresentam longa 

vida e fornecem consequentemente um registro a longo prazo do stress 

ambiental, assim como ocupam diferentes nichos ecológicos, oferecendo assim 

uma avaliação mais larga dos efeitos (WHITFIELD & ELLIOTT, 2002). 

 

Dentre os componentes biológicos de um ambiente aquático, a comunidade de 

macroinvertebrados bentônicos é um importante componente do sedimento de 

rios e lagos, sendo fundamental para a dinâmica de nutrientes, a transformação 

de matéria e o fluxo de energia (CALLISTO & ESTEVES, 1995). O 
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biorrevolvimento da superfície do sedimento e a fragmentação do litter 

proveniente da vegetação ripária são exemplos de processos sob a 

responsabilidade da comunidade bentônica, que resultam na liberação de 

nutrientes para água e na aeração dos sedimentos (DEVÁI, 1990; CUMMINS et 

al., 1989), sendo a saúde e a qualidade de um corpo d’água dependentes de tais 

processos. 

 

A fauna bentônica é utilizada em uma variedade de programas de monitoramento 

de ecossistemas aquáticos submetidos a impactos antropogênicos, podendo ser 

considerada como um importante indicador da qualidade da água e dos níveis de 

perturbação ecológica. O monitoramento ambiental através do estudo das 

comunidades bentônicas apresenta três aspectos positivos: 1) os organismos 

bentônicos são relativamente sedentários e têm certa longevidade; 2) ocupam 

uma importante posição trófica intermediária ou são produtores secundários; 3) 

respondem diferentemente às variações das condições ambientais (PEARSON & 

ROSENBERG, 1978). 

 

Além disso, a atividade de mariscagem (Perna perna) é importante fonte de renda 

de parcela da população residente área de influência, com destaque para o 

município de Itapemirim e Piúma, onde, além da mariscagem, há a presença de 

fazendas marinhas para o cultivo de mariscos.  

 

Neste sentido, propõe-se o Programa de Monitoramento Marinho, de modo a 

avaliar o impacto do lançamento de efluentes e ressuspensão de sedimento 

decorrente das atividades de dragagem e operação portuária.  

 

Por intermédio destes dados, tornam-se possível o conhecimento da estrutura e 

do funcionamento do ecossistema monitorado, permitindo assim identificar as 

possíveis interferências provocadas pelas atividades realizadas no 

empreendimento e subsidiar o comportamento das comunidades biológicas 

existentes nesses ecossistemas. 
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4.6.2 Justificativas 

 

A análise de impactos do empreendimento considerou os seguintes impactos: 

 Interferência na comunidade pelágica 

 Interferência na comunidade bentônica 

 Interferência na biota marinha (plâncton) 

 Introdução de espécies exóticas 

 

Nas fases de construção e operação, a ressuspensão de sedimento durante as 

atividades de dragagem e operação portuária poderá afetar a comunidade 

planctônica.  

 

Na fase de operação do empreendimento, o lançamento de efluentes no mar, 

mesmo que tratados, pode representar um risco de alteração da qualidade das 

águas marinhas, e por consequência afetar as comunidades aquáticas do 

entorno, dentre elas o plâncton, bentos e ictiofauna. A possibilidade de 

contaminação dos organismos bentônicos de interesse econômico (mariscos) 

deve ser acompanhada através de estudos de bioacumulação de compostos 

químicos. Adicionalmente, o risco de introdução de espécies exóticas 

(bioincrustração) também é considerado, de forma que deverá ser implementado 

programa de monitoramento da comunidade planctônica e bentônica. 

 

Cabe ressaltar que durante a fase operacional haverá dragagens de manutenção, 

as quais demandarão licenciamentos específicos, quando deverão ser propostos 

programas específicos. 

 

 

4.6.3 Objetivos 

O presente Programa terá como objetivo avaliar os eventuais danos e/ou 

interferências no plâncton, bentos e ictiofauna da área de influencia do 

empreendimento. 

Tem como objetivos específicos: 
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 Avaliação qualitativa e quantitativa do fitoplâncton no ambiente costeiro; 

 Avaliação qualitativa e quantitativa do zooplâncton no ambiente costeiro; 

 Avaliação qualitativa e quantitativa do ictioplâncton no ambiente costeiro; 

 Avaliação qualitativa e quantitativa do bentos de fundo inconsolidado no 

ambiente costeiro; 

 Avaliação qualitativa e quantitativa do bentos de fundo consolidado do sub-

litoral nas estruturas portuárias e Ilha dos Franceses; 

 Avaliação da concentração de compostos químicos na comunidade de 

bentos de substrato consolidado de interesse econômico (mariscos); 

 Avaliação qualitativa e quantitativa do macrobentos de praia no ambiente 

costeiro; 

 Avaliação qualitativa e quantitativa da meiofauna de praia no ambiente 

costeiro; 

 Avaliação qualitativa e quantitativa da ictiofauna no ambiente costeiro; 

 Avaliar as variações espaço-temporais das comunidades biológicas 

estudadas; 

 Avaliar os índices ecológicos das comunidades biológicas estudadas, 

assim como as suas variações espaço-temporais. 

 

 

4.6.4 Público-Alvo 

 

Órgãos ambientais, empreendedor e sociedade em geral. 
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4.6.5 Entidades envolvidas 

 

O órgão ambiental será o responsável pelo acompanhamento deste Programa, e 

o empreendedor pela sua implementação.  

 

 

4.6.6 Metodologia 

 

4.6.6.1 Área de estudo 

 

O monitoramento deverá ser realizado na região costeira, localizadas na ADA e 

AID do empreendimento, com malha amostral que contemple as áreas de 

influência do empreendimento (vide ANEXO IV). Esse monitoramento deverá 

ocorrer trimestralmente, sendo a primeira campanha (pré-operacional) antes do 

início das atividades de instalação. 

 

 

4.6.6.2 Malha Amostral 

 

As coletas deverão ser realizadas em doze pontos amostrais na região costeira 

em torno do empreendimento para o plâncton, bentos de substrato inconsolidado, 

granulometria, além dos parâmetros de qualidade da água e sedimento (físico-

químicos). Para as comunidades bentônicas de praia (macro e meiofauna), além 

da granulometria, quatro pontos amostrais serão alocados na área de influência 

do empreendimento. Para a ictiofauna serão realizados quatro arrastos na região 

costeira da área de influência do empreendimento, sendo que o ponto localizado 

no interior do terminal será amostrado antes da instalação e durante as obras até 

quando possível. As amostras de bentos de substrato consolidado serão 

realizadas em seis pontos amostrais, sendo 1 (um) no costão rochoso ao norte do 

empreendimento, 2 (dois) no enrocamento, 1 (um) na ilha dos Franceses, 1 (um) 

na ilha da Pitinga e 1 (um) na ilha do Cabrito (Tabela 4-5).  

 



 

 
Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 

Apoio Logístico Offshore 
Revisão dos Programas 

4 
Pag. 

333 / 375 

    
 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

Tabela 4-5: Relação dos itens monitorados e número total por item monitorado no Programa de 
Monitoramento Marinho na área de influencia do empreendimento. 

ITEM MONITORADO NÚMERO TOTAL 

Plâncton 12 

Bentos de Substrato Inconsolidado 12 

Bentos de praia (macro e meiofauna) 4 

Bentos de substrato consolidado 6 

Ictiofauna 4 

Parâmetros de qualidade de água e sedimento 12 

Granulometria 16 

 

 

4.6.6.2.1 Fitoplâncton 

 

4.6.6.2.1.1 Amostragem	do	Fitoplâncton	

 

 

As amostras de fitoplâncton serão coletadas utilizando-se uma garrafa de Van 

Dorn na superfície e fundo em todos os pontos amostrais para análise 

quantitativa. Nestes mesmos pontos e profundidades deverão ser coletadas 

amostras de água para análise de clorofila-a e feopigmentos. 

 

Para as amostras qualitativas deverá ser realizado arrasto horizontal na sub-

superfície de cada ponto amostral com uma rede de plâncton do tipo cilíndrico-

cônica com abertura de malha de 30 micrômetros de diâmetro de boca durante 2 

minutos. Todas as amostras serão imediatamente fixadas com solução de formol 

a 2%.  

 

 

4.6.6.2.1.2 Análise	do	Fitoplâncton	

 

A observação qualitativa do fitoplâncton, para obtenção da lista de espécies será 

realizada em microscópio óptico, equipado com câmara clara e ocular de 

medição. Os organismos serão identificados analisando-se as suas 

características morfológicas e morfométricas, utilizando-se bibliografia 

especializada, destacando: PRESCOTT (1975), KOMARÉK & FOTT (1983), 
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SANT’ANNA (1984), BALECH (1988), PARRA & BICUDO (1995) e TOMAS 

(1997).  

 

A contagem do fitoplâncton será feita utilizando-se câmaras de sedimentação de 

Uthermöhl (UTHERMÖHL, 1958) em microscópio invertido com aumento de 400 

vezes. O procedimento de contagem escolhido será o dos campos aleatórios 

descritos por UEHLINGER (1964).  

 

Para cada amostra serão contadas duas réplicas, tendo como resultado final uma 

média entre as duas contagens. Os resultados serão expressos em indivíduos por 

unidade de volume (ml), calculado pela fórmula modificada de WETZEL & 

LIKENS (1979): 

 

N = n . A/a . 1/V (1) 

 

Onde: N = Número de células (ou indivíduos) por ml  

n = Número de células (ou indivíduos) contadas 

a = Área contada (no de campos x área do campo) 

A = Área total da câmara 

V = Volume total sedimentado 

 

 

Para o estudo de diversidade da comunidade fitoplanctônica será aplicado o 

índice de diversidade de Shannon-Wiener. 

 

H’= -  (ni/N) log (ni/N) 

 

Onde, ni: valor de importância de cada espécie e N: total dos valores de 

importância. 

 

A riqueza de espécies deverá ser calcula através do numero total de espécies 

encontras (S). 

 

Já o índice de equitabilidade (J) será calculado através da fórmula: 
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J = H/log(S) 

 

Onde, H é o índice de Shannon-Wiener e S o número total de espécies. 

 

 

4.6.6.2.2 Clorofila “a” e feopigmentos 

 

Para a determinação da clorofila “a”, amostras de água serão filtradas no 

laboratório, em filtros de fibra de vidro GF/F 47 mm de diâmetro, utilizando uma 

bomba de vácuo. A extração da clorofila “a” será feita no escuro utilizando o 

método da acetona 90% (Método de LORENZEN, 1967). Após pernoite na 

geladeira será realizada a análise nas absorbâncias de 665 e 750 nm em 

espectrofotômetro. Sequencialmente as amostras serão acidificadas com ácido 

clorídrico 0,01 N, sob luz, e uma nova leitura será realizada para a determinação 

de feopigmentos. 

 

 

4.6.6.2.3 Zooplâncton 

 

4.6.6.2.3.1 Amostragem	do	Zooplâncton	

 

Para as coletas do zooplâncton será utilizada uma rede cilindro-cônica com 60 

centímetros de abertura de boca e malha de 200 micrômetros, dotada de 

fluxômetro mecânico, para estimar a quantidade de água filtrada pela rede em m3. 

(KRAMER et al., 1994; OMORI & IKEDA, 1992). As amostras serão coletadas nos 

12 pontos amostrais para análise qualitativa e quantitativa. Em cada ponto 

amostral será realizado um arrasto com o barco em velocidade em torno de dois 

nós, durante cinco minutos. O material biológico coletado será acondicionado em 

frascos de 500ml de polietileno e fixado em solução aquosa de Formaldeído 5%, 

tamponado com tetraborato de sódio, para ser analisado posteriormente em 

laboratório. 
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4.6.6.2.3.2 Análise	do	Zooplâncton	

 

Em laboratório, para cada amostra coletada serão feitas alíquotas com um 

subamostrador do tipo “Folson” de acordo com o seu grau de concentração. Os 

indivíduos da alíquota serão identificados e contados na sua totalidade. As 

espécies dominantes no plâncton serão identificadas no menor nível taxonômico 

possível, seguindo a literatura pertinente (BOLTOVSKOY, 1981, 1999; MONTÚ & 

GLOEDEN, 1986, entre outros), utilizando-se estereomicroscópio e microscópio 

óptico.  

 

Para este grupo faunístico, o número de indivíduos coletados será convertido em 

densidade e os valores encontrados expressos em indivíduos/m3 com base no 

volume de água filtrada pela rede, segundo as fórmulas a seguir: 

 Volume de Água Filtrada (V): 

V = A x R x C 

Onde: V = volume de água filtrada em m3; A = área da boca da rede em m2 

(0,28274 m2); R = número de rotações do fluxômetro durante o arrasto; C = fator 

de aferição após calibração do aparelho em metros por rotações.  

 Abundância dos organismos (N): 

N = ni / V 

Onde: N = abundância total da espécie em cada amostra; ni = número de 

indivíduos da espécie i observados na amostra; V = volume de água filtrado pela 

rede (m3). 

Para o estudo de diversidade da comunidade zooplanctônica será aplicado o 

índice de diversidade de Shannon-Wiener. 

 

H’= -  (ni/N) log (ni/N) 

 

Onde, ni: valor de importância de cada espécie e N: total dos valores de 

importância. 
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A riqueza de espécies deverá ser calcula através do numero total de espécies 

encontras (S). 

 

Já o índice de equitabilidade (J) será calculado através da fórmula: 

 

J = H/log(S) 

 

Onde, H é o índice de Shannon-Wiener e S o número total de espécies. 

 

 

4.6.6.2.4 Ictioplâncton 

 

4.6.6.2.4.1 Amostragem	do	Ictioplâncton	

 

As amostras serão coletadas em todos os pontos amostrais para análise 

qualitativa e quantitativa. Será utilizada uma rede do tipo bongô, composta por 

dois aros de 60 cm de diâmetro de boca, duas redes cilindro-cônica com 2,5 

metros de comprimento e malhas de 330 e 500 micrômetros. As redes serão 

dotadas de fluxômetro mecânico, para estimar a quantidade de água filtrada pela 

rede em m3. Em cada ponto amostral será realizado um arrasto oblíquo ao longo 

da coluna d'água, com o auxilio de um peso amarrado à rede, para obtenção de 

amostras integradas, com o barco em velocidade em torno de dois nós, durante 

cinco minutos. O material biológico coletado será acondicionado em frascos de 

500ml de polietileno e fixado em solução aquosa de Formaldeído 5%, tamponado 

com tetraborato de sódio, para ser analisado posteriormente em laboratório. 

 

 

4.6.6.2.4.2 Análise	do	Ictioplâncton	

 

Para as amostras que apresentaram uma grande quantidade de larvas e ovos de 

peixes serão feitos alíquotas com um subamostrador do tipo “Folson” de acordo 

com o seu grau de concentração. Os indivíduos da alíquota serão identificados e 
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contados na sua totalidade. As espécies dominantes no ictioplâncton serão 

identificadas no menor nível taxonômico possível seguindo a literatura pertinente 

(BARLETTA & CORRÊA, 1992; CARVALHO-FILHO, 1999; FAHAY, 1983; 

FIGUEIREDO & MENEZES, 1978, 1980; 2000; JEYASEELAN, 1998; LEIS & 

TRINSKI, 1989; MENEZES & FIGUEIREDO, 1980, 1985; MOSER et al., 1984; 

entre outros), utilizando-se estereomicroscópio e microscópio óptico.  

 

O número de indivíduos coletados será convertido em densidade para um volume 

padrão (100 m3) e os valores encontrados expressos em indivíduos.100m3 com 

base no volume de água filtrada pela rede, segundo as fórmulas a seguir: 

 

  Volume de Água Filtrada: 

 

V= A*R*C 

 

Onde: V= volume de água filtrada em m3; 

A= área da boca da rede em m2 (0,28274 m2); 

R= número de rotações do fluxômetro durante o arrasto; 

C= fator de aferição após calibração do aparelho em metros por rotações.  

 

 

Abundância dos organismos: 

 

N = (ni / V).100 

 

 

Onde: N = número de ovos ou larvas por 100 m3 em cada amostra 

ni = número de ovos ou larvas observados na amostra 

V = volume de água filtrado pela rede (m3) 

 

Para o estudo de diversidade da comunidade ictioplanctônica será aplicado o 

índice de diversidade de Shannon-Wiener: 
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H’= -  (ni/N) log (ni/N) 

 

Onde ni: valor de importância de cada espécie e N: total dos valores de 

importância. 

 

A riqueza de espécies deverá ser calcula através do numero total de espécies 

encontras (S). 

 

Já o índice de equitabilidade (J) será calculado através da fórmula: 

 

J = H/log(S) 

 

Onde, H é o índice de Shannon-Wiener e S o número total de espécies. 

 

 

4.6.6.2.5 Bentos 

 

 

4.6.6.2.5.1 Amostragem	do	Macrobentos	de	Praia	

 

 

O macrozoobentos de praia será coletado utilizando amostrador quali-quantitativo 

(corer), em triplicata por ponto amostral, em cada nível de maré, médio litoral 

superior (MLS) e médio litoral inferior (MLI). O material coletado será 

acondicionado em sacolas e fixado em formol 5%, devidamente identificados com 

etiqueta contendo o local, a data e a amostra correspondente, sendo 

posteriormente enviados ao laboratório para triagem e identificação. 
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4.6.6.2.5.2 Análise	do	Macrobentos	de	Praia	

 

No laboratório o material será pré-triado em bandejas iluminadas utilizando-se o 

processo de elutriação. Posteriormente, as amostras serão lavadas em peneira de 

500m de abertura de malha e levado posteriormente ao estereomicroscópio 

PZOLabimex para separação dos organismos. Os organismos encontrados serão 

contados e identificados ao menor nível taxonômico com auxílio de 

estereomicroscópio PZO-Labimex e microscópio Studar lab, utilizando-se chaves 

de identificação especificas. 

 

Os organismos encontrados serão contados e identificados ao menor nível 

taxonômico com auxílio de estereomicroscópio PZO-Labimex e microscópio 

Studar lab e de chaves de identificação específicas, sendo posteriormente 

armazenados em frascos com álcool 70%. Os Nematoda, especificamente, serão 

tratados e colocados em lâminas conforme os procedimentos descritos em PLATT 

& WARWICK (1983), sendo as lâminas estudadas em microscopia óptica, sendo 

utilizados diferentes aumentos (até 1.000 vezes) para observação das estruturas 

utilizadas como caracteres taxonômicos. 

 

A comunidade bentônica será estudada quanto à abundância (número de 

indivíduos) total, diversidade (Shannon - H’), Dominância de Simpson e riqueza 

de espécies (S) (CLARKE & WARWICK, 1994) em cada estação de coleta. Todos 

os procedimentos serão realizados a partir das rotinas do programa PRIMER 6.0 

for Windows. A diversidade será calculada utilizando o logaritmo na base e, a 

riqueza de espécies será calculada através do número total de espécies 

encontradas (S).  

 

Os valores de densidade animal (DA) serão obtidos através do uso da regra de 

três simples, entre a área amostral do amostrador e o valor do número de 

organismos nas estações de coleta, obtendo-se conforme a fórmula a seguir: 

 

DA = NI / AD 

 



 

 
Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 

Apoio Logístico Offshore 
Revisão dos Programas 

4 
Pag. 

341 / 375 

    
 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

Onde: 

NI = número de indivíduos do táxon presente na amostra 

AD = área total amostrada (amostras compostas). 

 

Para o estabelecimento de grupos de amostras com composição semelhante será 

aplicado o índice de similaridade de Bray-Curtis (CLARKE & WARWICK, 1994) 

para os dados de número de indivíduos por espécie transformados em log (x+1).  

 

Para este cálculo serão utilizadas somente as amostras das estações que 

apresentaram organismos. Todos esses procedimentos também serão realizados 

a partir das rotinas do programa PRIMER 6.0 for Windows. 

 

A análise de ordenação MDS (“non-metric Multi Dimensional Scaling”) será 

utilizada a partir dos dados de abundância das espécies transformados em log 

(x+1), utilizando novamente o índice de similaridade de BRAY-CURTIS (1957), 

entre as estações de coleta.  

 

Os resultados serão plotados num diagrama de ordenação e quanto mais 

próximos dois pontos estiverem, mais similares eles são. Em geral existe um grau 

de distorção ou “stress” entre os postos de similaridade e os correspondentes 

postos de distâncias no diagrama. Valores menores que 0,2 indicam uma boa 

representação do diagrama em duas dimensões (CLARKE & WARWICK, 1994). 

 

Para verificar se as diferenças na composição da fauna entre os grupos obtidos, a 

partir da Análise de Agrupamento que serão significativas, será realizada uma 

Análise de Similaridade (ANOSIM) unifatorial. Quanto maior o valor de R, maior a 

similaridade de amostras de um mesmo grupo, sendo que quando o nível de 

significância será menor que 5%, a hipótese nula de que não existem diferenças 

significativas entre os grupos será rejeitada. 

 

A distribuição dos organismos bentônicos (endofauna) e suas relações com as 

estações e as características geoquímicas do sedimento serão analisadas através 
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de Análise de Correspondência Canônica (CCA). Para a análise serão utilizadas 

as espécies que representaram 80% da abundância total da fauna avaliada.  

 

 

4.6.6.3 Amostragem da Meiofauna de Praia 

 

A meiofauna de praia será coletada utilizando-se um cilindro de PVC de 10 cm de 

altura e área de 10cm2, sendo coletadas 03 amostras por estação. O material 

coletado será ensacolado e fixado em formol 5%, devidamente identificados com 

etiqueta contendo o local, a data e a amostra correspondente, sendo 

posteriormente enviados ao laboratório para triagem e identificação. 

 

 

4.6.6.4 Análise da Meiofauna de Praia 

 

No laboratório, a meiofauna será extraída através da técnica de flotação com 

açúcar (ESTEVES et al., 1995). Após a extração, a meiofauna será triada e 

quantificada em grandes grupos (UHLIG, 1968). Os grupos Nematoda e 

Copepoda serão identificados, quando possível, até o nível de gênero. 

 

Os Copepoda serão colocados em lâminas e dissecados para evidenciar as 

estruturas utilizadas como caracteres taxonômicos. A identificação deverá ser 

feita com o auxílio de microscopia, utilizando-se bibliografia especializada. Os 

Nematoda serão tratados e colocados em lâminas conforme os procedimentos 

descritos em PLATT & WARWICK (1983) e RIEMANN (1988). As lâminas serão 

estudadas à microscopia óptica, sendo utilizados diferentes aumentos (até 1000x) 

para observação das estruturas utilizadas como caracteres taxonômicos. A 

identificação dos Nematoda, até o nível de gênero, será realizada com a utilização 

da chave pictorial criada por PLATT & WARWICK (1983) e atualizada por 

WARWICK et al. (1998). 

 

A comunidade bentônica será estudada quanto à abundância (número de 

indivíduos) total, diversidade (Shannon - H’), Dominância de Simpson e riqueza 

de espécies (S) (CLARKE & WARWICK, 1994) em cada estação de coleta. Todos 
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os procedimentos serão realizados a partir das rotinas do programa PRIMER 6.0 

for Windows. A diversidade será calculada utilizando o logaritmo na base e, a 

riqueza de espécies será calculada através do número total de espécies 

encontradas (S).  

 

Para o estabelecimento de grupos de amostras com composição semelhante será 

aplicado o índice de similaridade de Bray-Curtis (CLARKE & WARWICK, 1994) 

para os dados de número de indivíduos por espécie transformados em log (x+1). 

Para este cálculo serão utilizadas somente as amostras das estações que 

apresentaram organismos. Todos esses procedimentos também serão realizados 

a partir das rotinas do programa PRIMER 6.0 for Windows. 

 

A análise de ordenação MDS (“non-metric Multi Dimensional Scaling”) será 

utilizada a partir dos dados de abundância das espécies transformados em log 

(x+1), utilizando novamente o índice de similaridade de BRAY-CURTIS (1957), 

entre as estações de coleta.  

 

Os resultados serão plotados num diagrama de ordenação e quanto mais 

próximos dois pontos estiverem, mais similares eles são. Em geral existe um grau 

de distorção ou “stress” entre os postos de similaridade e os correspondentes 

postos de distâncias no diagrama. Valores menores que 0,2 indicam uma boa 

representação do diagrama em duas dimensões (CLARKE & WARWICK, 1994). 

 

Para verificar se as diferenças na composição da fauna entre os grupos obtidos, a 

partir da Análise de Agrupamento que serão significativas, será realizada uma 

Análise de Similaridade (ANOSIM) unifatorial. Quanto maior o valor de R, maior a 

similaridade de amostras de um mesmo grupo, sendo que quando o nível de 

significância será menor que 5%, a hipótese nula de que não existem diferenças 

significativas entre os grupos será rejeitada. 

 

A distribuição dos organismos bentônicos (endofauna) e suas relações com as 

estações e as características geoquímicas do sedimento serão analisadas através 
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de Análise de Correspondência Canônica (CCA). Para a análise serão utilizadas 

as espécies que representaram 80% da abundância total da fauna avaliada.  

 

 

4.6.6.5 Amostragem da Macrofauna de Fundo 

 

O zoobentos de substrato inconsolidado será coletado através de uma draga de 

Petersen, sendo coletadas três amostras por ponto. O material coletado será 

acondicionado em sacolas e fixado em formol 5%, devidamente identificados com 

etiqueta contendo o local, a data e a amostra correspondente, sendo 

posteriormente enviados ao laboratório para triagem e identificação. 

 

 

4.6.6.6 Análise da Macrofauna de Fundo 

 

No laboratório o material será pré-triado em bandejas iluminadas utilizando-se o 

processo de elutriação. Após o processo de elutriação, as amostras serão lavadas 

em peneira de 500m de abertura de malha e levado posteriormente ao 

estereomicroscópio PZOLabimex para separação dos organismos.  

 

Os organismos encontrados serão contados e identificados ao menor nível 

taxonômico com auxílio de estereomicroscópio PZO-Labimex e microscópio 

Studar lab com auxílio de chaves de identificação, sendo posteriormente 

armazenados em frascos com álcool 70%. 

 

A comunidade bentônica será estudada quanto à abundância (número de 

indivíduos) total, diversidade (Shannon - H’), Dominância de Simpson e riqueza 

de espécies (S) (CLARKE & WARWICK, 1994) em cada estação de coleta. Todos 

os procedimentos serão realizados a partir das rotinas do programa PRIMER 6.0 

for Windows. A diversidade será calculada utilizando o logaritmo na base e, a 

riqueza de espécies será calculada através do número total de espécies 

encontradas (S).  
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Os valores de densidade animal (DA) serão obtidos através do uso da regra de 

três simples, entre a área amostral do amostrador e o valor do número de 

organismos nas estações de coleta, obtendo-se conforme a fórmula a seguir: 

 

DA = NI / AD 

 

Onde: NI = número de indivíduos do táxon presente na amostra 

AD = área total amostrada (amostras compostas). 

 

Para o estabelecimento de grupos de amostras com composição semelhante será 

aplicado o índice de similaridade de Bray-Curtis (CLARKE & WARWICK, 1994) 

para os dados de número de indivíduos por espécie transformados em log (x+1).  

 

Para este cálculo serão utilizadas somente as amostras das estações que 

apresentaram organismos. Todos esses procedimentos também serão realizados 

a partir das rotinas do programa PRIMER 6.0 for Windows. 

 

A análise de ordenação MDS (“non-metric Multi Dimensional Scaling”) será 

utilizada a partir dos dados de abundância das espécies transformados em log 

(x+1), utilizando novamente o índice de similaridade de Bray-Curtis (1957), entre 

as estações de coleta.  

 

Os resultados serão plotados num diagrama de ordenação e quanto mais 

próximos dois pontos estiverem, mais similares eles são. Em geral existe um grau 

de distorção ou “stress” entre os postos de similaridade e os correspondentes 

postos de distâncias no diagrama. Valores menores que 0,2 indicam uma boa 

representação do diagrama em duas dimensões (CLARKE & WARWICK, 1994). 

 

Para verificar se as diferenças na composição da fauna entre os grupos obtidos, a 

partir da Análise de Agrupamento que serão significativas, será realizada uma 

Análise de Similaridade (ANOSIM) unifatorial. Quanto maior o valor de R, maior a 

similaridade de amostras de um mesmo grupo, sendo que quando o nível de 
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significância será menor que 5%, a hipótese nula de que não existem diferenças 

significativas entre os grupos será rejeitada. 

 

A distribuição dos organismos bentônicos (endofauna) e suas relações com as 

estações e as características geoquímicas do sedimento foram analisadas através 

de Análise de Correspondência Canônica (CCA). Para a análise serão utilizadas 

as espécies que representaram 80% da abundância total da fauna avaliada.  

 

 

4.6.6.7 Amostragem do Bentos de Substrato Consolidado 

 

As amostras quantitativas do bentos serão tomadas em cinco pontos de 

amostragem, no sublitoral, com auxílio de quadrados de amostragem em 

quintuplicata. O quadrado para a amostragem de cobertura vegetal consistirá em 

uma moldura com 0,5m de lado, acoplado a um frame, onde se encaixará uma 

maquina fotográfica em caixa estanque. A frequência da cobertura será estimada 

através da presença ou ausência de cada espécie a partir de uma metodologia 

não invasiva (“Photo-quadrat”). Além disso, amostragens aleatórias serão 

realizadas para composição do inventário taxonômico.  

 

 

4.6.6.8 Análise do Bentos de Substrato Consolidado 

 

A metodologia empregada para a registro da cobertura vegetal utilizada será não 

invasiva, utilizando-se o método de “Photo-quadrat” (LITTLER & LITTLER, 1985). 

Essa técnica atualmente é bastante empregada nesse ambiente, especialmente 

em estudos fisionômicos e estruturais de substratos rochosos em estudos de 

comunidades de macroalgas (PRESKITT et al., 2004). Estudos realizados no 

sublitoral utilizaram medidas muito variadas, onde predominam elementos de 50 x 

50 cm ou 35 x 50 cm em áreas com excelente visibilidade e com organismos de 

grandes dimensões, como recifes de coral e recifes com algas (PRESKITT et al., 

2004). 
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As amostras de imagem nas transecções serão realizadas com emprego de uma 

câmara fotográfica digital (12.1 Megapixels) com cartão de registro de imagem HD 

(High Definition). O conjunto óptico será acoplado ao quadrado de 0,5m de lado a 

partir de uma estrutura de PVC confeccionada seguindo o modelo apresentado 

por PRESKITT et al., (2004), denominado de “frame”, cujo objetivo foi oferecer 

suporte ao conjunto e delimitar os elementos amostrais, permitindo a tomada de 

fotos sempre à mesma distância do substrato. 

 

A frequência de cobertura (abundancia relativa) será registrada a partir de uma 

grade sobreposta as imagem do “Photo-quadrat” com 30 pontos gerados no 

programa CPCe - Coral Point Count with Excel extensions (KOHLER & GILL, 

2006), próprio para esse tipo de metodologia. As fotos geradas em alta definição 

(HD) ainda serão tratadas no programa com filtros de cor e luminosidade para 

aumento do contraste e da nitidez, visando facilitar a identificação dos 

organismos. 

 

Para o estudo de diversidade da comunidade bentônica será aplicado o índice de 

diversidade de Shannon.  

 

H’= - Σ (ni/N) log (ni/N) 

 

Onde:  ni: valor de importância de cada espécie; e  

N: total dos valores de importância.  

 

A riqueza de espécies será calculada através do numero total de espécies 

encontradas (S). Já o índice de equitabilidade (J) será calculado através da 

fórmula:  

 

J = H/log(S) 

 

Onde: H é o índice de Shannon; e  

S o número total de espécies. 
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Todos esses procedimentos também serão realizados a partir das rotinas do 

programa PRIMER 6.0 for Windows. 

 

A análise de variância (ANOVA) será aplicada para verificar se existem (ou não) 

diferenças significativas entre os valores do número de indivíduos das áreas 

estudadas. Para complementar, será verificado o grau de similaridade entre as 

amostras das áreas em relação à sua composição taxonômica, através de uma 

análise de grupamento (MDS – Multidimensional Scaling). O teste ANOSIM e o 

SIMPER serão aplicados para verificar a significância dessa distribuição não 

aleatória das amostras (existência real ou não de similaridades) (CLARKE & 

WARWICK, 1994). 

 

 

4.6.6.9 Amostragem da Ictiofauna 

 

Para amostragem da ictiofauna serão empregados os seguintes petrechos de 

pesca e procedimentos nos pontos de amostragem: 

 

 Rede de Arrasto - serão realizados três arrastos simples (com apenas 

uma rede) por ponto amostral na área costeira e nos pontos localizados 

dentro do rio Itapemirim. Estes arrastos serão realizados por um período de 

10 minutos, percorrendo aproximadamente 1.000 metros. Serão utilizadas 

embarcações e redes da frota local; 

 Arrasto de com rede de picaré – serão realizados três arrastos simples 

(com apenas uma rede) por estação amostral dentro do canal do Pinto. 

Estes arrastos percorrerão aproximadamente 50 metros. 

 

As amostras coletadas serão acondicionadas separadamente em sacolas 

plásticas e conservadas em gelo, sendo posteriormente fixadas em formol e 

conservados em álcool 70%. A identificação ao nível específico será realizada, 

com auxílio de literatura especializada (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978; 

FIGUEIREDO & MENEZES, 1980; MENEZES & FIGUEIREDO, 1985; 

FIGUEIREDO & MENEZES, 2000). Também deverão ser realizadas análises 
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biométricas: peso total em gramas (PT-g) e a medida de comprimento mais 

adequado ao táxon, sendo: comprimento padrão (CP) ou comprimento total (CT) 

e largura do disco (LD) no caso das arraias. 

 

 

4.6.6.10 Análise da Ictiofauna 

 

Os dados da assembleia de peixes obtidos nas campanhas de monitoramento 

deverão ser plotados e compilados em gráficos e tabelas possibilitando assim 

uma melhor compreensão do padrão de variação dos valores obtidos nas 

Análises Biométricas e dos Índices Ecológicos calculados a partir das amostras 

de peixes coletadas. A estimativa de abundância adotada para cada espécie e 

estação de monitoramento, deverá ser obtida por meio da CAPTURA POR 

UNIDADE DE ESFORÇO - CPUE, sendo representada tanto em número de 

indivíduos quanto por peso.  

 

Os valores de abundância, em números de indivíduos, serão empregados em 

uma análise de agrupamento (UPGMA), para se verificar a semelhança entre os 

pontos amostrais. Análises paramétricas de variância (ANOVAs) do tipo III serão 

aplicadas sobre as variáveis, número de taxa, número de indivíduos, comprimento 

médio e nos índices ecológicos (diversidade, equitabilidade e dominância). 

 

A riqueza de espécies será calculada através do número total de espécies 

encontradas (S). O grau de similaridade entre as estações será apresentado na 

forma de um dendrograma, obtido através do cálculo da similaridade, medindo-se 

a distância Euclidiana, utilizando-se o método de agrupamento das médias não 

ponderadas (UPGMA), calculado pelo pacote Statistica. 

 

A diversidade de espécies será calculada utilizando o índice de diversidade de 

Shannon. Para testar a diferença entre as médias da variável diversidade entre as 

estações e no tempo (meses) utilizar a ANOVA. Para analisar as semelhanças 

entre as estações, utilizar o teste de DUNCAN. 
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A equitabilidade – (índice da “igualdade”) um dos componentes do índice de 

Shannon, representa a uniformidade do número de exemplares entre as espécies. 

Pode ser determinada utilizando-se a razão entre o índice de diversidade de 

Shannon calculado e a diversidade máxima. A equitabilidade é máxima quando o 

número de indivíduos é o mesmo para todas as espécies. O valor da 

equitabilidade pode variar de 0 (zero) ao valor máximo de 1 (um). 

 

Todos esses procedimentos também serão realizados a partir das rotinas do 

programa PRIMER 6.0 for Windows. 

 

 

4.6.6.11 Análise da Bioacumulação de Compostos Químicos em Mariscos 

 

Em cada ponto amostral, onde ocorrem populações nativas do mexilhão Perna 

perna e a atividade de mariscagem é significativa,  50 espécimes serão coletadas 

e submetidas à análises químicas. Esta espécie consiste em um excelente 

bioindicador, pois são organismos filtradores que acumulam compostos presentes 

no ambiente de maneira eficiente. 

 

Os parâmetros sugeridos para análise são: 

 Antimônio 

 Arsênio 

 Cádmio 

 Chumbo 

 Cobre 

 Cromo 

 Estanho 

 Mercúrio 

 Níquel 

 Selênio 

 Zinco 

 Coliformes Fecais 
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Os resultados analíticos da concentração destes compostos, nas partes moles do 

mexilhão (“carne”), serão comparados com os valores limitantes preconizados 

pela Portaria n º. 685/98 do Ministério da Saúde, a qual determina os “Princípios 

gerais para o estabelecimento de níveis máximos de contaminantes químicos em 

alimentos”. 

 

 

4.6.7 Cronograma de atividades 

 

O Programa de Monitoramento Marinho deve ser iniciado antes do início das 

obras e continuado durante a operação. 

 

Tabela 4-6: Cronograma executivo do Programa de Monitoramento Marinho. 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1ª Campanha               

Mobilização X             

Campanha de campo X             

Análises laboratoriais X X            

Elaboração do 1º relatório    X           

Entrega do 1º relatório    X           

2ª Campanha               

Mobilização    X          

Campanha de campo    X          

Análises laboratoriais    X X         

Elaboração do 2º relatório       X        

Entrega do 2º relatório       X        

3ª Campanha               

Mobilização       X       

Campanha de campo       X       

Análises laboratoriais       X X      

Elaboração do 3º relatório          X     

Entrega do 3º relatório          X     

4ª Campanha               

Mobilização          X    

Campanha de campo          X    

Análises laboratoriais          X X   

Elaboração do 4º relatório            X  

Entrega do 4º relatório             X  

Elaboração do relatório Consolidado             X 

Entrega do relatório Consolidado              X 
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4.6.8 Recursos necessários 

 

Segue abaixo uma estimativa de recursos humanos, financeiros e físicos 

necessários para execução do Projeto de Monitoramento Marinho: 

 

 

Quadro 4-4: Recursos Necessários para o Programa de Monitoramento Marinho. 

RECURSOS ESTIMATIVA PRELIMINAR 

Humanos 
Equipe de Técnicos Especialistas, empresas prestadoras de serviços na área 
ambiental (biólogos, oceanógrafos, etc.). Estima-se que mais de 4 diferentes 

profissionais estarão envolvidos na execução do programa. 

Financeiros 
Serão necessários recursos referentes à contratação de serviços e despesas com 

embarcação para execução do programa de monitoramento. 

Físicos 
Laboratórios de análises de Biologia Marinha. 

Embarcação 
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5 CONCLUSÕES 

 

Tal como já informado na introdução deste documento, em setembro de 2012 foi 

protocolado no IEMA o EIA/RIMA que subsidia o licenciamento ambiental do 

empreendimento aqui discutido. 

 

Todavia, mais recentemente, em dezembro/2012, o Grupo Edison Chouest tomou 

a decisão de alterar o layout proposto, no que se refere às estruturas dos quebra-

mares.  

 

Denominado como espigão, o enrocamento apresentado na Figura 1-1 

(alternativa 2) foi substituído por um quebra-mar de dimensões menores, 

conforme apresentado na Figura 1-2 (alternativa 1). 

 

A definição desta alteração de layout foi norteada pelos resultados obtidos na 

modelagem hidrodinâmica, executada pela SHAW do Brasil, e nas facilidades 

operacionais identificadas com a proposição da nova estrutura de quebra-mar.  

Informações pertinentes à Caracterização do Empreendimento, alteradas em 

decorrência da mudança de layout, serão apresentadas no item 2 deste 

documento. 

 

Ressalta-se que, conforme anteriormente informado, no âmbito desta reavaliação, 

somente os impactos ambientais que dependem da configuração da estrutura 

marítima são reavaliados, devendo o documento CTA-DT-279/12, protocolado no 

IEMA sob o número 22.847/12, permanecer como base para a análise técnica do 

órgão ambiental. As atualizações na avaliação ambiental apresentadas tiveram 

como subsidio o mesmo Diagnostico Ambiental apresentado em setembro de 

2012, no EIA/RIMA supra referido. 

 

Como a implantação do terminal de apoio logístico offshore incide em diferentes 

aspectos da Engenharia, mesmo havendo redução do volume total de 

enrocamento na frente de obra, todo o processo é bastante dinâmico, e implicará 
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no aproveitamento de mão de obra em outras frentes, fator pelo qual não são 

previstas revisões quanto ao histograma. 

 

Da mesma forma, o Cronograma de Atividades demonstra que serão necessários 

8 meses para a execução do quebra-mar, enquanto que a conclusão das obras 

dar-se-á em 50 meses (Fase 1 demandará 10 meses). Segundo a Engenharia, 

responsável pela elaboração do projeto básico, o cronograma não se alterará, 

pois a necessidade de cravação de estacas decorrerá durante o mesmo tempo 

anteriormente estimado para construção dos espigões. 

 

Pontua-se, ainda, que a alteração dos quebra-mares não implicará em redução de 

volume de material dragado no canal de acesso. As dragagens necessárias 

permanecem planejadas para a fase de obras marítimas. 

 

Como dito anteriormente, acima, um reflexo direto da alteração de layout é a 

redução no volume de rochas, demandado para a obra marítima, que cai 

significativamente, da ordem de 1.136.612 m3 (volume original) para 

687.000m3(volume atual calculado). 

 

Na Figura 1-1 e Figura 1-2  deste documento, podem ser observados os layouts 

considerados quando realizada a comparação por meio de modelagens. 

 

Esta comparação consistiu, mais especificamente, de um estudo comparativo 

acerca do layout informado na ocasião do EIA/RIMA e o layout mais 

recentemente apresentado, no tocante às simulações de ondas, de modo que 

fosse escolhida a melhor alternativa em termos de estabilidade portuária. O 

estudo de penetração de ondas e de simulação de ondas extremas foi realizado 

para avaliar as condições de estabilidade sob ação de tais ondas, em 30 pontos 

potenciais de atracação dentro do terminal. 

 

Os resultados do modelo de propagação de ondas e análise estatística para a 

série temporal, reconstruída das ondas nos berços de atracação investigados, 

mostram que a alternativa 2 é mais afetada pela agitação interna do que a 

alternativa 1, motivo pelo qual esta ultima foi escolhida para o projeto. 
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Tal fato se dá porque o layout da alternativa 1 permite que as ondas refletidas nas 

paredes do cais sejam propagadas para fora. Por outro lado, a alternativa 2 

mantém as ondas presas na porto, gerando campos de ondas permanentes que 

podem dificultar o funcionamento e comprometer a manutenção do porto. 

 

Melhorias na alternativa 1 ainda podem ser realizadas de forma a satisfazer os 

critérios de operabilidade portuária e o quadro de exigência definido pelo cliente. 

Essa alternativa inclui pequenas modificações nos comprimentos de quebra-mar e 

de orientação, bem como materiais alternativos para serem utilizados como 

revestimento no interior do porto para minimizar os efeitos de reflexão de ondas. 

Entretanto, caso novas alterações ocorram, serão de menor magnitude, não 

trazendo impactos à avaliação realizada sobre o EIA/RIMA 

 

Devido ao tamanho do porto e o fator de amplificação identificado, não se espera 

que haja problemas com ressonância de ondas longas em ambas as alternativas. 

No entanto, é importante a realização de medições de ondas na área para 

identificar a ocorrência de períodos de ressonância no meio ambiente e a sua 

energia correspondente. 

 

No tocante ao setor pesqueiro, considerado um dos principais afetados pela 

implantação da Base de Apoio, a alteração do layout terá influência somente na 

área do entorno direto do empreendimento, já que a sobreposição do novo layout 

com os pesqueiros utilizados pelos pescadores locais demonstrou que haverá 

redução de área de exclusão para a pesca.  

 

O pesqueiro denominado “Cascalho da Marcelina” ainda será impactado, porém 

em menor proporção e o pesqueiro “Baixio Seco da Pitinga” ficará fora da área de 

exclusão para a pesca, como demonstrado na Figura 2-280. 

 

Apesar do pesqueiro denominado “Baixio seco da Pitinga” sair da área de 

exclusão para a pesca, deve-se considerar a proximidade e a importância 

biológica da área. Este é uma laje de pedra submersa, que dá suporte a 

importante diversidade biológica, já caracterizada no EIA. Por este motivo, a 
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avaliação de impacto ainda demonstra a necessidade de atenção a este local, 

que deve ser privilegiado no Programa de Monitoramento Marinho, desde a fase 

inicial de tal monitoramento. 

 

Em relação à atividade de mariscagem que acontece nesta pequena, mas 

importante ilha, independentemente do desenho da Base, o empreendimento 

implicará na alteração da rota e acréscimo do percurso das embarcações para o 

acesso à ilha da Pitinga.  

 

Com a atual configuração do layout há uma pequena redução deste percurso 

(Figura 2-281 e Figura 2-282). A rota de acesso ainda sofrerá impacto após a 

instalação da base de apoio logístico, porém haverá menor consumo de 

combustível das embarcações do que com o layout anterior e haverá redução da 

possibilidade de conflito com embarcações já que haverá mais espaço para a 

navegação. 

 

Este fator, embora positivo, não deve ser considerado um atenuante de impacto, 

numa visão conservadora. O impacto sobre a comunidade pesqueira, 

especialmente sobre a mariscagem é, da mesma forma que no EIA, avaliado 

como real, permanente, e demanda soluções que devem ser trabalhadas em 

conjunto entre empreendedor e trabalhadores (as) afetados(as), visando criar 

alternativas de acesso e manutenção da atividade. Programas de Comunicação 

Social, Educação Ambiental e outros ligados ao setor pesqueiro terão esta função 

durante fases posteriores do empreendimento, se licenciado. Ressaltamos, nesse 

caso, a importância do estabelecimento de um canal de comunicação permanente 

com as colônias e as associações de pescadores identificadas no diagnóstico 

ambiental do presente estudo. 

 

As novas configurações dos quebra-mares suscitaram, inicialmente, uma 

reavaliação de impactos ligada ao Aumento do fluxo de veículos. Sem dúvida 

que essas modificações proporcionam uma diminuição nos fluxos de veículos 

transportadores de pedras, no entanto, entendeu-se que, mesmo com esta 

previsão de diminuição no volume de pedras transportadas, um grande volume de 

rochas ainda será necessário, e esta alteração volumétrica não se mostra tão 
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elevada, a ponto de alterar a avaliação da magnitude desse impacto, bem como 

suas medidas e programas. Tal conclusão se dá pelo fato de que o aumento de 

fluxo de veículos não é decorrente somente da construção do píer, e sim de todas 

as atividades da etapa de instalação do empreendimento. 

 

Em relação ao aumento dos níveis de ruído durante a Construção de Obras 

Civis Marítimas, este foi avaliado como sendo um impacto negativo, pequeno, 

direto, temporário, imediato, de médio prazo, reversível, local e real. Cabe 

destacar que, neste caso, a magnitude do impacto, caracterizada no EIA/RIMA 

como média, passa a ser pequena em decorrência da alteração do layout, 

configurando-se como benefício ao licenciamento ambiental da Base de Apoio 

Logístico Offshore.  

 

Ainda acerca deste aspecto (ruídos), quanto às demais ações do 

empreendimento, descritas no EIA e neste RAIA, cabe destacar que a análise de 

impactos ambientais apresentada no EIA/RIMA permanece idêntica, uma vez que 

que a revisão do layout não trará prejuízos ou benefícios no que se refere à 

alteração dos níveis de ruído em outros setores e fases da instalação, conforme 

prevista. 

 

Alterações na qualidade do ar são impactos inerentes a grandes obras, como é 

o caso da Base Logística. Embora a ausência de espigões na alternativa 

escolhida elimine a necessidade de transporte de uma significativa porção do 

volume das rochas previamente estimadas, o que implica em redução no 

transporte de rochas nas vias de acesso ao empreendimento, considerou-se que, 

mantendo-se uma visão conservadora, há outros insumos que não sofrerão 

alteração na demanda, e consequentemente a emissão dos poluentes 

relacionados na Tabela 3-1 permanece inalterada. 

 

No ambiente marinho propriamente dito, naqueles impactos que se refletem 

sobre os aspectos físicos do ecossistema, a alteração da circulação 

hidrodinâmica, tanto na implantação quanto na operação, é considerado um 

impacto indireto, negativo, de baixa magnitude, irreversível, local e real. Ele pode 
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acontecer em decorrência da dragagem e obras civis marítimas, sendo 

considerado de curto prazo. Já durante a operação da base – retroárea, ele é de 

longo prazo. 

 

Algumas mudanças sobre a circulação hidrodinâmica local, já debatidas neste 

documento e no EIA anteriormente apresentado, serão percebidas com a 

alteração de layout prevista, todavia, não são características que alterem a 

avaliação de impactos. Essa avaliação, feita desde a elaboração do EIA, direciona 

a equipe técnica envolvida o estudo ao entendimento de que não serão sentidas 

mudanças significativas neste aspecto ambiental. Vale destacar que uma medida 

preventiva essencial é a execução do programa de monitoramento de ondas e 

correntes, já descrito. 

 

Como medida mitigadora para redução dos impactos na circulação hidrodinâmica 

sugere-se que a retroárea da Base de Apoio Logístico Offshore seja construída 

parcialmente com estrutura discreta, fixada com estacas pré-moldadas ao invés 

de cortinas de estacas-pranchas para contenção de aterro (Figura 3-3). Essa 

medida permitiria o escoamento da água sob o píer, mitigando parcialmente o 

impacto. 

 

Outra característica ambiental avaliada para o ambiente marinho é a alteração no 

campo de ondas. Os resultados da modelagem de ondas indicam que ocorrerão 

impactos negativos de média magnitude, indiretos, permanentes, irreversíveis, 

locais, reais e de curto prazo. Tais impactos traduzem-se em alterações que 

poderão ser sentidas localmente e que, embora consideradas de media 

magnitude, não se espera que tragam danos ambientais, mas sim novas 

configurações referentes ao regime de ondas na região costeira adjacente, mais 

próxima do terminal. 

 

Como medida preventiva sugere-se a execução do programa de monitoramento 

de ondas e correntes. 

 

A alteração no transporte de sedimentos é um impacto esperado para obras 

costeiras da magnitude de uma Base de Apoio. Considerando-se os resultados 
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obtidos nas simulações de projeção do empreendimento e os resultados obtidos 

nas simulações da situação atual, pode-se assumir que o impacto no transporte 

de sedimento será de média magnitude. No entanto, pelo fato de ser cumulativo, 

ele é irreversível. Além do mais, pode ser considerado permanente, regional, real 

e de longo prazo. Para entendimento dos reais impactos futuros, é primordial que 

seja executado, em caráter de medida preventiva e de controle, com início 

anteriormente à instalação, programas de monitoramento dos perfis de praia e 

batimétrico. 

 

Assim como sugerido para o impacto da alteração da circulação hidrodinâmica, 

uma medida mitigadora para redução dos impactos no transporte de sedimentos é 

que a retroárea da Base de apoio logístico da C-Port Brasil seja construída, total 

ou parcialmente, com estrutura discreta. Essa medida permitiria o escoamento da 

água sob o píer e o transporte de sedimento, mitigando parcialmente o impacto. 

 

Finalmente, na analise dos aspectos ambientais decorrentes da obra sobre o 

compartimento físico marinho, identifica-se como possível a alteração na 

morfologia costeira.  

 

Nenhuma mudança significativa foi observada na linha de costa, uma vez que o 

período de análise de um ano não possibilitou o desenvolvimento do equilíbrio 

dos perfis transversais da praia em função da alteração da energia de ondas. 

 

Todavia, embora não tenha sido observado o equilíbrio, os resultados indicaram 

que o impacto na morfologia, para um ano de simulação, é de baixa magnitude e 

média relevância. Uma avaliação mais consistente deverá ser realizada com 

aumento do tempo de simulação.  

 

Sendo assim, a alteração na morfologia é considerada um impacto negativo, 

indireto, de média magnitude, permanente, irreversível, regional, de longo prazo e 

real. Neste caso, como medida preventiva e de controle, sugere-se a execução 

dos programas de monitoramento dos perfis de praia e batimétrico, que 

executados de forma contínua e tendo início previamente à fase de obras trará, 



Pag. 
360 / 375 

Conclusões 
5 

Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 
Apoio Logístico Offshore 

 

     

 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

ao longo dos anos, conhecimento e informação necessários para que modelos de 

evolução da linha de costa, nesta localidade, sejam alimentados e demonstrem se 

impactos decorrentes da presença das estruturas planejadas causam ou não 

impactos significativos.  

 

A construção do píer sobre estruturas discretas também poderá atenuar possíveis 

impactos desta natureza, visto que reduziria eventuais alterações no regime de 

transporte de sedimentos, mitigando qualquer alteração de morfologia costeira. 

 

Em relação ao meio biótico marinho, algumas considerações devem ser feitas 

em referência à perda e alterações de ambientes naturais. 

 

O novo desenho da área marítima da Base de Apoio, que descarta a presença 

dos espigões de rocha mantém, ainda, os mesmos potenciais impactos descritos 

no EIA, quando considerada a obra marítima e a operação dos piers. 

 

Embora a classificação dos impactos não deva sofrer alterações em relação à 

avaliação de cada atributo apresentado na matriz, cabe destacar alguns aspectos 

ligados ao novo projeto. 

 

Em referência à interferência na comunidade pelágica, considerando o 

diagnóstico apresentado no EIA, classificou-se o impacto durante as obras civis 

marítimas como direto, de pequena magnitude, temporário, de duração imediata, 

reversível, de escala local, e caráter real. Já durante a operação da base - cais, 

esta interferência é classificada como um impacto direto, de pequena magnitude, 

permanente, de duração imediata, reversível, de caráter potencial e escala 

estratégica. 

 

Essa classificação, para ambas as fases do empreendimento, reflete a 

interpretação feita em virtude de que os comportamentos e a distribuição de 

espécies pelágicas que utilizam a região, demonstram uma área de vida mais 

ampla que a influenciada pelo empreendimento. Também por tratar-se de 

espécies de maior mobilidade, o afastamento temporário e posterior retorno é, 

também, uma característica esperada nesse compartimento da fauna marinha. 
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Portanto, as atividades de lançamento de um volume considerável de rochas 

sendo suprimidas do projeto, os impactos acima tendem a diminuir. Novamente, 

conforme linha adotada para a maioria dos impactos reapresentados, optou-se 

por, de forma conservadora, não alterar a magnitude do impacto, visando manter, 

sempre, a precaução. 

 

Em relação a organismos bentônicos, a inexistência de dados concretos 

históricos para o local torna difícil prever qual será a real magnitude dos impactos 

sobre os organismos, portanto, de maneira cautelosa, considerou-se este 

impacto como de média magnitude.  

 

Ainda assim, espera-se que os impactos anteriormente previstos, relativos à 

implantação dos quebra-mares, que implicaria num “sombreamento” da área a 

oeste dos mesmos, com alterações no campo de ondas e no campo de correntes, 

com alteração na hidrodinâmica local, com redução na circulação e possíveis 

efeitos sobre a disponibilidade de larvas de organismos para assentamento no 

substrato consolidado da ilha Pitinga, e na disponibilidade de alimento para os 

organismos que ocupam os costões da mesma, serão substancialmente 

reduzidos com o novo layout, devido à diminuição no volume de rochas que 

será lançado. 

 

Os estudos de modelagem hidrodinâmica realizados para a alternativa 2 de 

layout, considerada no EIA, demonstravam que haveria uma reduzida taxa de 

renovação da água nesta área, haja vista o abrigo formado pelos quebra-mares. 

Tal situação poderia comprometer as condições ambientais locais e, por 

consequência, a comunidade planctônica presente. 

 

Tal impacto deverá ser consideravelmente reduzido com a implantação da 

alternativa 1. Com a substituição do quebra-mar por um de dimensões menores, 

prevê-se uma maior taxa de renovação da água na área interna da base. Se 

adotadas as recomendações anteriormente realizadas para utilização de 

estruturas discretas, que permitem maior fluxo hidrodinâmico, tal impacto será 



Pag. 
362 / 375 

Conclusões 
5 

Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 
Apoio Logístico Offshore 

 

     

 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

ainda mais mitigado. Observadas, ainda, as recomendações acerca de controle 

de efluentes, cuidados para evitar contaminação da agua, todas premissas 

elencadas no EIA, entende-se que o impacto sobre este compartimento será 

grandemente mitigado, assumindo que o empreendimento seja licenciado nesta 

nova configuração de layout. Não obstante, a avaliação de atributos de impacto, 

anteriormente apresentada, se manteve. 

 

Finalmente, no tocante às unidades de conservação, a análise da distância 

entre o empreendimento e as UC’s presentes no entorno foi realizada com o 

objetivo de avaliar as medidas compensatórias advindas do licenciamento. Com a 

alteração do layout haverá maior distanciamento das estruturas do 

empreendimento até tais UC’s, conforme demonstrado na Figura 2-284 e na 

Tabela 2-9. 

 

Devemos ressaltar que as distâncias entre o empreendimento e as UC do 

entorno, notadamente das ilhas mais próximas, sofreram acréscimo, devido à 

retirada das alças de pedra que avançavam em direção a Ilha da Pitinga. Este é 

um aspecto positivo ambientalmente, todavia, mesmo com o aumento do 

distanciamento do empreendimento, estas alterações não foram significativas a 

ponto de alterar a análise técnica anterior e originar modificações na análise da 

matriz de impacto. 

 

Em suma, com base nas novas informações prestadas pelo empreendedor, que 

trouxeram atualizações à Caracterização do Empreendimento e, considerando a  

reavaliação técnica realizada para aqueles aspectos e impactos sobre os quais as 

mudanças geradas pela alteração de layout refletiram, fica demonstrado que 

diversos aspectos importantes, ligados à reconfiguração dos quebra-mares, 

conferem melhorias importantes ao projeto, do ponto de vista ambiental e 

socioeconômico. 

 

Tomando a precaução de não alterar a magnitude dos impactos, de forma a 

manter-se fiel ao EIA, e à visão conservadora que pautou a análise deste projeto 

desde o início, o corpo técnico multidisciplinar do CTA entende que o 

empreendimento permanece ambientalmente viável, se observadas todas as 
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recomendações de medidas de prevenção, mitigação e potencialização de 

impactos (respectivamente negativos e positivos), já anteriormente 

definidas, no EIA/RIMA.  
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6 EQUIPE TÉCNICA 

 

Realização 
 

CTA – Serviços em Meio Ambiente Ltda. 

CRBio: 208-02. 

CTEA: 34773983 

 

Profissional Alessandro Trazzi 
Biólogo, Mestre em Engenharia Ambiental. 

Empresa CTA – Serviço em Meio Ambiente Ltda 

Registro no Conselho de Classe CRBio 21.590-02 

Processo CTEA 34757856 

Função Diretor técnico 

Assinatura  
 

Profissional Sergio Fantini de Oliveira 
Oceanólogo. 

Empresa CTA – Serviço em Meio Ambiente Ltda. 

Registro no Conselho de Classe Não se aplica. 

Processo CTEA 41303261 

Função Gerente Técnico de Licenciamento 
Ambiental 

Assinatura  
 

 

Profissional Anderson Lanusse Vaccari 
Biólogo, Especialista em Gestão de 
Unidades de Conservação. 

Empresa CTA – Serviço em Meio Ambiente Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CRBio 7631-65 

Função 
Gerente Técnico de Relação com 
Comunidades e Educação Ambiental 

Assinatura 
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Profissional Bruno Berger Coelho 
Oceanógrafo, MBA em Gerenciamento de 
Projetos 

Empresa CTA – Serviços em Meio Ambiente 

Registro no Conselho de Classe Não se aplica. 

Processo CTEA 36.091.510 

Função Gerente Técnico de Projetos Especiais 

Assinatura 
 

 

Profissional Giovanna Cypriano Lage 
Bióloga, Esp. Gestão Ambiental. 

Empresa CTA – Serviço em Meio Ambiente Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CRBio 38.858-02 

Função Subgerente de Licenciamento Ambiental 

Assinatura  

 

Profissional Andiara Caneo 
Analista de mercado 

Empresa CTA – Serviço em Meio Ambiente Ltda. 

Registro no Conselho de Classe Não se aplica 

Função Subgerente de Relação com Comunidades 
e Educação Ambiental 

Assinatura 

 

Profissional Marcos Eugênio Pires de Azevedo Lopes 
Engº Agrônomo – D.Sc. Engenharia 
Ambiental 

Empresa CTA – Serviços em Meio Ambiente Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CREA/AL 6816/D 

Função Coordenador de Estudo de Impacto 

Assinatura 
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Profissional 
Maria Luiza de Oliveira Castro 
Engenheira Ambiental. 

Empresa CTA – Serviços em Meio Ambiente 

Registro no Conselho de Classe CREA MG 133348-D 

Processo CTEA 60456264 

Função Analista Ambiental 

Assinatura 
 

 

Profissional Marianne Malini  
Especialista em Gestão Integrada e 
Segurança Pública 

Empresa CTA – Serviços em Meio Ambiente Ltda. 

Registro no Conselho de Classe Não se aplica 

Função Analista Ambiental  

Assinatura 
 

 

Profissional Patrícia Pereira Gonoring 
Especialista em Gestão e Planejamento.  

Empresa CTA – Serviços em Meio Ambiente Ltda. 

Registro no Conselho de Classe Não se aplica 

Função Analista Ambiental  

Assinatura 
 

 

Profissional 
Priscila Angonesi 

Médica Veterinária 

Empresa CTA – Serviços em Meio Ambiente Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CRMV 595 

Função Analista Ambiental. 

Assinatura 

 

  



 

 
Reavaliação de Impactos Ambientais da Base de 

Apoio Logístico Offshore 
Equipe Técnica 

6 
Pag. 

367 / 375 

    

 

    

 
Técnico Responsável 

C526-DT01 
Revisão 00 

Janeiro / 2013 

 

Profissional 

Rafael de Rezende Coelho 

Biólogo, Mestre em Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Local. 

Empresa CTA – Serviços em Meio Ambiente 

Registro no Conselho de Classe CRBio 60.913 - 02 

Função Coordenador Operacional 

Assinatura 
 

 

Profissional 
Fillipe Tesch 

Tecnólogo em Saneamento Ambiental 

Empresa CTA – Serviços em Meio Ambiente Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CREA ES 24763/D 

Função Analista Ambiental 

Assinatura 

 
 

Profissional 
Marcielle Torezani 

Técnica em Geoprocessamento, Graduanda 
em Engenharia Ambiental. 

Empresa CTA – Serviços em Meio Ambiente Ltda. 

Registro no Conselho de Classe CREA ES 24120/TD 

Função Analista Trainee 

Assinatura 
 

 

 
Profissional 

Mauricio Freixo Pogian 

Graduando em Engenharia Ambiental 
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Profissional 
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Assinatura 
 

 

Profissional 
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Designer de Produto 
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Função 
Editoração de textos e designer gráfico 
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