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Meio Socioeconômico

As informações do diagnóstico do meio socioeconômico da atividade de Pesquisa Sísmica
Marítima 3D na Bacia do Espírito Santo (SPECTRUM ES 3D) se restringem basicamente à
caracterização da atividade pesqueira, sobretudo artesanal, presente na Área de Estudo,
conforme as diretrizes do TERMO DE REFERÊNCIA COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 11/2019 para a
elaboração do Estudo Ambiental de Sísmica – EAS e de seu respectivo Relatório de Impacto
Ambiental de Sísmica – RIAS, sob o processo Ibama nº 02001.019755/2019-11 para a obtenção da
Licença de Pesquisa Sísmica - LPS. Os municípios contemplados na área de estudo são Marataízes,
Itapemirim, Piúma, Anchieta, Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra, Aracruz e Linhares.
A atividade de aquisição de dados sísmicos está prevista para ocorrer entre dezembro de 2019 a
julho de 2020, com duração estimada de 180 dias. A área total da atividade é de 14.369,46 km²
(área de atividade + área de manobra) sendo o total da área de aquisição de 6.600,97 km². A
distância mínima da costa é de 50 quilômetros do município de Aracruz e a menor profundidade
na área da atividade é de 1.300 metros. O Porto de Vitória será a principal estrutura terrestre
para as operações de apoio da atividade sísmica, que devem ocorrer a cada cinco ou seis
semanas.



Metodologia do levantamento de dados
A delimitação territorial da Área de Estudo levou em consideração a abrangência e grau de
significância dos fatores socioeconômicos relevantes ao entendimento dos impactos
preliminarmente previstos e para definição futura da Área de Influência do empreendimento.
Para a determinação da Área de Influência da atividade, os limites relativos ao meio
socioeconômico devem incluir os municípios onde há comunidades que realizam de forma
expressiva a atividade de pesca artesanal na área requerida pela atividade de pesquisa
sísmica.
Neste sentido, foi realizada uma consolidação de dados secundários, especialmente a partir
de projetos e caracterizações conduzidos no âmbito do licenciamento ambiental de outras
atividades realizadas na Bacia do Espírito Santo. Também foram utilizados dados oficiais de
documentos técnicos de órgãos e instituições governamentais, além de artigos, trabalhos e
publicações científicas e acadêmicas.
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Para a análise dos dados primários foram consultados considerados e compilados dados
secundários dos estudos e análises realizados no âmbito do licenciamento ambiental, cujas
publicações mais recentes se referem aos últimos 10 anos de outros empreendimentos
licenciados de pesquisa exploratória de O&G, conforme apresentado no Quadro II.4.3-1. No
entanto, não foi possível acessar os relatórios nem os shapefiles de implementação dos
projetos ambientais, incluindo os resultados das abordagens in loco do PCS, referentes à
atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 4D nas áreas dos campos de Golfinho, Camapu,
Camarupim Norte, Peroá e Cangoá. Os materiais não estavam disponíveis para consulta no
diretório público do IBAMA e nem na plataforma SEI (Sistema Eletrônico de Informações) do
referido órgão até a data de fechamento deste diagnóstico. Neste sentido, estes dados não
foram analisados para este EAS, conforme solicitado no Parecer Técnico (PT) nº 212/2019COEXP/CGMAC/DILIC. Ainda sobre as dificuldades de acessar os dados, os shapefiles das Áreas
de Pesca do Estudo Ambiental de Perfuração – EAP da Atividade de Perfuração nos blocos ESM-598, ES-M-671, ES-M-673 e ES-M-743, Bacia do Espírito Santo, se encontravam corrompidos,
e os mesmos foram vetorizados para serem espacializados.
Quadro II.4.3-1 - Relação das publicações / dados secundários, oriundos do
Licenciamento Ambiental de abordagens in loco utilizadas na elaboração deste capítulo.
Fonte utilizada

Atividade

Dados primários

Empresas
responsáveis

Estudo Ambiental de Perfuração – EAP da
Atividade de Perfuração nos blocos ES-M-598, ESM-671, ES-M-673 e ES-M-743, Bacia do Espírito
Santo.

Estudo Ambiental
de Perfuração

Entrevistas com
pescadores e
representantes

AECOM / STATOIL,
2015

Relatório Ambiental da Atividade Sísmica Pesquisa Sísmica Marítima 3D, Não-Exclusiva, na
Bacia do Espírito Santo – Projeto Espírito Santo
Fase III.

Sísmica

Abordagens in loco

EKMAN / CGG, 2014

Relatório de Atividades dos Projetos Ambientais.
Projeto de Comunicação Social – PCS Campanha de
Perfuração Exploratória BM-ES-39, 40 e 41.

Perfuração

Abordagens in loco

Perenco / Soma,
2012 e 2013

Pesquisa Sísmica Marítima 4D nas áreas dos
campos de Golfinho, Canapu, Camarupim Norte,
Peroá e Cangoá.

Sísmica

Abordagens in loco

Petrobras /
Cepemar, 2011

Pesquisa Sísmica Marítima 2D nos Blocos BM-ES529, 531 e 472 e 3D nos Blocos BM-ES416, 418, 472
e 470.

Sísmica

Abordagens in loco

Ecology Brasil /
WesternGeco, 2009
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É válido ressaltar que o levantamento de dados primários mais recentes identificados foi
realizado pela STATOIL / AECOM, 2015, referente Estudo Ambiental de Perfuração – EAP da
Atividade de Perfuração nos blocos ES-M-598, ES-M-671, ES-M-673 e ES-M-743, Bacia do
Espírito Santo, localizado a 145 km, em profundidades que variam entre 2.000 e 3.000
metros.. A coleta de dados primários do referido estudo priorizou municípios cuja carência de
informações foi diagnosticada previamente por meio de pesquisa em Estudos Ambientais e de
artigos acadêmicos sobre a pesca na região. Desta forma, foi possível analisar
estrategicamente quais municípios deveriam ser investigados in loco, para garantir
uniformidade de dados.

A metodologia utilizada pela empresa para a caracterização

pesqueira envolveu a consolidação de informações para os municípios da Área de Estudo,
considerando diferentes tipos de levantamento: (I) Dados primários e dados secundários para
sete municípios do estado do Espírito Santo - Marataízes; Anchieta; Guarapari; Vila Velha;
Vitória; Serra e Aracruz. (II) Dados secundários para três municípios do estado do Espírito
Santo - Itapemirim; Piúma e Linhares.



Aspectos relevantes para a definição da Área de Estudo
A pesca é a atividade comercial praticada ao longo de todo o litoral brasileiro, que se estende
por mais de 8.500 km de costa, apresentando, portanto, elevada importância social e
econômica para enorme contingente de trabalhadores nas distintas regiões litorâneas. A
atividade pesqueira é regida pela Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 que dispõe sobre a
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. Para os efeitos
desta lei, existem algumas classificações e conceitos, que refletem a diferenciação da pesca
comercial e não comercial, conforme demonstra o Quadro II.4.3-2.
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Quadro II.4.3-2 - Classificação dos tipos de pesca
Natureza da Pesca, conforme classificação da Lei 11.959 / 2009
Pesca Comercial
Pesca Artesanal

Quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de
economia familiar1, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria,
desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte.

Pesca Industrial

Quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados ou em
regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com
finalidade comercial.
Pesca Não Comercial

Pesca Científica

Quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa científica.

Pesca Amadora

Quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos previstos em
legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto.

Pesca de
Subsistência

Quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos
previstos em legislação específica.

*Fonte: Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. 1 A Lei nº 8.212/91 define como regime de economia familiar “a atividade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados”.

Ainda para efeitos de aplicação da IN MPA nº 06 – 2012 entende-se por: (I) - Pescador Profissional
na Pesca Artesanal aquele que exerce a atividade de pesca profissional de forma autônoma ou
em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de
parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca com
Arqueação Bruta (AB) menor ou igual a 20 (vinte); e (II) - Pescador Profissional na Pesca
Industrial, aquele que, na condição de empregado, exerce a atividade de pesca profissional em
embarcação de pesca com qualquer AB. Segundo Casarini (2011), o termo Arqueação é utilizado
para expressar a capacidade volumétrica de uma embarcação, ou seja, arqueia-se uma
embarcação quando se determina o seu volume interno. No processo de arquear a embarcação,
se consideram várias medidas tomadas a partir dos espaços internos. A Arqueação Bruta (AB) é a
soma de todos os volumes internos da embarcação (desde que fechados e cobertos).
A relação das embarcações com a modalidade de pesca (artesanal ou industrial) é direta, já que
há afinidade da modalidade com tipo de embarcação. Pela Lei nº 11.959/09, tem-se que a pesca
é artesanal. Ou seja, o pescador artesanal é aquele que utiliza embarcações de pequeno porte,
entre outros critérios. A legislação também dispõe sobre a definição desse tipo de embarcação:
quando possui arqueação bruta – AB igual ou menor que 20 (vinte). Como a classificação pela
lei não apresenta volume por tonelada e sim capacidade volumétrica, não seria possível
distinguir, especificamente e apenas por este critério, quais pescadores se enquadrariam como
artesanal e industrial.
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Por este motivo, outras complementações se fizeram necessárias para alinhar este
entendimento. Além do critério de Arqueação Bruta, são considerados pescadores artesanais
aqueles que exercem a pesca de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios
de produção próprios ou mediante contrato de parceria (Lei da Pesca). Unindo a definição das
duas modalidades de pesca comerciais (artesanal e industrial), fica evidente que o regime de
trabalho é um diferenciador entre as duas categorias, sendo, portanto o fator limitante. Um
último aspecto deve ser considerado: a presença do armador de pesca: “a pessoa física ou
jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades competentes, apresta, em seu nome ou
sob sua responsabilidade, embarcação para ser utilizada na atividade pesqueira pondo-a ou não
a operar por sua conta (Lei da Pesca)”.
Conforme SEAP, 2005 a pesca empresarial caracteriza-se pelo fato de os proprietários das
embarcações e dos petrechos de pesca – os armadores – não participarem de modo direto do
processo produtivo. Essa função é delegada ao mestre da embarcação. As embarcações são de
maior porte e possuem autonomia para atuar num raio de ação mais amplo do que as utilizadas
para a pesca artesanal, o que exige uma maior organização e divisão de trabalho entre os
tripulantes: mestre, cozinheiro, gelador, maquinista, pescador, etc. Além de seus motores
propulsores, dispõem ainda, de certos equipamentos auxiliares à pesca, exigindo algum
treinamento formal para determinadas funções, que, no entanto, não substituem completamente
do saber-fazer dos pescadores, e sobretudo do mestre, que o emprega da mesma forma que os
pescadores de pequena escala, grupo social, do qual, em geral, provém. A mão de obra, como na
pesca de pequena escala, continua a ser remunerada pelo sistema de partes, ainda que possam
existir formas de remuneração complementar.
A relação entre o armador de pesca e sua tripulação, na maioria dos casos observados em campo
(AECOM, 2015), foi bastante difusa: foi identificada presença de proprietários de pequenas a
grandes embarcações. O regime de parceria também se mostrou bastante diverso: regimes
informais a níveis formais de contratação. A produção pesqueira levantada também não indicou
congruências que pudessem determinar objetivamente que a existência de armador de pesca
reflete sempre uma pesca de modalidade industrial.
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Feitas estas considerações, mostrou-se coerente considerar como: (I) pesca artesanal aquela
praticada por pescadores com regime de economia familiar, sendo ou não proprietários dos
meios de produção, podendo trabalhar em grandes distâncias em embarcações de até 12 metros.
(II) Como pesca industrial, foi considerada aquela praticada por pescadores que trabalham em
embarcações organizadas por empresas ou armadores, a partir de 12 metros, além do elevado
grau tecnológico e a grande autonomia das embarcações utilizadas, que permitem grandes
deslocamentos para as atividades de pesca, não restringindo a atuação em áreas próximas de
onde essas frotas estão estabelecidas. (III) No entanto, em raras exceções, foram encontradas
embarcações com mais de 12 metros cuja tripulação não seguia um sistema organizado por
armadores ou empresas, e sim familiar. Nestes casos, a pesca foi considerada artesanal, até
mesmo pela produção pesqueira de cada embarcação que não ultrapassa mais de três toneladas.
Os municípios contemplados na área de estudo são Marataízes, Itapemirim, Piúma, Anchieta,
Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra, Aracruz e Linhares, com potencial de acessar a área
pretendida pela Spectrum, seja pelas dinâmicas de pesca utilizadas ou pela proximidade do
polígono. Para a determinação da Área de Influência da atividade de Pesquisa Sísmica Marítima
3D na Bacia do Espírito Santo (SPECTRUM ES 3D) serão considerados os impactos e interferências
nas atividades pesqueiras, resultados das abordagens in loco de outras atividades de pesquisa
exploratória realizadas entre 2008 e 2014 na mesma área e adjacências à área pretendida pela
SPECTRUM, de acordo com o porto de origem e municípios onde estas embarcações ficam
sediadas

II.4.3.1 -

Caracterização da Atividade Pesqueira Artesanal da Área de
Estudo

A caracterização da atividade pesqueira artesanal será apresentada de acordo com a itemização
proposta no TERMO DE REFERÊNCIA COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 11/2019. Para a elaboração
dos mapas solicitados no referido TR foram utilizados os dados do Estudo Ambiental de
Perfuração – EAP da Atividade de Perfuração nos blocos ES-M-598, ES-M-671, ES-M-673 e ES-M743, Bacia do Espírito Santo, para (I) Mapeamento das comunidades pesqueiras dos municípios da
área de estudo e informações das áreas de atuação de pesca através da realização de entrevistas
com os pescadores e representantes, e (II) as abordagens in loco oriundas dos resultados das
atividades de pesquisa sísmica marítima na área preterida pela Spectrum e adjacências,
mencionados no Quadro II.4.3-3.
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Distribuição Geográfica das Comunidades Pesqueiras Artesanais

O estado do Espírito Santo, com sua extensão litorânea de aproximadamente 410 km, possui
municípios costeiros com histórico de atuação na atividade pesqueira artesanal, onde é
predominante o sistema de produção familiar e de subsistência, de parceria ou armadores
(Teixeira et al, 2012). A cadeia produtiva da pesca no Espírito Santo é um importante segmento
socioeconômico, sendo uma das principais atividades da economia em 14 municípios litorâneos
capixabas, exercida por 55 comunidades pesqueiras distribuídas ao longo da costa, ocupando o
10º lugar na escala nacional. Existem mais de 16 mil pescadores no Estado e aproximadamente 60
mil famílias vivem da pesca, direta e indiretamente. A atividade é responsável por 7% do PIB
Agropecuário do Estado do Espírito Santo, movimentando diretamente R$ 180 milhões ao ano
(Governo do Estado do Espírito Santo, 2017). Os municípios que possuem a pesca como atividade
em consonância com os da Área de Estudo são Marataízes, Itapemirim, Guarapari, Serra, Aracruz,
Linhares, Anchieta, Vitória, Piúma e Vila Velha.
A Área de Estudo para realização do diagnóstico da atividade pesqueira artesanal consistiu na
pesquisa de 10 (dez) municípios que poderão sofrer influência, em graus variáveis, da Atividade
de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia do Espírito Santo (Spectrum ES 3D), a saber:
Marataízes, Itapemirim, Piúma, Anchieta, Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra, Aracruz e
Linhares, no Estado do Espírito Santo. No total foram identificadas 41 comunidades de pesca
nestes 10 municípios, além de 32 entidades representativas do setor pesqueiro.

II.4.3.1.1.1 -

Quantitativo de Pescadores e Beneficiários do Seguro Defeso

É necessário registrar a grande dificuldade de encontrar o histórico dos dados oficiais
consolidados sobre o número de pescadores registrados por unidade da Federação e total, por
ano. É provável que parte da dificuldade de encontrar dados oficiais sobre estes números deva-se
às transferências das competências institucionais do RGP (Registro Geral da Pesca), ou ainda de
possíveis fraudes nas concessões dos benefícios, como “moeda” política em processos
fraudulentos.
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Quando o Registro Geral da Pesca - RGP foi criado, o órgão competente responsável por sua
operacionalização era a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), extinta em
1989, passando a responsabilidade ao IBAMA até o final da década de 1990, e posteriormente
para a competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). No ano de
2003 o RGP foi destinado à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da
República, transformada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de 2009, em Ministério da Pesca e
Aquicultura (MPA). Em 2011, a regulamentação pela Lei Complementar nº140/2011 dos
dispositivos constitucionais relativos à gestão ambiental trouxe novas mudanças, dessa vez no
arranjo de competências entre União, estados e municípios. No que tange à gestão pesqueira, o
principal apontamento é para a competência dos estados para o controle da pesca nos limites de
suas jurisdições. Finalmente, em dezembro de 2015, como resultado de uma reforma ministerial
de governo, o MPA foi extinto e todas as suas competências foram transferidas integralmente ao
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), mantendo, entretanto, o arranjo
conjunto de gestão pesqueira com o MMA, que tem no Ibama e no ICMBio seus braços executores.
A transparência do sistema do RGP é bastante comprometida, já que a relação dos cadastrados é
apresentada sem discriminar a data de inscrição, o que inviabiliza aferir a quantidade de
inscritos a cada mês e, por conseguinte, o número de novos inscritos (CGU, 2014). Além do mais,
o sistema informatizado do RGP não discrimina o total de inscritos, por UF, por ano, não
permitindo, portanto, comparar a evolução dos inscritos de um ano para outro. O resultado é um
total descontrole no processo descentralizado de registro e emissão de carteiras de pescador, por
parte do RGP. Além disso, não há histórico dos registros no RGP nem de fiscalização para evitar
que não pescadores se inscrevam e permaneçam no sistema (Dias Neto, 2017).
Para concluir, a referida plataforma e os dados referentes ao RGP (SisRPG) está indisponível para
consulta. Neste sentido, o número de pescadores artesanais registrados será apresentado de
acordo com o número de beneficiários do Seguro Defeso, conforme os dados disponibilizados no
Portal da Transparência da República, na vigência do ano de 2019, apresentados no Quadro
II.4.3-3. No entanto, este número é apresentado por município e não por comunidade, conforme
solicitado no TR. É válido ressaltar que o quantitativo de pescadores realmente ativos pode ser
superior ou inferior aos registros oficiais, pois a informalidade no setor da pesca é uma
realidade, além dos resultados dos desdobramentos e atualizações dos órgãos competentes
relativos aos casos comprovados de fraudes no RPG. Neste mesmo quadro, é apresentado o
quantitativo de pescadores conforme o levantamento de dados em campo realizado pela AECOM,
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2015, estimativa que também pode estar extrapolada pela dificuldade das entidades
representativas do setor em controlar e atualizar os registros. Comparando o número total
estimado por município com os beneficiários do seguro defeso é possível perceber uma
discrepância nos números, exceto para Serra e Linhares.
Quadro II.4.3-3 - Quantitativo de Pescadores Artesanais e Beneficiários
do Seguro Defeso em 2019 nos Municípios da Área de Estudo.
Município

Marataízes

Itapemirim
Piúma

Comunidade Pesqueira

N
Pescadores*

Barra de Itapemirim

700

Pontal

600

Praia dos Cações

100

Praia da Boa Vista

50

Itaipava

2000 a 3000

Itaoca

30

Sede / Centro / Porto

400

Iriri
Anchieta

Guarapari

Vitória

Serra

Aracruz

N Beneficiários
do Seguro Defeso**

1450

951

2530

678

400

238

400

184

680

241

450

67

700

200

495

494

800

165

30

Inhaúma

100

Ubu e Parati

80

Sede

100

Parque da Areia Preta / Olaria / Centro

300

Meaípe

40

Porto Grande

20

Itapebussu

120

Perocão

150

Setiba / Praia do Una / Santa Mônica

Vila Velha

TOTAL*

50

Itapuã

60

Prainha

200

Praia do Ribeiro

60

Ponta da Fruta

80

Barra do Jucu

50

Praia do Suá

600

Praia do Canto

100

Nova Almeida

180

Jacaraípe

200

Manguinhos

40

Bicanga

45

Carapebus

30

Barra do Riacho

300

Santa Cruz

400

Barra do Sahy

100

Coordenador:
II.4.3 - Meio Socioeconômico

9/119

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPIRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Município

Comunidade Pesqueira

N
Pescadores*

Barra Seca / Pontal do Ipiranga
Linhares

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

TOTAL*

N Beneficiários
do Seguro Defeso**

100

Degredo

30

Povoação

50

Regência

80

260

282

Fonte: (*) AECOM/STATOIL, 2015. (**) Portal da Transparência da República, 2019.

II.4.3.1.1.2 -

Relações de Propriedade dos Meios de Produção, Divisão do Trabalho e
Remuneração

Para tratar das relações de trabalho, renda e propriedade dos meios de produção na pesca
litorânea do Espírito Santo parte-se de classificações vigentes sobre os tipos de pesca
desenvolvidos. Entretanto, é preciso atentar para a complexidade que a atividade pesqueira
apresenta na prática, em especial pela dicotomia existente entre a escala da produção, relação
de trabalho e o manuseio artesanal na operação da frota pesqueira comercial brasileira.
(ECOLOGY/PERENCO, 2009).
“Ao longo dos levantamentos de campo os pescadores entrevistados foram
categóricos em afirmar sua identidade como pescadores artesanais, mesmo aqueles
que operam embarcações que atuam na região oceânica e com grande autonomia
para deslocamento. A percepção do artesanal advém do corpo de conhecimento
acerca da classificação, história natural, comportamento, biologia e utilização dos
recursos naturais da região onde vivem. E este conhecimento local sobre o mundo
natural, muitas vezes, não se enquadra em categorias e subdivisões científicas
precisamente definidas. Até porque, a frota pesqueira comercial brasileira (de
maior produtividade), sempre foi operada manualmente, pelos pescadores
artesanais, a partir de seu conhecimento adquirido do ambiente natural.”
(ECOLOGY/PERENCO, 2009).
Diante disso, os quadros abaixo apresentam diferentes definições para pesca com base em
legislação, pesquisas e categorias locais em um esforço de classificação mais abrangente.
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Pesca artesanal ou de pequena escala
Lei 11.959/09: “quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de
economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar
embarcações de pequeno porte”.
Classificação científica:
A pesca artesanal ou de pequena escala contempla tanto as capturas com o objetivo comercial, associado à obtenção de
alimentos para as famílias dos participantes, como da pesca com objetivo estritamente comercial. Pode inclusive ser
alternativa sazonal ao praticante, que se dedica parte do ano à agricultura – pescador/agricultor (DIAS-NETO &
DORNELLES, 1996 apud GEOBRASIL 2002 E 2006).
A pesca artesanal ou de pequena escala parte de um processo de trabalho baseado na unidade familiar, ou no grupo de
vizinhança. Tem como fundamento o fato de que os produtores são proprietários dos seus meios de produção (barcos,
rede, anzóis, etc.).
Categoria local:
Esta modalidade é destinada à captura comercial de pescado, vendendo o excedente no caso da pesca de subsistência.
Utiliza tanto embarcações de médio porte, motorizadas, como embarcações construídas pelos próprios pescadores. Não
existe nenhuma sofisticação nas artes de pesca e nos insumos utilizados. Utilizam equipamentos básicos de navegação,
embarcações com estrutura, de um modo geral, capaz de produzir volumes pequenos ou médios de pescado. O
proprietário da embarcação normalmente também é um pescador que participa, assim como os demais, de todas as
atividades pesqueiras.
Fonte: Ecology/Perenco, 2009



Pesca Empresarial ou semi-industrial
Lei 11.959/09: “praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores profissionais, empregados ou em regime de
parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial”.
Classificação científica:
A pesca empresarial caracteriza-se pelo fato de os proprietários das embarcações e dos petrechos de pesca – os
armadores – não participarem de modo direto do processo produtivo. Essa função é delegada ao mestre da embarcação.
As embarcações são de maior porte e possuem autonomia para atuar num raio de ação mais amplo do que as utilizadas
para a pesca artesanal, o que exige uma maior organização e divisão de trabalho entre os tripulantes: mestre, cozinheiro,
gelador, maquinista, pescador, etc. (SEAP, 2005).
Além de seus motores propulsores, dispõem ainda, de certos equipamentos auxiliares à pesca, exigindo algum
treinamento formal para determinadas funções, que, no entanto, não substituem completamente do saber-fazer dos
pescadores, e sobretudo do mestre, que o emprega da mesma forma que os pescadores de pequena escala, grupo social,
do qual, em geral, provém. A mão de obra, como na pesca de pequena escala, continua a ser remunerada pelo sistema de
partes, ainda que possam existir formas de remuneração complementar.
Categoria local:
A pesca desenvolvida por armadores é definida pelos pescadores locais como pesca artesanal comercial ou semiindustrial, por manter as práticas e costumes da divisão da produção da pesca artesanal, no sentido de repartir os custos
e o fruto do trabalho (o pescado) e o conhecimento tradicional a respeito do ambiente natural. De modo geral, os
armadores não participam diretamente do processo produtivo. Embora, haja situações, menos recorrentes, em que o
mestre é o proprietário da embarcação. Nesse caso, ele não é denominado de armador. As embarcações possuem maior
porte e têm autonomia para atuar na zona oceânica.
Por outro lado, mais frequentemente, os pescadores recebem uma remuneração proporcional ao volume de pescado, cujo
valor é equivalente à função exercida, recebendo a “parte” que lhe cabe. Em alguns casos, o armador é de fato um
empresário, proprietário de mais de uma embarcação, de peixarias ou de lojas de petrecho de pesca, no qual financia as
“despesas” das embarcações, dá “vale” ou adiantamento para o pescador e os remunera de acordo com a função
exercida a bordo.
Fonte: Ecology/Perenco, 2009
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De acordo com parte dos pesquisadores sobre o tema, a atividade de pesca desenvolvida no
Espírito Santo é considerada predominantemente artesanal e semi-industrial, essa realizada por
armador de pesca com embarcações que chegam a águas oceânicas e usam tecnologia para
captura. (MONJARDIM, 2004; FREITAS NETTO, 2007; DI BENEDITTO, 2007; STEIN, 2006 apud
ECOLOGY/PERENCO, 2009).
O Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) – Pizetta,
2004, apresentou uma classificação para as comunidades pesqueiras em sistemas pesqueiros que
relacionam frota, arte de pesca, recurso alvo, ambiente alvo da exploração, residência do
pescador, relação de trabalho do pescador, renda do pescador e grau de isolamento da
comunidade ou localidade onde há uma concentração de atividade pesqueira. Vale atentar que
os valores de renda devem estar defasados. Esta classificação foi aplicada nas comunidades de
pesca da AE e apresentadas no Quadro II.4.3-4, para entender a dinâmica de cada uma,
conforme os resultados dos estudos da ECOLOGY/PERENCO, 2009 e AECOM, 2015.
A) Sistema: catadores em comunidades não isoladas: Catadores e catadoras que possuem como
recurso alvo os produtos existentes nos costões e manguezais como o caranguejo, a ostra, o
sururu, entre outros. Relação de trabalho familiar, sendo donos dos meios de produção. A
produção em geral é destinada à venda, podendo estar ou não na dependência de
intermediários, pois se encontram em comunidades próximas a centros urbanos e
consumidores. Em um bom mês de coleta a renda mensal baixa (até R$ 400 reais mensais).
B) Sistema: pesca com baiteira em comunidades não isoladas: Apresenta uma relação de
trabalho familiar, com propriedade dos meios de produção (barco e petrechos). A renda
mensal é considerada baixa, (até R$ 350 reais mensais). Esse sistema é considerado não
isolado por estar presente em comunidades próximas aos grandes centros urbanos, facilitando
o escoamento da produção.
C) Sistema: pesca de peroá tipo armador com renda média em comunidades não isoladas:
Apresenta uma frota artesanal pequena, com o peroá como principal recurso alvo. É
caracterizado por uma relação de trabalho do tipo armador e é considerado não isolado, visto
que está presente em comunidades próximas aos grandes centros urbanos, facilitando o
escoamento da produção. A renda é considerada média, (oscila entre R$ 451 e R$ 750 reais
mensais).
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D) Sistema: pesca artesanal de camarão tipo familiar com baixa renda em comunidades não
isoladas: Apresenta uma frota artesanal pequena, sendo o recurso alvo dessa pesca o
camarão. Possui uma relação de trabalho do tipo familiar. O destino do pescado capturado em
sua grande maioria é a comercialização, principalmente sem atravessadores. Atividade
comercial favorável pelo não isolamento das comunidades. A renda mensal é considerada
baixa.
E) Sistema: pesca artesanal de camarão tipo armador com renda média em comunidades não
isoladas: Apresenta uma frota artesanal pequena, sendo o camarão seu recurso alvo. É
caracterizado por uma relação de trabalho do tipo armador. A renda mensal é considerada
média, uma vez que oscila entre R$ 451 e R$ 750 reais mensais. Sistema encontrado em
comunidades próximas a centros urbanos e comerciais.
F) Sistema: linha de fundo recifal tipo armador em comunidades não isoladas: É caracterizado
por uma frota artesanal grande com embarcações que eventualmente utilizam equipamentos
eletrônicos para a identificação de cardumes. O recurso alvo desse tipo de prática são os
peixes recifais. Possui uma relação de trabalho do tipo armador. O destino da pesca é
exclusivamente comercial. A comercialização é realizada com empresas de beneficiamento,
que em sua grande maioria possuem setor próprio de comercialização, geralmente com
frigorífico e equipamentos afins. A renda mensal é considerada média, uma vez que oscila
entre R$ 451 e R$ 750 reais mensais.
G) Sistema: pesca de atuns e afins de renda média e alta: É caracterizado por uma frota
artesanal grande, com embarcações que eventualmente possuem equipamentos eletrônicos
para a identificação de cardumes. O recurso alvo desse tipo de pesca é o atum e afins
capturados em ambientes oceânicos com o petrecho chamado corrico. Essa pesca apresenta
uma autonomia de até 20 dias. Apresenta uma relação de trabalho do tipo armador. A renda
mensal é considerada média (até R$ 750 reais mensais) ou alta (acima R$ 750 reais mensais).
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Quadro II.4.3-4 - Relações e Sistemas Pesqueiros das comunidades da AE.
Município

Comunidade Pesqueira

A

B

C

x

x

x

Pontal

x

x

Praia dos Cações

x

Barra de Itapemirim
Marataízes

Itapemirim
Piúma

Anchieta

Sistemas e Relações

x

Itaipava

x

x

x

Itaoca

x

x

x

Sede / Centro / Porto

x

Iriri

x

Inhaúma
Ubu e Parati

x
x

x

Vila Velha

Vitória

x

x

x

x

x

x

x

Meaípe

x

x

Itapebussu

x

x

x
x

Aracruz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Perocão

x

x

Setiba / Praia do Una / Santa Mônica

x

x

x

Itapuã

x

x

Prainha

x

x

Praia do Ribeiro

x

Praia da Costa

x

Ponta da Fruta

x

Barra do Jucu

x

Praia do Suá

x

x

x

x

x

x

x
x

Praia do Canto

x

x

x

x

x

x

x

x

Manguinhos

x

Bicanga

x

Carapebus

x

Barra do Riacho

x

Santa Cruz
Barra do Sahy

x

x

Jacaraípe
Serra

G

x
x

Parque da Areia Preta / Olaria / Centro

F

x

x

x

E

x

Praia da Boa Vista

Sede

Guarapari

D

x

x

x

x

x
x

x
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Município

Sistemas e Relações

Comunidade Pesqueira

Linhares

A

B

C

D

Barra Seca / Pontal do Ipiranga

x

Degredo

x

Povoação

x

x

Regência

x

x

E

F

G

x

Fonte: Adaptado de Pizetta, 2004; PERENCO / ECOLOGY BRASIL, 2009; SATOIL / AECOM, 2015.

II.4.3.1.1.3 -

Estruturação, Formas de Comercialização e Canais de Distribuição da
Produção

A grande maioria da produção pesqueira capixaba é comercializada na forma de pescado inteiro
e resfriado. Geralmente, a produção é repassada para intermediários ou empresas de pesca. Os
primeiros, normalmente, comercializam com peixarias, restaurantes, consumidor final e,
eventualmente, com outros estados (SEAP/IBAMA/PROZEE, 2004). O fluxo de comercialização se
comporta conforme apresentado a seguir. Para a elaboração deste item, os principais dados
secundários utilizados se referem aos levantamentos de campo, realizados no âmbito de estudos
e implementação de projetos ambientais, oriundos de processos de licenciamento ambiental para
a Bacia do Espírito Santo.
A cadeia de comercialização e beneficiamento de Marataízes é considerada heterogênea, tanto
em termos de atores quanto de elos e envolvem atravessadores locais, caminhões frigoríficos de
outros estados, entreposto, restaurantes e venda direta ao consumidor. Em Anchieta a cadeia de
comercialização e benficiamento é também heterogênea, com diferentes atores e elos, sendo
desde a venda direta ao consumidor, com intermediação de atravessadores locais, restaurantes,
mercado municipal, peixarias e empresa de beneficiamento e a empresa ZIPLLIMA (Piúma).
A cadeia de comercialização de Itapemirim envolve uma empresa de grande porte, chamada
ATUM DO BRASIL, sediada em Itaoca, apesar de receber massivamente a produção de Itaipava.
Segundo Souza (2009), a empresa conta um quadro de 320 fornecedores de matéria-prima
(pescado). Deste total, dez correspondem a 50% da produção comercializada da empresa, dentre
eles uma cooperativa em Vila Velha, um armador de Piúma e dois armadores de Itaipava. Os
principais mercados da produção desembarcada em Itaipava são: (i) mercado local representado
basicamente pela empresa Atum do Brasil e peixarias que possuem embarcações na região sul;
(ii) mercado atacadista dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro; (iii) compradores ocasionais,
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representados principalmente por empresas de exportação (SOUZA, 2009). Além da empresa
ATUM DO BRASIL, empresas de Piúma fazem parte da cadeia de comercialização de Itapemirim.
No caso de Itaoca, a comercialização é realizada de maneira local e praticamente doméstica.
Em Piúma existem três grandes empresas de comercialização de com atuação em todo o litoral
brasileiro. Entre elas, Zippilima Indústria e Comércio de Pescado Ltda., a mais reconhecida pelos
pescadores (PERENCO/SOMA, 2013), e é proprietária de cerca de dez embarcações. A ACS Piúma
Comércio de Pescados e a LBN Pescados também devem ser destacadas: a primeira é proprietária
de nove embarcações e a segunda é uma empresa familiar (HESS/AECOM, 2007), detendo 14
embarcações.
A cadeia de comercialização primária (primeira venda) do pescado nas comunidades pesqueiras
de Guarapari envolve diferentes níveis: desde o atravessador local ou turista, compradores de
pequena escala de produção, ao Mercado Municipal de Peixe, entreposto comercial relevante do
município, e para peixarias de outras regiões, como Piúma, um dos principais pontos
referenciados. Não há processamento do pescado, comercializado em sua forma inteira.
A maior parte da produção pesqueira em Vila Velha é comercializada sem processamento, na
forma de pescado inteiro e sem limpeza, exceto, na comunidade da Ponta da Fruta, onde o
processamento do pescado é realizado de forma artesanal com a limpeza, evisceração, salga,
filetagem e descabeçamento. A cadeia de comercialização e beneficiamento envolve
atravessadores locais e regionais, peixarias e restaurantes locais.
Em Vitória, a cadeia de comercialização e beneficiamento envolve atravessadores locais e
regionais com distribuição para peixarias e comércio locais. Na comunidade Praia do Suá, há um
Terminal Pesqueiro para embarque e desembarque de produtos e estrutura para lavagem,
seleção, pesagem e armazenamento com gelo. Em Vitória, as entidades representativas da pesca
também atuam na comercialização. A colônia de pescadores possui uma peixaria, assim como a
Associação de Pescadores do Terminal da Praia do Canto, onde também há infraestrutura para
beneficiamento do sururu.
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A cadeia de comercialização e beneficiamento de Serra tem como ponto central a Peixaria
Municipal, situada na comunidade de Jacaraípe, que recebe pescado de todo o município. Em
escala menor, nas comunidades de Manguinhos, Bicanga e Carapebus. Também há venda direta
ao consumidor (turistas e moradores). As mulheres são as principais responsáveis pelo
beneficiamento do pescado na Peixaria Municipal.
A cadeia de comercialização e beneficiamento de Aracruz é heterogênea, tanto em termos de
atores quanto de elos e envolve atravessadores locais, caminhões frigoríficos, peixarias,
atravessadores locais com distribuição de produtos para Vitória e Linhares. Destaque para as
“descascadeiras de camarão”, mulheres responsáveis pela limpeza do camarão para venda local.
Em todas as comunidades de Aracruz existem peixarias e atravessadores locais. Na comunidade
de Barra do Riacho, diversos caminhões frigoríficos ficam à espera no cais, principalmente para a
comercialização de camarão. Em Barra do Riacho e em Santa Cruz, desembarcam embarcações
de outros municípios, como Vitória, que também vendem pescado para estes caminhões e
peixarias locais. Em Barra do Sahy, foi mencionado que o pescado é comercializado com
atravessadores locais, que seguem com o produto para Vitória e Linhares, além do próprio
município de Aracruz.
A comercialização do pescado em Linhares é modesta se comparada aos outros municípios deste
estudo. Em Barra Seca/ Pontal do Ipiranga, os atravessadores locais compram, principalmente,
camarão-sete-barbas e realizam sua venda na comunidade, além do município de Vitória. Nas
comunidades Degredo e Povoação, o pescado é comercializado diretamente para o consumidor
final, sem qualquer forma de beneficiamento (INCAPER, 2005). No caso específico de Linhares, é
certo que houve grande abalo na cadeia produtiva da pesca com a contaminação da foz do Rio
Doce pela lama tóxica de Fundão. Os dados apresentados são do INCAPER apud AECOM e datam
de 2015, ano do desastre ambiental ocorrido em novembro e provavelmente não consideram o
acontecimento.
O Quadro II.4.3-5 apresenta de forma resumida a estruturação da comercialização e formas de
processamento do pescado praticado pelas comunidades identificadas nos municípios da área de
estudo.
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Quadro II.4.3-5 - Comercialização e Processamento do Pescado nas Comunidades Pesqueiras.
Comunidades da Área de
Estudo que atuam na Pesca
Artesanal

Marataízes

Itapemirim

Piúma

Anchieta

Comercialização

Processamento

Barra de
Itapemirim

Venda direta para atravessadores locais
e consumidores diretos. Caminhões
frigoríficos de outros estados (RJ, SP)
ficam à espera dos desembarques da
produção no cais.

Limpeza realizada por terceiros no cais,
também conhecido como Terminal Pesqueiro
da Barra, no momento do desembarque. Sem
estrutura de apoio, resíduos de peixe
lançados na beira do rio.

Pontal

Venda direta para o entreposto
localizado no cais. Do entreposto, a
venda segue para caminhões
frigoríficos.

Sem processamento

Praia dos Cações

Venda direta para moradores,
restaurantes e atravessadores locais.

Evisceração e filetagem, a pedido do cliente

Praia da Boa
Vista

Venda na praia para moradores, logo
após o desembarque.

Sem processamento

Itaipava

Atum do Brasil, em Itaipava e Fisher
Brasil, LBN Pescados e Zippilima
Pescados, em Piúma.

Evisceração, processamento em filés e
postas.

Itaoca

Atravessadores locais.

Sem processamento

Zippilima Indústria e Comércio de
Pescado Ltda., ACS Piúma Comércio de
Pescado e LBN Pescados.

Evisceração, processamento em filés e
postas, embalagem e distribuição.

Atravessadores e peixarias pequenas ao
redor do porto.

Evisceração e filetagem.

Iriri

Atravessadores locais, restaurantes e
peixarias.

Sem processamento

Inhaúma

Atravessadores locais, restaurantes e
empresa de beneficiamento.

Sem processamento

Ubu e Parati

Atravessadores locais, restaurantes e
diretamente para o consumidor.

Sem processamento

Sede

Atravessadores locais, Mercado
Municipal de Peixe, empresa ZIPLLIMA
(Piúma).

Sem processamento

Parque da Areia
Preta / Olaria /
Centro

Venda direta para Mercado Municipal de
Peixe e para quatro peixarias no cais

Sem processamento

Meaípe

Venda direta para atravessadores e
peixarias locais.

Sem processamento

Porto Grande

Venda direta para atravessadores locais
e restaurantes.

Sem processamento

Itapebussu

Venda direta para atravessadores e
peixarias locais.

Sem processamento

Perocão

Venda direta para atravessadores e
peixarias locais

Sem processamento

Setiba / Praia do
Uma / Santa
Mônica

Venda direta para moradores e turistas.
Sem atravessadores locais.

Sem processamento

Sede / Centro /
Porto

Guarapari
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Comunidades da Área de
Estudo que atuam na Pesca
Artesanal

Vila Velha

Venda direta para atravessadores e
peixarias locais.

Sem processamento

Prainha

Venda direta para atravessadores e
peixarias locais.

Sem processamento

Praia do Ribeiro

Atravessador local e/ou regional

Sem processamento

Ponta da Fruta

Venda direta para restaurantes locais

Evisceração, descabeçamento, limpeza e
filetagem

Barra do Jucu

Venda direta para restaurantes locais

Sem processamento

Praia do Suá

Venda direta para atravessadores e
peixarias locais.

Terminal pesqueiro, limpeza, evisceração,
filetagem e embalagem.

Praia do Canto

Venda direta para atravessadores e
peixarias locais.

Sem processamento

Nova Almeida /
Jacareípe

Peixaria Municipal de Jacaraípe.

Sem processamento realizado pelos
pescadores. No mercado, é eviscerado,
filetado e cortado em postas.

Manguinhos
Bicanga
Carapebus

Venda direta para atravessadores
locais, turistas e moradores. Parte da
produção pode ser vendida na Peixaria
Municipal de Jacaraípe

Barra do Riacho

Diversas peixarias (duas com câmara
frigorífica), caminhões frigoríficos no
cais e atravessadores locais.

Santa Cruz

Peixarias e atravessadores locais

Barra do Sahy

Atravessadores locais

Barra Seca /
Pontal do
Ipiranga

Peixarias e atravessadores locais.

Aracruz

Linhares

Processamento

Itapuã

Vitória

Serra

Comercialização

Degredo
Povoação
Regência

Evisceração e filetagem, a pedido do cliente.
Sem processamento
Sem processamento

Sem processamento de grande escala. Apenas
limpeza de camarão para venda local.

Sem processamento
Consumidor final.
Peixarias e atravessadores locais.

Fonte: Adaptado de AECOM / STATOIL, 2015.

II.4.3.1.1.4 -

Políticas Públicas Específicas Acessadas pelas Comunidades

Vários estudos sobre pesca artesanal (Diegues 1983;1999; Loureiro 1985; Maldonado 1986; 1994;
Ramalho 2012; 2014), em especial no campo das ciências sociais, destacam a presença histórica
do ideal de modernização na trajetória da politica pública pesqueira no Brasil, o que espelha, na
prática, a opção clara pelas políticas públicas de subsídio e investimento na pesca industrial em
detrimento da artesanal, com a intenção de domesticação e civilização dos sempre
desvalorizados pescadores artesanais. (OLIVEIRA, CYRINO e TRIGUEIRO, 2018).

Coordenador:
II.4.3 - Meio Socioeconômico

19/119

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPIRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

A pesca de pequena escala e os seus conhecedores-praticantes foram estigmatizados como
símbolos do atraso, ao mesmo tempo em que a pesca recebeu estimulo à modernização
econômica e à industrialização, conforme um modelo de políticas públicas elaboradas de cima
para baixo desde a década de 1920. Essa tendência foi mantida durante o período da ditadura
militar até o final dos anos 80. Hoje a regulação da pesca se dá́ com o viés da preocupação
ambiental, materializado nas restrições de uso ou regulamentações ambientais. (OLIVEIRA,
CYRINO e TRIGUEIRO, 2018)
O Seguro-Defeso é concebido na confluência das políticas sociais e ambientais, como parte
integrante do Programa Seguro-Desemprego. Por um lado, ampara os pescadores artesanais,
impedidos de subsistir com seu trabalho, durante o chamado período de “defeso”, em que há
proibição da atividade, sendo uma forma de desemprego involuntário temporário. Por outro,
possibilita alguma proteção às espécies marinhas que integram o ecossistema de várias partes do
país. (CAMPOS e CHAVES, 2015)
Há também um equívoco em torno da natureza do seguro defeso, que segundo o pesquisador de
políticas públicas FERNANDES (2015), não é um benefício previdenciário, mas sim uma
compensação, contudo este não é o entendimento do governo federal. (MORENO, 2015)
Ainda que o seguro defeso tenha sido uma conquista fundamental à categoria, ainda não é
acessado por muitos pescadores, assim como as linhas de crédito (o PRONAF, por exemplo). A
complexidade das normas, o nível de exigência da burocracia e a falta de conhecimento sobre
políticas públicas também colaboram para a dificuldade do seu acesso. O Estado ao dificultar o
acesso à políticas pública diminui a possibilidade de adesão à mesma e contribui para o
enfraquecimento da pesca artesanal. (Rainha et al, 2014 apud MORENO, 2015)
O atual cenário da política pública pesqueira aponta para sua instabilidade, considerando a
recente

extinção

do

Ministério

da

Pesca

e

Aquicultura,

criado

em

2009,

e

o

redirecionamento da pasta, no primeiro semestre de 2016, para o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Vale destacar a recente publicação da MP 664 e 6655/2015 que trata
de alterações na política nacional de pagamento de seguro desemprego e seguro defeso dos
trabalhadores, que poderá́ afetar a centenas de pescadores profissionais, já que torna os
critérios de elegibilidade mais rígidos. A intenção provável foi coibir as fraudes nos cadastros que
muitas vezes repassavam o seguro para falsos pescadores.

Coordenador:
20/119

II.4.3 - Meio Socioeconômico

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPIRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Este tema é recorrente entre as entidades representativas do setor. O presidente da Colônia de
Pesca de Piúma Z-09 ainda existem pescadores que não foram beneficiados pelo programa do
Governo Federal. Por outro lado, muitos indivíduos estão cadastrados apenas para receber esse
benefício, não exercendo, de fato, cotidianamente a profissão de pesca. Esse problema foi
relatado por quase a metade dos pescadores entrevistados em pesquisa no município capixaba.
(BASILLIO, 2015).
O decreto 8.425, de 31 de março de 2015 estabelece novos critérios para inscrição no
registro geral da atividade pesqueira pelo Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério da
Previdência Social. No que se refere especificamente ao SD, destacam-se os seguintes aspectos
trazidos pela MP:



A Lei no 10.779/2003 exigia, para a concessão do benefício do SD, que o pescador possuísse o
registro geral de pesca (RGP) há apenas um ano – contado da data de início do defeso. Por
sua vez, a MP no 665/2014 aumenta o período mínimo para três anos de posse do RGP;



A Lei no 10.779/2003 previa, para a concessão do benefício do SD, que os pescadores não
podiam contar com transferências continuadas, previdenciárias ou assistenciais – com
exceção de pensão por morte e auxílio-acidente. Agora, a MP no 665/2014 define
expressamente que o recebimento transferências condicionadas de renda como Bolsa-Família
não é permitida, reduzindo o número de possíveis beneficiários;



A Lei no 11.959/200921 previâ um conceito amplo de atividade pesqueira, incluindo
atividades de preparação antes da pesca e, também, de apoio após a pesca, o que incluía
mais mulheres, em geral responsáveis por tarefas de beneficiamento ou preparo. Já́ a MP no
665/2014 utiliza um conceito estrito.



A Lei no 10.779/2003 não previa restrições à acumular benefícios do SD por conta da
existência de defesos de espécies distintas. Contudo, a MP no 665/2014 veda expressamente
tal cumulação.



A Lei no 10.779/2003 estabelecia que o número de parcelas do SD a ser recebido pelos
pescadores depende do número de meses de defeso das espécies a serem protegidas. Já́ a MP
no 665/2014 define um limite – idêntico ao do seguro-desemprego, modalidade “formal”, ou
seja, de cinco meses.
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Ao longo do tempo, a gestão do SD esteve quase sempre a cargo do hoje extinto Ministério do
Trabalho e Emprego – ainda que essa gestão tenha sido influenciada pelo Ministério do Meio
Ambiente e pelo também extinto Ministério da Pesca e Aquicultura. Agora, a MP no 665/2014
transfere a gestão do programa para o INSS.

Quando se trata de políticas públicas acessadas pelas comunidades pesqueiras da AID do
empreendimento, além do Seguro-Defeso já mencionado, deve-se ressaltar os programas
ambientais de compensação e mitigação de impactos implementados via licenciamento
ambiental de grandes empreendimentos, especialmente os programas de compensação pesqueira
voltados para a pesca artesanal, que, a despeito das críticas, descontinuidades e fragilidades,
ainda preveem alguma forma de reparação aos inúmeros impactos causados por essas atividades
industriais.
Vale lembrar que o decreto no 6.040 de 2007 que criou a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, tendo como objetivo promover o
desenvolvimento sustentável desses povos/comunidades culturalmente diferenciados e de
maneira a reconhecer e garantir os seus direitos territoriais, sociais, culturais, ambientais logo os
pescadores artesanais sendo compreendidos como comunidades tradicionais estariam aí
contemplados. Com essa Política viu-se claramente a possibilidade do fim histórico da
(in)visibilidade destas comunidades, perante a sociedade e as políticas públicas. No entanto,
ainda que a Política tenha sido resultado de um processo de discussão e forte participação social,
as leis faltam ser cumpridas na prática. (MORENO, 2015)
De acordo com kNox e Trigueiro (2015), é preciso possibilitar a inclusão dos profissionais da
pesca artesanal em programas governamentais de formação em saúde, segurança no trabalho, de
desenvolvimento de estrutura sanitária capaz de atender a legislação, de acesso aos
financiamentos para renovação de embarcações, nos ajustes dos períodos de defeso e fazer
investimentos para obtenção da licença de pesca e para redução dos custos envolvidos com as
pescarias. Sobre a pesquisa acerca da atividade pesqueira do Espírito Santo, considera- se ainda
incipiente a disponibilidade de informações em torno do saber ecológico local dos envolvidos com
a pesca nas diferentes regiões. As informações disponíveis do setor são generalistas, não
especificando os modos de vida dos envolvidos, nem detalhando os ecossistemas onde as
atividades de extração de alimento são desenvolvidas (MPA, 2012, 2015, UFES; MPA, 2013 apud
BASILLIO, 2015)
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Por fim, em relação as políticas voltadas para o ordenamento pesqueiro, o Programa Nacional de
Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS) por meio da Portaria
Interministerial 47 estabelece medidas de ordenamento relacionadas à atividade pesqueira de
camarões no estado do Espírito Santo. A Portaria foi publicada em 12 de setembro de 2018. No
Artigo 6º, estipula o prazo até 11 de setembro de 2019 para que embarcações de comprimento
total, igual ou maior que 10 metros, de posse da autorização de pesca ou a autorização
provisória de pesca para a captura de camarões no estado, façam adesão ao Preps, além de
colocar e manter em funcionamento um sistema de monitoramento remoto.
No entanto, o setor pesqueiro do estado solicitou prorrogação do prazo para adequação, por
meio do Compesa, que é o fórum de debates e discussões envolvendo o Ministério Público da
União (MPU), o ICMBio, a Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP) e o setor pesqueiro. O Compesa
apresentou um documento em sua última reunião, na Secretaria de Aquicultura e Pesca,
descrevendo que a pesca do camarão no estado vem atravessando grandes dificuldades,
principalmente, quanto ao aspecto financeiro. De acordo com o documento, o setor enfrenta
problemas (como dívidas), em decorrência do impacto provocado pelo rompimento da Barragem
de Fundão, em Mariana (MG) - e que por decisão judicial foi proibida a pesca em parte da região
costeira

à

foz

do

Rio

Doce,

onde

atuavam

os

camaroeiros

(http://www.agricultura.gov.br/noticias/pescadores-do-espirito-santo-terao-mais-um-ano-paraaderir-ao-preps - acessado em outubro de 2019).
Diante disso, foi publicada Instrução Normativa em setembro de 2019 no Diário Oficial da União
prorrogando por mais 12 meses o prazo para as embarcações pesqueiras de camarões do estado
se adequarem.
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Relação Cultural, Social e Econômica com outras Comunidades
Pesqueiras e outros Grupos Sociais

A pressão antrópica nas zonas costeiras é um dos grandes desafios da gestão ambiental no país.
Estes ambientes contam com ecossistemas particularmente sensíveis e de grande importância
ambiental como dunas, restingas, praias, manguezais, etc. As áreas litorâneas concentram boa
parte da população brasileira e ao longo das últimas décadas vem sendo alvo de grandes projetos
industriais,

além

da

expansão

da

atividade

turística

entendidos

como

vetores

de

desenvolvimento.
Mesmo sendo uma atividade economicamente relevante para o estado, o setor da pesca artesanal
recebe baixa atenção e pouco investimento por parte do poder público. kNox e Trigueiro (2015)
lançam a hipótese de que a gestão pública, a partir de uma concepção equivocada de
desenvolvimento, considera as atividades de base familiar como incapazes de gerar riquezas e
melhorias. Há́ um preconceito de que a pesca artesanal é uma pesca de baixa escala e,
consequentemente, não gera autonomia, bem estar ou riqueza. Esses trabalhadores não são
percebidos como produtores de riquezas.
No Espírito Santo não é diferente, com 14 municípios e mais de 40 comunidades pesqueiras, a
faixa litorânea do estado tem sido local de instalação de grandes empreendimentos. As grandes
inserções econômicas no litoral do Espírito Santo podem ser identificadas pela indústria de
energia de petróleo (plataformas em alto-mar com estrutura portuária na costa do estado), pela
indústria portuária de importação e exportação, pelas indústrias siderúrgicas (ArcelorMittal,
Vale, Companhia Siderúrgica de Ubu e Samarco) e pela ocupação intensa da área litorânea por
parte do setor turístico (KNOX e TRIGUEIRO, 2015).
Um dos efeitos identificados nesse processo de mudança socioambiental é o aumento dos
conflitos por uso do território tanto marítimo quanto terrestre, que atinge principalmente os
grupos sociais que tem relação direta com esse ambiente, pois fazem dele seu meio de vida,
como pescadores e pescadoras artesanais, marisqueiras e catadores. Alguns desses conflitos se
arrastam há décadas e tendem a se acirrar, visto os planos de licenciamento de uma série de
empreendimentos portuários na região à exploração do Pré-Sal. Além dos conflitos decorrentes
da instalação e operação de empreendimentos no litoral capixaba mapeados em diagnósticos
participativos, estudos de impacto ambiental e pesquisas científicas, no ano de 2015, a
emergência de um desastre ambiental de grandes proporções marcou um novo paradigma em
termos de impacto de grandes empreendimentos e de seu alcance territorial.
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A contaminação do Rio Doce por lama tóxica pelo rompimento da barragem de mineração da
Samarco/Vale-BHP em Minas Gerais culminou com a proibição da prática da pesca por
comunidades pesqueiras de características tradicionais que tinham na foz sua única área de
pesca, como a comunidade quilombola Degredo (Fundação Renova, 2019), além de Povoação,
Regência, Barra Seca/Pontal do Ipiranga, todas em Linhares, parte da AE do empreendimento. O
relato abaixo foi publicado no site de notícias da Fundação Renova, entidade responsável pelas
medidas de compensação, mitigação e indenização.
“O rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, afetou o modo de
vida da comunidade, modificando suas atividades cotidianas e territoriais. A praia,
além do local preferido para a atividade de pesca, era o principal ponto de encontro
entre familiares, vizinhos e compadres. Os pescadores iam cedo para a praia e lá se
encontravam com os demais companheiros. Passavam o dia inteiro realizando a
atividade e quando retornavam se iniciava o tempo livre, utilizado para realização
de atividades recreativas. Com a proibição da pesca marítima, a rotina da
comunidade mudou drasticamente. Como os quilombolas não se encontram mais
para a pescaria, a interação ficou cada vez menor e as reclamações de que a vida
tem perdido o sentido ficaram comuns. As manifestações culturais da comunidade
do Degredo também foram afetadas. A Folia de Reis, por exemplo, que acontecia
frequentemente, não foi mais realizada.”(Fundação Renova, 2018).
No caso dessas comunidades, a pesca artesanal não é simplesmente uma atividade econômica,
mas um modo de vida em relação direta com o ambiente, que atravessa as diferentes dimensões
da existência, materiais e imateriais, assim os impactos não se resumem à perda da área de
pesca ou a uma disputa territorial. Além da poluição do rio e do mar, que atingiu todos aqueles
pescadores do litoral capixaba que usavam a área, os moradores da comunidade quilombola
Degredo, estão enfrentando a contaminação de seus poços de onde vinha a água para consumo.
Um estudo contratado pela Fundação Renova encontrou arsênio em 34 poços da comunidade, o
resultado foi divulgado em março de 2019 quando as vigilâncias sanitárias municipais e estaduais
notificaram as famílias proprietárias dos poços contaminados, para que elas não façam mais uso.
Em 16 poços, é impossível retirar o metal pesado e, em 18, o custo do tratamento da água
inviabiliza o processo. A maioria dos poços mais contaminados está localizada próximo do Rio
Ipiranga, que corta a comunidade, e foi atingido pela lama tóxica através de sua foz. Na época
de seca, o mar invadiu a foz, levando os rejeitos da Samarco/Vale-BHP pra dentro do Ipiranga e
dos poços dos moradores. Apenas em agosto de 2018 a Fundação Renova passou a fornecer cinco
litros de água por pessoa por dia (Século Diário, 2019).
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“O sentimento, diz, é de tristeza e de revolta. Tristeza porque estou vendo os rios e
as nascentes mortas, porque mesmo ainda saindo água das nascentes, é uma água
morta. E revolta porque eles dizem que não há nexo causal [a Fundação Renova diz
que não há provas de que o arsênio encontrado na água de Degredo tenha origem na
lama de rejeitos]. E o meu desconforto e a minha saúde como ficam?”, protesta
Jadilson, lembrando que não pode mais exercer a primeira profissão, de pescador,
devido à contaminação do rio e do mar” (Século Diário, 2019).
Nesse processo surgem outros tipos de conflitos, dessa vez relacionados à luta pelo pagamento
de indenizações e pelo reconhecimento de pescadores como atingidos, destaque para o
desgaste das entidades representativas da categoria que veem seu cotidiano tomado por novas e
complexas demandas que nem sempre possuem estrutura financeira e institucional para atender.
Os impasses nas negociações levam à judicialização dos conflitos tornando imprescindível se
valer de uma assessoria jurídica comprometida e do uso de táticas de pressão, na forma de
protestos como a ocupação do escritório da Renova em abril de 2019 por pescadores do
Espírito Santo.
Os conflitos decorrentes das intervenções de grandes empreendimentos industriais não são
novidade para as comunidades pesqueiras de Linhares e datam de antes do início da produção de
petróleo offshore na década de 70. Na região do Vale do Suruaca, hoje em processo de
desertificação, a Petrobras chegou ainda na década de 50 para explorar petróleo em terra.
“Em 1952, aqui já havia sísmica. Em 68 chegou mais gente. Eles furavam e abriam
uma bacia de três metros de diâmetro e dois de largura, depois disso fomos vendo a
água acabar. Para nós, foram eles que acabaram com a camada de arenito que
segurava a água. Agora tem tanto buraco na terra que está cheio de espaço pra água
correr, fugir, sumir sem deixar rastro. Já teve projeto com mais de 13 mil furos
aqui, eu sei porque já trabalhei nele’, contou José Costa, pescador e presidente da
Associação de Pescadores de Degredo. Ainda de acordo com ele, os moradores não
tiveram opção. As empresas chegaram, pediram servidão e quem não deu, teve sua
terra atravessada da mesma forma.” (FASE, 2014).
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Depois vieram as obras de instalação Unidade de Tratamento de Gás Cacimbas (UTGC). A
comunidade pesqueira de Povoação enfrentou sérios problemas com o abastecimento de água,
energia, saneamento, comunicação e moradia. Muitos alugavam suas casas para as empreiteiras e
iam morar embaixo de lonas na expectativa de poupar algum dinheiro. Como condicionante,
conseguiram uma sede conjunta para a Associação de Moradores, Associação de Pescadores e um
projeto de Ecocidadania (FASE, 2014).
“Tínhamos um meio ambiente completo e ainda na década de 60 o Departamento
Nacional de Obras contra a Seca drenou todo o Vale do Suruaca. Depois disso, a
Petrobras caiu pra dentro. Ela não obedecia ninguém, ninguém podia falar nada.
Ficaram 30 anos em Regência e depois vieram pra cá, fizeram a UTGC, e por aí
fomos. Trouxeram de cara 600 homens, isso aqui virou uma verdadeira Sodoma.
Aumentou o número de gente, música alta, bebedeira e pouco depois eles já tinham
uma nova obra e falavam em trazer mais de 2.600 homens”, Simião, pescador e
presidente da Associação de Pesca de Povoação, em Linhares.’ (FASE, 2014).
A atuação da frota pesqueira das comunidades de Degredo, Povoação, Regência, Barra
Seca/Pontal do Ipiranga ficam localizadas nas proximidades da costa, não havendo abrangência
para outros municípios, com uso de redes e linhas de mão, em regime familiar ou de parceria,
em embarcações com pouca autonomia, principalmente bateiras. (AECOM, 2015) A pesca em
Linhares configura-se como estritamente artesanal. Além disso, as comunidades mencionadas
encontram-se em área rural. Uma liminar da Justiça Federal no Espirito Santo, em acordo com o
MPF, proibiu, em fevereiro de 2016, a pesca entre Barra do Riacho (Aracruz) e Degredo, em
Linhares. A pesca ficou proibida até 25 metros de profundidade para em junho, após intervenção
do MPF, ser alterada para 20 metros de profundidade (VIEIRA, 2018).
Os efeitos da chegada da lama da Samarco foram sentidos em outras localidades também,
embora com menor divulgação nos meios acadêmicos e de comunicação, em comparação com o
ocorrido em Regência. Barra do Riacho foi uma das localidades que receberam pouca
visibilidade. As consequências foram problematizadas ali de modo mais intenso a partir do
momento da proibição oficial das atividades de pesca, em fevereiro de 2016, o que gerou
comprometimentos na vida de dezenas de famílias que viviam direta ou indiretamente desse
ofício: pescadores, comerciantes (donos de peixarias), tratadoras de peixes e os próprios
consumidores, que não se sentiam mais seguros para consumir regularmente o alimento
(CREADO, TRIGUEIRO e TORRES, 2018).
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Pode-se afirmar que na AE do empreendimento há diversas “zonas de sacrifício”, termo cunhado
pelo campo teórico dos conflitos ambientais que designa localidades que concentram
espacialmente a ocorrência de múltiplas e sobrepostas práticas ambientalmente agressivas,
atingindo populações diversas, tais como negros, indígenas, camponeses, pescadores ou outras
minorias, especificamente populações de baixa renda. (VIEIRA, 2018).
“Os moradores dessas áreas convivem com a poluição do ar e da água, depósitos de
resíduos tóxicos, solos contaminados, ausência de abastecimento de água, baixos
índices de arborização, riscos associados a enchentes, lixões e pedreiras. Nestes
locais, além de presença de fontes de risco ambiental, verifica-se também uma
tendência a sua escolha como sede de implantação de novos empreendimentos de
alto potencial poluidor. Tais localidades são chamadas pelos estudiosos da
desigualdade ambiental de ‘zonas de sacrífico’ ou “paraísos da poluição”, onde a
desregulação ambiental favorece os interesses econômicos predatórios, assim como
as isenções tributárias o fazem nos chamados “paraísos fiscais” (ACSELRAD, 2004
apud VIEIRA, 2018).
Barra do Riacho, comunidade pesqueira artesanal, em Aracruz, carrega as características de uma
“zona de sacrifício”, pois convive com forte presença de diversos empreendimentos industriais e
químicos, muitos dos quais associados à produção e ao processamento da celulose de eucaliptos,
à petroquímica e à infraestrutura portuária (VIEIRA, 2018).
No Quadro II.4.3-6, encontra-se uma lista dos grandes empreendimentos localizados em Aracruz
e instalados em Barra do Riacho e imediações por tipos de atividades desempenhadas.
Quadro II.4.3-6 - Grandes empreendimentos localizados em Aracruz.
COMPLEXO DA CELULOSE E SUA LOGÍSTICA:
 FIBRIA (Antiga Aracruz Celulose): indústria produtora de celulose de eucalipto e papel. -CANEXUS e EVONIK DEGUSSA:
indústrias químicas responsáveis pelo branqueamento da celulose;
 PORTOCEL I: porto de propriedade da Fibria, responsável pela exportação da celulose. Está em vias de licenciamento de
uma nova planta, PORTOCEL II.
COMPLEXO DO PETRÓLEO E GÁS E SUA LOGÍSTICA:
 PETROBRAS: empresa responsável pela prospecção, produção e refino de petróleo e gás com atividades no litoral norte do
Espírito Santo (Aracruz, Linhares e São Mateus) e com bacia produtora marítima e terrestre (campos de prospecção e
gasodutos).
 IMETAME: Terminal Industrial Barra do Riacho, ainda em construção, cuja atividade se concentrará na fabricação de
módulos para plataformas de petróleo, e a construção do Navio Sonda Arpoador, destinado à perfuração e extração de
petróleo.
 NUTRIPETRO: Terminal Multimodal Capixaba, voltado para a atividade de gestão portuária, comércio marítimo e soluções
logísticas integradas de grande porte, ainda em fase de licenciamento. -ESTALEIRO JURONG ARACRUZ: estaleiro para
construção e reparos navais, como construção de plataformas, navios-sonda e embarcações de apoio marítimo.
 TERMINAL AQUAVIÁRIO DE BARRA DO RIACHO (TABR): pertencente à empresa PETROBRAS, responsável por receber e
estocar gás natural e gasolina vindos através de gasodutos da Unidade de Tratamento de Gás Cacimbas (Linhares) para
posteriormente serem transportados por meio de navios.
Fonte: elaboração GEPPEDES, 2018 apud CREADO et al, 2018.
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A presença de tantos empreendimentos industriais que fazem uso do mesmo espaço marítimo
que os pescadores artesanais de Barra do Riacho e Barra do Sahy gera um sem número de
conflitos que vão desde a perda de áreas de pesqueiros pelas zonas de exclusão a intervenções
nos recursos hídricos, como a criação do canal Caboclo Bernardo, que deveria passar pelo rio
Riacho e desembocar no mar. Esse processo gera o fechamento da boca da barra, a foz do rio,
quase cotidianamente, o que prejudica diretamente os pescadores, impedindo que eles possam
sair de barco para pescar no mar. (SANTANA in CREADO et al, 2018) A diminuição na quantidade
de pescado devido a atividade sísmica também é uma fonte de conflito como relata pescador de
Barra do Riacho.
“Vem um chupa cabra (navio) com cinco cabos e com sonorização que praticamente
toca de segundo em segundo. É um barulho fortíssimo que impacta as espécies, que
altera tudo. Sabemos que os animais perdem o rumo com este som, que a ova seca e
que isso vem diminuindo o estoque pesqueiro. Já pedimos pra mudar, isso não
impacta somente a pesca, impacta o meio ambiente inteiro” (FASE, 2014).
As dificuldades em acessar os documentos do licenciamento ambiental como EIA-RIMA e de
conhecer as condicionantes de licença, a falta de diálogo das empresas com os pescadores e suas
associações, a realização de dragagens que interrompem o trabalho dos pescadores sem
compensações, a judicialização dos conflitos com as empresas na busca por indenizações são
parte do cotidiano dos pescadores artesanais de Aracruz na relação com os grandes
empreendimentos.
Para os pescadores de Anchieta, as dragagens executadas pela empresa Samarco também
interrompem e impedem a vida marinha (PEREIRA, 2014 apud kNOX e TRIGUEIRO, 2015). Em
outubro de 2006, a Associação de Pescadores de Ubu e Parati (APUP) utilizou-se da imprensa para
denunciar o descaso da Samarco e do IEMA com a drástica redução da pesca em Ubu. De acordo
com o presidente da Associação, a pesca artesanal – que antes podia propiciar uma vida
confortável com uma renda de R$ 500,00 por semana passou a atividade de subsistência, que
nem sempre garante sua alimentação, gerando uma grave situação de insegurança alimentar
entre aquelas famílias. As dragagens periodicamente realizadas pela mineradora a fim de manter
o calado de seu terminal portuário adequado para receber os grandes navios de transporte de
minério estariam afugentando os cardumes de pescado, corvina, robalo, pescadinha, xixarro e
anchova, tornando a pesca artesanal inviável, haja vista que os membros destas comunidades
não possuem recursos para realizar a pesca oceânica, restringindo-se à pesqueiros a poucos
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quilômetros do litoral. Segundo o presidente da APUP, esse fato estaria ocorrendo devido à
opção da Samarco em despejar o material retirado do fundo do mar a menos de uma milha do
local da dragagem – próximo aos locais conhecidos como Enseada e Baixa Grande – ao invés de 10
milhas, conforme previsto pelo projeto original apresentado à Secretaria de Meio Ambiente de
Anchieta. (FIOCRUZ, 2014).
Os pescadores de região de Piúma, Vila Velha e Vitória também narram a diminuição da
quantidade de peixe nos pesqueiros tradicionais e perda de petrechos de pesca que estaria
relacionada a intensa movimentação de navios próximos aos pesqueiros da costa e da boca da
baía de Vitória; a frequente dragagem para aprofundamento do fundo, e a atuação das traineiras
próximas à costa. Com a diminuição da quantidade de pescado próximo da costa, o caminho aos
pesqueiros está ficando mais longo, mais demorado, mais custoso e mais perigoso para seus
pequenos barcos. Estes, por isso, têm sido substituídos por barcos maiores e mais equipados
(KNOX e TRIGUEIRO, 2015).
Nos últimos anos, os municípios do litoral sul do Espírito Santo viram suas receitas municipais se
ampliarem devido ao repasse de royalties de petróleo Ao mesmo tempo, os grandes
empreendimentos nesta região têm gerado diversos impactos sobre o ambiente, as comunidades
e seus territórios de uso, o que acaba por implicar em fortes conflitos e modificações por vezes
irreversíveis na dinâmica ecológica, social e econômica da região. Esse contexto é legitimado
pelo discurso local de que não há acompanhamento ou preocupações do poder público com a
conservação/preservação ambiental, nem com as atividades pesqueiras tradicionais. Um exemplo
é o risco de desaparecimento de algumas atividades tradicionais ligadas à pesca, como o ofício
de fabricação e remendo de redes, assim como a dificuldade de engajamento dos jovens na
atividade pesqueira como ocorre em Piúma (KNOX e TRIGUEIRO, 2015).
Piúma é conhecida como cidade de veraneio, bastante frequentada na alta temporada. Nesse
período, os moradores de municípios como Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim e Marataízes,
incluindo as famílias de pescadores e marisqueiras, voltam-se para o turismo, com trabalhos
temporários em hotéis, pousadas, bares, restaurantes, peixarias, sorveterias, passeios de barco e
quiosques, que se tornam a principal fonte de renda para a população local. Apesar de o turismo
gerar renda, vive-se uma contradição, pois aumenta a degradação dos ambientes costeiros
devido à incipiência de ações de pesquisa e conservação nas áreas utilizadas pelos pescadores e
marisqueiras em suas práticas (KNOX e TRIGUEIRO, 2015).
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Soma-se a esses problemas a pressão dos grandes portos industriais de mineração que estão em
atividade na região. Tais empreendimentos ocasionam grandes perdas no ambiente natural e nas
relações sociais e econômicas vividas por moradores e pescadores locais. Empresas mineradoras
da região (tais como SAMARCO, Petrobras e Vale) têm apresentado programas ambientais como
formas de mitigar e compensar impactos ocasionados às comunidades locais. No entanto, a
percepção de pescadores e marisqueiras em seus relatos é de que as empresas utilizam
informações locais para promover seus empreendimentos sem desenvolver ações contínuas para
mitigar efetivamente os impactos causados por suas atividades, o que poderia melhorar a
qualidade de vida das comunidades pesqueiras envolvidas.
“É muito dinheiro envolvido nessas atividades petrolíferas e não compensa os danos
que estão sendo causados. Essa é uma fala que nós como representante do governo
tem sido feita na atividade como um todo, mas não se dá a devida atenção no que
você fala, não tem muito interesse. O município de Anchieta é um exemplo. Nas
reuniões onde se tenta construir alguma coisa de interesse da comunidade pesqueira
a gente percebe que a sociedade civil organizada se aproveita dos momentos. As
ONGs aproveitam desses momentos, aparece e conduz as reuniões e os pescadores
falam menos e elas falam mais. Aí sai educação ambiental e esse não é o problema
do pescador. Educação ambiental não é coisa de momento, não é um curso, é uma
coisa que tem que ser continua, as- sim como educação é educação, educação
ambiental deve estar inserida nesse contexto. Palestra não resolve. Além de
infraestrutura e logística, acho que não passa só por aí a questão da pesca, a
questão da pesca passa por uma questão de pesquisa para que melhor seja ordenado
esse recurso, [...] outros setores tem pesquisa, porque que a pesca não tem?”
(Relato de pescador de Anchieta – BARBOSA, 2009)
De forma semelhante, as ações do poder público não são sentidas pela comunidade pesqueira
como políticas efetivas de valorização e melhorias ao setor produtivo local (TEIXEIRA et al., 2012
apud kNOX e TRIGUEIRO, 2015). No município de Vila Velha, na Praia de Itapoã, no bairro de
Itapoã, as famílias que dependem da pesca artesanal se instalaram na área em meados do século
XIX e desde então obtém recursos com a prática

da

pesca

artesanal

(Celante,

2014;;

Proater, 2011). Em menos de 30 anos a especulação imobiliária promoveu a retirada de várias
famílias de pescadores que residiam na orla restando apenas 30 famílias residentes
(ZAPPES et al, 2018).
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“[...] hoje em dia, tá tudo assim que amanhã ou depois não fica ninguém aqui,
porque essas imobiliárias tão chegando um ponto aonde vão panhando um e do
outro, de um e do outro e no final não fica ninguém. Eu conheci Praia da Costa, de
Praia da Costa a Itaparica. Não tinha nem um prédio. O primeiro que fez foi um tal
de senhor lá na saída de Vila Velha, na praia, perto daquele centro de saudezinho
que tem lá na beira da praia. Foi o primeiro, daí em diante foi aumentando, foi
aumentando e hoje está na situação que está. Aqui não fica ninguém.” (ROMERO,
2014).
Considera-se que a pesca artesanal está fortemente ameaçada e influenciada por diversos
vetores de desenvolvimento que fazem de Vila Velha um forte polo comercial, turístico e
industrial. Tal condição se expressa na acelerada urbanização, no intenso crescimento
demográfico e do fluxo migratório, na exploração marítima e petrolífera, nos investimentos e
eventos turísticos de grande porte (festa da Nossa Senhora da Penha, festival do chocolate), na
instalação e atividades da renomada indústria Chocolates Garoto, bem como na proeminência da
expansão imobiliária de condomínios residenciais e prédios suntuosos. A configuração
desorganizada da gestão territorial, assim como a construção do eixo viário de rodovias que
facilitam a interligação entre a região norte e o litoral sul do estado fazem também parte dos
processos de mudança socioambiental no município (ROMERO, 2014).
Em Itaipava distrito pesqueiro do município de Itapemirim, no litoral sul do estado a frota
pesqueira tem chamado a atenção de pesquisadores, conservacionistas e gestores na área de
pesca por apresentar simultaneamente aspectos sociais de pesca tradicional de pequena escala e
abrangência da frota, rendimentos e recursos-alvo típicos de pescarias industriais. Além disso,
tem registrado uma rápida expansão nos últimos 10 anos. No final da década de 1990, a
instalação do complexo de exploração petrolífera na Bacia de Campos, localizado nas imediações
de Itaipava, levou a uma agregação de cardumes de atuns e afins, de alto valor no mercado
internacional, atraindo barcos da frota para sua exploração com obtenção de rendimentos
que propiciaram maior capitalização e autofinanciamento (MARTINS, DOSXEY, RABELO, SILVA,
SOUZA, 2014).
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Em contraponto, na Praia da Gamboa também em Itaipava há atividade artesanal de mariscagem
feita especificamente por mulheres, em pequenas embarcações movidas a remo. Essas
marisqueiras fazem a extração do marisco em alguns costões localizados ao longo do litoral do
município ou em ilhas próximas, conduzindo os mesmos até a praia. Na areia, fazem fogueiras e
colocam o pescado para fermentar e após retiram o mexilhão que é colocado em sacos e
transportado para ser comercializado. De acordo com seus relatos o terminal logístico Itaoca
offshore ocupará alguns dos pontos de extração de marisco, causando uma grande preocupação
com o futuro da atividade. O terminal visa atender às demandas de serviços logísticos offshore
do mercado nacional de petróleo e gás (ARAUJO E BARROS, 2016).
Nas pesquisas iniciais realizadas na comunidade, atividades estas realizadas de forma informal, e
em conversas e reuniões com as partes interessadas, observou-se que ao mesmo tempo em que a
população anseia pelo crescimento econômico alardeado pelas empresas, temem pelo fim da
atividade tradicional de pesca ali desenvolvida há anos. Observou-se também que muitos dos
pescadores buscam informação sobre como podem aumentar sua renda a partir dos
empreendimentos que ali pretendem se instalar, visando montar um comércio, hotel, locação de
imóveis. Em resumo, mais uma vez demonstram a preocupação com a atividade da pesca, mas
pretendem melhorar sua renda a partir das oportunidades que lhes são colocadas. (ARAUJO E
BARROS, 2016).

II.4.3.1.2 -

Distribuição das Áreas de Pesca e Principais Pesqueiros

Os Bancos de Vitória e Abrolhos são áreas propícias para incidências de recursos pesqueiros. A
Região dos Abrolhos, com sua biodiversidade, contribui para que essa região seja altamente
piscosa, compreendendo uma área de 35.700 km², tendo como limites os paralelos de 18º 20’ S e
19º 38’ S e a isóbata de 100 m. A Região Cadeia Vitória-Trindade compõe um conjunto de cadeias
de montanhas submarinas, totalizando 5.726 km² de área propícia para existência de espécies
recifais e de taludes. A Cadeia Vitória-Trindade e a Cadeia da Bahia são compostas, além das
ilhas de Trindade e Martim Vaz, pelos seguintes bancos:



Banco Vitória, com 2.475 km²; Banco Joseur, com 1.170 km²; Banco Eclaiseur, com 220 km²;
Banco Davis, com 1.480 km²; Banco Montagne, com 210 km²; Monte Besnard (Banco
Paramirim); Banco Dogaressa; Banco Monte Columbia; Banco Almirante Sandanha; Banco
Minerva; Banco Rodger e Banco Hotspur.

Coordenador:
II.4.3 - Meio Socioeconômico

33/119

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPIRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

Entre 2014 e 2016, as instituições IPCMar (Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha), CEPSUL
(Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul), Projeto
Albatroz e NEMA (Núcleo de Educação e Monitoramento Marinho), com apoio do Projeto TAMAR,
monitoraram 17 cruzeiros de pesca comercial, com observadores à bordo para estudar a
interação da pesca com as tartarugas marinhas. Neste sentido, as pescarias foram classificadas
de acordo com suas características, e neste período foram identificadas para o porto pesqueiro
de Itaipava, a Pesca de Espinhel Modelo Itaipava voltada principalmente para a captura do
dourado, conforme ilustra a Figura II.4.3-1 abaixo.

Fonte: Pinheiro et al, 2018 (TAMAR, -

Figura II.4.3-1 - Lances de pesca monitorados por observadores de bordo
entre 2014 e 2016 (Pesca de Espinhel Modelo Itaipava na Cadeia Vitória-Trindade).

A Figura II.4.3-2 ilustra os resultados da espacialização dos recursos pesqueiros desembarcados,
e monitorados pelo Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro, condicionante da
atividade de Perfuração Marítima nos Blocos M-ES-39, 40 e 41 – Fases 1 e 2, da Perenco, e
executado pela CTA Meio Ambiente. O período compreendido para a coleta dos dados foi de
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Novembro de 2011 à Abril de 2012, nos pontos de desembarque e pesqueiro dos seguintes
municípios da área de estudo (Quadro II.4.3-7). Em Marataízes, Aracruz e Linhares não houve
monitoramento. É possível perceber que as áreas de pesca consistiram no uso das áreas mais
rasas da plataforma continental até a quebra do talude. Durante o período de Estudo foram
identificados 494 pesqueiros que foram enquadrados dentro de 340 Zonas de Pesca distribuídos
ao longo da costa do Espírito Santo e estados limítrofes.

Fonte: CTA / PERENCO, 2012.

Figura II.4.3-2 - Principais Pesqueiros do PMDP Perenco.
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Quadro II.4.3-7 - Principais Pesqueiros e pontos de desembarque pesqueiro do PMDP Perenco.
Município

Principais Pesqueiros

Pontos de Desembarque
Pesqueiro Monitorados

Serra

Os pesqueiros mais frequentes se encontram dentro dos limites do próprio
município ou nos municípios limítrofes.

Nova Almeida, Jacaraípe e
Manguinhos

Vitória

Os pesqueiros mais frequentes se encontram dentro dos limites do próprio
município ou nos municípios limítrofes, embora pesqueiros mais distantes
sejam utilizados, como no município de São Mateus.

Praia do Suá e Praia do
Canto

Vila Velha

Os pesqueiros mais frequentes se encontram dentro dos limites do próprio
município, embora pesqueiros mais distantes sejam utilizados, como o Largo
dos Abrolhos.

Prainha e Barra do Jucu

Guarapari

Os pesqueiros mais frequentes se encontram dentro dos limites do próprio
município, embora o mais frequente estivesse localizado no município de
Vitória.

Perocão/Una, Sede do
Município e Meaipe

Anchieta

Os pesqueiros mais frequentes se encontram dentro dos limites do próprio
município.

Parati/Ubú e Sede do
Município

Piúma

Os pesqueiros mais frequentes se encontram dentro dos limites do próprio
município ou nos municípios limítrofes.

Sede do Município

Itapemirim

Os pesqueiros mais frequentes se encontram dentro dos limites do próprio
município ou nos municípios limítrofes, sempre nas proximidades da quebra da
plataforma.

Itaipava

Fonte: CTA / Perenco, 2012



Resultados das Abordagens in loco entre 2008 e 2014.
Com o objetivo de garantir a segurança das operações das atividades de pesquisa exploratória
marítima, todas as embarcações que trafegam nas proximidades das atividades são abordadas
via rádio SSB e/ou VHF e registradas numa planilha de controle e monitoramento, seja por um
técnico ambiental embarcado ou pelo rádio operador dedicado. No caso dos Registros às
embarcações pesqueiras é válido mencionar que: (I) são realizadas diversas tentativas de
contato via rádio, mas com baixíssimo retorno e resposta das embarcações de pesca, e (II) os
barcos de apoio envolvidos nas operações, com grande autonomia e mobilidade de
deslocamento e manobra para realizar a abordagem.
É válido ressaltar que durante a análise dos documentos referentes às abordagens in loco às
embarcações pesqueiras, foi possível perceber um amadurecimento na qualidade da coleta de
dados e análise das informações. Quanto mais antigo o projeto, menor a profundidade e
riqueza de dados para subsídios robustos da caracterização da frota pesqueira atuante no
território marítimo. Outro fator limitante na ausência de uma padronização das análises são
as diferentes metodologias aplicadas pelas diferentes empresas envolvidas, bem como o perfil
dos profissionais envolvidos.
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As abordagens in loco ocorreram em dois contextos diferenciados em relação às abordagens às
embarcações pesqueiras realizadas pelos técnicos ambientais embarcados: (I) registros
realizados em unidades de perfuração, que são estruturas fixas durante o período de
realização do empreendimento, a exemplo das atividades de perfuração exploratória marítima
e/ou de produção, nas quais as abordagens foram realizadas dentro do raio de segurança de
500 m no entorno das plataformas, e (II) navios sísmicos e barcos de apoio, que atuam com
deslocamento constante em grandes áreas e polígonos marítimos, dedicados à prospecção de
dados sísmicos e manobras associadas.
Neste sentido, existe uma diferença nas observações das atividades realizadas pelas
embarcações no momento da abordagem. As estruturas fixas, apesar de terem garantidas por
lei as áreas segurança, onde há restrições legais para a circulação de outras embarcações que
não estejam envolvidas nas operações das atividades: (I) 500 m ao redor de estruturas fixas,
como as unidades de perfuração, e (II) área do polígono de aquisição de dados sísmicos e área
de manobra para atividades de pesquisa sísmica marítima.
As estruturas fixas, como as plataformas, atuam como atratores de peixes, por ser uma
estrutura que possibilita abrigo, sombra, e com aporte de matéria orgânica. Desta forma,
mesmo proibido pela Marinha do Brasil, o entorno dessas estruturas se transformaram em
pesqueiros tradicionais, onde se realiza a chamada “pesca de plataforma”. Tal pescaria
ocorre com linha e anzol, podendo ser trabalhada com caniços ou diretamente na mão, e tem
como espécies alvo os grandes peixes oceânicos de passagem, com destaque para o atum e
dourado. Em contrapartida, os registros das abordagens às embarcações pesqueiras realizadas
nos navios sísmicos e barcos de apoio dedicados, acontecem ao acaso.
Feitas estas considerações, a seguir serão apresentados os resultados das abordagens in loco
das atividades realizadas entre 2008 e 2014 na área pretendida pela Spectrum e adjacências.
O Quadro II.4.3-8 apresenta as informações relevantes para a análise dos dados e conclusões
para a determinação da Área de Influência do empreendimento da Spectrum.
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Quadro II.4.3-8 - Síntese das abordagens in loco das atividades licenciadas na Bacia do ES
Natureza da Atividade

Empresa
Responsável

Classificação da atividade

Período da
Atividade

Tempo de
Duração da
Atividade

N
abordagens

N embarcações
abordadas*

Porto de origem

Pesquisa Sísmica Marítima 3D,
Não-Exclusiva, na Bacia do Espírito
Santo – Projeto Espírito Santo Fase III

CGG

Classe 3

08 de maio à 15 de
dezembro de 2014

8 meses
(214 dias)

30

30

NI = 17
Itaipava = 2
Piúma = 1
Guarapari = 4
Vitória = 5
Acubata / BA = 1

Perfuração Exploratória nos Blocos
BM-ES-39, 40 e 41 - Fase 2

Perenco

Distância mínima da costa:
74,56 km Profundidade: 100
a 2.000 m.

28 de março a 10 de
agosto de 2013

5 meses
(163 dias)

112

35

NI = 11
Vitória = 22
Porto Seguro/BA = 2

30

NI = 1
Rio de Janeiro = 1
(sediada em Itaipava)
Vitória = 28
(2 sediadas em Itaipava,
1 em Guarapari e 1 em
Vila Velha)

27

NI = 2
Itaipava = 3
Piúma = 1
Anchieta = 12
Guarapari = 4
Vila Velha = 4
Vitória = 4
Espanha = 1

Perfuração Exploratória nos Blocos
BM-ES-39, 40 e 41 - Fase 1

Pesquisa Sísmica Marítima 2D & 3D
- Bacia do Espírito Santo

Perenco

WesterGeco

Distância mínima da costa:
74,56 km Profundidade: 100
a 2.000 m.

Classe 2

6 de novembro de
2011 a 25 de
fevereiro de 2012

9 de dezembro de
2008 a 24 de março
de 2009

4 meses
(111 dias)

4 meses
(138 dias)

79

31
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A Pesquisa Sísmica Marítima 3D, Não-Exclusiva, na Bacia do Espírito Santo – Projeto Espírito Santo
- Fase III, Classe III, realizada pela CGG entre 08 de maio à 15 de dezembro de 2014, totalizando
214 dias (cerca de 8 meses) de atividade no mar. Durante todo o período foram registradas 30
abordagens com embarcações pesqueiras. O rádio VHF foi a forma de contato mais comum,
totalizando 87% das abordagens, as demais foram realizadas via SSB (3%) e com uso do megafone
(3%). Em duas ocasiões a embarcação pesqueira não respondeu os chamados e se afastou da área
sem comunicação. Em 80% das abordagens não houve interrupção da pescaria, os pescadores
estavam apenas passando pela área da pesquisa sísmica para pescar nas áreas mais rasas da
cadeia Vitória-Trindade. Em 20% das abordagens a pescaria foi interrompida. Em relação à arte
de pesca praticada pelos pescadores das embarcações abordadas, 47% usava somente espinhel de
superfície, 20% pescavam de linha e espinhel de fundo, 10% somente pesca de linha, 10% não
respondeu.

Outros 7% realizava pescaria com espinhel de fundo e superfície. Somente 3%

pescavam de linha e espinhel de superfície e outros 3% pescava somente com espinhel de fundo.
Na Fase 2 da atividade da Perenco, realizada entre 28 de março a 10 de agosto de 2013,
totalizando 163 dias de atividade (cerca de 5 meses), foram realizadas 112 abordagens a 35
embarcações distintas. Em relação à atividade que as embarcações realizavam no momento da
abordagem, os resultados consistiram em: (I) Embarcação pescando ao largo da sonda, dentro da
área de segurança (69%). (II) Embarcação amarrada e pescando ao lado da sonda (19%). (III)
Embarcação amarrada para se abrigar (6%). (IV) Embarcação apenas passou navegando dentro da
área de segurança (6%). Em apenas 2 ocasiões houve resposta do mestre à chamada no VHF.
Todas as embarcações registradas foram identificadas como arte de pesca com “linha e anzol”,
petrechos característicos da chamada ”pesca de plataforma”. Dentre as embarcações
identificadas, pode-se verificar que apenas duas são registradas pela Capitania dos Portos de
Porto Seguro, e todas as demais registradas em Vitória. Entretanto, isso ocorre não por essas
embarcações serem oriundas de Vitória, e sim porque é nesse município que se encontra a
Capitania dos Portos que atende a toda a região sul do Espírito Santo, e onde as embarcações
precisam estar cadastradas.
Em relação à atividade de Perfuração Exploratória nos Blocos BM-ES-39, 40 e 41 / Fase 1, da
Perenco, realizada no período entre 6 de novembro de 2011 a 25 de fevereiro de 2012,
totalizando 111 dias de atividade (cerca de quatro meses), foram realizadas 79 abordagens a 30
embarcações distintas. No relatório não foram especificadas as atividades que as embarcações
pesqueiras realizavam na ocasião das abordagens, no entanto foi possível identificar as artes de
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pesca que são utilizadas. Em duas ocasiões não foi possível identificar a arte de pesca da
embarcação, já as outras 28 embarcações foram caracterizadas como pesca com linha e anzol.
Nas poucas ocasiões onde foi possível o contato com o mestre da embarcação pesqueira, foi
identificado que das 30 embarcações identificadas, 28 possuem registro na Capitania dos Portos
de Vitória. De sete embarcações registradas em Vitória e uma no Rio de Janeiro, seis tem como
porto de origem e ficam sediadas em Itaipava, uma em Vila Velha e uma em Guarapari.
A atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 2D & 3D - Bacia do Espírito Santo, foi realizada pela
WesternGeco entre 9 de dezembro de 2008 a 24 de março de 2009, totalizando 138 dias (cerca
de 4 meses) de atividade. Foram realizadas 31 abordagens a 25 embarcações distintas. Em 68%
das abordagens não houve interrupção da pescaria, os pescadores estavam apenas passando pela
área da pesquisa sísmica para pescar nas áreas mais rasas da cadeia Vitória-Trindade. Em 32%
das abordagens houve algum tipo de interferência na pesca. A maioria das embarcações
abordadas tinha como porto de origem o Município de Anchieta, mas também foram identificadas
embarcações oriundas de Itaipava, Piúma, Guarapari, Vila Velha, Vitória e uma embarcação
estrangeira da Espanha.
Consolidando os dados destas atividades de pesquisa exploratória já realizadas na área
pretendida pela Spectrum e adjacências, pode-se inferir que em 626 dias (cerca de 21 meses) de
atividades e monitoramento das embarcações pesqueiras, ocorreram 252 abordagens a 122
embarcações distintas, ou seja, uma média de menos de um barco abordado por dia. Exceto as
pescarias identificadas como “de plataforma”, no entorno das estruturas fixas, foram
consideradas as interfaces com as atividades pesqueiras, aquelas com algum grau de
interferência relacionada às abordagens realizadas pelos navios sísmicos e barcos de apoio
envolvidos.
Das 61 embarcações abordagens realizadas durante as atividades de pesquisa sísmica, 74%
estavam se deslocando para as áreas consideradas mais piscosas, no entorno dos pesqueiros dos
bancos e ilhas da Cadeia Vitória – Trindade, Largo de Abrolhos e talude. As demais embarcações
estavam pescando e tiveram suas atividades interrompidas, apesar da tentativa de comunicação
visual e/ou via rádio VHF/SSB por parte dos barcos de apoio envolvidos nas operações. Em termos
de interferências sobre a atividade da pesca, 26% das 61 abordagens ocorridas entre dezembro
de 2008 e dezembro de 2014, apontaram para a necessidade do recolhimento dos petrechos de
pesca ou a ocorrência de danos devido a passagem dos navios sísmicos. Destaca-se que na área
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pretendida pela Spectrum, houve 12 abordagens nesse período, sendo que três estavam pescando
e as demais embarcações navegando ou em atividades não identificadas ou informadas.
É válido observar que a quantidade de abordagens no raio de 500 m das plataformas apresenta
números bem mais expressivos, mesmo tendo durado menos tempo que as atividades de sísmica,
conforme demonstra o Quadro II.4.3-9 abaixo. As estruturas fixas, como as plataformas, atuam
como atratores de peixes, por ser uma estrutura que possibilita abrigo, sombra, e com aporte de
matéria orgânica. Desta forma, mesmo proibido pela Marinha do Brasil, o entorno dessas
estruturas se transformaram em pesqueiros tradicionais, onde se realiza a chamada “pesca de
plataforma”. Tal pescaria ocorre com linha e anzol, podendo ser trabalhada com caniços ou
diretamente na mão, e tem como espécies alvo os grandes peixes oceânicos de passagem, com
destaque para o atum e dourado. Os resultados das abordagens in loco (aquelas realizadas no
mar) reforçam esta afirmação, que pode ser observada no quadro abaixo, quando fica claro que o
número de abordagens de embarcações de pesca é bem maior no caso da atividade de perfuração
(191) do que na de pesquisa sísmica (61).
Quadro II.4.3-9 - Quantidade de abordagens por tipo de
atividade realizada e o período de ocorrência.
Tipo de Atividade

N Total dias de atividades O&G

Número total de abordagens EP

Sísmica

352

61

Perfuração

274

191

Elaboração: Ecology Brasi, 2019. Fonte: WESTERNGECO/ECOLOGY BRASIL, 2009,
PERENCO / SOMA, 2012 e 2013; CGG/EKMAN,

Em relação ao porto de origem das embarcações abordadas ao longo dos últimos 10 anos, foram
identificadas embarcações registradas e/ou sediadas em Porto Seguro - BA, Alcobaça – BA, Rio de
Janeiro - RJ, Vitória – ES, além de Itaipava / Itapemirim, Piúma, Anchieta, Guarapari e Vila
Velha. Uma embarcação da Espanha também foi registrada. Em relação às modalidades de pesca
praticadas por estas embarcações que alcançam a área do polígono e suas vizinhanças, todas as
pescarias identificadas se restringiram às artes linheiras (espinhéis, linha e anzol, pargueira,
linha de mão, de fundo, etc), voltadas para a captura de grandes peixes pelágicos, como os atuns
e afins, o que indica que esta é a frota com mais possibilidade de ser abordada durante a
operação de pesquisa sísmica.
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O Mapa das Abordagens in loco às embarcações pesqueiras (Anexo II.4.3-1) ilustra todas as
abordagens realizadas entre 2008 e 2014, por três atividades licenciadas. É possível observar que
dentro da área do polígono pretendido pela Spectrum, incluindo a área de manobra. O número
de abordagens totalizou 12 embarcações pesqueiras. Destas, pelo menos três estavam pescando,
as demais navegando ou em outras atividades não identificadas ou informadas. A Fase 2 da
atividade de Perfuração Exploratória da Perenco não foi espacializada no mapa, pois não foi
possível acessar os arquivos Shapefile.
Os resultados das entrevistas e levantamento de dados em campo, referentes às áreas de pesca
por comunidade pesqueira dos municípios podem ser observados nos Mapas das Atividades
Pesqueiras – Artesanal (Anexo II.4.3-2 a Anexo II.4.3-11) que apresenta visualmente também
informações relacionadas aos petrechos utilizados, espécies capturadas e sazanolidade das
mesmas.
Da compilação dos dados dos estudos realizados no âmbito do licenciamento e análises
relacionadas às outras publicações de cunho técnico e acadêmico é possível inferir que as áreas
de pesca são bastante variáveis, de acordo com as dinâmicas das comunidades existentes ao
longo da costa. Neste sentido, o Quadro II.4.3-10 apresenta as áreas de atuação de pesca dos
municípios da área de estudo, levando em consideração os dados mais abrangentes apresentados
pelas comunidades por município.
Quadro II.4.3-10 - Áreas de atuação de pesca, considerando a
abrangência máxima das comunidades, por município da área de estudo.
Município

Área de Pesca

Marataízes

De Campos dos Goytacazes (Farol de São Tomé), no RJ a Caravelas - BA (Largo de Abrolhos), até duas milhas
náuticas de distância da costa.
Profundidade máxima: 350 metros.

Itapemirim

Todo o litoral brasileiro.
Profundidade máxima: 4.000 metros.

Piúma

De Macaé - RJ à Caravelas - BA (Largo de Abrolhos).
Profundidade máxima: 2.000 metros.

Anchieta

Macaé, no RJ a Caravelas - Bahia, nas proximidades do Arquipélago de Abrolhos, até 250 MN da costa.

Guarapari

De Arraial do Cabo - RJ à Caravelas - BA (Largo de Abrolhos), podendo chegar a 150 MN da costa.

Vila Velha

De Guarapari à Barra do Rio Doce, em Linhares - ES. Na área de maior alcance, distância de 680 MN da
costa, na Ilha de Trindade (pesqueiro).

Vitória

Guarapari à Caravelas - BA (Largo de Abrolhos), podendo alcançar 600 MN da costa, na Ilha Trindade
(pesqueiro).

Serra

De Presidente Kennedy, no ES, a Caravelas, na BA, até 680 MN da costa, alcançando a Ilha de Trindade.

Aracruz

De Aracruz – ES á Caravelas - BA.
Profundidade máxima: 1000 metros.

Linhares

Na costa do município de Linhares, podendo alcançar até 10 MN da costa.

Fonte: WESTERNGECO/ECOLOGY BRASIL, 2009, PERENCO/CTA, 2013, PERENCO / SOMA, 2012 e 2013; CGG/EKMAN, 2014; STATOIL/AECOM, 2015.
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II.4.3.1.2.1 -

Principais Características da Frota Pesqueira

As principais fontes de informação sobre a frota da pesca marítima do Brasil são o relatório do
Monitoramento da Atividade Pesqueira no Litoral do Brasil, elaborado pela Fundação de Amparo
à Pesquisa de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva – Fundação Prozee, fruto de convênios
com a Seap/ PR e interveniência do Ibama, dados bibliográficos e do SisRGP-MPA. Conforme
dados obtidos no relatório da Fundação Prozee, a frota brasileira da pesca marítima e estuarina
totaliza 65,4 mil embarcações, das quais 64,4% são movidas a remo e a vela, e 35,6% a motor. A
Região Sudeste representa 9,1%. O Quadro II.4.3-11 apresenta os dados consolidados do estado
do Espírito Santo, que representa 2,3% desta frota.
Quadro II.4.3-11 - Distribuição da frota pesqueira marinha
e estuarina estado do Espírito Santo e tipo de propulsão, no ano de 2005.
Nº de embarcações a vela e a remo

225

Nº de embarcações motorizadas

1293

Fonte: Adaptado de Dias Neto, 2015. (Fundação Prozee, 2006
(Convênio Seap-PR/Ibama/Prozee n° 109 e nº 110, de 2004).

Em relação às embarcações de pesca comercial atuantes dos municípios da área de estudo, para
entendimento da leitura dos dados, foi realizada uma padronização das nomenclaturas das
embarcações, uma vez que as denominações apresentam particularidades próprias de
denominação por parte dos pescadores de cada localidade, de acordo com a região onde estão
sediadas as frotas. O Quadro II.4.3-12 apresenta os critérios para a padronização da tipologia
das embarcações identificadas nos levantamentos de campo da AECOM, 2015.
Quadro II.4.3-12 - Padronização da Tipologia das Embarcações.
Tipologia das Embarcações

Características

Canoas, Caícos e Bateiras

Inexistência de motor para propulsão.

Barco sem Casaria Pequeno

Comprimento menor ou igual a 8 metros, sem convés e sem casaria.

Barco sem Casaria Grande

Comprimento maior a 8 metros, sem convés e sem casaria.

Barco com Casaria Pequeno

Comprimento menor ou igual a 8 metros, com casaria.

Barco com Casaria Médio

Comprimento maior a 8 metros e menor ou igual a 12 metros, com casaria.

Barco com Casaria Grande

Comprimento maior a 12 metros, com casaria.

Barco Industrial

Comprimento maior a 16 metros, com convés, porão e casaria.

Fonte: AECOM / STATOIL, 2015 (PETROBRAS/AECOM, 2010).
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Feitas estas considerações, o Quadro II.4.3-13 apresenta a caracterização da tipologia das
embarcações pesqueiras artesanais e quantitativo estimado por comunidade atuante dos
municípios da área de estudo, conforme dados consolidados da AECOM / STATOIL, 2015. De modo
geral as embarcações são equipadas com GPS, sonda, rádios de comunicação, bússola e possuem
urnas isotérmicas para armazenamento do pescado a bordo. A conservação do pescado a bordo
das embarcações menores é feita em caixas de isopor com gelo, enquanto que no caso das
embarcações de maior porte, o pescado é mantido resfriado em gelo, nos porões desses barcos.
Quadro II.4.3-13 - Tipologia e quantitativo das embarcações pesqueiras
artesanais por comunidade de pesca artesanal atuante na área de estudo.
Município

Comunidade Pesqueira

Tipo de Embarcação
Bateiras.

Barra de Itapemirim

Pontal

Praia dos Cações

Praia da Boa Vista

Itapemirim

Itaipava

Itaoca

Piúma

Sede / Centro / Porto

20

Barcos com Casaria Pequenos.

100

Barcos com Casaria Grandes.

50

Barcos com Casaria Grandes chamados localmente de
“Barcos de Mar Aberto”.
Marataízes

N
embarcações

Bateiras.

5
200

Barcos com Casaria Médios.

40

Bateiras.

30

Barcos com Casaria Médios.

30

Bateiras, algumas com vela.

20

Barcos com Casaria Pequenos.

5

Bateiras

2

Barcos com Casaria Pequenos.

10

Barcos com Casaria Médios.

79

Barcos com Casaria Grandes.

135

Bateiras.

10

Barcos sem Casaria Pequenos

10

Barcos sem Casaria Médios

69

Barcos com Casaria Pequenos

35

Barcos com Casaria Grandes

27
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Comunidade Pesqueira

Iriri

Anchieta

Inhaúma

Ubu e Parati

Sede

Bateiras, com comprimento.

10

Barcos com Casaria Pequenos

8

Barcos com Casaria Médios

6

Barcos sem Casaria Pequenos

20

Barcos com Casaria Grandes

10

Bateiras

20

Barcos com Casaria Grandes

5

Barcos com Casaria Médios

10

Barcos com Casaria Grandes

20

Bateiras, chamadas localmente de “caíques”

20
100

Barcos com Casaria Médios, conhecidos localmente como
“barcos maiores de arrasto”

10

Bateiras, chamadas localmente de “caíques”

20

Meaípe

Barcos com Casaria Médios, conhecidos localmente como
“barcos de pesca”,

16

Porto Grande

Canoas, conhecidas localmente como “canoas tabuadas”

5

Perocão

Itapebussu

Setiba / Praia do Una /
Santa Mônica

Itapuã

Vila Velha

N
embarcações

Barcos com Casaria Médios, conhecidos localmente como
“barcos linheiros”.

Parque da Areia Preta /
Olaria / Centro

Guarapari

Tipo de Embarcação

Prainha

Praia do Ribeiro

Bateiras

10

Barcos sem Casaria Médios, conhecidos localmente como
“barco boca aberta”.

30

Barcos com Casaria Médios, conhecidos localmente como
“barcos de beirada”

8

Bateiras

30

Barcos com Casaria Médios, conhecidos localmente como
“barcos frescos”.

15

Barcos com Casaria Médios, conhecidos localmente como
“barcos maiores”.

12

Bateiras

18

Barcos com Casaria Médios, conhecidos localmente como
“barcos maiores”.

4

Barcos sem Casaria Pequenos, conhecidos localmente por
“barcos pequenos”, com motor de popa.

9

Barcos com Casaria Grandes, conhecidos localmente como
“barcos de pesca”, possuem motor de popa e motor de
centro.

30

Barcos com Casaria Médios e Barcos Sem Casaria
Pequenos.

50

Barcos com Casaria Grandes,

80

Bateiras, denominadas localmente de “botes”.

30

Barcos com casaria Médios.

20
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N
embarcações

Tipo de Embarcação
Caícos, chamadas localmente de “botes a remo"

10

Barcos com Casaria Médios, chamados localmente de
“barcos de arrasto”.

10

Barcos com Casaria Grandes, chamados localmente de
“embarcações pesqueiras”.

5

Canoas, a remo.

30

Barcos com Casaria Pequenos.

5

Barcos com Casaria Pequenos,

150

Barcos com Casaria Pequenos, para arrasto de camarão.

20

Barcos com Casaria Médios, chamados localmente de
“Timbatiba”

50

Barcos com Casaria Médios, para a “pesca de regão”,

10

Barcos com Casaria Grandes, para o arrasto, chamados
localmente de “baleeira”.

15

Barcos com Casaria Grande.

Praia do Canto

Nova Almeida

Jacaraípe

Serra

Manguinhos

100

Bateiras

30

Barcos com Casaria Pequenos, chamados localmente de
“barcos de boca aberta”

15

Barcos com Casaria Médios

40

Barcos com Casaria Pequenos

20

Barcos com Casaria Médios

30

Barcos com Casaria Pequenos

20

Barcos com Casaria Médios

40

Bateiras

20

Barcos com Casaria Pequenos,

8

Bateiras
Bicanga

Carapebus

Barra do Riacho

Barcos com Casarias Pequenos, chamados localmente de
“barcos médios”.

15

Bateiras

10

Bateiras

10

Barcos com Casaria Pequenos

30

Barcos com Casaria Médios

40

Barcos com Casaria Pequenos
Santa Cruz

Barra do Sahy

5

Barcos com Casaria Médios, chamados localmente de
“Barcos de Boca Aberta”

Barcos com Casaria Grandes
Aracruz

30

5
100

Barcos com Casaria Médios

25

Barcos com Casaria Grandes

30

Bateiras

20

Barcos com Casaria Pequenos

8
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Comunidade Pesqueira

Barra Seca / Pontal do
Ipiranga

Degredo
Linhares

Povoação

Regência

Tipo de Embarcação

N
embarcações

Bateiras

3

Barcos com Casaria Pequenos

3

Barcos com Casaria Médios

18

Barcos com Casaria Grandes

3

Bateiras

6

Barcos com Casaria Pequenos

5

Bateiras

39

Bateiras

8

Barcos sem Casaria Pequenos

3

Barcos com Casaria Pequenos

10

Barcos com Casaria Médios

10

Barcos com Casaria Grandes

3

Fonte: AECOM / STATOIL, 2015.

II.4.3.1.2.2 -

Artes de Pesca utilizadas e Principais Recursos Explotados

O estado do Espírito Santo sedia 75% da frota de espinhel horizontal para a pesca de atuns e
afins, composta, predominantemente, por barcos de pequeno e médio porte. (Dias-Neto, 2015).
Conforme Pinheiro, et al, 2018, a pescaria de linha de mão, espinhel de fundo e currico é
normalmente conduzida por uma frota de embarcações de 12 a 15 metros, sediada
principalmente no município de Vitória, no Espírito Santo. A frota, detalhada em Pinheiro et al.
(2010), visa principalmente recursos pesqueiros demersais de alto valor comercial, como
garoupas, chernes, badejos, pargos, lagostas, entre outros, mas também capturam atuns e outros
peixes pelágicos através da modalidade currico. A pescaria de linha de mão captura uma grande
quantidade de chernes e badejos, e também visam carangídeos como o olho-de-boi e xaréus.
Espinheis de dois quilômetros de comprimento e contendo aproximadamente 200 anzóis são
utilizados nas águas rasas ao redor das ilhas e sobre os montes submarinos. Estes espinhéis
capturam uma grande quantidade de tubarões. A pesca de espinhel pelágico é principalmente
desenvolvida por embarcações de Itaipava, Espírito Santo, mas também por embarcações de
outros estados, como Bahia e Santa Catarina. Esta pescaria é intensa ao redor de todos os montes
submarinos da CVT, mas também ocorre ao redor das ilhas (Pinheiro et al., 2010).
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A relação das - modalidades de pesca, petrechos e embarcações utilizados, áreas de
peca, espécies capturadas e sazonalidade dos recursos pesqueiros - está detalhada por
comunidade pesqueira dos municípios da AE e está apresentada nos Quadro II.4.3-14 a Quadro
II.4.3-23. Esta análise foi elaborada pela Ecology Brasil, com os subsídios do EAP da STATOIL /
AECOM, 2015. As informações georreferenciadas foram vetorizadas e podem ser visualizadas no
Mapa das Atividades Pesqueiras – Artesanal (Anexo II.4.3-2 a Anexo II.4.3-11), disponibilizado
por municípios.
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Quadro II.4.3-14 - Artes de Pesca X espécies capturadas e sazonalidade das
mesmas X áreas de pesca e embarcações utilizadas nas comunidades pesqueiras de Marataízes.
Comunidades

Tipo de
Pesca
Emalhe

Arrasto

Barra de
Itapemirim

Aparelho
com anzol

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas

Sazonalidade

Áreas de Pesca

Tipo de
Embarcação

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa e Profundidades
e/ ou distância da costa: não aplicável. Pesca no
interior do rio Itapemirim, no ES.

Bateira

De junho a agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: município de
Marataízes, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 10 metros.

Barco com Casaria
Pequeno

Peroá preto e peroá
branco.

De abril a junho.

Alcance paralelo à linha da costa: de Itapemirim a
Marataízes, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 15 metros.

Barco com Casaria
Pequeno

Linha de mão
boieira

Baiacu.

De junho a agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: de Itapemirim a
Marataízes, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 12 metros.

Barco com Casaria
Pequeno

Espinhel de
superfície e linha
de mão “bate e
puxa”

Dourado.

Ano todo, com melhor
safra de setembro a
fevereiro.

Alcance paralelo à linha da costa: de Campos dos
Goytacazes, no RJ a Caravelas / BA
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 350 metros.

Barco com Casaria
Grande

Espinhel de fundo

Garoupa, namorado,
cherne e badejo.

Ano todo, com melhor
safra de dezembro a
março.

Alcance paralelo à linha da costa: de Anchieta, no
ES a Campos dos Goytacazes, no RJ.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 250 metros.

Barco com Casaria
Grande

Rede de tarrafa.

Piaba, papa-terra e
robalo

Rede de balão

Camarão sete-barbas
(maioria) e camarão VG
(minoria).

Linha de mão de
fundo
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Comunidades

Tipo de
Pesca
Armadilha

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas

Arrasto

Pontal

Lagosta.

De julho a setembro
(melhor safra).

Alcance paralelo à linha da costa: de Marataízes, no
ES a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 40 metros.

Barco com Casaria
Grande

Espinhel de fundo

Arraia, cioba, vermelho,
dentão, cação e baiacu.

Baiacu: de junho a agosto.
Demais espécies: ano
todo.

Alcance paralelo à linha da costa: de Marataízes, no
ES, Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 200 metros.

Barco com Casaria
Grande

Linha de mão de
fundo pargueira

Peroá.

De julho a setembro.

Alcance paralelo à linha da costa: de Guarapari a
Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 60 metros.

Barco com Casaria
Grande

Espinhel de
superfície

Dourado.

Ano todo, com melhor
safra de setembro a
fevereiro.

Alcance paralelo à linha da costa: de Marataízes, no
ES a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 3.000 metros.

Barco com Casaria
Grande

Rede de balão

Camarão-sete-barbas e
camarão VG

De junho a agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: de Marataízes a
Itapemirim, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 10 metros.

Barco com Casaria
Médio

Linha de mão de
fundo parqueira

Peroá e pargo

Peroá: de julho a
setembro. Pargo: ano todo

Alcance paralelo à linha da costa: no município de
Marataízes, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 50 metros.

Barco com Casaria
Médio

Espinhel de
fundo.

Arraia, badejo,
garoupa, cação,
anchova e albacora.

Ano todo, com melhor
safra de janeiro a junho.

Alcance paralelo à linha da costa: de São Francisco
de Itabapoana, no RJ a Itapemirim, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 50 metros.

Barco com Casaria
Médio

Rede de espera de
fundo

Bagre, baiacu e robalo.

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa e Profundidades
e/ ou distância da costa: não aplicável. Pesca no
interior do rio Itapemirim, no ES, e nas proximidades.

Bateira

Aparelho
com anzol

Emalhe

Tipo de
Embarcação

Áreas de Pesca

Covo

Barra de
Itapemirim
Aparelho
com anzol

Sazonalidade
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Comunidades

Tipo de
Pesca

Petrecho Utilizado

Rede de espera

Espécies Capturadas
Baiacu, corvina,
pescada e sarda.

Sazonalidade

Aparelho
com anzol

Tipo de
Embarcação

Baiacu: de setembro a
outubro. Corvina e sarda:
ano todo. Pescada: de
março a abril

Alcance paralelo à linha da costa: da Lagoa do Siri à
Praia da Boa Vista, em Marataízes, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até duas
milhas náuticas de distância da costa.

Bateira

Barco com Casaria
Médio

Emalhe

Praia dos
Cações

Áreas de Pesca

Rede de fundo e
rede boieira

Corvina, cação e
pescada.

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa: da Praia dos
Cações à Praia de Marobá, em Presidente Kennedy,
no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 20 metros

Linha de mão de
fundo pargueira

Pargo, peroá, anchova,
arraia, cirioba, badejo,
cação, garoupa e
baiacu.

De junho a dezembro
(melhor safra)

Alcance paralelo à linha da costa: de Guarapari, no
ES a Macaé, no RJ.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 60 metros.

Barco com Casaria
Médio

Espinhel de
superfície

Dourado, baiacu e
cação.

Dourado: de novembro a
janeiro (melhor safra).
Baiacu: de agosto a
outubro (melhor safra).
Cação: ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: de Guarapari a
Presidente Kennedy, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 50 e 60 metros.

Barco com Casaria
Médio

Espinhel de fundo

Badejo, garoupa, cioba,
arraia e cação.

De junho a dezembro
(melhor safra)

Alcance paralelo à linha da costa: de Guarapari, no
ES a Macaé, no RJ.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 100 metros

Barco com Casaria
Médio

Coordenador:
II.4.3 - Meio Socioeconômico

51/119

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPIRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Comunidades

Tipo de
Pesca

Petrecho Utilizado

Rede de espera

Espécies Capturadas

Sazonalidade

Rede de fundo
caçoeira

Aparelho
com anzol

Linha de fundo
pargueira

Áreas de Pesca

Tipo de
Embarcação

De junho a setembro

Alcance paralelo à linha da costa: da Praia da Boa
Vista, em Marataízes a Porto Central, em Presidente
Kennedy, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de seis metros

Bateira

Cação, sarda e pescada.

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa: da Praia dos
Cações, em Marataízes a Porto Central, em
Presidente Kennedy, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de dez metros.

Barco com Casaria
Pequeno

Pescadinha, baiacu e
corvina.

Pescadinha: de junho a
setembro Baiacu e corvina:
ano todo

Alcance paralelo à linha da costa: da Praia dos
Cações, em Marataízes a Porto Central, em
Presidente Kennedy, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de dez metros.

Barco com Casaria
Pequeno

Pescadinha.

Emalhe
Praia da Boa
Vista
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Quadro II.4.3-15 - Artes de Pesca X espécies capturadas e sazonalidade das
mesmas X áreas de pesca e embarcações utilizadas nas comunidades pesqueiras de Itapemirim.
Comunidades

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado
Rede de espera e
Rede de arrasto de
praia

Espécies Capturadas

Sazonalidade

Ano todo.

Bateira

Lagosta.

De agosto a outubro (melhor
safra).

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Itapemirim, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 50 metros.

Barco com
Casaria Pequeno

Camarão-sete-barbas

De junho a julho (melhor
safra).

Alcance paralelo à linha da costa: no
estado do Espírito Santo.
Profundidades e/ ou distância da costa:
em distância de até 27 MN da costa.

Barco com
Casaria Médio

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Itapemirim, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
em cotas batimétricas de 100 e 300
metros.

Barco com
Casario Médio e
Grande

Itaipava
Arrasto

Rede de arrasto

Itaipava
Aparelho com
anzol

Vara e isca-viva

Tipo de Embarcação

Alcance paralelo à linha da costa:
comunidade de Itaipava, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 10 metros.

Corvina, sardinha,
pescadinha, xerelete e
bagre.

Emalhe
Rede Caçoeira

Áreas de Pesca

Atum e cavala.
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Comunidades

Tipo de Pesca

Aparelho com
anzol

Petrecho Utilizado

Sazonalidade

Áreas de Pesca

Tipo de Embarcação

Linha de mão corrico

Atum, sarda, serra,
cavala e bonito.

Atum: de abril a junho e de
agosto a outubro (melhores
safras).
Dourado: de dezembro a
fevereiro (melhor safra).
Demais espécies: ano
todo.

Alcance paralelo à linha da costa: do
Espírito Santo até o Rio Grande do Sul.
Profundidades e/ ou distância da costa:
acima de 200 metros até 4.000 metros.

Barco
com Casaria Médio

Linha de mão e
espinhel de fundo

Dourado, atum, marlim,
meca, cação, garoupa,
badejo, cherne, pargo,
cioba e peroá.

Dourado: de dezembro a
fevereiro.
Demais espécies: ano
todo.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Santos, em SP a Trindade, no RJ.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 1.000 metros.

Barco com Casaria
Médio e Barco com
Casaria
Grande

Dourado, atum, meca,
cavala e cação.

Atum: abril a junho e
agosto a outubro
(melhores safras).
Dourado: dezembro a
fevereiro (melhor safra).
Demais espécies: ano
todo.

Alcance paralelo à linha da costa: do
Recife ao Rio Grande do Sul
Profundidades e/ ou distância da costa:
entre cotas batimétricas de 60 e 300
metros.

Barco
com Casaria Médio e
Barco
com Casaria Grande

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Itapemirim
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 20 metros.

Barco com
Casaria Médio

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Itapemirim
Profundidades e/ ou distância da costa:
em profundidades de até 5 metros

Bateira

Itaipava

Espinhel de superfície

Itaoca

Espécies Capturadas
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Armadilha

Covo e Potes

Polvo.

De março a junho (melhor
safra).

Arrasto

Rede de arrasto de
praia

Camarão sete-barbas.

De junho a julho (melhor
safra).
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Quadro II.4.3-16 - Artes de Pesca X espécies capturadas e sazonalidade das
mesmas X áreas de pesca e embarcações utilizadas nas comunidades pesqueiras de Piúma.
Comunidades

Tipo de Pesca

Petrecho
Utilizado

Espécies Capturadas

Sazonalidade

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Piúma, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 60 metros.

Barco com Casaria
Médio

Rede de fundo

Pescadinha, corvina e bagre.

Corvina: de junho a
agosto.
Demais espécies: no todo.

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Piúma e Anchieta, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 50 metros

Barco sem Casaria
Pequeno

Linha de mão

Dourado, atum, bonito, cação
e pargo.

Dourado: de março a maio.
Sarda: de abril a junho.
Demais espécies: ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Itapemirim, no ES a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 2.000 metros.

Atuns e afins.

De abril a junho e de agosto a
outubro (melhores safras).

Alcance paralelo à linha da costa: de
Macaé, no RJ a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 2.000 metros.

Badejo, garoupa e cação.

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Vitória, no ES, a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 100 metros.

Espinhel de
superfície

Atum, cação e dourado.

Dourado: de março a maio.
Atuns e afins: de abril a junho
e de agosto a outubro
(melhores safras).
Cação: ano todo

Alcance paralelo à linha da costa: de
Macaé, no RJ, a Vitória, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 1.000 metros.

Arrasto de portas/
Rede balão

Camarão-sete-barbas,
camarão-rosa e camarão
branco.

De junho a agosto (melhor
safra).

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Piúma e Itapemirim, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 30 metros.

Emalhe

Linha de mão tipo
corrico
Aparelho com
anzol
Espinhel de fundo

Arrasto

Tipo de Embarcação

Cação, sarda e chicharro.

Rede de espera/
deriva

Piúma (sede)

Áreas de Pesca

Barco com Casaria
Grande

Barco com Casaria
Grande

Coordenador:
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Quadro II.4.3-17 - Artes de Pesca X espécies capturadas e sazonalidade das
mesmas X áreas de pesca e embarcações utilizadas nas comunidades pesqueiras de Anchieta.
Comunidades

Iriri

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas

Sazonalidade

Áreas de Pesca

Tipo de Embarcação
Bateira e Barco com Casaria
Pequeno

Emalhe

Rede de espera

Pescadinha, pescada,
bagre e cangoá.

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Anchieta.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 20 metros.

Aparelho com
anzol

Espinhel de superfície

Dourado e sarda.

Ano todo, com melhor
safra para o dourado de
novembro a março.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Anchieta a Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 400 metros.

Barco com Casaria Médio

Arrasto

Rede de balão

Camarão-sete-barbas.

De junho a agosto.

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Anchieta.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 20 metros.

Barco com Casaria Pequeno

Rede de balão

Camarão-sete-barbas e
camarão VG.

Junho a agosto (melhor
safra)

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Anchieta, especificamente
na costa de Inhaúma.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 8 metros.

Barco sem Casaria Pequeno

Dourado, sarda,
caçonete e bijupirá.

Dourado: dezembro a
janeiro (melhor safra)
Demais espécies: ano
todo

Alcance paralelo à linha da costa:
Macaé, no RJ a Caravelas, na Bahia,
proximidades do Arquipélago de
Abrolhos.
Profundidades e/ ou distância da costa:
a 250 MN da costa de Anchieta.

Barco
com Casaria Grande

Pargo e peroá.

Ano todo, com melhor
safra de novembro a
fevereiro, ao fim da
melhor
safra do dourado.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Anchieta a Presidente Kennedy, no ES
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 1.000 metros

Barco com Casaria
Grande

Arrasto

Inhaúma

Espinhel de superfície
Aparelho com
anzol
Linha de mão de fundo
pargueira

Coordenador:
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Comunidades

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado

Emalhe

Tipo de Embarcação
Barco com
Casaria Grande e com
Casaria
Médio

Atum, dourado e sarda.

Ano todo, com melhor
safra de novembro a
março

Alcance paralelo à linha da costa: de
Caravelas, na BA ao Farol de São Tomé,
no RJ.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 3.000 metros

Barco
com Casaria Grande

Linha de mão de fundo
de tipo pargueira

Peroá e pargo.

Ano todo, com melhor
safra de junho a julho

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Anchieta.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 20 metros

Barco com Casaria
Grande

Rede de espera de
superfície

Chicharro, sarda,
caçonete e
bonito

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Anchieta a Marataízes, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 500 metros.

Barco com Casaria Grande

Peroá e pargo.

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa:
próximo à comunidade de Ubu e Parati
(Baía e até Praia de Castelhanos), no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 10 metros.

Bateira

Peroá, pargo, vermelho,
dourado e sarda.

Dourado: de novembro a
março (melhor safra).
Pargo e peroá: de junho
a agosto.
Demais espécies: ano
todo

Alcance paralelo à linha da costa: de
Anchieta a Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 200 metros.

Barco com Casaria Grande

Espinhel de superfície

Ubu e Parati
Aparelho com
anzol

Áreas de Pesca

Ano todo

Realito, peroá e
vermelho.

Sede

Emalhe

Sazonalidade

Alcance paralelo à linha da costa: de
Caravelas, na BA ao Farol de São Tomé,
no RJ.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 80 metros.

Espinhel de fundo

Aparelho com
anzol

Espécies Capturadas

Coordenador:
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Quadro II.4.3-18 - Artes de Pesca X espécies capturadas e sazonalidade das
mesmas X áreas de pesca e embarcações utilizadas nas comunidades pesqueiras de Guarapari.
Comunidades

Tipo de Pesca
Emalhe

Parque da
Areia
Preta /
Olaria/
Centro

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas

Áreas de Pesca

Tipo de Embarcação

Rede de tarrafa

Tainha.

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa e profundidades
e/ ou distância da costa: não aplicável (a pesca
ocorre no interior da Baía de Guarapari).

Linha de mão de
fundo

Badejo, cioba,
caçonete, anchova e
queimado.

Ano todo, com
melhor
safra de junho a
agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: município de
Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
em cotas batimétricas de 80 e 120 metros.

Barco
com Casaria Pequeno

Linha de mão de
fundo pargueira

Pargo.

De junho a
dezembro
(julho é a melhor
safra).

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 100 metros.

Barco com Casaria
Médio

Dourado e sarda.

Dourado: de julho a
dezembro (melhor
safra).
Sarda: de setembro
a dezembro (melhor
safra).

Alcance paralelo à linha da costa: de Vila
Velha a Conceição da Barra, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
42 MN da costa.

Barco com
Casaria Médio

Barco com
Casaria Médio

Barco com
Casaria Médio

Aparelho com
anzol
Espinhel de superfície

Arrasto

Sazonalidade

Espinhel de fundo

Cavala, cação, albacora
e
atum.

Melhor safra: julho
a
agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, no
RJ, a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
110 MN da costa, na altura do arquipélago de
Abrolhos.

Rede de balão

Camarão-sete-barbas.

Não identificado /
relatado

Não identificado / relatado

Bateira
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Comunidades

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado
Linha de mão de
fundo para a
Pesca de Enseada

Aparelho com
anzol

Espécies Capturadas
Pescadinha, pescada,
baiacu,
corvina e espada.

Sazonalidade

Áreas de Pesca

De dezembro a
fevereiro.

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 10 metros,
considerando a baía de Guarapari como um
importante pesqueiro.

Espinhel de superfície

Dourado.

De junho a agosto
(melhor safra).

Alcance paralelo à linha da costa: de Farol de São
Tomé, em Campos dos Goytacazes, no RJ a
Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa: a 120 MN
da costa.

Espinhel de fundo

Cação, badejo, garoupa,
cirioba e dentão.

De julho a agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Anchieta a Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 100 metros.

Meaípe

Emalhe

Linha de mão de
fundo
pargueira

Peroá, pargo, ariacó,
catoá, dentão, cherne,
namorado e batata.

De junho a
novembro.

Alcance paralelo à linha da costa: de Vila Velha a
Marataízes, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
entre as cotas batimétricas de 50 e 100 metros.

Linha de mão de
fundo tipo
triângulo

Baiacu e cioba.

De junho a
novembro.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Guarapari a Anchieta, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 50 metros.

Rede de espera

Caçonete, robalo,
corvina, anchova,
pescada, cavala e sarda.

Ano todo. Melhor
safra de
março a julho

Alcance paralelo à linha da costa: de
Guarapari a Anchieta, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: a seis
milhas náuticas da costa

Tipo de Embarcação

Bateira

Barco com Casaria
Médio

Barco com
Casaria Médio
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Comunidades
Porto
Grande

Tipo de Pesca
Aparelho com
anzol

Aparelho com
anzol

Petrecho Utilizado
Linha de mão de
fundo

Espécies Capturadas
Pescadinha
(principalmente),
pescada, baiacu, corvina
e espada.

Linha de mão de
fundo

Ariacó, cioba e espada.

Linha de mão de
fundo

Dentão, badejo,
garoupa, cirioba e papaterra.

Linha de mão boieira

Cavala e olho-de-boi.

3682-00-EAS-RL-0001-00
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Sazonalidade

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Guarapari, principalmente na costa
de Meaípe, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: a duas
milhas náuticas da costa

Canoa

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Guarapari, principalmente na Baía de
Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de dez metros.

Bateira

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 100 metros e até 25 milhas
náuticas da costa.

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
distância de 25 a 30 MN da costa, em
profundidades de 50 a 100 metros.

De junho a agosto.

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
entre cotas batimétricas de 100 e 500 metros.

De agosto a janeiro.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Arraial do Cabo, no RJ, a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
distância da costa de 150 MN.

De junho e julho
(melhor
safra).

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 20 metros, em distância de
seis milhas náuticas da costa.

Dourado.
Espinhel de superfície

Arrasto

Rede de arrasto na
pesca de ir
e vir

Camarão-sete-barbas,
camarão-branco e
camarãorosa.

Tipo de Embarcação

De dezembro a
fevereiro.

Itapebussu
Linha de mão tipo
corrico

Áreas de Pesca

Barco
com Casaria Médio

Barco com Casaria
Médio

Coordenador:
60/119
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Comunidades
Perocão

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas

Sazonalidade

Áreas de Pesca

Tipo de Embarcação

Emalhe

Rede de tresmalho

Robalo, carapeba,
tainha, vermelho e
corvina.

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa:
proximidades do rio Perocão e na Baía de
Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até 1,5 MN da costa.

Bateira

Aparelho com
anzol

Linha de mão com
isca-viva

Robalo.

De março a julho.

Alcance paralelo à linha da costa e
profundidades e/ou distância da costa:
não aplicável (a pesca ocorre no rio Perocão).

Bateira

Linha de mão tipo
corrico

Cavala

Ano todo, com
melhor
safra de setembro a
fevereiro

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até as Ilhas Escalvada e Rasa, em frente a
Guarapari, nas proximidades da cota batimétrica
de 20 metros.

Barco sem Casaria
Médio

Linha de mão
pargueira

Peroá

De junho a
novembro.

Alcance paralelo à linha da costa: de Anchieta a
Vila Velha, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 50 metros.

Linha de mão de
fundo

Badejo, cherne, peroá e
baiacu.

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa: de
Anchieta, no ES, a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 200 metros.

Espinhel de fundo

Tubarão/ cação, arraia
e badejo.

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: de Vila
Velha a Anchieta, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 100 metros.

Espinhel de superfície

Dourado e atum.

Agosto a dezembro

Alcance paralelo à linha da costa: de
Serra a Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: a 130 MN
da costa.

Coordenador:
II.4.3 - Meio Socioeconômico
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Comunidades

Setiba/ Praia
do Una/
Santa Mônica

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas
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Sazonalidade

Áreas de Pesca

Tipo de Embarcação

Emalhe

Rede de tresmalho

Corvina e pescada.

Dezembro a janeiro

Alcance paralelo à linha da costa: na
costa em frente à comunidade de Setiba/ Praia do
Una/ Santa Mônica.
Profundidades e/ ou distância da costa: a inco
milhas náuticas da costa.

Aparelho com
anzol

Linha de mão

Pargo, peroá, chicharro,
sarda e anchova.

Peroá: de junho a
outubro (melhor
safra).
Demais espécies:
ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: na
costa em frente à comunidade de Setiba/ Praia do
Una/ Santa Mônica.
Profundidades e/ ou distância da costa: a cinco
milhas náuticas da costa.

Bateira

Espinhel de superfície

Dourado e cavala.

Dourado: de agosto
a dezembro.
Cavala: ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Guarapari, no ES, a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 100 metros.

Barco
com Casaria Médio

Espinhel de fundo

Cioba, badejo e
garoupa.

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 100 metros

Bateira

Coordenador:
62/119
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Quadro II.4.3-19 - Artes de Pesca X espécies capturadas e sazonalidade das mesmas
X áreas de pesca e embarcações utilizadas nas comunidades pesqueiras de Vila Velha.
Comunidades

Itapuã

Prainha

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas

Linha de mão de
fundo na pesca de
dormida

Namorado, vermelho e
batata

Linha de mão de
fundo na pesca de ir e
vir

Batata, pescada,
vermelho, garoupa,
badejo, cioba, arraia,
dentão, ariacó, papaterra, realito e peroá

Aparelho com
anzol

Sazonalidade

Áreas de Pesca

Tipo de
Embarcação

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: de Guarapari a
Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 300 metros em uma distância de 25
MN da costa.

Barcos com
Casaria
Grandes

Peroá: de junho a
setembro.
Demais espécies: ano
todo.

Alcance paralelo à linha da costa: Vila
Velha a Vitória, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cinco
milhas náuticas da costa.

Barcos sem
Casaria
Pequenos
Barcos sem
Casaria
Pequenos e
Barcos com
Casaria Médios

Linha de mão de
fundo

Pescadinha, baiacu e
anchova

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Vitória, especificamente na Baía de
Vitória, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cinco
milhas náuticas da costa.

Espinhel de fundo

Garoupa, badejo, dentão
e
cação.

De maio a setembro.

Alcance paralelo à linha da costa: de Guarapari a
Vila Velha, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 400 metros.

Barcos com
Casaria
Grandes

Dourado: de setembro a
janeiro
Demais espécies: ano
todo

Alcance paralelo à linha da costa: de
Cabo Frio, no RJ a João Pessoa, na PB
(maior alcance). De Guarapari a Aracruz, no ES
(menor alcance).
Profundidades e/ ou distância da costa: na área
de maior alcance, distância de 680 MN da costa, na
Ilha de Trindade (pesqueiro). Na área de menor
alcance, até batimetria de 400 metros.

Barcos com
Casaria
Grandes

Aparelho com
anzol

Espinhel de superfície

Atum, dourado, albacora,
bonito, cherne e cação

Coordenador:
II.4.3 - Meio Socioeconômico

63/119

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPIRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Comunidades

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas
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Sazonalidade

Tipo de
Embarcação

Áreas de Pesca

Armadilha

Manzuá

Lagosta

De junho a dezembro.

Alcance paralelo à linha da costa: de Vitória a
Serra, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 100 metros, a 25 MN da costa.

Emalhe

Rede de emalhe de
fundo

Robalo, dentão, cirioba,
pescada, corvina, ariacó,
carapeba e sarda

Robalo: de maio a
agosto.
Demais espécies: ano
todo

Alcance paralelo à linha da costa: de Vitória a
Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até 12 MN
da costa.

Bateiras

Linha de mão de
fundo

Baiacu, pescadinha,
carapeba, anchova,
roncador, espada e papaterra

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa:
Baía de Vitória e Enseada da Praia do
Ribeiro, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cinco
milhas náuticas da costa.

Bateiras

Espinhel de superfície

Anchova, baiacu e
dourado

Dourado: de setembro a
janeiro Demais
espécies: ano todo

Alcance paralelo à linha da costa: de Vitória à
Barra do Rio Doce, em Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: na área
de maior alcance, distância de 680 MN da costa, na
Ilha de Trindade (pesqueiro).

Barcos com
Casaria Médios

Linha de mão de
fundo

Pargo, realito, pescada,
anchova, badejo e
garoupa

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Vitória.
Profundidades e/ ou distância da costa: até 30 MN
da costa

Barcos com
Casaria Médios

Praia do
Ribeiro
Aparelho com
anzol

Barcos com
Casaria
Grandes

Coordenador:
64/119

II.4.3 - Meio Socioeconômico

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPIRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

Comunidades

Tipo de Pesca

Emalhe

Arrasto

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas

Sazonalidade

Áreas de Pesca

Tipo de
Embarcação

Corvina, pescada e cação

Cação: junho a agosto
Demais espécies: ano
todo

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Vila Velha, no ES, especialmente na
comunidade Ponta da Fruta.
Profundidades e/ ou distância da
costa: até duas milhas náuticas da costa

Bateiras

Rede de balão

Camarão-sete-barbas e
Pescadinha

Camarão-sete-barbas:
meados de janeiro a
abril e de junho a
meados de novembro
(não captura nos
períodos de defeso: de
15/11 a 15/01 e de
1º/04 a 1º/06).
Pescadinha:de janeiro a
março

Alcance paralelo à linha da costa: de
Vila Velha a Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da
costa: até 1,5 MN da costa, em cota
batimétrica de 10 metros.

Barcos com
casaria
Médios

Linha de mão de
fundo

Chicharro, pargo, peroá,
dentão, cioba,
pescadinha,
pescada e corvina

Chicharro, pargo,
pescadinha e corvina:
de dezembro a
fevereiro.
Peroá: de junho a
agosto. Demais
espécies: ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Vila Velha, no ES,
especialmente na comunidade Ponta da Fruta a
Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até quatro
milhas náuticas da costa

Bateiras

Chicharro, pargo e peroá

Chicharro e pargo: de
dezembro a fevereiro.
Peroá: de junho a
agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: de Ponta da
Fruta, em Vila Velha a Guarapari, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 20 metros.

Barcos com
Casaria
Grandes

Rede de espera

Ponta da
Fruta

Aparelho com
anzol
Linha de mão de
fundo

Coordenador:
II.4.3 - Meio Socioeconômico
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Comunidades

Tipo de Pesca

Emalhe

Aparelho com
anzol

Petrecho Utilizado

Rede de espera

Linha de mão de
fundo

Espécies Capturadas
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Sazonalidade

Tipo de
Embarcação

Áreas de Pesca

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa:
região da Barra do Jucu, em Vila Velha,
no ES.
Profundidades e/ ou distância da
costa: até cota batimétrica de 50 metros.

Canoas

Baiacu

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa:
região da Barra do Jucu, em Vila Velha,
no ES.
Profundidades e/ ou distância da
costa: até cota batimétrica de 50 metros.

Canoas Barcos
com Casaria
Pequenos

Camarão-sete-barbas

Camarão-sete-barbas:
meados de janeiro a
abril e de junho a
meados de novembro
(não captura nos
períodos de defeso: de
15/11 a 15/01 e de
1º/04 a 1º/06).

Alcance paralelo à linha da costa:
região da Barra do Jucu, em Vila Velha, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 50 metros.

Canoas e
Barcos
com Casaria
Pequenos

Pescadinha, pescada,
robalo e
sarda

Barra do
Jucu

Arrasto

Arrasto de camarão

Coordenador:
66/119
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Quadro II.4.3-20 - Artes de Pesca X espécies capturadas e sazonalidade das mesmas
X áreas de pesca e embarcações utilizadas nas comunidades pesqueiras de Vitória.
Comunidades

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas

Sazonalidade

Áreas de Pesca

Tipo de Embarcação

Rede de balão

Camarão-sete-barbas.

Melhores safras de
meados de janeiro a
março e de junho a julho.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Vila Velha a São Mateus, no ES.
Profundidades e/ou distância da
costa: até cota batimétrica de 50 metros

Barcos com
Casaria Médios

Arrastão

Camarão-sete-barbas, camarão
VG e camarão-rosa.

Melhores safras de
meados de janeiro a
março e de junho a julho.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Vitória a Conceição da Barra, no ES.
Profundidades e/ou distância da
costa: até 60 metros de profundidade.

Barcos com Casaria
Grandes

De fevereiro a novembro.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Vitória, no ES a Caravelas, na BA.
Proximidades do Arquipélago de Abrolhos
Profundidades e/ou distância da
costa: até cota batimétrica de 1.500
metros.

Barcos com
Casaria Grandes

De setembro a janeiro

Alcance paralelo à linha da costa: de
Vila Velha, no ES a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ou distância da
costa: até cota batimétrica de 5.000
metros.

Barcos
com Casaria Grandes

Barcos com
Casaria Pequenos

Barcos com Casaria
Médios

Arrasto

Espinhel de fundo
Praia do Suá

Aparelho com
anzol

Badejo, dentão, realito,
garoupa, cirioba, cação e
catoá.

Espinhel de
superfície

Dourado

Linha de mão

Ariacó, peroá, dentão e
papaterra.

Junho a novembro.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Vila Velha a Serra, no ES.
Profundidades e/ou distância da costa:
até cota batimétrica de 80 metros

Linha de mão na
“pesca de regão”

Papa-terra.

Janeiro a março

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Vitória e Vila Velha
Profundidades e/ou distância da
costa: até cota batimétrica de 80 metros

Coordenador:
II.4.3 - Meio Socioeconômico
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Comunidades

Tipo de Pesca

Arrasto

Praia do
Canto

Petrecho Utilizado

Rede de balão

Espécies Capturadas

Camarão-sete-barbas.
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Sazonalidade

Melhores safras de
meados de janeiro a
março e de junho a julho

Áreas de Pesca

Tipo de Embarcação

Alcance paralelo à linha da costa:
município de Vitória, no ES.
Profundidades e/ou distância da costa:
até cota batimétrica de 30 metros.

Barcos com Casaria
Pequenos

Alcance paralelo à linha da costa:
municípios de Vila Velha e Vitória, no ES
Profundidades e/ou distância da costa:
até cota batimétrica de 30 metros de
profundidade.

Barcos com
Casaria Médios

Alcance paralelo à linha da costa: de
Guarapari a Aracruz, no ES.
Profundidades e/ou distância da costa:
até cota batimétrica de 50 metros.

Barcos com Casaria
Pequenos

Linha de mão de
fundo

Pargo, dentão, vermelho,
cioba,
anchova, garoupa, badejo e
caçonete.

Espinhel de fundo

Pargo, dentão, vermelho,
cioba, anchova, garoupa,
badejo e caçonete.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Guarapari a Aracruz, no ES.
Profundidades e/ou distância da costa:
até cota batimétrica de 50 metros de
profundidade (mesma área da Linha de
mão)

Barcos com Casaria
Pequenos

Linha de mão de
fundo

Badejo, olho de boi, mulato,
namorado, cação, sarda e
atum.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Vila Velha a Serra, no ES
Profundidades e/ou distância da costa:
distância de 180 MN da costa,
principalmente nos bancos na frente de
Vitória.

Barcos com Casaria
Médios

Alcance paralelo à linha da costa: de
Anchieta, no ES a Caravelas, na BA
Profundidades e/ou distância da
costa: distância de 180 MN da costa,
principalmente nos bancos na frente de
Vitória.

Barcos
com Casaria Médios

Aparelho com
anzol

Ano todo

Aparelho com
anzol

Ano todo
Espinhel de
superfície

Dourado, atum, marlim, cação
e sarda.

Coordenador:
68/119
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Quadro II.4.3-21 - Artes de Pesca X espécies capturadas e sazonalidade das mesmas
X áreas de pesca e embarcações utilizadas nas comunidades pesqueiras de Serra.
Comunidades

Carapebus

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado

Aparelho com
anzol

Linha de mão

Emalhe

Rede de tarrafa

Emalhe

Rede de espera de
fundo

Espinhel de fundo

Bicanga

Aparelho com
anzol

Aparelho com
anzol

Espinhel de
superfície

Sazonalidade

Áreas de Pesca

Tipo de
Embarcação

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa e
profundidades e/ ou distância da costa:
não aplicável. Pesca no interior do rio e da
Lagoa Carapebus.

Bateira

Não identificado / relatado

Não identificado / relatado

Bateira

Papa-terra e batata.

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: do
município de Serra ao município de
Conceição da Serra, no ES. Profundidades
e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 500 metros até cota
batimétrica de 500 metros

Barco com
Casaria
Pequeno

Dourado.

De novembro a fevereiro
(melhor safra).

Alcance paralelo à linha da costa: do
município de Serra, no ES, até o início do
estado da BA. Profundidades e/ ou
distância da costa: até cota batimétrica de
200 metros

Traíra, pacu, tilápia
e curimba.
Corvina e
pescadinha.

Barco com
Casaria Médio

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Serra, no ES. Profundidades e/
ou distância da costa: até cota batimétrica
de 100 metros

Peroá, pargo, catoá
e chicharro.

De junho a agosto (melhor safra).

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Serra, no ES. Profundidades e/
ou distância da costa: até cota batimétrica
de 50 metros

Barco com
Casaria
Pequeno

Camarão-setebarbas
(maioria), camarão
VG e
camarão-rosa.

Camarão-sete-barbas: de meados de
janeiro a abril e de junho a meados
de novembro (não há captura nos
períodos de defeso:
de 15/11 a 15/01 e de 1º/04 a 1º/06).

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Serra, no ES. Profundidades e/
ou distância da costa: até cota batimétrica
de 20 metros

Barco com
Casaria
Pequen

Linha de mão do
tipo jogada

Garoupa, badejo,
cioba, realito, papaterra e dentão.

Linha de fundo de
tipo
pargueira

Rede balão

Manguinhos
Arrasto

Espécies Capturadas
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Comunidades

Tipo de Pesca
Aparelho com
anzol

Petrecho Utilizado
Linha de mão de
fundo do tipo
pargueira

Espécies Capturadas
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Sazonalidade

Baiacu, chicharro,
pargo, olhode- vidro
e cioba.
Ano todo.

Emalhe

Alcance paralelo à linha da costa: do
município de Serra a Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 70 metros
Alcance paralelo à linha da costa: da
comunidade de Jacaraípe a Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 50 metros.

Rede de espera de
fundo

Corvina,
pescadinha, arraia,
anchova e cação.

Espinhel de
superfície

Cação, dourado,
sarda, bijupirá e
anchova

Espinhel de fundo

Arraia, cioba,
vermelho, dentão e
cação.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Guarapari, no ES, a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 80 metros.

Linha de mão de
fundo

Uritinga, realito e
chicharro.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Presidente Kennedy, no ES a Caravelas, na
BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 100 metros.

Linha de mão de
fundo do tipo
pargueira

Pargo, realito,
badejo, cioba,
garoupa, dentão,
chicharro, olho-devidro, olho-de-boi e
vermelho.

Jacaraípe

Aparelho com
anzol

Tipo de
Embarcação

Áreas de Pesca

Dourado: de novembro a março
(melhor safra).
Demais espécies: ano todo.

Ano todo

Barco com
Casaria
Pequeno

Alcance paralelo à linha da costa: de
Presidente Kennedy, no ES, a Caravelas, na
BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até 680 MN da costa, até a Ilha de Trindade.

Barco
com Casaria
Médio

Alcance paralelo à linha da costa: de
Vitória, no ES a Caravelas, na BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 180 metros.
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Comunidades

Tipo de Pesca

Emalhe

Petrecho Utilizado
Rede de espera de
fundo

Espécies Capturadas

Sazonalidade

Alcance paralelo à linha da costa: de
Jacaraípe a Santa Cruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 20 metros.

Corvina,
pescadinha, arraia,
anchova e cação
Ano todo

Nova Almeida

Linha de mão de
fundo do tipo
pargueira

Baiacu, chicharro,
pargo, olhode- vidro
e cioba.

Espinhel de
superfície

Dourado, cação,
sarda, bijupirá e
anchova.

Áreas de Pesca

Aparelho com
anzol
Dourado: de novembro a março.
Cação, bijupirá, sarda e anchova:
ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: da
comunidade de Nova Almeida ao município
de Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 70 metros.
Alcance paralelo à linha da costa: de
Presidente Kennedy, no ES, a Caravelas, na
BA.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 5.000 metros, a 680
MN da costa

Tipo de
Embarcação

Barco com
Casaria
Pequeno

Barco
com Casaria
Médio
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Quadro II.4.3-22 - Artes de Pesca X espécies capturadas e sazonalidade das
mesmas X áreas de pesca e embarcações utilizadas nas comunidades pesqueiras de Aracruz.
Comunidades

Tipo de Pesca

Emalhe

Arrasto

Petrecho Utilizado

Rede de pescadinha

Rede de balão

Barra do
Riacho

Linha de mão

Aparelho com
anzol

Espécies Capturadas

Sazonalidade

Áreas de Pesca

Tipo de
Embarcação

Pescadinha.

De dezembro a março

Alcance paralelo à linha da costa: na costa da
comunidade de Barra do Riacho, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 15 metros.

Camarão-sete-barbas.

De junho a agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 50 metros.

Barco com
Casaria Pequeno

De junho a agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: na
comunidade Barra do Riacho até o fim do
município de Aracruz a norte, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 60 metros

Barco com
Casaria Médio

Camarão-sete-barbas e
camarão VG.

De junho a setembro.

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 100 metros.

Barco com
Casaria Grande

Corvina, roncador e pargo.

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa: de
Aracruz à Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 100 metros.

De novembro a
fevereiro.

Alcance paralelo à linha da costa: da
comunidade de Barra do Riacho, em
Aracruz ao município de Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 200 metros

Ano todo

Alcance paralelo à linha da costa: de
Aracruz a Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 50 metros

Camarão-sete-barbas e
camarão rosa.

Espinhel de
superfície

Dourado

Espinhel de fundo

Corvina, pargo, arraia e
cação.

Bateira

Barco com
Casaria Médio
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Comunidades

Tipo de Pesca

Emalhe

Petrecho Utilizado

Emalhe

Tipo de
Embarcação

De dezembro a março.

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 50 metros.

Barco com
Casaria Pequeno

Linha de mão de
fundo tipo
pargueira

Baiacu, carapeba, cirioba,
roncador, pargo, ariacó,
cherne, badejo, arraia,
bagre, pescada, sarda,
bijupirá e barana.

Baiacu: de junho a
agosto. Demais
espécies: ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 80 metros.

Barco com Casaria
Pequeno

Dourado.

De novembro a
fevereiro.

Alcance paralelo à linha da costa: de
Aracruz a Conceição da Barra, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 1.000 metros.

Barco
com Casaria Médio

Camarão-sete-barbas.

De junho a agosto
(melhor safra).

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 50 metros.

Barco com
Casaria Pequeno

Camarão-sete-barbas,
camarão-rosa e camarão
VG.

De junho a agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 100 metros.

Barco com
Casaria Médio

Alcance paralelo à linha da costa: na
comunidade de Barra do Sahy, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 20 metros.

Bateira

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Aracruz, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa: até
cota batimétrica de 100 metros.

Barco com Casaria
Pequeno

Rede de balão

Rede de espera

Pescadinha e roncador.

Barra do Sahy

Ano todo
Arrasto

Áreas de Pesca

Pescadinha, roncador,
sarda, cação e caçonete.

Espinhel de
superfície

Arrasto

Sazonalidade

Rede de espera

Aparelho com
anzol
Santa Cruz

Espécies Capturadas

Rede de balão

Camarão-sete-barbas e
camarão-rosa.

Barco
com Casaria Grande

Barco com
Casaria Médio
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Quadro II.4.3-23 - Artes de Pesca X espécies capturadas e sazonalidade das
mesmas X áreas de pesca e embarcações utilizadas nas comunidades pesqueiras de Linhares.
Comunidades

Tipo de Pesca

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas

Arrasto

Aparelho com
anzol

Emalhe

Tipo de Embarcação

Não identificado / relatado

Bateira

Rede de espera de
fundo

Pescadinha, pescada,
sarda e roncador

Pescadinha: de
dezembro a
fevereiro.
Pescada, sarda e
roncador: de
novembro a março.

Alcance paralelo à linha da costa: em
frente às comunidades de Barra Seca/
Pontal do Ipiranga, em Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 10 metros.

Barco com Casaria
Pequeno

Rede de espera

Pescadinha, bagre e
pescada

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 20 metros.

Barco com
Casaria Médio

Rede de balão

Camarão-sete-barbas e
camarão VG

De junho a
novembro.

Alcance paralelo à linha da costa: no
município de Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 100 metros.

Barco com
Casaria Médio e Barco
com Casaria Grande

De junho a agosto.

Alcance paralelo à linha da costa: na
frente da comunidade de Barra Seca/
Pontal,do Ipiranga, em Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até dez milhas náuticas da costa.

Barco com Casaria
Pequeno e Barco com
Casaria Grande

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: em
frente à comunidade de Degredo, em
Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 10 metros.

Fevereiro (melhor
safra).

Alcance paralelo à linha da costa: na
frente da comunidade de Degredo, em
Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 10 metros.

Linha de mão

Rede de espera de
fundo e boieira

Cioba e dentão

Pescadinha, cação,
caçari e roncador

Degredo
Aparelho com
anzol

Áreas de Pesca

Ano todo.

Emalhe

Barra
Seca/Pontal
do Ipiranga

Sazonalidade

Pescadinha

Rede de espera

Linha de mão

Sarda

Bateira
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Comunidades

Tipo de Pesca

Emalhe

Aparelho com
anzol

Petrecho Utilizado

Espécies Capturadas

Rede de espera

Pescadinha e roncador

Linha de mão

Robalo, badejo e
garoupa

Sazonalidade

Emalhe

Emalhe

Rede de balão

Camarão-sete-barbas

Rede de deriva e rede
de fundo

Pescadinha, corvina,
cação,
xaréu e carapeba

Rede de espera

Pescadinha

Ano todo.

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: entre
as comunidades de Barra Seca/Pontal do
Ipiranga e Regência, em Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de oito metros.

De junho a
novembro.

Alcance paralelo à linha da costa: entre
as comunidades de Barra Seca/Pontal do
Ipiranga e Regência, em Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de oito metros.

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: entre
as comunidades de Barra Seca/Pontal do
Ipiranga e Regência, em Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de oito metros.

Ano todo.

Alcance paralelo à linha da costa: em
frente à comunidade de Regência, em
Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 10 metros.

Bateira

De junho a
novembro.

Alcance paralelo à linha da costa: em
frente à comunidade de Regência, em
Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 20 metros.

Barco sem Casario
Pequeno, Barco com
Casario Pequeno, Barco
com Casaria Médio e
Barco com Casaria
Grande

Regência
Arrasto

Rede de balão

Camarão-sete-barbas

Tipo de Embarcação

Alcance paralelo à linha da costa: em
frente à comunidade de Povoação, em
Linhares, no ES.
Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 10 metros.

Povoação
Arrasto

Áreas de Pesca

Bateira

Barco com casaria
pequeno
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Autonomia e o Esforço de Captura da Frota

Este item foi elaborado a partir dos resultados do Projeto de Monitoramento do Desembarque
Pesqueiro (PMDP), condicionante da atividade de Perfuração Exploratória nos Blocos BM-ES-39,
40 e 41 - Fase 1, da Perenco, e executado pela CTA Meio Ambiente, com coleta de dados nos
principais pontos de desembarque pesqueiro (Quadro II.4.3-7) dos municípios da área de estudo,
exceto Marataízes, Aracruz e Linhares, onde não ocorreu o monitoramento. O período da
coleta de dados consistiu entre Novembro 2011 a Abril de 2012, e os resultados relatados
acerca da autonomia e esforço de captura da frota dos municípios da área de estudo serão
descritos a seguir:
Em Serra as embarcações com casaria são predominantes, tanto em frequência de operações de
pesca quanto em média de dias em operação no mar, embora as pescarias tenham curta duração.
Quando observamos a frequência de ocorrência das artes de pesca empregadas no município, as
linhas-de-mão e o arrasto de portas (balão), direcionado ao camarão, são dominantes, e são
pescarias de apenas um dia de duração. O espinhel de superfície e o flutuante (deriva), em
contrapartida, apresentaram maior média de esforço de pesca em dias no mar, correspondendo a
pescarias mais afastadas da costa.
No município de Vitória as embarcações com casaria são predominantes, tanto em frequência de
operações de pesca quanto em média de dias em operação no mar, embora as pescarias não
ultrapassem uma semana de duração. Quando observamos a frequência de ocorrência das artes
de pesca empregadas no município, as linhas-de-mão e rede de espera de fundo são dominantes
e tem apenas um dia de duração. O espinhel de superfície e o flutuante (deriva), além do arrasto
de parelha, em contrapartida, apresentaram maior média de esforço de pesca em dias no mar,
correspondendo a pescarias mais afastadas da costa. Cabe ressaltar que a linha apresenta maior
frequência de ocorrência em desembarques e em média de dias de pesca, pois é uma arte
combinada aos espinhéis.
Vila Velha as embarcações com sem casaria são predominantes em frequência de operações de
pesca, pois não ultrapassem um dia de duração. Entretanto, quando observamos a média de
pesca em dias, as embarcações com casaria apresentam maiores médias, com embarcações de
autonomia de 25 dias em operações de pesca interruptas, utilizando, por exemplo, pesqueiros
como o Largo dos Abrolhos. Quando observamos a frequências de ocorrência das artes de pesca
empregadas no município, as linhas-de-mão e rede de espera de fundo são dominantes e tem
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apenas um dia de duração. O espinhel de superfície e o flutuante (deriva), que correspondem a
pescarias de maior tempo de duração em locais mais distantes de porto de origem, em
contrapartida, apresentaram maior média de esforço de pesca em dias no mar.
No município de Guarapari as embarcações com casaria apresentaram maior frequência de
desembarques e esforço médio de pesca em dias. Em Anchieta, as embarcações com casaria
apresentaram maior frequência de desembarques assim como esforço de pesca em dias. Quando
observada a frequência de ocorrência das artes de pesca empregadas no município, as linhas-demão e redes de espera de fundo foram as mais frequentes, pois representam a pesca de um dia
de duração. Em contrapartida, os resultados apontaram que o uso dos espinhéis e do covo,
embora pouco frequente em termos de desembarques, apresenta maior esforço de pesca
em dias.
Em Anchieta, as embarcações com casaria apresentaram maior frequência de desembarques
assim como esforço de pesca em dias. De maneira geral, a pesca ocorreu durante todo o ano de
2011 em Anchieta, sendo que a maior frequência de registro de operações de pesca ocorreu no
segundo semestre do ano de 2011, o que pode estar relacionado com a pesca de dourado, atuns e
afins, visto que as embarcações de maior autonomia prevalecem em termos de esforço de pesca
em áreas de pesca mais distantes onde essas espécies ocorrem. A média de dias na atividade de
pesca ilustra a baixa autonomia as operações de pesca nesse município. Quando observamos a
frequência de ocorrência das artes de pesca empregadas no município, a linha-de-mão, o arrasto
de balão e a rede de espera de fundo foram as mais representativas, todas elas práticas
relacionadas a curtos períodos de pesca no mar, sem necessidade de custos com refrigeração do
pescado. Em contrapartida, é possível observar que o uso dos espinhéis, embora pouco frequente
em termos de desembarques, apresenta maior esforço de pesca em dias.
Piúma as embarcações com casaria são predominantes, tanto em frequências de operações de
pesca quanto em média de dias em operação no mar. Quando observamos a frequências de
ocorrência das artes de pesca empregadas no município, as linhas-de-mão e o arrasto de portas
(balão), direcionado ao camarão, são dominantes, embora tenham apenas um dia de duração. O
espinhel de superfície flutuante (deriva), em contrapartida, apresentou maior média de esforço
de pesca em dias no mar.
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No município de Itapemirim, as embarcações com casaria são o único tipo existente, pois a
autonomia de pesca é grande nas pescarias desse município, com média de 10 dias de pesca. De
maneira geral, a pesca ocorreu durante todo o ano de 2011 em Itapemirim, sendo que a maior
frequência de registro de operações de pesca ocorreu a partir do segundo semestre do ano de
2011, o que pode estar relacionado com a pesca de dourado, atuns e afins, visto que as
embarcações desse município são especializadas nessa pescaria. Quando observamos a
frequências de ocorrência das artes de pesca empregadas no município, as linhas-de-mão e
espinhel de superfície foram as mais frequentes, enquanto que o espinhel flutuante, redes de
deriva e o corrico apresentaram maior média de esforço de pesca em dias.

II.4.3.1.2.4 -

Sobreposições e Possíveis Conflitos Entre a Atividade Sísmica e a Pesca
Artesanal

Os potenciais conflitos da atividade de pesquisa sísmica marítima com a atividade pesqueira
consistem em: (I) possíveis incidentes com as embarcações pesqueiras; (II) possíveis incidentes
com petrechos de pesca; (III) aumento do fluxo de embarcações de apoio envolvidas na
atividade, na rota entre a área da aquisição dos dados sísmicos e a base de apoio logístico e
operacional, em Vitória; (IV) Áreas de exclusão temporárias de Pesca, devido às normas e
legislação aplicáveis e restrições da área marítima licenciada, principalmente em relação à
segurança da navegação; e (V) sobreposição de áreas da atividade de pesquisa sísmica marítima e
das atividades pesqueiras, principalmente nos períodos de safra dos principais recursos
pesqueiros explotados.
No entanto, os incidentes com petrechos de pesca são ressarcidos pela empresa licenciada,
mediante comprovação do envolvimento das embarcações da atividade no dano ou perda dos
artefatos. Além disso, o item II.9.6 - Programa de Comunicação Social – PCS estabelece
diretrizes e estratégias direcionadas aos os pescadores e representações do setor pesqueiro e
naval, para que a divulgação da atividade seja abrangente e venha a minimizar as potenciais
interferências e conflitos com as atividades pesqueiras.
É válido ressaltar que muitas das interferências com a pesca ocorrem devido à resistência das
embarcações em responderem aos chamados de rádio dos navios sísmicos. Além disso, grande
parte dos registros de abordagens às embarcações pesqueiras é reincidente, ou seja, a
embarcação continua suas atividades nas áreas licenciadas às atividades de pesquisa
exploratória, mesmo ciente das restrições.
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Caracterização da Infraestrutura da Cadeia Produtiva da Pesca

A cadeia produtiva da pesca se estrutura pela interação entre segmentos, elos e atores que
trabalham em conjunto até que o pescado chegue ao consumidor. O segmento inicial é o
suprimento de bens e insumos necessários para realização da atividade pesqueira e envolve a
produção de embarcações, motores e petrechos de pesca e tem como elos estaleiros, lojas de
pesca, câmaras frias, fábricas de gelo, postos de combustível. A organização social também é um
dos segmentos da cadeia produtiva, cujos elos são as entidades representativas como
associações, colônias, cooperativas e até escolas. A produção pesqueira é o segmento que tem
como elos os pescadores, as frotas e os pontos de desembarque. E finalmente, o segmento final,
comercialização e beneficiamento que é composto por intermediários como mercados, feiras,
peixarias, empresas de pesca, restaurantes, caminhões frigoríficos e atravessadores (YKUTA,
2015; RUSSELL e HANOOMANJEE, 2012 apud PAZ, 2018) (SANTOS, 2005 apud ROCHA et al., 2018).
Se for considerada toda a cadeia produtiva da atividade pesqueira (pesca e aquicultura) nacional,
bem como as atividades correlatas de beneficiamento, comercialização, construção naval e
aparelhos de pesca etc. É provável que o PIB total decorrente da atividade represente algo
próximo de 1,00% do total do PIB nacional. Importa comentar, entretanto, que a maior
importância da atividade pesqueira nacional não está no PIB que gera, mas na capacidade de
contribuir para a segurança alimentar, especialmente dos segmentos sociais mais pobres. Como
afirma Dias-Neto (2003), a pesca nacional é uma das poucas atividades que absorve mão de obra
de pouca ou nenhuma qualificação, seja de origem rural ou urbana e, em alguns casos, é a única
alternativa para a obtenção de alimento (proteína) para certos grupos de indivíduos e para a
população excluída, especialmente a que vive no litoral ou às margens de corpos d’água, no
ambiente continental (Dias – Neto, 2015).
Uma das maiores dificuldades na caracterização de cadeias produtivas pesqueiras é identificar,
quantificar e qualificar todos os elos envolvidos na atividade. Assim, o mapeamento de
fornecedores de insumos (equipamento para pesca, redes, barcos, combustível), produtores
(pescadores e donos de apetrecho), intermediários (atravessadores, processadores, atacadistas e
varejistas) e consumidores (local, regional e nacional) permite aprimorar os elos entre os
processos de captura e comercialização de modo a promover práticas mais sustentáveis nos
âmbitos socioeconômico e ambiental.
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Pode-se afirmar que a maior parte das comunidades pesqueiras do litoral do estado do Espírito
Santo sofre com problemas que vão desde a infraestrutura precária nos pontos de desembarque
do pescado, falta de financiamento para adquirir materiais e equipamentos e a presença de
intermediários na comercialização do pescado até os impactos dos grandes empreendimentos,
como indústrias petrolíferas, portuárias e siderúrgicas, que geram alterações socioambientais e
limitam a área da pesca (KNOX e TRIGUEIRO, 2015 apud PAZ, 2018). Dentre os principais portos
de desembarque de pescados do litoral capixaba estão os dos municípios de Itapemirim,
Guarapari, Vitória, Piúma, Marataízes, Conceição da Barra, Vila Velha e Anchieta (UFES, 2013
apud PAZ, 2018).
Paz (2018) fez uma análise da estrutura da cadeia produtiva da pesca baseado nos dados do
Projeto Sociopesca - Diagnóstico Socioeconômico das Comunidades Pesqueiras da Bacia do
Espírito Santo e Porção Norte da Bacia de Campos, condicionante de licenciamento da Petrobras.
Este banco de dados é composto de informações adquiridas através da aplicação de questionários
semiestruturados, com informações direcionadas para o entendimento socioeconômico da cadeia
produtiva da pesca na região costeira do Espírito Santo. Na pesquisa, os 14 municípios costeiros
do Espírito Santo foram divididos em 3 regiões: (I) Região Norte, composta pelos municípios de
Conceição da Barra, São Mateus e Linhares; (II) Região Centro, composta pelos municípios de
Aracruz, Fundão, Serra, Vitória, Vila Velha e Guarapari; e (III) Região Sul, composta pelos
municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.
Os resultados apresentaram fortes diferenças entre as regiões Norte, Centro e Sul, e algumas
semelhanças entre municípios de regiões diferentes, destacando a Região Sul com alta produção
pesqueira, mas problemas nos segmentos de suprimentos e comercialização. A Região Centro
apresentou maior equilíbrio entre o setor de produção, suprimentos e comercialização. Já a
Região Norte obteve o menor potencial devido à precariedade em todos os segmentos.
Na região Norte, chama atenção o alto quantitativo de pontos de desembarque para uma baixa
produção pesqueira, e que pode ser esclarecido pelas comunidades de pesca distantes
geograficamente uma das outras, a maioria delas está em área rural e com pouca opção de
escoamento da produção devido a ineficiência da malha rodoviária local. Em Regência, no
município de Linhares, foi destacada a dificuldade na passagem dos canais de navegação e a
distância dos principais centros consumidores (PAZ, 2018 e CTA,2012). Ainda no que se refere as
comunidades pesqueiras de Linhares, situadas na foz do Rio Doce, vale lembrar que em 2015
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foram atingidas pela lama tóxica decorrente do rompimento da barragem de Fundão em Mariana,
o que ocasionou impactos irreversíveis no ambiente pesqueiro.
Em contrapartida, a região Sul, entre Barra do Riacho (Aracruz) e Marobá (Presidente Kennedy)́,
está localizada no trecho que liga a capital do Estado aos mais importantes centros urbanos do
Brasil, municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, e apresenta melhores condições rodoviárias.
Esse aspecto influencia diretamente no crescimento urbano e, consequentemente no
desenvolvimento de atividades econômicas como a pesca (CTA, 2012).
Na Região Centro o desenvolvimento da cadeia produtiva varia de precário a muito desenvolvido,
com destaque para o município de Guarapari, que apresentou um maior equilíbrio entre os
segmentos. A intensidade de fluxos da cadeia produtiva está ligada principalmente ao setor
produtivo, que quanto maior, demanda uma maior quantidade de elos e atores, é o que ocorre
em Guarapari, que possui o maior número de embarcações e pescadores da região e atrai mais
elos e atores. Principalmente no ponto de desembarque na sede, em parte protegida do rio, que
concentra uma das maiores quantidades de apoio de suprimentos, comércio e beneficiamento da
região. Além da sede de Guarapari, destaca-se a comunidade de Prainha em Vila Velha, que
recebe grande número de embarcações pela presença de uma boa infraestrutura para
desembarque do pescado e embarque com estrutura de suprimentos (combustível, gelo, rancho)
da Cooperativa de Pesca de Vila Velha e uma foz segura para entrada e saída das embarcações.
Mais ao norte da Região Centro, destaca-se a tradicional frota camaroneira de Barra do Riacho
(Aracruz). Os municípios de Vitória e Vila Velha, apresentam condições semelhantes, como bem
desenvolvidos, principalmente por conta do segmento de comércio e beneficiamento,
com peixarias e restaurantes que concentram o maior consumo do estado. Já́ o município da
Serra é mais precário, tanto em critérios de produção pesqueira, comércio e beneficiamento.
(PAZ, 2018).
Chama a atenção a forte atuação dos intermediários no segmento, recebendo a produção de
todos os municípios e repassando para peixarias e restaurantes da região Centro. Além do
intermediário, essa região também possui a presença das empresas de pesca atuando em
praticamente todos os municípios da região Centro, com exceção da Serra. Os pescadores locais
também fornecem para peixarias, mercados e restaurantes. Além disso, as propriedades das
peixarias e empresas de pesca são em sua maioria de origem familiar. Os restaurantes que
constituem o principal estabelecimento de comércio e beneficiamento de pescado, têm as
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peixarias como principais fornecedoras de pescado. Vale ressaltar que a origem do pescado na
região Centro é principalmente dos municípios da área (PAZ, 2018).
Na região Sul, também existe variação de desenvolvimento na cadeia produtiva, com destaque
para o município de Marataízes que possui grande quantidade de pescadores e apresenta um
setor de comércio e beneficiamento razoável, assim como o setor de apoio e suprimentos. Outro
destaque é o município de Itapemirim com a maior frota pesqueira e quantidade de pescadores,
mas que não possui boa infraestrutura de apoio e suprimentos, nem comércio e beneficiamento.
Em contraponto ao segmento da produção pesqueira, o comércio e beneficiamento na região Sul
está abaixo do encontrado na Região Centro, evidenciado na pequena quantidade de peixarias.
Um outro detalhe que chama a atenção é o maior número de empresas de pesca com venda para
outros estados e até mesmo exportação para outros países. Aqui a figura do intermediário
também é determinante, recebe boa parte da produção pesqueira da região Sul, e faz essa
distribuição tanto na região como também a nível de exportação junto as empresas de pesca
encontradas na região. Cabe lembrar da proximidade com grandes consumidores (Rio de Janeiro
e São Paulo) e o fácil acesso a pontos de escoamento da produção que ligam diretamente aos
consumidores (rodovia BR-101) (PAZ, 2018).
Dentro da lógica de quanto maior a produção, maior a demanda de elos e atores, Itapemirim e
Marataízes, concentram o maior número de embarcações e pescadores, e consequentemente
apresenta um maior fluxo de interação com os atores envolvidos. Esse fato ocorre principalmente
no ponto de desembarque de Itaipava em Itapemirim, e Barra do Itapemirim e Pontal em
Marataízes, na região protegida do rio, que concentra uma das maiores quantidades de apoio de
suprimentos, organizações representativas e comércio e beneficiamento da região.
O município de Piúma também apresenta fortes ligações com o segmento de suprimentos
com presença de estaleiro e lojas de pesca e em comércio e beneficiamento destaca-se a
presença de empresas de pesca. A cadeia produtiva da Região Sul é a única com a presença de 1
escola de pesca, também localizada em Piúma. O sul do Estado concentra em maior número
estruturas de apoio a embarcações como Estaleiros, Carpintarias, serviços de calafetagem, entre
outros. (PAZ, 2018).
Os resultados dessa pesquisa ratificam alguns estudos publicados que apontam que o sistema de
intermediação com atravessadores pode ser favorecido devido aos problemas de infraestruturas
principalmente para a conservação e transporte do recurso pesqueiro, tais como a falta de áreas
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de desembarque adequadas, falta de fábricas de gelo e câmaras frigoríficas, além de fatores
como distância física entre produtores e consumidores, e em casos onde há uma alta produção
pesqueira, há necessidade de muitos atravessadores para intermediar a venda (TORRES et al.,
1987; SURTIDA, 2000 apud PAZ, 2018). A estruturação, formas de comercialização e canais de
distribuição da produção já foram apresentados e discutidos no Item II.4.3.1.1.3 - Estruturação,
Formas de Comercialização e Canais de Distribuição da Produção, do presente diagnóstico. Os
Mapas das Atividades Pesqueiras – Artesanal e Industrial (Anexo II.4.3-2 a Anexo II.4.3-12)
apresentam os pontos georreferenciados de algumas das principais estruturas e localidades
relacionadas à cadeia produtiva da pesca dos municípios da área de estudo.

II.4.3.1.4 -

Entidades Representativas dos Pescadores

As entidades representativas do setor pesqueiro dos municípios da área de estudo consistem em
espaços da sociedade civil organizada e de participação social dos pescadores e da cadeia
produtiva da pesca. Foram identificadas 32 entidades, entre associações, cooperativas e colônias
de pescadores.
As Colônias de Pescadores surgem inicialmente com um intuito de apoiar a defesa da costa
brasileira no início do século XX. Com a Constituição de 1988, as colônias foram equiparadas aos
sindicatos rurais e ganharam autonomia para aprovarem seus próprios estatutos, realizarem
eleições diretas para os presidentes e estabelecerem suas próprias normas e regras. Neste
sentido, veio a conquista do direito a livre associação, que resultou na fundação de diversas
associações na década de 90 por diferentes motivos: (I) oposição às colônias que não
modernizaram seus estatutos; (II) representar novas categorias de pescadores que surgiam pelas
políticas ambientais, como aqueles inseridos em Reservas Extrativistas Marinhas ou em trabalhos
de maricultura. As associações surgiram para representar pescadores de uma determinada
localidade pesqueira, com problemas e demandas específicas diante do conjunto de pescadores
de um determinado município. Dentro deste contexto de conquista de direitos, juntamente com
a ausência de uma política nacional para o setor pesqueiro, foram criadas associações de
pescadores em diversas comunidades ao longo da costa, com o objetivo de dotar
institucionalmente as comunidades para pleitearam apoio técnico e financeiro para o
desenvolvimento de projetos de alternativas de trabalho e renda. (ECOLOGY/PERENCO, 2009).
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No entanto, a pesca artesanal tem cedido lugar à pesca profissional, principalmente devido à
falta de opção de postos de trabalho e ao baixo grau de instrução da população local. As
dificuldades dos pescadores em adquirir equipamentos, minimizar custos e de regularização da
profissão, associadas às divergências entre as lideranças, têm determinado a criação de
associações de pescadores nos municípios nos últimos dez anos (Petrobras / Cepemar, 2010).
Conforme Dias Neto, 2015, a organização social e política do pescador permanecem estacionárias
ao longo de quase 100 anos da atividade pesqueira, predominando lideranças com pouca ou
nenhuma representação da classe pescadora ou que, majoritariamente, defendem seus próprios
interesses.
O Quadro II.4.3-24 apresenta a relação das principais entidades representativas identificadas e
os espações reivindicatórios e identitários de participação dos pescadores na AE.
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Quadro II.4.3-24 - Entidades representativas e espaços de participação social dos pescadores.
Entidades Representativas: Colônias, Associações e Cooperativas por município
Municipio

Marataízes

Itapemirim - ES

Nome da entidade

Associados

Representante

Endereço

Telefone

Colônia de Pescadores Z-8 – Nossa
Senhora dos Navegantes em
Marataízes

2.000

Presidente: Marcoli
Marvlia

R. João Rodrigues Soares, 282 – Barra Itapemirim –
Marataízes – ES CEP: 29345-000

Tel.: (28) 3532-1282

Associação de Pescadores de
Marataízes - APEMAR

150

Presidente: Mozair
Moreira de Souza

R. Aristides Campos, 212 – Centro – Marataízes – ES
CEP: 29345-000

Tel.: (28) 3532-1658

Associação dos Pescadores do
município de Marataízes - ASPEMAR

*

Edilson

Praia do Centro s/número - Centro - Marataízes-ES

*

Associação de Agricultura Familiar e
Pesca da praia de Cações - APRASC

*

Sr. Dilson

Praia dos Cações s/número - Marataízes -ES

Tel: (28) 99935-1229

Associação de Agricultura Familiar e
Pescadores de Boa Vista

*

Carlos

*

Tel: (28) 99922-1817

Associação de Desenvolvimento das
Comunidades Pesqueiras - ADESCOP

*

Ana Paula dos Santos
Reis

Pontal

Tel: (28) 99938-6349

Associação dos Pescadores do Pontal –
APESP

*

Lenilton e Jorlan

*

Tel: (28) 99924-2883 /
(28) 99994-3676

Colônia de Pescadores Z-10 de
Itapemirim

2.000

Presidente: Lucila da
Rocha Lopes

R. Estevão Viana, 28, Sala 01– Itaipava –
Itapemirim – ES CEP 29330-000

Tel.: (28) 3529-2951/
(27) 3361-4218

Associação de Pescadores e
Armadores da Pesca do Distrito de
Itaipava (APEDI)

1.800

Presidente: Jorge
Fernandes de Freitas

R. Nelcy Rocha Raposo, 365 – Itaipava – Itapemirim
– ES CEP: 29338-000

Tel.: (28) 3529-1706

Cooperativa de Trabalho de Produção
e Serviços dos Pescadores e
Aquicultores de Itapemirim
(Coopeaqui)

100

Presidente: Wagner
Francisco Mendonça

Av. Itapemirim, 391 - sala 01 - Praia de Itaoca Itapemirim -ES - CEP 29.330-000

*
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Entidades Representativas: Colônias, Associações e Cooperativas por município
Municipio

Piúma - ES

Anchieta - ES

Guarapari - ES

Nome da entidade

Associados

Representante

Endereço

Telefone

Colônia de Pescadores Z-09 de Piúma

400

Presidente: Maria Celina

R. Adalberto Taylor, 1.056 – Centro – Piúma – ES
CEP: 29285-000

Tel.: (28) 3520-5237

Associação das Mulheres de
Pescadores de Piúma

*

*

*

*

Colônia de Pescadores Z- 4 de
Anchieta

1.000

Presidente: Rita de
Cássia Oliveira Francisco

R. D. Pedro II, s/n – Porto de Cima – Anchieta – ES
CEP: 29230-000

Tel.: (28) 3536-1982

Associação de Pescadores de Ubu e
Parati (APUP)

80

Presidente: Adilson
Ramos Neves

Av. C, 30 – Praia de Ubu – Anchieta – ES CEP:
29230-000

*

Associação de Armadores,
Maricultores e Pescadores de
Anchieta (AMPA)

500

Presidente: Paulo
Henriques Frontino

RUA Pedro II, s/n Sede, Bairro Porto de CimaAnchieta- ES CEP 29230-000

Tel: (28) 3536-2271

Assoc. Catadores de Caranguejo de
Anchieta(ACATA)

*

Presidente: Jadir
Purcino

*

*

Colônia de Pescadores Z-3 de
Almirante Noronha

1.600

Presidente: Marcilene
Carneiro Chagas Belo

R. Getúlio Vargas, 261 – Centro – Guarapari – ES
CEP: 29200-180

Tel: (27)3361-4218

Colônia de Pescadores Z-2 de Vila
Velha

600

Presidente: Nivaldo Daré

Av. Antonio Gil Veloso, 3151 – Praia de Itapuã –
Vila Velha – ES CEP: 29101-010

Tel.: (27) 3229-5426

Cooperativa de Pesca de Vila Velha

100

Presidente: Patrícia
Piana

Parque da Prainha, s/n – Terminal de Pesca – Vila
Velha – ES CEP: 29100-801

Tel.: (27) 3239-1411 E-mail:
coopesca@ig.com.br

Associação de Pescadores de Itapoã

25

Presidente: Marco
Antônio

Av. Antônio Gil Veloso, 3014 – Itapuã – Vila Velha –
ES CEP: 29101-735

Tel.: (27) 9-9928-1441

Associação de Pescadores de Ponta da
Fruta

15

Presidente: Pedro Sérgio
Xavier

R. Paraíba, 8 – Ponta da Fruta – Vila Velha – ES
CEP: 29129-175

Tel.: (27) 3242-2349

Vila Velha - ES
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Entidades Representativas: Colônias, Associações e Cooperativas por município
Municipio

Vitória - ES

Serra - ES

Aracruz - ES

Nome da entidade

Associados

Representante

Endereço

Telefone

Colônia de Pescadores Z-5 de Vitória

2.900

Presidente: Álvaro
Martins

R. Almirante Tamandaré, 23 – Praia do Suá –
Vitória – ES CEP: 29052-190

Tel.: (27) 3235-7348 / 33455199

Associação de Pescadores do Terminal
da Praia do Canto

30

Presidente: Laudelino
Alvim Serrão

R. Joaquim Lírio, 885 – Praia do Canto – Vitória –
ES CEP: 29055-460

Tel.: (27) 99944-4868

Colônia de Pescadores Z-11 de Serra

1.000

Presidente: Denise dos
Santos Pereira

Av. Palma Rodrigues Ribeiro, 5.416 – Portal de
Jacareí – Serra – ES CEP: 29173-775

Tel.: (27) 3243-3632

Associação de Pescadores de
Jacaraípe

100

Presidente: Manoel
Bueno dos Santos

Av. Abido Saad, 29 – Jacaraípe – Serra – ES CEP:
29175-520

Tel.: (27) 3243-2868

Associação de Pescadores de Bicanga

30

Presidente: João Carlos
Nascimento

Av. Bicanga, 13 – Bicanga – Serra – ES CEP: 29164817

Tel.: (27) 3241-5337

Associação de Pescadores de
Carapebus

30

Presidente: Ronaldo
Silva Borges

R. Cabo Martins, 33 – Praia de Carapebus – Serra –
ES CEP: 29164-500

Tel.: (27) 3281-3592 / 32813163

Associação de Pescadores de Nova
Almeida

50

Presidente: Antonio
Lima

R. Romã, 2, Posto dos Padres – Nova Almeida –
Serra – ES CEP: 29172-000

*

Associação de Pescadores de
Manguinhos

40

*

R. Ceciliano Abel de Almeida, s/n - Serra-ES CEP
29173-069

*

Colônia de Pescadores Z-07 Manoel
Miranda

1.100

*

Av. Aparecido Alvarenga, 121 - Barra do Riacho Aracruz -ES

(27) 3296-9184

Associação de Pescadores Artesanais
de Barra do Riacho e Barra do Sahy
(ASPEBR)

500

Presidente: Vicente
Buteri

Av. José Coutinho da Conceição, 74 - Aracruz -ES
CEP 29197-548

(27)9868-3452

Associação dos Pescadores
Extrativistas Marinhos de Aracruz
(APEMAR)

200

*

R. José Coutinho da Conceição, 1680 - Novo
Polivalente - Aracruz CEP 29190-455

(27) 9227-3559/ (27)98513658
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Entidades Representativas: Colônias, Associações e Cooperativas por município
Municipio

Linhares - ES

Nome da entidade

Representante

Endereço

450

Presidente: Milton Jorge

Av. Governador Lindenberg, 606, Centro - Linhares
- ES - CEP: 29900-202

(27) 3264-2215

Associação de Pescadores de Barra
Seca e do Pontal do Ipiranga

30

Presidente: Silvio
Geraldino

R. Jao, S/N Pontal do Ipiranga - Linhares ES -CEP
29900-000

(27) 3371-2380

Associação de Pescadores e
Extrativistas Remanescentes de
Quilombo de Degredo

23

Presidente: José Leite
Costa

Estrada de Degredo, s/n Pontal do Ipiranga Linhares - ES - CEP: 29900-970

(27)9740-1610

Associação de Pescadores e
Assemelhados de Povoação (APAP)

20

Presidente: Simião
Barbosa dos Santos

AV. Praiana, s/n Povoação - Linhares -ES

(27) 3274-2907

Associação de Pescadores de Regência
(ASPER)

50

Presidente: Leônidas
Carlos

Rua Rio Preto, s/n - Regência - Linhares - ES - CEP
29-914-035

(27) 9878-1473

Colônia de Pescadores Z-06 Caboclo
Bernardo

Associados

Telefone

Entidades Representativas Estaduais - Pescadores e Aquicultores

Espírito Santo

Federação das Associações de
Pescadores Profissionais, Artesanais e
Aquicultores do Espirito Santo
(FAPPAAES)

*

Presidente: Manoel
Bueno dos Santos- Nêgo
da Pesca

AV. Romulo Castelo, s/n Setor PC Encontros Águas
- Serra ES - CEP 29175-568

*

Federação das Colônias e Associações
dos Pescadores e Aquicultores do ES
(FECOPES)

*

Presidente: Adwalter
Lima

Av. Almirante Tamandaré, 23 - 2o andar, Praia do
Suá - Vitória -ES CEP 29052-190

(27) 3243-3632/
(27) 3052-0058
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Entidades Representativas: Colônias, Associações e Cooperativas por município
Municipio

Nome da entidade

Associados

Representante

Endereço

Telefone

Outros espaços reivindicatórios: campanhas, fóruns, redes, movimentos, articulações

Brasil/ Espírito
Santo

Campanha Nem um Poço a Mais (FASE
-ES)

*

Vídeo de violações da
indústria do petróleo no
litoral do ES

https://www.youtube.com/watch?time_continue=
3&v=ve88vAWDrPk

areaslivresdepetroleo.org

FASE - Espírito Santo

*

Coordenador Regional:
Marcelo Calazans

Rua Graciano Neves, 377 - 2o andar- Centro Vitória -ES

Tel: (27) 3322-6330

Campanha pela regularização dos
territórios tradicionais de pesca
artesanal

*

peloterritoriopesqueiro.
blogspot.com

Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, 4688 - Casa
Caiada -Olinda -PE - CEP53040-000

Tel: (81) 3431-1417/
territoriopesqueiro@gmail.c
om

Movimento dos Pescadores e
Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP)

*

mpppeloterritorio.blogs
pot.com

Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, 4688 - Casa
Caiada -Olinda -PE - CEP53040-000

Tel: (81) 3431-1417/
territoriopesqueiro@gmail.c
om

Articulação Nacional de Pescadoras
(ANP)

*

articulacaopescadoras.b
logspot.com

*

Facebbok: Articulação
Nacional das Pescadoras

Conselho Pastoral dos Pescadores Regional Minas Gerais e Espírito Santo

*

Secretário Executivo:
Irmã Francisca
Nascimento - idp

Rua Vinte Um de Abril, 145, Centro - Buritizeiros Minas Gerais - CEP: 36280-000

Telefone: (38) 3740-1608

*

Gerência de Aquicultura
e Pesca da Seag (ES):
José Alejandro García
Prado

Rua Raimundo Nonato 116, Forte São João - Vitória
-ES CEP 29017-160

Tel: (27)3636-3703

Grupo para Desenvolvimento do Setor
Pesqueiro do Estado do Espírito Santo
(Comitê Gestor)
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Entidades Representativas: Colônias, Associações e Cooperativas por município
Municipio

Nome da entidade

Associados

Representante

Endereço

Telefone

Representação em Conselhos municipais

Marataízes- ES

Conselho de Saúde

• Segmento dos usuários do SUS
Associação dos pescadores de marataízes
1- Marco Cesar Nunes de Mendonça – Titular
2- Maria de Lourdes Rodrigues – 1° Suplente
3- Andréa Costa Mendes – 2° Suplente
Colônia dos pescadores Z-8 – Nossa Senhora dos Navegantes
1- Marcoli Luiz Marvila – Titular
2- Lucimar Garcia Ferreira Fernandes – 1° Suplente
3- Welington Minguel de Paiva – 2° Suplente

Anchieta - ES

Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural e Pesqueiro
Sustentável

Colônia de Pescadores
Titular - Sem representação
Suplente - Sem representação
Assoc. Catadores de Caranguejo de Anchieta
Titular - Jadir Purcino
Suplente - Rubens Antonio Leandro Victor
AMPA - Associação de Armadores, Maricultores e Pescadores de Anchieta
Titular - Zeir Pinto de Moraes
Suplente - Jaldemar da Silva Frontino
APUP - Associação de Pescadores de Ubu e Parati (APUP)
Titular - Adilson Ramos Neves
Suplente - Zilma Nunes da Neves

Vila Velha - ES

Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente e Saneamento

SETOR PESQUEIRO E MARICULTURA
Titular: Paulo Henrique Silva – não menciona a entidade
Suplente: Zeir Pinto de Moares - AMPA - Associação de Armadores, Maricultores e Pescadores de Anchieta

Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável

Sociedade Civil
Colônia de Pescadores Z-2
Titular: Rosane Cock Moreno
Suplente: Brunella dos Anjos Alves
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Caracterização da Atividade Pesqueira Industrial Atuante na
Área de Estudo

Diegues (1983, apud PETROBRAS/ICF, 2011), esclarece que a pesca empresarial/industrial pode
ser subdividida em

duas categorias: a desenvolvida por armadores

de pesca e a

empresarial/industrial propriamente dita. Segundo este autor, a pesca desenvolvida por
armadores caracteriza-se pelo fato dos proprietários da embarcação e dos petrechos de pesca
não participarem de modo direto do processo produtivo, função que é delegada ao mestre da
embarcação. Ainda de acordo com este estudo, as embarcações industriais dispõem de
dispositivos mecanizados não apenas para os deslocamentos, mas também, para a prática da
pesca em si, com o lançamento e recolhimento de redes e também, para o beneficiamento do
pescado a bordo, o que não acontece no caso das embarcações pesqueiras artesanais. Importante
destacar que a mão de obra que atua nas embarcações industriais e de armadores de pesca,
embora recrutada, em sua maioria, entre pescadores artesanais, necessita de treinamento
específico para operação dos instrumentos e equipamentos de pesca e de navegação.
Normalmente estas embarcações são de médio a grande porte, e possuem grande autonomia de
navegação, sendo capazes de realizar grandes deslocamentos para a prática pesqueira e podendo
utilizar mais de um petrecho de pesca.
A pesca industrial é realizada com fins comerciais por pessoas ou empresas. Envolve pescadores
profissionais empregados ou que trabalham em regime de parceria por cotas-partes. A pesca
industrial utiliza embarcações de pequeno, médio ou grande porte. Essas embarcações possuem
alta tecnologia que permitem sair para áreas mais distintas da costa, buscando cardumes. A frota
industrial opera, normalmente, com tripulação média de 10 pescadores por embarcação e
emprega em torno de 30 mil pescadores em todo o Brasil. O segmento da pesca industrial
costeira no Brasil está concentrado na captura dos principais recursos em volume ou valor da
produção, com destaque para: lagostas, sardinha, camarões, atuns e afins e espécies demersais
ou de fundo, como a corvina, a pescada, a pescadinha, a castanha, etc (MPA, 2010).
Conforme Dias-Neto (2015), são elevadíssimas e generalizadas as deficiências quantitativas e
qualitativas de dados e informações sobre a frota pesqueira nacional tanto no tocante ao total de
embarcações direcionadas à pesca quanto ao que diz respeito às suas principais características
por ambiente, região, estado, modalidade de pesca etc. É importante registrar, ainda, que não
foi possível utilizar somente dados oficiais do MPA (Sistema de Informações do Registro Geral da
Pesca (SisRGP), como principal fonte de informações, para quantificar e qualificar a frota
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pesqueira nacional seja por que os dados do RGP ou não são acessíveis para consulta ou, ainda,
quando obtidos, referem-se apenas à parte da frota nacional (contemplam, dominantemente,
barcos de maior porte que atuam na área estuarina-lagunar e marinha) e, como podemos avaliar
a seguir, a grande maioria dos barcos do Brasil são de pequeno porte.
As principais fontes de informação sobre a frota da pesca marítima do Brasil são o relatório do
Monitoramento da Atividade Pesqueira no Litoral do Brasil, elaborado pela Fundação de Amparo
à Pesquisa de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva – Fundação Prozee, fruto de convênios
com a Seap/ PR e interveniência do Ibama, dados bibliográficos e do SisRGP-MPA. Conforme
dados obtidos no relatório da Fundação Prozee, a frota brasileira da pesca marítima e estuarina
totaliza 65,4 mil embarcações, das quais 64,4% são movidas a remo e a vela, e 35,6% a motor. A
Região Sudeste representa 9,1%. O Quadro II.4.3-25 apresenta os dados consolidados do estado
do Espírito Santo, que representa 2,3% desta frota.
Quadro II.4.3-25 - Distribuição da frota pesqueira marinha e estuarina
estado do Espírito Santo e tipo de propulsão, no ano de 2005.
Nº de embarcações a vela e a remo

Nº de embarcações motorizadas

Nº de embarcações motorizadas industriais

Total

225

1293

5

1523

Fonte: Adaptado de Dias Neto, 2015. (Fundação Prozee, 2006 (Convênio Seap-PR/Ibama/Prozee n° 109 e nº 110, de 2004) e
SisRGP – MPA, para o caso de SP (consultado em 31/7/2013).

O número de barcos da pesca industrial pode estar subestimado ou sobreposto com as
informações das embarcações dedicadas à pesca artesanal, uma vez que ao compará-los com
informações do SisRGP (MPA), por modalidade de pesca e recurso-alvo, constata-se que alguns
barcos permissionados (10,2%, ou 1.607 da frota total brasileira), apresentam arqueação
bruta (AB) superior a 20, enquadrados, segundo a Lei n° 11.959/2009, como não pertencentes à
pesca artesanal.
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O Quadro II.4.3-26 apresenta a distribuição quantitativa de barcos permissionados pelo MPA,
segundo o SisRGP, para as frotas, por estado e por modalidade de pesca, e o grupo de espéciesalvo de captura para os ambientes marinho e continental. O total dos barcos que integram as
frotas marinhas controladas é de 15.838 embarcações. Um aspecto da comparação do número de
barcos constante do Quadro II.4.3-25 e Quadro II.4.3-26 é que, além da grande diferença nas
quantidades, possivelmente, ao fato já de os barcos a remo e a vela (de pequeno porte) não
estarem incluídos na base de dados do SisRGP ou nos bancos de dados das superintendências.
Quadro II.4.3-26 - Número de barcos permissionados no Estado do Espírito Santo, por modalidade
de pesca, e o grupo de espécies-alvo de captura para o ambiente marinho, segundo o SisRGP-MPA
e dados das superintendências do MPA.
Nº embarcações da frota de pargo e peixes div. (espinhel, vertical e covo)

14

Nº embarcações da frota de covo de lagostas

93

Nº embarcações da frota de arrasto camarão-sete-barbas Sudeste/Sul**

338

Nº embarcações da frota de cerco para sardinha-laje

2

Nº embarcações da frota de isca-viva p/ bonito-listrado

1

Nº embarcações da frota de espinhel horizontal/ atuns e afins

441

Nº embarcações da frota de espinhel horizontal p/ peixes diversos

15

Nº embarcações da frota de linha de mão

109

Nº embarcações da frota de emalhe de fundo p/ peixes diversos

176

Nº embarcações da frota de emalhe de superfície p/ peixes diversos

27

Nº embarcações da frota de outras modalidades*

196

Total – SisRGP

1412

Banco de dados das Sups-MPA

1389

Total geral

2801

*Covo para pargo-rosa, saramonete e caranguejos; pote para polvo; puçá; mergulho livre e mergulho
autônomo; gerival; e, diversificada costeira; + permissão para peixes diversos (polígono específico).
**Barcos de menor tamanho
Fonte: Adaptado de Dias-Neto, 2015. (SisRGP – consulta concluída em 31 de julho de 2013 e complementada por MPA, 2013).

O parque industrial é composto por cerca de 300 empresas relacionadas à captura e ao
processamento (MPA, 2010), sendo que nas Regiões Sudeste e Sul, as indústrias apresentam uma
infraestrutura direcionada para a produção de conservas de sardinha e bonito, dentre outros, e
produtos resfriados/congelados, voltados, em sua maior parte, para o mercado interno.
Conforme Dias Neto, 2015, os dados divulgados pelo MPA (2013) sobre o parque empresarial e de
armadores de pesca, mesmo se afigurando como, aparentemente, incompletos e discutíveis,
conforme as análises realizadas na sequência apresentam os seguintes números: (I) Parque
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empresarial formado por 73 microempresas, sendo duas sediadas no ES; e (II) 1.806 armadores de
pesca, dos quais 219 são do Espírito Santo.
Em relação às empresas, a cadeia de comercialização de Itapemirim envolve uma empresa de
grande porte, chamada ATUM DO BRASIL, sediada em Itaoca, apesar de receber massivamente a
produção de Itaipava. Segundo Souza (2009), a empresa conta um quadro de 320 fornecedores de
matéria-prima (pescado). Deste total, dez correspondem a 50% da produção comercializada da
empresa, dentre eles uma cooperativa em Vila Velha, um armador de Piúma e dois armadores de
Itaipava. Em Piúma existem três grandes empresas de comercialização de pescados com atuação
em todo o litoral brasileiro. Entre elas, Zippilima Indústria e Comércio de Pescado Ltda., a mais
reconhecida pelos pescadores (PERENCO/SOMA, 2013), e é proprietária de cerca de dez
embarcações. A ACS Piúma Comércio de Pescados e a LBN Pescados também devem ser
destacadas: a primeira é proprietária de nove embarcações e a segunda é uma empresa familiar
(HESS/AECOM, 2007), detendo 14 embarcações.
A seguir, será apresentada a Caracterização da Atividade Pesqueira Industrial dos Municípios da
Área de Estudo, conforme levantamentos de campo realizados no âmbito do Estudo Ambiental de
Perfuração – EAP da Atividade de Perfuração nos blocos ES-M-598, ES-M-671, ES-M-673 e ES-M743, Bacia do Espírito Santo, elaborado pela AECOM em 2015, empreendimento da Statoil. O
Mapa de Área de Pesca Industrial - 3682-00-EAS-MP-4011 (Anexo II.4.3-12) apresentam
visualmente as informações sobre as áreas de atuação, modalidades de pesca praticadas e
recursos pesqueiros explotados.
A frota industrial de Marataízes é encontrada em Barra de Itapemirim. Pode-se perceber que as
embarcações industriais possuem as mesmas características apresentadas no Quadro II.4.3-26. O
que varia é o regime de trabalho da tripulação, que, neste caso, é organizado por armadores da
região. Diferente de Marataízes, em Itapemirim, especificamente em Itaipava, existe uma maior
distinção entre pesca artesanal e industrial, pela presença do armador de pesca e da
expressividade de atuação das embarcações. Em sua maioria, são Barcos de Casaria Grandes
responsáveis por capturas médias mensais de 60 toneladas. A captura de dourado, atuns e afins é
destacada, chegando a 70 toneladas no período entre outubro e janeiro (dados de 2012), segundo
PETROBRAS/CTA (2013).
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A frota industrial de Piúma é composta, principalmente, pelas embarcações organizadas a partir
das empresas de pesca, conforme mencionado no item sobre comercialização. Cerca de 40
embarcações podem ser relacionadas à modalidade industrial. No entanto, três fatores impedem
afirmar que este número é preciso, ou seja, é provável que a frota industrial seja maior pela: (i)
carência de informações que diferenciem a modalidade artesanal da industrial em Piúma; (ii) a
própria dinâmica da cadeia produtiva de Piúma, organizada em grandes empresas de pesca e
peixarias locais e (iii) relatos de pescadores de outros municípios capixabas, como Guarapari,
Marataízes e Vitória, principalmente, sobre a contratação em regime de CLT dos pescadores de
Piúma, o que se configura como pesca industrial. Ainda em Guarapari, foram avistadas cinco
embarcações industriais de Piúma, que utilizavam espinhel de superfície, com mais de 15 metros
de comprimento (AECOM, 2015). Por outro lado, dados do PMDP do Espírito Santo
(PETROBRAS/CTA, 2013) apontam que as únicas embarcações que possuem maior autonomia de
pesca em Piúma são as de casaria grande, cujo número referenciado é 27. De qualquer forma,
esta informação não exclui a possibilidade, por exemplo, de que Barcos de Casaria Médios sejam
organizados por empresas de pesca.
Os levantamentos de dados em campo da (AECOM, 2015) não indicaram a presença de frota
industrial de Anchieta. Com relação a dados secundários, o Projeto de Monitoramento Pesqueiro
do estado do Espírito Santo (PETROBRAS/CTA, 2015) também não apresenta uma diferenciação
de produção pesqueira que poderia indicar a existência das duas modalidades de pesca (artesanal
e industrial).
Em Guarapari, a carência de informações diferenciadas entre pesca artesanal e pesca industrial
dificulta a análise sobre ambas as modalidades. Por outro lado, dados primários (AECOM, 2015)
indicaram presença de armadores na comunidade de Parque da Areia Preta/Olaria/Centro,
também conhecida como sede. Esta situação corresponde aos barcos “linheiros”, na prática
da pesca por espinhéis e linhas em grandes distâncias.

A frota industrial de Vila Velha

identificada em campo (AECOM, 2015) está sediada na comunidade de Prainha e possui relação
com a Cooperativa de Pesca de Vila Velha. Suas características são as mesmas apresentadas no
Quadro II.4.3-26, no entanto, o que as diferencia é justamente a relação de trabalho organizada
via cooperativa.
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Em Vitória foi identificado frota industrial na Praia do Suá, que se relaciona com o terminal
pesqueiro existente nesta comunidade. Assim como ocorreu em outros municípios, as
características são semelhantes às disponibilizadas no Quadro II.4.3-26, ou seja, o que
diferencia a frota artesanal da industrial é o estabelecimento de relações diferenciadas de
regime de contratação (na modalidade industrial) a partir do terminal, com existência de
armadores. Jacaraípe, no município de Serra, possui parte de frota com comprimento médio de
12 metros, sendo organizada por alguns armadores (AECOM, 2015). Não foi identificada pesca
industrial em Aracruz e nem em Linhares.
Com base nas considerações acima, a frota pesqueira de armadores de pesca proveniente do
Espírito Santo que opera com artes linheiras possui autonomia e mobilidade para grandes
deslocamentos, e se caracteriza por operar ao longo de toda a costa brasileira, podendo atuar,
também, na área pretendida pela Spectrum, na Bacia do Espírito Santo. No entanto, não foram
identificados potenciais conflitos, devido à estrutura das embarcações, seja de comunicação à
bordo e de mobilidade para buscar outras áreas de pesca que não estejam sobrepostas com a
área dedicada à pesquisa exploratória.
O Quadro II.4.3-27 mostra os resultados do levantamento de dados em relação ao porto de
origem, tipologia das embarcações, artes e áreas de pesca, espécies alvo das capturas e
sazonalidade dos recursos, oriundos dos municípios da área de estudo.
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Quadro II.4.3-27 - Síntese da caracterização da pesca industrial nos municípios da área de estudo.
Porto de Origem

Tipo de Embarcações

N embarcações

Tipo e Arte de Pesca

Área de Pesca

Espécie alvo das capturas

Sazonalidade

Aparelho com anzol/ Espinhel de
superfície e Linha de mão “bate e puxa”

Alcance paralelo à linha da costa: de Anchieta, no ES a
Caravelas, na BA. Profundidades e/ ou distância da
costa: até 680 MN da costa, na Ilha de Trindade.

Dourado.

Melhor safra: de novembro a janeiro.

Aparelho com anzol/ Linha de mão de
fundo do tipo pargueira

Alcance paralelo à linha da costa: de Itapemirim a
Aracruz, no ES. Profundidades e/ ou distância da costa:
até cota batimétrica de 100 metros.

Peroá branco e peroá preto.

Melhor safra: de abril a junho.

Barcos com Casaria Grandes,
com comprimentos entre 14 e
16 metros.

10 embarcações.

Itaipava
(Itapemirim - ES)

Barcos com Casaria Médios e
Grandes, com comprimentos
de até 14 metros.

150 embarcações estimadas.

Aparelho com anzol/ Vara e isca-viva,
linha de mão do tipo corrico, espinhel de
fundo e de superfície

Alcance paralelo à linha da costa: do Recife, em PE ao
RS. Profundidades e/ ou distância da costa: até cota
batimétrica de 4.000 metros e até a Ilha de Trindade, a
680 MN da costa

Dourado, atuns e afins.

Atuns e afins: de abril a junho e de agosto
a outubro (melhores safras). Dourado: de
dezembro a fevereiro (melhor safra).

Piúma - ES

Barcos com Casaria Grandes,
com comprimentos de até 14
metros.

estimativa de 27 a 40 barcos.

Aparelho com anzol/ Linha de mão do tipo
corrico e do tipo pargueira, espinhel de
superfície e de fundo. Arrasto/ arrasto de
portas.

Alcance paralelo à linha da costa: de Macaé, no RJ, a
Caravelas, na BA. Profundidades e/ ou distância da
costa: até cota batimétrica de 2.000 metros.

Dourado, atuns e afins. Sarda,
cações, albacora e bonito.

Atuns e afins: de abril a junho e de agosto
a outubro (melhores safras). Dourado: de
dezembro a fevereiro (melhor safra).
Demais espécies: ano todo.

Parque da Areia Preta/
Olaria/ Centro ou sede
(Guarapari - ES)

Barcos com Casaria Médios,
com comprimento médio de 10
metros.

Estimativa de 20 embarcações
organizadas por armadores.

Aparelho com anzol/ Linha de mão corrico
e pargueira, espinhel de superfície e de
fundo.

Alcance paralelo à linha da costa: de Campos dos
Goytacazes, no RJ, a Caravelas, na BA. Profundidades e/
ou distância da costa: a 110 MN da costa.

Badejo, cioba, caçonete,
anchova, queimado, pargo,
dourado, sarda, cavala, cação e
atum.

Atuns e afins: de abril a junho e de agosto
a outubro (melhores safras). Dourado: de
dezembro a fevereiro (melhor safra).
Demais espécies: ano todo.

Prainha
(Vila Velha - ES)

Barcos com Casaria Grandes,
com comprimento de até 15
metros.

Estimativa de 10 embarcações
organizadas pela Cooperativa de
Pesca de Vila Velha.

Aparelho com anzol/ espinhel de
superfície e espinhel de fundo.

Alcance paralelo à linha da costa: de Cabo Frio, no RJ a
João Pessoa, na PB. Profundidades e/ ou distância da
costa: a 680 MN da costa.

Atum, dourado, sarda, bonito,
cação, garoupa, badejo, dentão
e cação.

Dourado: de setembro a janeiro. Demais
espécies: ano todo

Praia do Suá
(Vitória - ES)

Barcos com Casaria Grandes,
com comprimento de até 15
metros.

Estimativa de20 embarcações
deste tipo.

Aparelho com anzol/ espinhel de
superfície e espinhel de fundo.

Alcance paralelo à linha da costa: de Vila Velha, no ES a
Caravelas, na Bahia. Profundidades e/ ou distância da
costa: a 680 MN da costa.

Dourado, badejo, dentão,
realito, garoupa, cirioba, cação
e catoá.

Dourado: de setembro a janeiro. Demais
espécies: de fevereiro a novembro.

Jacaraípe
(Serra - ES)

Barcos com Casaria Médio,
com comprimento de 12.

Estimativa de dez barcos deste
tipo.

Aparelho com anzol/ espinhel de
superfície.

Alcance paralelo à linha da costa: de Presidente
Kennedy, no ES, a Caravelas, na BA. Profundidades e/ ou
distância da costa: a 680 MN da costa.

Dourado, cação, bijupirá, sarda
e anchova.

Dourado: de novembro a março (melhor
safra). Demais espécies: ano todo.

Barra de Itapemirim
(Marataízes - ES)

Fonte: Levantamento de dados em campo. (AECOM/STATOIL, 2015).
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II.4.3.3. Áreas de Exclusão de Pesca
Neste item, em atendimento ao que é solicitado no TR Nº 11/2019, foram espacializadas as
principais áreas de exclusão para a pesca por modalidade na AE e apresentadas as principais
normativas que determinam essas restrições. As Figuras abaixo ilustram os mapas das áreas de
exclusão de pesca, conforme os subsídios das normativas referenciadas pelo ICMBio / CEPSUL
para o Estado do Espírito Santo. Também foi considerado o trecho que poderá ter interface com
as embarcações de apoio à atividade, em sua rota entre a área da pesquisa sísmica e a base de
apoio, em Vitória (ES). Essas áreas de exclusão para a pesca são também sumarizadas no Quadro
II.4.3-28 a seguir.
Quadro II.4.3-28 - Normativas das Áreas de Exclusão de Pesca, por modalidade – ES.
Arte de Pesca

Arrasto

Emalhe

Artes Fixas e
Flutuantes

Cerco

Pesca
Subaquática

Normativa

Localização / Área de Exclusão

Portaria SUDEPE N° 75 de 25/04/1985

Vitória

Portaria IBAMA Nº 129 de 01/10/2001

Coréia, Vila Velha, entre: Praias de Itapoá e
Itaparica, Ilhas Pituá e Itaparica

Portaria IBAMA Nº 17 de 30/05/2008

Costa do
Costa do
Costa do
Costa do

Espírito
Espírito
Espírito
Espírito

Santo
Santo
Santo
Santo

-

500 metros
1000 metros
3 milhas
5 milhas

Figura /
Mapa

II.4.3 3

II.4.3 4

Portaria IBAMA N° 784 de 28/05/1990

Costa do Espírito Santo - 2,5 milhas (região do
Mar do Rio Doce)

Instrução Normativa Nº 12 de
22/08/2012

Costa do Espírito Santo - 3 milhas

Instrução Normativa nº 5 de 3/12/2013
(altera a IN MPA/MMA nº 12/2012)

Costa das regiões sudeste e sul - 1 milha

Portaria MPA/MMA nº 4 de 14/5/2015

Costa do Espírito Santo - 1 milha
Raio de 150 m ao redor das ilhas, lajes e costões
rochosos; e nas praias (áreas não mapeadas)

Portaria SUDEPE Nº 681 de 28/12/1967

Nas zonas confluências de rios, lagoas e
corredeiras (extensão de 1000 metros anterior à
sua junção com o mar)

Portaria IBAMA Nº 17 de 30/05/2008

Costa do Espírito Santo - 5 milhas

Portaria MPA/MMA Nº 4 de 14/5/2015

Costa do Espírito Santo - 3 milhas
Costa do Espírito Santo - 5 milhas

II.4.3 7

Portaria ICMBio nº 49 de 9/10/2015

Rebio de Comboios - Zona de Amortecimento

*

II.4.3 5

II.4.3 6
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Localização / Área de Exclusão

Portaria SUDEPE N° 75 de 25/04/1985

Praia de Camburi, entre a Ponta de Tubarão e o
Farol de Santa Lucia, até 3 milhas náuticas.

Baía de Vitória

Portaria SUDEPE N° 75 de 25/04/1985

Decreto de 17/06/2010

Refugio de Vida Silvestre de Santa Cruz

Portaria MD N° 30/DPC de 30/03/2005

Mar territorial (500 metros no entorno das
plataformas de petróleo)

Portaria MPA/MMA nº 4 de 14/5/2015

Nas desembocaduras estuarino-lagunares,
exceto tarrafa (áreas não mapeadas)

Figura /
Mapa
II.4.3 8

II.4.3 9

Área 2: de 1/10 até o último dia do mês de
fevereiro
Sondagem /
Perfuração

Instrução Normativa IBAMA/ICMBIO N°
01 de 27/05/2011

Costa do Espírito Santo - 3 milhas (instalação ou
lançamentos de dutos e sondagens geotécnicas
marinhas); e

II.4.3 10

Costa do Espírito Santo - 15 milhas
(levantamentos de dados sísmicos e perfuração
de poços petrolíferos)
Fonte: ICMBio / CEPSUL, 2019. (*) Indisponível.

A seguir serão apresentados os mapas referentes às áreas de exclusão conforme as modalidades e
normativas relacionadas.
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Fonte: ICMbio / CEPSUL, 2019

Figura II.4.3-3 - Área de Exclusão de Pesca – Arrasto (Central).
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Fonte: ICMbio / CEPSUL, 2019

Figura II.4.3-4 - Área de Exclusão de Pesca – Arrasto (Estadual).
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Fonte: ICMbio / CEPSUL, 2019

Figura II.4.3-5 - Área de Exclusão de Pesca – Emalhe.
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Fonte: ICMbio / CEPSUL, 2019

Figura II.4.3-6 - Área de Exclusão de Pesca – Artes Fixas e Flutuantes.
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Fonte: ICMbio / CEPSUL, 2019

Figura II.4.3-7 - Área de Exclusão de Pesca – Cerco.
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Fonte: ICMbio / CEPSUL, 2019

Figura II.4.3-8 - Área de Exclusão de Pesca – Qualquer Rede.
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Fonte: ICMbio / CEPSUL, 2019

Figura II.4.3-9 - Área de Exclusão de Pesca – Qualquer modalidade.
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Fonte: ICMbio / CEPSUL, 2019

Figura II.4.3-10 - Área de Exclusão de Pesca – Sondagem e Perfuração.
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Síntese dos Resultados do Diagnóstico do Meio Socioeconômico

A caracterização da atividade pesqueira foi realizada por meio da análise de diversas publicações
que deram informações sobre a atuação da pesca na costa do Espírito Santo. Foram analisados
trabalhos técnicos, oficiais, científicos e acadêmicos, além dos estudos relacionados a outros
projetos de licenciamento ambiental similares, licenciados e realizados na Bacia do Espírito
Santo, em áreas sobrepostas e próximas à área pretendida pela SPECTRUM. Os dados levantados
se restringem às atividades pesqueiras (artesanal e industrial) praticadas pelos municípios da
Área de Estudo.
Tendo por base as leis e normas vigentes, considerou-se como: (I) pesca artesanal aquela
praticada por pescadores com regime de economia familiar, sendo ou não proprietários dos
meios de produção, podendo trabalhar em grandes distâncias em embarcações de até 12 metros;
e (II) como pesca industrial, aquela praticada por pescadores que trabalham em embarcações
organizadas por empresas ou armadores, a partir de 12 metros, além do elevado grau tecnológico
e a grande autonomia das embarcações utilizadas, que permitem grandes deslocamentos para as
atividades de pesca, não restringindo a atuação em áreas próximas de onde essas frotas estão
estabelecidas.



Abordagens das Embarcações pesqueiras in loco (no mar): resultados dos últimos 10 anos
Além deste empreendimento pretendido pela SPECTRUM, outras atividades licenciadas
relacionadas à prospecção de dados de O&G (pesquisa sísmica marítima e perfuração
exploratória), realizadas entre 2008 e 2014, em áreas sobrepostas e áreas vizinhas ao polígono
deste processo de licenciamento ambiental. Para a elaboração deste estudo foram utilizados
os resultados dos registros das abordagens às embarcações pesqueiras em alto mar (in loco),
realizadas nos últimos 10 anos por: (I) duas atividades de Sísmica (Classes 2 e 3), pelas
empresas CGG e WesterGeco, e (II) uma atividade de Perfuração, pela Perenco. O Mapa das
Embarcações Pesqueiras in loco - 3682-00-EAS-MP-4012 está disponível no Anexo II.4.3-1 e
os números consolidados para o período de dez anos apresentaram, conforme demonstrado no
Quadro II.4.3-29:
►

Número total de abordagens = 252

►

Número total de barcos abordados = 122
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Reincidências (barcos abordados mais de uma vez) = 130



626 dias de atividades (21 meses)
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Quadro II.4.3-29 - Detalhamento das atividades licenciadas de pesquisa exploratória
em áreas sobrepostas e adjacências ao polígono SPECTRUM, nos últimos 10 anos
Atividade

Pesquisa Sísmica Marítima –
Classe 2 (WesternGeco)

Perfuração Exploratória (Perenco)
Distância mínima da costa: 74,56 km.
Profundidade: 100 a 2.000 m.

Pesquisa Sísmica
Marítima – Classe 3
(CGG)

Período

9 de dezembro de 2008 a 24
de março de 2009

6 de novembro de 2011 a 25 de fevereiro de
2012, e 28 de março a 10 de agosto de 2013

08 de maio à 15 de
dezembro de 2014

Tempo de
duração (dias)

4 meses (138 dias)

5 meses (163 dias) +
4 meses (111 dias)

8 meses (214 dias)

N abordagens

31

122 + 79

30

N embarcações
abordadas

27

35 + 30

30

É válido ressaltar que as estruturas fixas, como as plataformas, atuam como atratores de peixes,
por ser uma estrutura que possibilita abrigo, sombra, e com aporte de matéria orgânica. Desta
forma, mesmo proibido pela Marinha do Brasil, o entorno dessas estruturas se transformaram em
pesqueiros tradicionais, onde se realiza a chamada “pesca de plataforma”. Tal pescaria ocorre
com linha e anzol, podendo ser trabalhada com caniços ou diretamente na mão, e tem como
espécies alvo os grandes peixes oceânicos de passagem, com destaque para o atum e dourado. Os
resultados das abordagens in loco (aquelas realizadas no mar) reforçam esta afirmação, que pode
ser observada no quadro abaixo, quando fica claro que o número de abordagens de embarcações
de pesca é bem maior no caso da atividade de perfuração (191) do que na de pesquisa sísmica
(61), conforme apresentado no Quadro II.4.3-30.
Quadro II.4.3-30 - Quantidade de abordagens por tipo de
atividade realizada e o período de ocorrência.
Tipo de Atividade

N Total dias de atividades

Número total de abordagens

Sísmica

352

61

Perfuração

274

191

Elaboração: Ecology Brasi, 2019. Fonte: WESTERNGECO/ECOLOGY BRASIL, 2009,
PERENCO / SOMA, 2012 e 2013; CGG/EKMAN, 2014.

Das 61 abordagens realizadas durante as atividades de pesquisa sísmica, 74% das embarcações
estavam se deslocando para as áreas consideradas mais piscosas, no entorno dos pesqueiros dos
bancos e ilhas da Cadeia Vitória – Trindade, Largo de Abrolhos e talude. As demais embarcações
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estavam pescando e tiveram suas atividades interrompidas, apesar da tentativa de comunicação
visual e/ou via rádio VHF/SSB por parte dos barcos de apoio envolvidos nas operações.
Em termos de interferências sobre a atividade da pesca, 26% das 61 abordagens ocorridas entre
dezembro de 2008 e dezembro de 2014, apontaram para a necessidade do recolhimento dos
petrechos de pesca ou a ocorrência de danos devido a passagem dos navios sísmicos. Destaca-se
que na área pretendida pela Spectrum, houve 12 abordagens nesse período, sendo que três
estavam pescando e as demais embarcações navegando ou em atividades não identificadas ou
informadas.
Em relação ao porto de origem das embarcações abordadas ao longo dos últimos 10 anos, foram
identificadas embarcações registradas e/ou sediadas em Porto Seguro - BA, Alcobaça – BA, Rio de
Janeiro - RJ, Vitória – ES, além de Itaipava / Itapemirim, Piúma, Anchieta, Guarapari e Vila
Velha. Uma embarcação da Espanha também foi registrada. Em relação às modalidades de pesca
praticadas por estas embarcações que alcançam a área do polígono e suas vizinhanças, todas as
pescarias identificadas se restringiram às artes linheiras (espinhéis, linha e anzol, pargueira,
linha de mão, de fundo, etc), voltadas para a captura de grandes peixes pelágicos, como os atuns
e afins, o que indica que esta é a frota com mais possibilidade de ser abordada durante a
operação de pesquisa sísmica.
O Quadro II.4.3-31 apresenta os resultados da matriz de potencialidades de atuação de
embarcações pesqueiras, de acordo com os resultados dos principais projetos já realizados na
região. Neste sentido, é possível concluir que dos 10 municípios estudados, oito possuem grupos
de pescadores de 13 comunidades que tem potencial de atuar na área do polígono e
proximidades pretendida pela SPECTRUM, de acordo com os mapas elaborados nas entrevistas
com os pescadores. Destes oito, seis foram abordados in loco durante outras atividades
realizadas na região. Todos os municípios / comunidades identificados com o referido potencial
consistem em embarcações com grande autonomia e mobilidade de deslocamento e atuam com
artes linheiras em busca principalmente de recursos pelágicos como os atuns e dourados. Há
também de se considerar as comunidades com atuação delimitada ao canal de acesso na Baía de
Vitória, que podem ter interfaces com a rota das embarcações de apoio, cujas viagens estão
previstas para ocorrer a cada cinco ou seis semanas. Não foram identificadas sobreposições com
Aracruz e Linhares.
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Quadro II.4.3-31 - Matriz de potencialidades de atuação de barcos de pesca na área do Polígono SPECTRUM
Município

Comunidade

Dados de
entrevistas
(STATOIL /
AECOM)

Dados do
PMDP
(Perenco)

Atuação na Baía de Vitória
- Canal de acesso (STATOIL
/ AECOM)

Dados das abordagens in loco
(CGG, Perenco e
WesternGeco)

Marataízes

Barra do
Itapemirim

x

Itapemirim

Itaipava

x

x

Piúma

Sede

x

x

Anchieta

Guarapari

Inhaúma
Sede

x

Meaípe

x

Itapebussu

x

Perocão

x

Prainha
Vila Velha

Praia do
Ribeiro

Serra

x
x
x

x

Praia de Itapuã
Vitória

x

x

x

x

Praia do Suá

x

x

Praia do Canto

x

x

Jacareípe

x

Nova Almeida

x

Carapebus

x

x

x

Barra do
Riacho
Aracruz

Santa Cruz
Barra do Sahy
Barra Seca
Pontal do
Ipiranga

Linhares

Degredo
Povoação
Regência

Fonte: Elaborado por Ecology Brasil, 2019.
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Sazonalidade/ Safra dos principais dos principais recursos pesqueiros capturados
Os períodos de safra e ocorrência de alguns dos principais recursos pesqueiros capturados na
costa do Espírito Santo variam de acordo com cada comunidade pesqueira, conforme os
relatos dos pescadores entrevistados nas comunidades (Quadro II.4.3-32). As frotas de pesca
industrial e de armadores atuam ao longo do ano todo, conforme a ocorrência das espécies
alvo das capturas. Para minimizar possíveis conflitos e interferências com a pesca, propõe-se
como janela socioambiental para a realização da atividade de pesquisa sísmica o período
anual, considerando a intensificação das ações previstas no Projeto de Comunicação Social
(PCS) como principal medida mitigadora para minimizar possíveis sobreposições entre as
atividades de pesquisa sísmica e pesqueira.
Quadro II.4.3-32 - Principais espécies alvo de capturas e períodos de safra, conforme
as comunidades pesqueiras com potencial de alcance na área do polígono e adjacências
Espécies
capturadas

Safra / Sazonalidade / Períodos de capturas
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Município / Comunidades
entrevistadas
Itapemirim / Itaipava
Piúma / Sede
Anchieta / Sede

Dourado

Guarapari / Perocão
Vitória / Praia do Suá
Serra / Jacaraípe
Serra / Nova Almeida

Atum

Itapemirim / Itaipava
Marataízes / Barra
Anchieta / Sede

Peroá
Vitória / Praia do Canto
Guarapari / Meaípe
Pargo

Anchieta / Sede

Cavala

Várias

Cherne

Várias

Namorado

Várias

Badejo

Várias

Fonte: Adaptado de STATOIL / AECOM, 2015
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Potenciais conflitos da atividade de pesquisa sísmica marítima com a atividade pesqueira
►

Possíveis incidentes com as embarcações pesqueiras;

►

Possíveis incidentes com petrechos de pesca;

►

Aumento do fluxo de embarcações de apoio envolvidas na atividade, na rota entre a área
da aquisição dos dados sísmicos e a base de apoio logístico e operacional, em Vitória;

►

Áreas de exclusão temporárias de Pesca, devido às normas e legislação aplicáveis e
restrições na área marítima licenciada, principalmente em relação à segurança da
navegação; e

►

Sobreposição das áreas da atividade de pesquisa sísmica marítima e das atividades
pesqueiras, principalmente nos períodos de safra dos principais recursos pesqueiros
capturados.

É válido ressaltar que muitas das interferências da pesquisa sísmica sobre a atividade pesqueira
ocorrem pela falta de resposta, por parte dos barcos de pesca, aos chamados de rádio dos navios
sísmicos. Além disso, grande parte das abordagens de embarcações pesqueiras acontece mais de
uma vez, com a mesma embarcação, ou seja, apesar de cientes das restrições devido ao
licenciamento da pesquisa exploratória, os barcos de pesca continuam a atuar na área
licenciada.
Com base nas informações analisadas no Estudo Ambiental realizado, não foram identificados
potenciais conflitos com a frota pesqueira de armadores de pesca do Espírito Santo, que opera
com artes linheiras e se caracteriza por atuar ao longo de toda a costa brasileira, incluindo a
área pretendida pela Spectrum, na Bacia do Espírito Santo. Entretanto, ressalta-se que tal frota
pesqueira possui autonomia e mobilidade para grandes deslocamentos e, devido à estrutura das
suas embarcações, tanto no que diz respeito à comunicação a bordo e à mobilidade, apresenta
capacidade para buscar outras áreas de pesca que não estejam sobrepostas com a área dedicada
à aquisição de dados sísmicos.
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SOARES, L. M Sarmento e PINHEIRO, R. F. Martins. A fauna de peixes na bacia do
rio Barra Seca e na REBIO de Sooretama, Espírito Santo, Brasil. Boletim do Museu Biológico
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Anexo II.4.3-1 - Mapa das Embarcações Pesqueiras in loco
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Anexo II.4.3-2- Mapa de Área de Pesca do
Município de Marataizes - 3682-00-EAS-MP-4001
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Anexo II.4.3-9 - Mapa de Área de Pesca do
Município da Serra - 3682-00-EAS-MP-4008
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Anexo II.4.3-11 - Mapa de Área de Pesca do
Município de Linhares - 3682-00-EAS-MP-4010
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II.4.4 -

Unidades de Conservação

II.4.4.1 -

Introdução

O presente capítulo tem como objetivo apresentar as Unidades de Conservação, localizadas nas
faixas marítima e costeira, compreendidas no litoral do Estado do Espírito Santo, conforme o
Mapa de Unidades de Conservação - 3682-00-EAS-MP-3001, apresentado ao final da seção.
O marco político relacionado à criação e gestão de unidades de conservação no Brasil está
assentado na Lei nº 9.985 (regulamentada pelo Decreto nº. 4340, de 22/08/2002), que em julho
de 2000 instituiu o Sistema de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC); no PNAP (Plano
Estratégico Nacional de Áreas Protegidas), e, no âmbito da gestão federal, na criação do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (MMA, 2007). No âmbito estadual e municipal, a
gestão sobre áreas protegidas está sob responsabilidade dos órgãos ambientais (Secretarias de
Meio Ambiente) os quais são responsáveis por implantar o SNUC, por subsidiar as propostas de
criação e administrar as unidades de conservação em suas respectivas esferas de atuação.
Segundo a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, unidade de conservação é o “espaço territorial e
seus recursos ambientais, incluindo áreas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. De
acordo com esta lei, as Unidades de Conservação estão divididas e 2 grupos: Unidades de
Proteção Integrada e Unidade de Uso Sustentável.
As Unidades de Proteção Integral têm como objetivo básico dessas unidades é preservar a
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, atividades
educacionais, científicas e recreativas. Nelas são admitidos, apenas, o uso indireto dos seus
recursos naturais, com algumas exceções previstas na Lei. O uso indireto corresponde àquele que
não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais.
Enquanto a Unidades de Uso Sustentável o objetivo é compatibilizar a conservação da natureza
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. O uso sustentável compreende a
exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e
dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma
socialmente justa e economicamente viável.
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A composição e cada um desses grupos e a descrição sobre as categorias que os compõem são
apresentados no quadro a seguir:
Quadro II.4.4-I – Composição dos grupos da Unidades de Conservação.
Grupo de
Manejo

Unidades de
Proteção
Integral

Unidades de
Uso
Sustentável

Categoria de Manejo

Objetivos

Estação Ecológica

Preservar a natureza e realizar pesquisas científicas

Reserva Biológica

Preservar a biota e os demais atributos naturais existentes em seus limites,
sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuandose as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de
manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a
diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

Parque Nacional

Preservar ecossistemas naturais de relevância ecológica e beleza cênica,
pesquisas científicas, atividades de educação e interpretação ambiental,
recreação e turismo ecológico

Refúgio de Vida
Silvestre

Proteger ambientes naturais de forma a assegurar condições para a
existência e a reprodução de espécies ou comunidades da flora e fauna
residente ou migratória

Monumento Natural

Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica

Área de Proteção
Ambiental

Área extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais

Área de Relevante
Interesse Ecológico

Área de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com
características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da
biota regional.

Floresta Nacional

Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem
como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a
pesquisa científica

Reserva Extrativista

Área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência se baseia
em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, adaptados às
condições ecológicas locais e que desempenhem papel fundamental na
proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

Reserva de Fauna

Área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou
aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnicocientíficos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável

Área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se
em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos
ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais.

Reserva Particular do
Patrimônio Natural

Área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a
diversidade biológica.
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Caracterização das Unidades de conservação na Área de Estudo

A gestão do SNUC é feita com a participação das três esferas do poder público (federal, estadual
e municipal). As competências dos órgãos para a gestão do sistema vão desde a coordenação e
acompanhamento do sistema, até a sua implementação propriamente dita.
Na área de estudo foram identificadas 34 Unidades de Conservação, sendo 3 federais, 7 estaduais
e 24 municipais. Destas, 16 estão no grupo de Proteção Integral e 18 no grupo de Uso
Sustentável, conforme Quadro II.4.4-II.
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Quadro II.4.4-II – Unidades de Conservação.
Categoria

Localização

Área (ha)

Administração

Data de Criação
e Decreto

Ambiente

Plano de Manejo

Conselho de
Gestão

federal

Decreto nº s/n de
18/06/2010

Costeiro Oceânico

Não Existente

Em
funcionamento

1100

Municipal

Dec. Mun. Nº 8.911 de
18/07/1992

Mata Atlântica de
Encosta

Não Existente

Não Existente

Anchieta

523,57

municipal

Decreto nº 4585 de
21/10/2013

Mata Atlantica

Não Existente

Não Existente

APA Municipal Tartarugas

Anchieta

1.091,88

municipal

Decreto nº 3693 de
23/11/2011

Marinho e Mata
Atlantica

Não Existente

Em
funcionamento

APA da Lagoa Grande

Vila Velha

2612

municipal

Decreto nº 046 de
20/06/2006

Marinho e Mata
Atlantica

Não Existente

Em
funcionamento

Área de Proteção Ambiental Municipal da Lagoa Jacuném

Serra

1.331,78

municipal

Lei ordinária nº 2.135
de 09/12/1998

Marinho e Mata
Atlantica

Não Existente

Não Existente

APA Municipal Manguezal Sul da Serra

Serra

1.061,49

municipal

Lei ordinária nº 3895
de 19/06/2012

Manguezal

Não Existente

Não Existente

Área de Relevante Interesse Ecológico do Degredo

Linhares

2.357,07

municipal

Lei ordinária nº 2322
de 05/12/2002

Marinho e Mata
Atlantica

Não Existente

Não Existente

APA de Praia Mole

Serra

400

estadual

Decreto nº 3802-N de
30/12/1994

Praia, Restinga e
Lagoa

Em elaboração

Não Existente

APA de Setiba

Guarapari / Vila
Velha

10971,57

estadual

Decreto nº 3747 de
12/09/1994

Marinho e Mata
Atlantica

Existente

Existente

APA da Lagoa Guanandy

Piúma/ Itapemirim
/ Marataízes

5.396

estadual

Decreto nº 3738-N de
15/08/1994

Restinga, Lagoa

Não Existente

Em formação

APA Baía das Tartarugas

Vitória

1.686,08

municipal

Decreto nº 17342 de
03/05/2018

Marinho e Mata
Atlantica

Não Existente

Não Existente

Parque Estadual da Fonte Grande

Vitória

217,24

municipal

Lei ordinária nº 3875
de 07/08/1986

Mata atlântica

existente

existente

Parque Estadual Paulo César Vinha

Guarapari

1.500

Estadual

Decreto nº 2993/1990
alterado lei
4.903/1994

Restinga, Lagoa e
Mata Atlântica

Existente

Em
funcionamento

APA Costa das Algas

Vitória

115001,92

APA do Maciço Central

Vitória

APA Monte Urubu

Coordenador:
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Categoria

Localização

Área (ha)

Administração

Data de Criação
e Decreto

Ambiente

Plano de Manejo

Conselho de
Gestão

44

municipal

Decreto nc 6.144 de
27/07/1995

Mata Atlantica

Não Existente

Não Existente

346,27

Municipal

Decreto nº 033/2003

Restinga e Lagoa

Em elaboração

Em
funcionamento

Vitória

4,67

municipal

Decreto nº 9753 de
02/12/1995

Mata Atlantica

Não existente

Em
funcionamento

Parque Natural Municipal Dom Luiz Gonzaga Fernandes

Vitória

638,9

municipal

Decreto nº 10179 de
06/06/1998

Manguezal

Não Existente

Não Existente

Parque Natural Municipal dos Puris

Piúma

36

municipal

Decreto nº 014/2006
de 25/09/2013

Mata atlantica

Não Existente

Não Existente

Parque Natural Municipal Gruta da Onça

Vitória

6,67

municipal

Lei ordinária nº 3564
de 23/07/1988

Mata atlantica

Não existente

Em
funcionamento

Parque Natural Municipal Morro da Pescaria

Guarapari

127

municipal

Lei ordincria np 2790
de 27/12/2007

Mata atlantica

Não Existente

Não Existente

Parque Natural Municipal Pedra dos Olhos

Vitória

27,97

municipal

Decreto nº 11824 de
31/12/2003

Mata atlantica

Não Existente

Em
funcionamento

Parque Natural Municipal Vale do Mulembá

Vitória

142,15

municipal

Decreto nº 11505 de
31/12/2002

Mata atlantica

Não Existente

Em
funcionamento

Parque Natural Municipal Von Schilgen

Vitória

71,25

Municipal

Decreto nº 12137/04

Remanescentes de
Mata Atlântica

Não Existente

Não Existente

Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz

Aracruz / Fundão
/ Serra

federal

Decreto nº s/n de
17/06/2010

Marinho e Mata
Atlantica

Não Existente

Em
funcionamento

Refúgio da Vida Silvestre Municipal André Ruschi

Vitória

92,67

municipal

Decreto nº 16990 de
04/04/2017

Mata atlantica

Não Existente

Não Existente

Refúgio da Vida Silvestre Municipal da Mata Paludosa

Vitória

28,7

municipal

Decreto nº 17341 de
02/05/2018

Mata atlantica

Não Existente

Não Existente

Parque Natural Municipal David Victor Farina

Aracruz

Parque Natural Municipal de Jacarenema

Vila Velha

Parque Natural Municipal de Tabuazeiro

17.749,41
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Categoria

Localização

Área (ha)

Administração

Data de Criação
e Decreto

Ambiente

Plano de Manejo

Conselho de
Gestão

Reserva Biológica de Comboios

Linhares/ Aracruz

833,23

Federal

Decreto
nº 90222/1984

Restinga

Existente/1997
Portaria IBAMA
nº 166, de 24 de
dezembro de 2002

Em formação

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal do
Manguezal de Cariacica

Cariacica

740,57

municipal

Decreto nº 77 de
21/09/2007

Mata atlantica

Não Existente

Em
funcionamento

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal
Papagaio

Anchieta

772

municipal

Decreto nº 3692 de
23/11/2011

Manguezal

Não Existente

Em formação

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal
Piraquê-Apa e Piraquê-Mirim

Aracruz

1.580

Municipal

Lei no 994/1986

Manguezal

Em elaboração

Não Existente

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha D'Ostra

Guarapari

953,5

estadual

Lei ordinária nº 8464
de 27/02/2007

Manguezal

Não Existente

Em formação

Reserva Particular do Patrimônio Natural Restinga de
Aracruz

Aracruz

329,25

estadual

Outros nd 015- N de
07/05/2007

Restinga

Não Existente

Não Existente

Reserva Particular do Patrimonio Natural Yara Brunini

Piúma

2,13

estadual

Outros nd 149-S de
06/04/2010

Mata atlantica

Não Existente

Não Existente
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Aproximadamente 4,97% do território capixaba são cobertos por áreas especialmente protegidas.
Deste total, 16,95% correspondem às Unidades federais, 51,69% às estaduais e os 31,36%
restantes, às municipais. Como base de dados para este estudo, foram consideradas apenas
aquelas Unidades de Conservação costeiras ou marinhas.

II.4.4.3 -

Caracterização das Unidades de Conservação Estaduais e
Federais

Cabe ressaltar que apenas as unidades de conservação que apresentam plano de manejo ou que o
mesmo esteja em elaboração, estão caracterizadas a seguir.

II.4.4.3.1 -

Reserva Biológica de Comboios - Federal

Esta unidade foi criada para manter a diversidade biológica dos ecossistemas costeiros; preservar
comunidades de restinga e a reprodução das tartarugas marinhas (Dermochelys coriacea e
Caretta caretta) e proporcionar o desenvolvimento de pesquisa científica.
Criada pelo decreto nº 90.222, de 26/09/1984, possui área de 833 ha e perímetro de 35 km. Está
localizada no litoral norte do Estado do Espírito Santo, junto ao povoado de Regência, zona rural
do minicípio de Linhares.
A vegetação da reserva é constituída por Mata de Restinga Formação de Palmeiras e Formação
Aberta de Clusia. Na Mata de Restinga destacam-se os seguintes gêneros: Lecythis, Piptadenia,
Terminalia, Guatteria, Nectandra. A avifauna é caracterizada pela ocorrência de cerca de 44
espécies de aves que habitam a reserva. Na mastofauna ocorrem indícios de espécies como
preguiça-de-coleira, quati, tatu, paca, sagui-de-cara-branca, tamanduá-mirim, ouriço-cacheiro, etc.
A pesca e caça predatórias, a poluição do mar e das praias são alguns dos fatores impactantes
da Reserva.
Possui um plano de manejo elaborado em agosto de 1997. Também está em andamento a
Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável para atender às demandas das comunidades
existentes no entorno da reserva.
A Reserva abriga, ainda, a principal base do Projeto TAMAR na região. A Fundação Pró-Tamar
desenvolve um projeto de educação ambiental e proteção dos sítios de nidificação das tartarugas
marinhas na área.
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Fonte: www.regencia.org.br/reserva_comboios.htm

Figura II.4.4-1 - Vista aérea da
Reserva Biológica de Comboios.

II.4.4.3.2 -

Figura II.4.4-2 - Localização da Reserva.

Parque Estadual Paulo Cesar Vinha

O Parque Estadual Paulo César Vinha está localizado entre a região Nordeste de Guarapari,
balneário a 30 minutos de Vitória, e o sul de Vila Velha. Pertencente a Área de Proteção
Ambiental de Setiba.
O Parque Estadual Paulo César Vinha possui 1.500 hectares e uma grande biodiversidade,
associada à beleza de seus 11 km de praias, dunas, alagados, florestas de restinga, lagoas de
águas escuras e ilhas costeiras.
O Parque é considerado uma das regiões mais ricas do Estado, em fauna e flora marinhas. A
restinga é típica na região, e compreende uma das áreas mais ricas em variedades de ambientes
do Sul do Estado: são matas, dunas, bromélias, cactos, ipês. Encontram-se espécies raras de
animais, como o ouriço-preto, a cegonha, a preguiça e diversas espécies da fauna marinha.
Implantado em 1996, o viveiro local produz mudas de espécies nativas de restinga, que são
usadas para recuperação de áreas degradadas.

Coordenador:
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Fonte: http://www.iema.es.gov.br/

Figura II.4.4-3 - Parque Estadual Paulo Cesar Vinha.

II.4.4.3.3 -

Área de Proteção Ambiental da Praia Mole - Estadual

A Área de Proteção Ambiental de Praia Mole está localizada no município de Serra, onde se
encontra remanescentes da Mata Atlântica, restingas e lagoas.
A APA de Praia Mole tem como objetivos:

 promoção do desenvolvimento econômico com a proteção da natureza, manejo adequado dos
recursos naturais e disciplinamento do uso e ocupação do solo;

 atuar como zona de integração entre uma área industrial, residencial, turística e a proteção
de remanescentes da vegetação nativa de restingas e Mata Atlântica, proporcionando
proteção paisagística, estética e ambiental, por meio da adequação das atividades efetivas ou
potencialmente poluidoras e/ou degradadoras as condições ecológicas dos locais;

 assegurar a perenidade a qualidade dos recursos hídricos da região;
 assegurar o desenvolvimento do turismo local integrado as condições naturais dos
ecossistemas, das paisagens e belezas cênicas;

 preservação dos sítios abióticos com características naturais excepcionais, de rara beleza,
mediante a adequada proteção paisagística destes recursos;

 preservar os recursos de flora e fauna.
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Fonte: http://www.iema.es.gov.br/

Figura II.4.4-4 - APA da Praia Mole.

II.4.4.3.4 -

Área de Proteção Ambiental de Setiba – Estadual

A Área de Proteção Ambiental de Setiba foi criada com o intuito de estabelecer uma zona de
amortecimento de impactos ao redor do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha. Possui cerca de
12.960 ha de extensão territorial, sendo que destes, 7.500 ha estão em ambiente terrestre e
5.460 ha em ambiente marinho, constituindo a maior APA do Estado.
Foi criada através do decreto nº 3.747 – N, em setembro de 1994, inicialmente denominada “APA
de Três Ilhas”, sendo recriada pela Lei Estadual nº 5.651 em 1998 com o nome de “APA Paulo
Cesar Vinha” ou simplesmente “APA de Setiba”. Esta lei também instituiu o Conselho Gestor da
Unidade de Conservação.
O Plano de Manejo da APA foi entregue em outubro de 2007, porém ainda não homologado, e
será executado em 2008. O Conselho Gestor é formado por oito membros titulares e sete
suplentes, sendo um único conselho para a APA de Setiba e o Parque E. Paulo Cesar Vinha. Seu
regimento interno foi publicado no Diário Oficial em 20 de setembro de 2007.
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Fonte: http://www.iema.es.gov.br/

Figura II.4.4-5 - APA de Setiba.

Os maiores desafios da APA são o ordenamento das ocupações urbanas e rurais, adequação
ambiental das propriedades, conservação dos remanescentes de vegetação, desenvolvimento
econômico regional integrado à proteção da natureza, desenvolvimento do Turismo Sustentável,
proteção do arquipélago de Três Ilhas e seus recursos pesqueiros.

Fonte: http://www.iema.es.gov.br/

Figura II.4.4-6 - APA de Setiba.
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Está localizado entre a região nordeste do Município de Guarapari e o extremo sul do Município
de Vila Velha, ao redor do Parque Estadual Paulo César Vinha. Os bairros e loteamentos que se
encontram totalmente ou em parte inseridos na APA de setiba são: Recanto da Sereia, Setiba,
Recreio de Setiba, Elza Nader, Una, Paturá, Centro hípico, Village do Sol, Praia do Sol, Ouro
Branco, Ouro Verde, Aldeia do Mar, Ilha do Sol, Bela Vista, Lagoa Vermelha, Mar azul, Recanto
Verde, Mar Azul Central Park, Palmeiras, Porto Palmeiras, Vale do Luar, Recanto do Sol, Laje das
Pedras, Mata do Atlântico, Jabuticaba e Andano.

II.4.4.4 II.4.4.4.1 -

Caracterização das Unidades de Conservação Municipais
Reserva Ecológica dos Manguezais dos Rios Piraquê-Açú e PiraquêMirim

A Reserva Ecológica dos Manguezais dos Rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim, é um santuário
ecológico considerado um dos mais belos manguezais do Brasil. O Rio Piraquê-Açú é a principal
fonte de abastecimento de água para a região, faz parte da Bacia do Piraquê junto com o Rio
Piraquê-Mirim.
O rio é navegável em quase toda sua extensão, por barcos e por escunas, e com uma
profundidade que varia entre 2 metros até mais de 15 metros de profundidade. Suas águas
salgadas são ricas em espécies como: robalo, tainha, vermelho, sirioba e carapeba.

Fonte: www.ecoturismocapixaba.org.br

Figura II.4.4-7 - Reserva Ecológica dos Manguezais dos
Rios Piraquê-Açú e Piraquê-Mirim.
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Berço da comunidade aracruzense, Santa Cruz é habitada por índios tupiniquins, pescadores e
descendentes de imigrantes italianos. Estes últimos se estabeleceram na região em 1874, após a
visita do Imperador D. Pedro II, em 1860, em que o mesmo assinou permissão para 386 famílias
italianas se instalarem em Santa Cruz.
O lugar abriga hoje uma infinidade de atrativos naturais, com paisagens exuberantes, extensas
áreas verdes remanescentes de Mata Atlântica, praias, restingas, manguezais, enseadas, recifes,
lagoas e rios, formando assim um dos trechos mais ecológicos do litoral capixaba, bem próximo
às montanhas e às diversas unidades de conservação da região.

II.4.4.4.2 -

Parque Estadual da Fonte Grande

O parque, outrora coberto por exuberante floresta de Mata Atlântica, apresenta-se atualmente
sob domínio de estágios sucessórios de Mata Secundária, restando como remanescente primitiva
apenas a vegetação rupestre, ao longo de seus 2.180.000 m² (217,58 hectares). Em suas
encostas, estão localizadas várias fontes e bicas, com destaque para São Benedito, Cazuza e
Morcego. O local também possui um Centro de Educação Ambiental (CEA).
O relevo é acidentado e inclui vales e pontões. O ponto culminante atinge quase 309 m. A região
possui mirantes naturais, que proporcionam vistas tanto de Vitória, como de seu entorno.
Na flora local é possível destacar parte da formação original de Mata Atlântica, como mulembá,
oaderne ou cobi, o cedro e o pau-jacaré. Destaca-se também a fauna presente na região, onde é
facilmente encontrado réptil (jiboia, teiú, coral, jararaca, entre outros), mamífero (morcegos e
gambás e primatas, como o sagui-de-cara-branca). Sendo a classe mais representativa, a das
aves, que apresenta exemplares importantes, como sanhaço, beija-flor, jacupemba, araponga,
melro, juriti, pica-pau e bem-te-vi. Todos esses representantes da fauna necessitam de habitats
naturais para sua sobrevivência e reprodução, o que reforça a importância da preservação
dessa área.
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http://pontodeculturamirante.blogspot.com/2012/09/dos-mirantesda-fonte-grande-uma-visao.html

Figura II.4.4-8 – Vista do mirante da Fonte Grande.

II.4.4.4.3 -

http://sbrc2015.ufes.br/?portfolio=parque-morro-da-fonte-grande

Figura II.4.4-9 – portal de um dos mirantes da
Fonte Grande.

Parque Natural Municipal de Jacarenema

Em julho de 1994, o poder executivo do Governo do Espírito Santo foi autorizado a iniciar os
estudos de implantação para a criação da futura área de conservação, o que só aconteceu três
anos depois, em julho de 1997, com a Lei Estadual Nº 5.427, que criou a Reserva Ecológica
Estadual de Jacarenema.
Contudo, esta lei estava em descordo com as normas do SNUC, por este motivo a Prefeitura
Municipal de Vila Velha emitiu sucessivas leis que criaram o Parque Natural Municipal de
Jacarenema e autorizaram a desapropriação dos terrenos, delimitando assim as bordas atuais do
parque, em partes sobrepostas aos limites anteriores. Em 2003, através do Decreto 033/03 foi
criada a Reserva Ecológica Municipal de Jacarenema, ficando sob responsabilidade da Prefeitura
de Vila Velha a manutenção e acompanhamento do parque.
Conforme o decreto de sua criação, esta unidade de conservação se destina:
a)

proteção da área litorânea do Município de Vila Velha contra o desmatamento, a erosão do
solo, a mobilização dos leitos dos rios e a ocupação da área por agentes poluidores e
degradadores;

b)

preservação dos ecossistemas naturais da área, assegurando a fixação e manutenção do
equilíbrio do estuário do Rio Jucu;
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favorecimento do processo reprodutivo entre as diferentes espécies da fauna e flora locais,
preservando-as da extinção;

d)

possibilitar a realização de pesquisas e estudos, visando otimizar a sua preservação, sem,
contudo, afetar as características naturais da área.

Em 2017 a prefeitura iniciou o Plano de Recuperação de área Degradada em virtude de um
acordo judicial entre ambientalistas e o município.

http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2017/12/prefeitura-inicia
-primeiros-encontros-para-recuperar-jacarenema-18617

Figura II.4.4-10 – Registro da área degradada da
Reserva Ecológica Municipal de Jacarenema.

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_enBR864BR864&biw=13
66&bih=625&tbm=isch&sa=1&ei=08KtXfiBGbLD5OUPlIiqAU&q=Parque+Natural+Municipal+de+Jacarenema&oq=Parque+Natural
+Municipal+de+Jacarenema&gs_l=img.3..0j0i30.2186.2318..3023...0.0.
.0.181.343.0j2......0....1..gws-wizimg.WrpHXdCR5BM&ved=0ahUKEwi4t7mQyq3lAhWyIbkGHRSED1UQ4dUD
CAc&uact=5#imgrc=jaEmaDiYEZmDyM:

Figura II.4.4-11 - Portal de acesso ao Parque.
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ANÁLISE INTEGRADA E SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL

De acordo com o solicitado no Termo de Referência emitido pelo COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA
Nº 11/2019, foi elaborada uma análise integrada dos diagnósticos dos meios físico, biológico e
socioeconômico que caracteriza de forma ampla a inter-relação entre os meios estudados,
explicitando as relações de dependência e/ou sinergia entre os fatores ambientais, para
compreensão da estrutura e da dinâmica do ambiente da área de influência.
Desta forma, a síntese da qualidade ambiental foi elaborada com o objetivo de fornecer
informações capazes de embasar a identificação e avaliação dos impactos decorrentes da
atividade. Essa síntese, também, considera a existência de outros empreendimentos e atividades
na região, bem como atividades de pesquisa sísmica já ocorridas.
De maneira didática, apresentam-se tabelas sobrepostas contendo os períodos críticos para os
recursos biológicos identificados no Diagnóstico do Meio Biótico, assim como também para os
períodos menos favoráveis à atividade sísmica. A partir da sobreposição desses períodos é
discutido qual o período mais adequado para a realização da pesquisa sísmica (janela ambiental).
A partir da análise de todas as informações levantadas, apresenta-se um Mapa de Síntese
Ambiental consolidado. O objetivo desse mapa é sintetizar as informações relevantes do
diagnóstico ambiental de forma a subsidiar a Avaliação de Impactos Ambientais.
Também são descritas, com o uso de Mapas, as áreas de exclusão e restrição das atividades de
exploração de petróleo e gás, especificando seus períodos.
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Inter-relação entre os Meios

A inter-relação que está sendo considerada neste diagnóstico, está embasada na descrição da
atividade apresentada na Caracterização da Atividade (item II.2), na Área de Estudo (item II.3) e
no Diagnóstico Ambiental (item II.4).
De maneira geral, o ambiente onde será desenvolvida a atividade sísmica descrita nesse EAS, é
composto por regiões com sensibilidade variada refletindo a importância e a diversidade dos
fatores ambientais presentes na área de influência da atividade. A variabilidade de sensibilidade
também é reflexo direto das possibilidades do uso humano dos recursos naturais, como esta
análise se propõe a demonstrar.
A realização de uma análise integrada embasa a identificação e avaliação dos impactos
ambientais com precisão e acurácia.
Ao caracterizar e delimitar as áreas de sensibilidade ambiental, a Análise Integrada foi
estruturada para verificar a correlação entre os diversos aspectos ambientais que compõe a área
de inserção da atividade. A partir do preconizado pelo Termo de Referência, a sensibilidade
ambiental considerou as seguintes variáveis:



Limite geográfico



Batimetria



Sazonalidade



Reprodução



Alimentação



Abrigo



Competição



Fixação (substrato consolidado)



Desenvolvimento/crescimento
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Fase de vida



Relação intra e interespecífica



Restrição (área de restrição para sísmica, exercício militar, defeso)



Risco para navegação



Captura acidental de quelônios e cetáceos em rede de pesca



Recursos pesqueiros (captura)



Cadeia Produtiva



Efeito direto da atividade (som, campo eletromagnético, lama)

Rota de Navegação
De todos os fatores relacionados ao Meio Físico, batimetria e sazonalidade se destacam durante a
análise de sensibilidade ambiental considerando que os mesmos apresentam relação direta com
os demais fatores ambientais. Normalmente, a sensibilidade ambiental é inversamente
proporcional à cota batimétrica, logo, quanto mais profunda uma área, menos sensível. A
presente atividade de pesquisa sísmica será realizada à profundidade mínima de 1.100 metros.
Dos fatores ambientais relacionados ao Meio Biótico, entende-se que as atividades relacionadas à
sísmica podem ter interferência com ocorrência e migração de espécies. Há ainda a relação com
as áreas de importância biológica, tais como: áreas de restrição de quelônios e baleias jubarte,
rotas migratórias de cetáceos, turismo e pesca artesanal, dentre outros.
Conforme pode ser observado no item II.4.4 – Unidades de Conservação, não há unidade de
conservação na área que será alvo da atividade sísmica, logo, não há impacto sobre UCs. As
Unidades de Conservação abordadas no Estudo são costeiras e a mais próxima está a cerca de
9 km de distância.
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Ao analisar os aspectos socioeconômicos, deve-se levar em consideração, dentre outras, as
atividades de pesca e petrolíferas. As atividades náuticas e a pesca dependem diretamente de
fatores relacionados ao Meio Físico tais como as condições meteorológicas. Esses fatores, por sua
vez, influenciam a sazonalidade das atividades tais como saída e tipo das embarcações,
segurança na navegação e tipo de pescado. No item II.4.3 - Meio Socioeconômico, é possível
verificar que, devido à localização prevista para a atividade estar a aproximadamente 43 km da
costa e a profundidades superiores a 1.100 m, não é esperada interferência com a pesca
artesanal de forma expressiva na área proposta para a pesquisa sísmica.
As atividades petrolíferas e a atividade pesqueira são, em muitos casos, conflituosas,
consequentemente, tem sido analisada com cautela considerando possíveis interferências entre
ambos. Quanto menos recursos pesqueiros uma região dispuser, maior será o impacto que a
atividade de petróleo terá sobre a comunidade de pescadores.
A Rota de Navegação das embarcações utilizadas durante a atividade até a base de apoio foi
sugerida de forma a reduzir a distância, o tempo de navegação e dispêndio de energia de
transporte, bem como redução de riscos de acidente nas operações por choque/abalroamento de
embarcações. A navegação de apoio será realizada mais afastada possível de áreas
ambientalmente sensíveis, evitando áreas de atividade pesqueira e minimizando a probabilidade
de choque com organismos marinhos.

II.5.2 -

Mapa de Síntese Ambiental

A partir das considerações feitas para a Análise Integrada, foi possível a elaboração do Anexo
II.5-1 - Mapa de Síntese da Qualidade Ambiental - 3682-00-EAS-MP-5001, que exibe a
localização do empreendimento, sua área de influência, as unidades de conservação e as áreas
de ocorrência de biota marinha e áreas de pesca.
Os estudos realizados para a elaboração da Análise Integrada dos aspectos ambientais convergem
para o mapa Integrado das Zonas Costeiras e Marinhas, conforme proposto pelo MMA (2007), que
reúne importantes áreas para a conservação da biodiversidade dos principais grupos taxonômicos
e ecossistemas conforme o grau de importância biológica.
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O MMA classificou inicialmente as Áreas Prioritárias para a Conservação, em função do grau de
importância para a biodiversidade, nas seguintes categorias:



Extremamente Alta;



Muito Alta;



Alta;



Insuficientemente Conhecida, mas de Provável Importância Biológica.



Por fim, foram indicadas as seguintes ações prioritárias para os sítios identificados:



Fomento ao Uso Sustentável;



Criação de UC (Categoria Indefinida);



Mosaico/Corredor;



Definição Áreas Exclusão Pesca.

A análise do Mapa de Síntese Ambiental indica a presença de 02 (duas) áreas de prioritárias para
a conservação da biodiversidade no bioma Zona Costeira e Marinha, das quais 01 (uma) tem
importância insuficientemente conhecida e prioridade alta e a outra é definida com importância
e prioridade altas. A seguir, são apresentadas as áreas de prioritárias para a conservação da
biodiversidade no bioma Zona Costeira e Marinha sobrepostas à área de atividade de
pesquisa sísmica (Anexo II.4.2-1 - Mapa das Áreas Prioritárias - 3682-00-EAS-MP-3002).



Código: Zm047
►

Nome: Águas ultraprofundas do Rio de Janeiro

►

Importância: Insuficientemente conhecida

►

Prioridade: Alta
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Características: Áreas oceânicas. Ocorrência de cetáceos e aves relatadas a partir de
observadores de bordo. OBS: estendendo até a ZEE. OBS2: a insuficiência do
conhecimento refere-se especificamente ao bentos.



Código: Zm049
►

Nome: Região Oceânica sob Influência do Vórtice de Vitória

►

Importância: Alta

►

Prioridade: Alta

►

Características: Área de ocorrência do Vórtice de Vitória (exclui talude) (potencial efeito
sobre a dispersão larval). Ocorrência e rota migratória pesca de grandes pelágicos (atuns e
afins). Relatos de pescadores sobre blooms de Euphausiacea. Rota migratória de jubarte
(Megaptera novaeangliae). Ocorrência de cachalote (Physeter macrocephalus). Ocorrência
de Dermochelys coriacea.

Na região da bacia do Espírito Santo, segundo pesquisa realizada, já forma desenvolvidas 4
atividades sísmicas pelas empresas, conforme apresentado no Quadro II.5-1.
Quadro II.5-1 - Atividades de pesquisa sísmica já ocorridas na região.
Atividade

Processo

Licença

Operadora

Pesquisa Sísmica Marítima 3D, Não-Exclusiva, na Bacia do
Espírito Santo – Projeto Espírito Santo Fase III

02022.001382/2013

LPS 099/2014

CGG

Pesquisa Sísmica Marítima 3D, Não-Exclusiva, nas Bacias do
Espírito Santo e Campos, Projeto Espírito Santo e Campos Fase
IV.

02001.004121/2015-31

LPS 114/2017

CGG

Pesquisa Sísmica Marítima 2D nos Blocos BM-ES-529, 531 e 472 e
3D nos Blocos BM-ES416, 418, 472 e 470.

02022.001742/2008

LPS 036/2008

WesterGeco

Pesquisa Sísmica Marítima 4D nas áreas dos campos de Golfinho,
Canapu, Camarupim Norte, Peroá e Cangoá.

02022.003524/2008

LPS 063/2011

Petrobras
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Janela Ambiental

Há uma série de espécies animais que habitam, passam e/ou se reproduzem de acordo com
variações sazonais, logo, há de se avaliar as épocas com maior criticidade para os recursos
biológicos procurando o momento mais adequado para a realização da atividade sísmica. De
maneira a buscar a melhor janela ambiental, foram avaliadas as seguintes variáveis:



períodos de restrição para atividade de sísmica;



uso e alimentação por mamíferos marinhos e tartarugas;



reprodução de baleias migratórias e desova de tartarugas-marinhas;



intensidade da atividade pesqueira (principais desembarques) e



períodos de defeso.

A atividade de pesquisa sísmica na área da Bacia do Espírito Santo está prevista para ocorrer ao
longo de 18 meses. Desta forma, a atividade ultrapassa janelas de sazonalidade, migração de
cetáceos, desova de quelônios e intensidade de atividades pesqueiras, porém ocorre em região
afastada da costa. A menor profundidade é de 1.100 metros e a menor distância da costa é de
aproximadamente 43 km, considerando a área de manobra.
A área em questão é de uso e alimentação de Golfinhos, baleias e tartarugas marinhas no
decorrer do ano inteiro, logo, não há um período que seja mais indicado do que os demais para a
realização da atividade sísmica. Também é considerada prioritária para elasmobrânquios,
plâncton, avistagem de quelônios e de mamíferos marinhos.
No Quadro II.5-2 é possível observar a relação temporal entre todas variáveis estudadas para a
definição da Janela Ambiental.
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Quadro II.5-2 - Comparação entre as variáveis e o período previsto para as atividades sísmicas.
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Atividade Sísmica
Área de uso e alimentação de
mamíferos marinhos
Área de uso e alimentação de
tartarugas marinhas
Migração e reprodução de
baleias
Desova de tartarugas marinhas
Ocorrência da baleia-de-Bryde

A interpretação do Quadro II.5-2 associada à análise dos dados permite concluir que não há uma
janela ambiental adequada considerando que no decorrer do ano inteiro sempre há restrições
relacionadas a grande quantidade de usos da área (em relação à biota). No entanto, vale
mencionar que o fato de a área de manobra de dados sísmicos está a cerca de 43 km da costa e a
profundidade maior do que 1.100 metros, minimiza as possíveis interferências com as áreas de
maior sensibilidade.
Considerando a atividade de pesquisa sísmica que deve ocorrer em período continuo de 18
meses, pode-se aferir que as possíveis interferências da atividade aos recursos biológicos serão
mitigadas pelas ações de controle e monitoramento propostas.

II.5.4 -

Áreas de Exclusão e Restrição das Atividades de Exploração
de Petróleo e Gás

A partir do Anexo II.5-2 - Áreas de Exclusão - 3682-00-EAS-MP-5002, é possível observar que
na área proposta para aquisição dos dados sísmicos e manobra da embarcação não ocorrem áreas
de exclusão ou restrição das atividades de exploração de petróleo e gás, não havendo
sobreposição entre a atividade proposta e essas áreas.
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ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPIRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Considerações Finais Acerca da Qualidade Ambiental

A partir das análises pertinentes à essa fase do estudo, foi possível identificar restrições
ambientais das áreas as expondo de forma didática e quantitativa, criando uma leitura integrada
das informações levantadas no diagnóstico ambiental e proporcionando um panorama geral sobre
as condições de preservação da região, níveis de pressão antrópica e capacidade de suporte e
resiliência dos recursos bióticos e abióticos.
Considerando os diagnósticos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico e
observando-os de maneira integrada, os impactos ambientais das atividades sísmicas podem ser
mensurados de acordo com a sensibilidade do ambiente.
A análise qualitativa dos fatores ambientais indica que a Bacia do Espírito Santo apresenta
sensibilidade ambiental alta e que, a área da atividade de pesquisa sísmica, embora esteja
afastada da costa, apresenta sensibilidade ambiental média. A sensibilidade ambiental pode ser
caracterizada como a propriedade que o ecossistema possui para reagir quando é afetado por
ação antrópica, acarretando alterações do seu estado original.
Ao analisar a atividade petrolífera como um todo, a atividade de pesquisa sísmica é considerada
de muita importância, considerando que a mesma levanta dados com custos e riscos ambientais
relativamente pequenos em uma janela de tempo determinada ao contrário das atividades de
perfuração/produção que podem causar alterações diversas tanto no ambiente quanto na
cadeia trófica.
É importante considerar que mesmo que a atividade de sísmica seja pontual, a mesma não deve
ser observada de forma isolada no contexto das demais atividades petrolíferas existentes na área
de estudo. A sinergia entre as atividades é avaliada a partir do momento que impactos de
atividades diversas podem se somar, se maximizando. É importante ressaltar que na área
proposta para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D, Na Bacia Sedimentar do Espirito
Santo - Spectrum ES 3D não estão previstas outras atividades sísmicas no período proposto, não
ocorrendo sobreposição.
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Anexo II.5-1 - Mapa de Síntese da Qualidade Ambiental
- 3682-00-EAS-MP-5001
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IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Este capítulo apresenta a Identificação e a Avaliação dos Impactos Ambientais relacionados à
Pesquisa Sísmica Marítima 3 D na Bacia do Espirito Santo – Spectrum ES 3 D, em região que
abrange os blocos exploratórios ES-M-592 e ES-M-667, em área com profundidade mínima de
1.100 m. A área de aquisição ultrapassa a área dos referidos blocos, devido à necessidade de
melhor visualização geológica, perfazendo um total de 14.369,46 km² (área de atividade + área
de manobra) sendo o total da área de aquisição de 6.600,97 km².
Para o desenvolvimento do referido capítulo, foram abordados: (i) os procedimentos
metodológicos adotados; (ii) a identificação dos aspectos inerentes ao empreendimento (ações
geradoras dos impactos) e dos fatores/componentes ambientais impactados; (iii) a descrição e
avaliação dos impactos decorrentes do empreendimento, de acordo com critérios previamente
estabelecidos; e (iv) a síntese conclusiva dos impactos ambientais.
Para a avaliação dos impactos, foi analisada a forma como o empreendimento pode introduzir no
ambiente elementos capazes de afetar, temporária ou permanentemente, as relações físicas,
físico-químicas, biológicas ou socioeconômicas existentes. A análise é baseada nas condições
locais, descritas no item II.4 - Diagnóstico Ambiental e nas características técnicas do
empreendimento, apresentadas no item II.2 – Caracterização da Atividade. No que diz respeito
às características técnicas do empreendimento, o presente capítulo baseia-se, principalmente,
nas informações técnicas disponibilizadas pela Spectrum Geo do Brasil Serv Geofisicos Ltda.
É importante esclarecer que não há previsão de influência da atividade sobre unidades de
conservação, tendo em vista que as áreas de aquisição e manobra da atividade não se sobrepõe à
nenhuma UC. Desta forma, na presente análise, possível interferência em UCs são abordadas
somente como impacto potencial, no caso de ocorrência acidentes com derramamento de
hidrocarboneto no mar.
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Metodologia

O método adotado para avaliar os impactos ambientais teve como base o Modelo de Avaliação e
Gestão de Impactos Ambientais (MAGIA), desenvolvido na década de 1980, e incorpora conceitos
abordados em SÁNCHEZ (2008), além de seguir as indicações da Resolução CONAMA nº 001/1986.
A homogeneização dos critérios para os diversos temas estudados foi obtida a partir de discussões
interdisciplinares, buscando-se um entendimento conceitual dos mesmos, de modo que sua
aplicação fosse coerente para os impactos e áreas de conhecimento de natureza diferentes.
Em uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), os impactos identificados assumem significado
quando associados às intervenções inerentes ao empreendimento em questão, em suas diferentes
fases (planejamento, construção e operação). A importância dos mesmos, também, deve ser
ponderada

levando

em

consideração

a

sensibilidade

dos

diferentes

fatores

ambientais implicados.
Dessa forma, a AIA busca inter-relacionar as ações geradoras decorrentes do empreendimento às
características socioambientais da região de inserção do mesmo, consolidadas no diagnóstico
ambiental. Ao classificar os impactos de forma hierarquizada, a AIA permite que os impactos
sejam diferenciados quanto à sua relevância, considerando as implicações do empreendimento
sobre os fatores ambientais afetados e seus respectivos graus de sensibilidade e resiliência.
Para a otimização dos procedimentos de análise do presente capítulo, os impactos estão
divididos em duas partes: a primeira referente aos impactos que incidem sobre os meios físico e
biótico e a segunda parte referente aos impactos que incidem sobre o meio socioeconômico. Esta
divisão é fundamentada nas diferenças e semelhanças entre as características inerentes de cada
meio, e nas formas com que a atividade interage com cada um destes meios.
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Conceitos

 Impacto Ambiental: Diferença entre a qualidade de um fator ambiental antes da incidência
de uma ação/matéria/energia e relação à qualidade deste mesmo fator ambiental durante
e/ou após a incidência desta. Este conceito é complementar à definição apresentada na
Resolução CONAMA nº 01/1986:
“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança
e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos
ambientais.”

 Aspecto Ambiental: ação e/ou matéria e/ou energia, associada a qualquer fase da atividade,
cuja ocorrência resulta em um ou mais impactos ambientais. Pode ser também compreendido
como um aspecto operacional do empreendimento que afeta um ou mais fatores ambientais.

 Fator Ambiental: Deve ser entendido como o “componente do ecossistema” e/ou
“componente do sistema socioeconômico” e/ou “processo ambiental” sobre o qual incide
um impacto.

 Processos Ambientais: são os processos naturais (modificados ou não por ação antrópica) e
sociais que ocorrem na área de estudo. Compreendem processos geológicos, geoquímicos,
hidrológicos, hidroquímicos, atmosféricos, ecológicos, socioeconômicos, etc.

 Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais: É o processo multidisciplinar de
identificação e previsão das consequências (impactos) de cada aspecto ambiental do
empreendimento, as quais são sistematizadas, detalhadas e apresentadas no respectivo
capítulo dos estudos ambientais elaborados no âmbito do processo administrativo de
licenciamento ambiental. Complementarmente, pode ser considerada a definição elaborada
por SÁNCHEZ (2008):
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“O processo de avaliação de impacto ambiental é um conjunto de procedimentos
concatenados de maneira lógica, com a finalidade de analisar a viabilidade
ambiental de projetos, planos e programas, e fundamentar uma decisão a respeito.”

 Sensibilidade Ambiental: É uma medida de suscetibilidade de um fator ambiental a impactos,
de modo geral, e da importância deste fator no contexto ecossistêmico – socioeconômico.
Portanto, observa-se que a sensibilidade é intrínseca ao fator ambiental. Ou seja, não é
relativa a um impacto que incide sobre o fator ambiental. A sensibilidade deve ser avaliada
qualitativamente, considerando as propriedade e características do fator ambiental
relacionadas à sua resiliência e à sua relevância: no ecossistema e/ou bioma do qual é parte;
nos processos ambientais; socioeconômica, para a conservação da biodiversidade; e científica.

 Resiliência Ambiental: “É a medida da capacidade dos sistemas ecológicos absorverem
alterações de suas variáveis de estados ou operacionais e de seus parâmetros e, ainda assim,
persistirem. A resiliência determina a persistência das relações internas de um sistema”
(HOLLING, 1973). De modo complementar, também pode ser compreendida como “a
capacidade de um sistema restabelecer seu equilíbrio após este ter sido rompido por um
distúrbio” (GUNDERSON, 2000). Para cada fator ambiental, a resiliência deve ser avaliada
considerando-se as relações ecológicas e processos ambientais nos quais o fator ambiental em
questão é parte diretamente envolvida.

 Propriedade Cumulativa: referem-se à capacidade de um determinado impacto sobrepor-se,
no tempo e/ou espaço, a outro impacto (não necessariamente associado ao mesmo
empreendimento ou atividade) que esteja incidindo ou incidirá sobre o mesmo fator
ambiental. Conforme observado por SÁNCHEZ (2008), uma série de impactos irrelevantes pode
resultar em relevante degradação ambiental se concentrados espacialmente ou caso se
sucedam no tempo.

 Propriedades Sinérgicas: referem-se à capacidade de um determinado impacto de
potencializar outro(s) impacto(s) (não necessariamente associado ao mesmo empreendimento
ou atividade) e/ou ser potencializado por outro(s) impacto (s).

 Propriedades Indutoras: referem-se à capacidade de um impacto de induzir a ocorrência de
outros impactos, sendo que estes somente ocorrem devido a ocorrência do primeiro.
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 Diversidade Biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens,
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade
dentro de espécies, entre espécies e ecossistemas.

 Ação Geradora: ações ou atividades de uma organização que podem interagir com o meio
ambiente, ou seja, mecanismo por meio do qual uma ação humana causa um impacto
ambiental (NBR-ISO 14001:2004; SÁNCHEZ, 2008).

 Componente Ambiental: representado por um conjunto de fatores socioambientais, como por
exemplo, um remanescente de Mata Atlântica, ou a infraestrutura de serviços públicos de um
determinado município (MACEDO, 2003).

II.6.3 -

Atributos e Critérios

A Avaliação de Impacto Ambiental, propriamente dita, constitui na análise de atributos
qualitativos e/ou quantitativos dos impactos. A conjugação dos atributos visa expressar o grau de
efeito de cada impacto, por meio da relevância relativa de cada um.
A lista dos impactos é o resultado da avaliação técnica da interação entre a ação geradora e os
fatores/componentes socioambientais afetados. Os impactos são avaliados quanto à sua
capacidade de afetar o meio onde se inserem, portanto, sua presença e relevância são
dependentes

tanto

da

ação

geradora

do

empreendimento

em

foco,

quanto

dos

fatores/componentes socioambientais da região.
Os atributos utilizados para caracterizar os impactos ambientais, identificados no contexto do
projeto em questão, encontram-se descritos no Quadro II.6-1, sendo os mesmos adaptados à
realidade da atividade a partir da Nota Técnica nº 10/2012 - CGPEG/DILIC/IBAMA.
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Quadro II.6-1 - Atributos de classificação dos impactos ambientais.
Atributos

Descrição

Classe

Efetivo/operacional: quando o impacto está associado a condições normais de operação.
Potencial: quando se trata de um impacto associado a condições anormais do empreendimento.

Natureza

Negativo: Quando apresenta deterioração da qualidade do fator ambiental afetado.
Positivo: Quando representa melhoria da qualidade do fator ambiental afetado.

Forma de
Incidência

Direto: Quando os efeitos do aspecto gerador sobre o fator ambiental em questão decorrem de uma
relação direta de causa e efeito com a realização da atividade.
Indireto: Quando seus efeitos sobre o fator ambiental em questão decorrem de reações sucessivas,
não diretamente vinculados ao aspecto ambiental gerador do impacto.

Tempo de
Incidência

Imediato: Quando os efeitos no fator ambiental em questão se manifestam durante a ocorrência do
aspecto ambiental causador.
Posterior: quando os efeitos no fator ambiental em questão se manifestam após decorrido um
intervalo de tempo da cessação do aspecto ambiental causador.

Abrangência
Espacial

Local: Meios Físico e Biótico - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão estão restritos
em um raio de 5 (cinco) quilômetros.
Meio Socioeconômico - quando o impacto é restrito a 1 (um) município.
Regional: Meios Físico e Biótico - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão ultrapassam
um raio de 5 (cinco) quilômetros.
Meio Socioeconômico - quando o impacto afeta mais de 1 (um) município.
Suprarregional: Meios Físico e Biótico - quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão
ultrapassam um raio de 5 (cinco) quilômetros e apresentam caráter nacional, continental ou global.
Meio Socioeconômico - quando o impacto afeta mais de 1 (um) município e apresenta
caráter nacional, continental ou global.

Duração

Imediata: quando os efeitos sobre o fator ambiental em questão têm duração de até cinco anos;
Curta: quando os efeitos do impacto sobre o fator ambiental em questão têm duração de cinco até 15
anos.
Média: quando os efeitos do impacto sobre o fator ambiental em questão têm duração de quinze até
trinta anos.
Longa: quando os efeitos do impacto sobre o fator ambiental em questão têm duração superior a
trinta anos.

Permanência

Temporários: impactos de duração imediata, curta ou média.
Permanente: Longa duração.

Reversibilidade

Reversível: quando existe a possibilidade do fator ambiental afetado retornar à condições
semelhantes ao que apresentava antes da incidência do impacto.
Irreversível: quando a possibilidade do fato ambiental afetado retornar às condições semelhantes às
que apresentava antes da incidência do impacto não existe ou é desprezível.

Cumulatividade

Não cumulativo: nos casos em que o impacto não acumula no tempo ou no espaço, não induz ou
potencializa nenhum outro impacto, não é induzido ou potencializado por nenhum outro impacto, não
apresenta interação de qualquer natureza por outro impacto e não representa incremento em ações
passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no futuro.
Cumulativo: Nos casos em que o impacto incide sobre um fator ambiental que seja afetado por outro
impacto de forma que haja relevante cumulatividade espacial e/ou temporal nos efeitos sobre o fator
ambiental em questão.
Indutor: Nos casos que a ocorrência do impacto induza a ocorrência de outros impactos.
Induzidos: Nos casos em que a ocorrência do impacto seja induzida por outro impacto.
Sinérgico: Nos casos em que há potencialização nos efeitos de um ou mais impactos em decorrência
de interação espacial e/ou temporal entre estes.

Coordenador:
6/111

II.6 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPÍRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Atributos

Descrição

Frequência

Pontual: quando ocorre apenas uma única vez durante a etapa em questão.
Contínuo: quando ocorre de maneira contínua durante a etapa em questão.
Cíclico: quando ocorre com intervalos regulares durante a etapa em questão.
Intermitente: quando ocorre com intervalos irregulares ou imprevisíveis durante a etapa em questão.

Magnitude

Característica do impacto relacionada ao porte ou grandeza da intervenção no ambiente, podendo ser
Baixa, Média ou Alta. A avaliação da magnitude tem como principal objetivo mensurar a alteração
gerada pela ação da atividade em um dado fator ambiental, ou seja, o grau de intensidade da
alteração. É expressa pela soma dos atributos mencionados anteriormente, excetuando a Natureza do
impacto.

Sensibilidade do
Fator Ambiental

Cada fator ambiental apresenta um grau de suscetibilidade aos impactos causados por um
empreendimento, sendo também distinta a sua relevância no contexto socioambiental em que está
inserido. Por este motivo, a sensibilidade de cada fator ambiental é variável, sendo avaliada
qualitativamente de dividido classificado em cinco classes, variando de Muito Pequena a Muito
Grande.

Importância

Representa a síntese de todos os atributos utilizados, correspondendo a um juízo da relevância do
impacto ambiental, podendo ser Baixa, Média ou Alta.

O valor de cada atributo é conferido com base na percepção e experiência dos profissionais de
equipe multidisciplinar. Os valores dos atributos adotados variam entre 5, 10 e 15.
A Magnitude é expressa pela soma das classificações de forma de incidência, tempo de
incidência, abrangência espacial, duração, permanência, reversibilidade, cumulatividade e
frequência. Os valores podem variar de 40 a 120 (Quadro II.6-2), positiva ou negativamente, de
acordo com a natureza (Quadro II.6-3) do impacto, onde a classe “Entre 40 e 67” corresponde a
uma Baixa magnitude; “Entre 68 e 95” refere-se a uma Média magnitude; e “Acima de 95”
representa uma Alta magnitude (Quadro II.6-4).
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Quadro II.6-2 - Atributos e Valores que compõem a Magnitude.
Forma de
Incidência

Tempo de
Incidência

5

Indireta

Posterior

Local

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Não cumulativo

Pontual

10

-

-

Regional

Média

-

-

Cumulativo / Induzido

Cíclico / Intermitente

15

Direta

Imediato

Suprarregional

Longa

Permanente

Irreversível

Indutor/Sinérgico

Contínuo

Valor

Abrangência
Espacial

Duração

Permanência

Reversibilidade

Cumulatividade

Frequência

Quadro II.6-3 - Valoração para
Composição da Natureza.
Valor

Natureza (n)

-1

Negativa

1

Positiva

Quadro II.6-4 - Valoração para
Composição da Magnitude.
Classes de
Magnitude

Valor

Baixa

Entre 40 e 67

Média

Entre 68 e 95

Alta

Acima de 95
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Sensibilidade: Conforme mencionado anteriormente, a sensibilidade do impacto é uma medida
de suscetibilidade de um fator ambiental a impactos, de modo geral, e da importância deste
fator no contexto ecossistêmico – socioeconômico. Portanto, observa-se que a sensibilidade é
intrínseca ao fator ambiental. Ou seja, não é relativa a um impacto que incide sobre o fator
ambiental. A sensibilidade deve ser avaliada qualitativamente, considerando as propriedade e
características do fator ambiental relacionadas à sua resiliência e à sua relevância: no
ecossistema e/ou bioma do qual é parte; nos processos ambientais; socioeconômica, para a
conservação da biodiversidade; e científica. Este atributo é classificado como Baixa, Média
ou Alta.
Importância: Representa a síntese de todos os atributos utilizados. É resultado do cruzamento
entre Magnitude e Sensibilidade. A Importância do impacto varia de Pequena a Grande e avalia a
ação do impacto diante do fator ou componente socioambiental identificado, conforme no
Quadro II.6-5.
Quadro II.6-5 - Matriz de Importância dos Impactos.
Magnitude
Sensibilidade
Baixa

Média

Alta

Baixa

Pequena

Média

Média

Média

Média

Média

Grande

Alta

Média

Grande

Grande

Com exceção da Magnitude e da Importância, as quais refletem classes nominais para os valores,
a classe de cada atributo é definida com base na percepção e experiência dos profissionais de
equipe multidisciplinar. Quando, nesta avaliação, um impacto apresentava mais de uma classe
para algum dos atributos, a escolha considera a classe mais severa desse atributo, visando o
atendimento ao princípio de prevenção. Ao longo da análise, quando pertinente, é apresentada a
descrição das classes aplicáveis a cada impacto.
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Identificação dos Impactos Ambientais

Os impactos ambientais foram identificados e avaliados considerando sua relação direta com as
medidas de gestão ambiental aplicáveis. Para tanto, os impactos foram identificados a partir da
análise do fator/componente ambiental, sendo priorizada a mesma linguagem adotada no
diagnóstico ambiental.
A lista de impactos foi consolidada a partir da metodologia ad hoc, com discussões
multidisciplinares. O Quadro II.6-6 apresenta a identificação dos impactos ambientais
operacionais, a partir do cruzamento entre as ações geradoras e dos fatores ou componentes
ambientais afetados. O Quadro II.6-7 apresenta a lista dos impactos operacionais e o Quadro
II.6-8 apresenta os impactos ambientais potenciais, ou seja, aqueles que podem acontecer
mediante um cenário acidental.
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Quadro II.6-6 – Matriz de Identificação dos Impactos Ambientais Operacionais.

B

10

Conhecimento Técnico e
Científico

5, 6, 7,
8e9

Cadeia Produtiva Local
(Atividade Turística)

4

Cadeia Produtiva Local
(Atividade de Pesca)

3

Cadeia Produtiva Local
(Navegações Comerciais)

1e2

MEIO SOCIOECONÔMICO

Água

Quelôneos

Emissão sonora da fonte sonora

Mamíferos Marinhos

A

Plâncton

Fatores Ambientais

Cefalópodes

Ações Geradoras

Ictiofauna

MEIOS FÍSICO E BIOLÓGICO

16

Reboque dos cabos sismográficos

8 e 11

12

14

15 e 17

18

C

Navegação das embarcações de aquisição de
dados sísmicos (movimento das embarcações)

8 e 11

12

14

15 e 17

18

D

Geração de resíduos e efluentes

E

Atividade de apoio e suprimento (navio de
suprimentos)

15 e 17

18

F

Aquisição de dados geofísicos

13
11

12

19
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Quadro II.6-7 – Lista de Impactos Ambientais Operacionais.
IMPACTOS AMBIENTAIS OPERACIONAIS
MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
1

Afugentamento e alteração de áreas preferencias de uso da ictiofauna

2

Danos físicos e biológicos aos peixes

3

Interferências físicas e fisiológicas nos cefalópodes

4

Mortalidade de organismos planctônicos

5

Interferência na comunicação dos mamíferos marinhos

6

Danos físicos e biológicos aos órgãos sensoriais e internos dos mamíferos marinhos

7

Aumento na duração de mergulho e redução de tempo de superfície dos mamíferos marinhos

8

Afugentamento e alteração de áreas preferencias dos mamíferos marinhos

9

Interferência sobre a rota migratória de cetáceos em função de formação de barreira acústica

10

Interferência sobre a rota migratória de quelônios em função de formação de barreira acústica

11

Colisão de navio e equipamentos com mamíferos marinhos

12

Colisão de navio e equipamentos com quelônios

13

Alteração da qualidade da água

MEIO SOCIOECONÔMICO
14

Interferência no trânsito de embarcações

15

Interferência no trânsito de embarcações pesqueiras

16

Interferência nas atividades pesqueiras industriais em função do afugentamento do pescado

17

Abalroamento de petrechos de pesca

18

Interferência com atividade turística em função das restrições de navegação

19

Aumento do conhecimento da estrutura geológica

Quadro II.6-8 - Identificação dos Impactos Ambientais Potenciais.
IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS
MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
1

Alteração da qualidade da água em função de introdução acidental e dispersão de hidrocarboneto no ambiente marinho

2

Interferência com a biota marinha em função de introdução acidental e dispersão de hidrocarboneto no ambiente
marinho

3

Interferência em UCs em função de introdução acidental e dispersão de hidrocarboneto no ambiente marinho
MEIO SOCIOECONÔMICO

4

Interferência com atividade pesqueira em função das restrições por acidente com derramamento de hidrocarboneto
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II.6.5 -

Avaliação dos Impactos Ambientais

II.6.5.1 -

Impactos Operacionais

II.6.5.1.1 -

Meios Físico e Biótico

A seguir são descritos e avaliados os impactos operacionais aos meios físico e biótico,
considerando a atividade sísmica em tela.
Impacto 1 - Afugentamento e alteração de áreas preferencias de uso da ictiofauna
Em função do crescente uso dos oceanos para atividades comerciais, existe uma preocupação
com o aumento da poluição acústica, a qual pode ter efeitos prejudiciais na vida aquática
(SLABBEKOORN et al., 2010 e PENG et al., 2015). Neste sentido, o acionamento das fontes
sísmicas, como fontes sonoras (air guns), por exemplo, contribuem para o aumento do ruído
antrópico nos oceanos (HILDEBRAND, 2009 e FEWTRELL & McCAULEY, 2012).
A circulação dos navios sísmicos e dos barcos de apoio é uma fonte de geração de ruído, através
de seus motores de propulsão, que têm potencial de causar algum tipo de perturbação na fauna
marinha. Entretanto, esses são considerados insignificantes frente ao ruído gerado pelo uso das
fontes sonoras na atividade sísmica (FEWTRELL & McCAULEY, 2012 e PENG et al., 2015).
No decorrer do processo de emissão sonora da fonte há disparos de ar comprimido em intervalos
regulares, formando, como consequência, uma bolha de ar em volta da fonte sonora. Quando
essa bolha de ar se rompe, ela gera uma série de ondas sonoras que viajam até o fundo do mar,
penetrando no subsolo marinho até atingir rochas marinhas em profundidade. Essas ondas
sonoras são responsáveis pelo aumento no nível de ruído sonoro no ambiente marinho,
provocando reações diversas das espécies de peixes locais.
Estudos demonstraram que, quando suficientemente alto, o impacto das fontes sonoras pode
atordoar peixes por até meia hora (TURNPENNY & NEDWELL, 1994 apud THOMSEN, 2002;
FEWTRELL & McCAULEY, 2012 e PENG et al., 2015), deixando-os sujeitos à predação. Tais
resultados foram obtidos em disparos cujos níveis sonoros foram maiores que 180 dB rel 1 μPa.
Como pode ser observado nos resultados das modelagens sísmicas, apresentados na Figura II.6-1
e na Figura II.6-2, tais condições são alcançadas somente a uma distância de pouco mais que
50 m das fontes sonoras. Verifica-se que o sinal sonoro decai cerca de 75 dB na distância de

Coordenador:
II.6 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

13/111

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPÍRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

200 m para frente, para trás e para lateral do centro do arranjo. Na direção vertical, para baixo
do arranjo, o sinal decai cerca de 65 dB alcançando a amplitude pico-a-pico de 170dB re 1 μPa na
profundidade de 200 metros.

Figura II.6-1 - Perfil longitudinal (“inline”) na amplitude pico-a-pico do arranjo de canhão
4130T_80_2500_80 a uma profundidade de 200 metros (escala de cores de 0 bar-metros a 6 barmetros equivale a 160dB re 1 μPa a 1 m (0,001 bar-meters) a 235dB re 1 μPa a 1 m) (CAMPBELL, 2010).
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Figura II.6-2 - Perfil vertical transversal (“crossline”) na amplitude pico-a-pico do arranjo de canhão
4130T_80_2500_80 a uma profundidade de 200 metros (escala de cores de 0 bar-metros a 6 bar-metros
equivale a 160dB re 1 μPa a 1 m (0,001 bar-meters) a 235dB re 1 μPa a 1 m) (CAMPBELL, 2010).

Estudos sobre os impactos das atividades de pesquisa sísmica sobre a ictiofauna indicaram uma
significativa variação da capacidade de percepção e resposta aos estímulos entre as diferentes
espécies. Resultados obtidos através de estudos com peixes pelágicos, demonstraram que um
número significativo de espécies pelágicas apresentava resposta em torno de 20 dB acima do
limiar de detecção do ruído ambiental, ou seja, o equivalente a 90 dB re 1 μPa rms em média
(ENGÅS et al., 1996).
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Trabalhos indicam que os pulsos sonoros podem gerar variações na distribuição horizontal (ENGÅS
et al., 1996) e vertical (SLOTTE et al. 2004) de peixes. Foram registradas alterações na captura
por unidade de esforço, em áreas com estreita proximidade com levantamentos sísmicos (DALEN
& RAKNES, 1985; SKALSKI et al., 1992; LØKKEBORG & SOLDAL, 1993; ENGÅS et al., 1996;
McCAULEY et al., 2000; LØKKEBORG et al., 2012; STREEVER et al. 2016).
ENGÅS et al. (1996), através de estudos de captura de peixes antes, durante e após a realização
de uma pesquisa sísmica, observou quedas nas capturas na área da atividade, logo após seu início
e que perduraram até após o encerramento da atividade. Foi constatada uma redução de 50 a
70% nas capturas de hadoque, enquanto para o bacalhau, esta redução foi de 55 a 80%.
Já LØKKEBORG & SOLDAL (1993) observaram que os efeitos dos pulsos sonoros parecem estar
limitados a um raio de poucas milhas das fontes sonoras. No mesmo estudo, pôde ser observado
um aumento na captura de bacalhau, considerando determinados métodos de coleta. Este dado
pode ser explicado pelas diferenças nas respostas aos efeitos sonoros, dependendo da
espécie estudada.
Também foram observados resultados de incremento na captura (LØKKEBORG et al., 2012).
Neste estudo, as capturas por redes de hadoque aumentaram 86% e, considerando o alabote da
Gronelândia em 132%, enquanto que através da pesca com linhas, foram observadas reduções de
25% e 16% para a arinca e alabote, respectivamente. O aumento das capturas por redes foi
explicado por uma mudança no padrão de natação, a qual levou a um aumento nos encontros
com redes de emalhar. Houve também uma redução geral nas taxas de captura de
outras espécies.
O nível de perturbação foi menor do que para o experimento de ENGÅS et al. (1996) e os autores
concluíram que "uma exposição sonora menos intensa em comparação com estudos anteriores e
uma forte preferência de habitat em algumas espécies pode explicar esse achado” (LØKKEBORG
et al., 2012). PEARSONS et al. (1992) e SKALSKI et al. (1992) sugerem que os efeitos sonoros
podem ser agravados com a utilização de maiores quantidades de fontes sonoras utilizadas por
longos períodos.
Segundo STREEVER et al. (2016), registrou mudanças, as quais incluíram o aumento e a
diminuição das taxas de captura, possivelmente pelo deslocamento de peixes em resposta aos
sons da fonte sonora, em toda a área estudada. O autor associou o deslocamento das oito
espécies investigadas às mudanças no movimento de partículas associadas a sons da fonte.
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O trabalho de ENGÅS et al., (1996) demonstrou ainda que a redução nas capturas foi maior
quando considerados os grandes peixes pelágicos, quando comparados aos pequenos pelágicos e
demersais, indicando que em função da alta capacidade de deslocamento do primeiro grupo,
tende a se afastar das fontes sonora.
FEWTRELL & McCAULEY (2012) realizaram observações comportamentais de peixes e lulas, antes,
durante e após a exposição ao ruído de fonte sonora. Os resultados indicaram que, à medida que
os níveis de ruído da fonte sonora aumentavam, os peixes responderam movendo-se para o fundo
da coluna d’água, nadando mais rapidamente e de forma mais coesa.
Vários autores mencionam a hipótese de que peixes pelágicos e peixes recifais reagiriam ao
distúrbio sonoro de maneira distinta (LØKKEBORG & SOLDAL, 1993; McCAULEY et al., 2000;
WARDLE et al., 2001; THOMSEN, 2002; McCAULEY et al., 2017). Peixes pelágicos podem
responder mais livremente (reação de fuga), se deslocando para áreas afastadas do estímulo
sonoro enquanto que, peixes recifais, por possuírem hábitos mais residentes, evitam reagir
direccionalmente ao estímulo, permanecendo no seu ambiente de origem.
Através de estudos experimentais de observação de comportamento de peixes recifais, FANTA et.
al. (2010) identificaram alterações comportamentais momentâneas e pontuais quando os disparos
foram muito próximos da área experimental, entre 138 a 190 m de distância da fonte, a uma
amplitude sonora entre 170 e 210 dB re 1 µPa rms. Em distâncias superiores a 190 m da fonte, a
uma amplitude sonora abaixo de 170 dB re 1 µPa rms, não foi possível detectar alteração
comportamental nos peixes. O ruído ambiental medido na área experimental foi na ordem de 95
dB re 1 µPa rms. O nível em que os peixes responderam ao estímulo sonoro (limiar de reação) foi
em torno de 75 dB re 1 µPa rms acima do ruído ambiental.
PAXTON et al. (2017), durante a pesquisa sísmica em ambiente recifal na plataforma continental
interna da Carolina do Norte, EUA, observou ruídos superiores a 170 dB re 1μ Pa em dois recifes
temperados, a 0,7 e 6,5 km da rota de um navio de pesquisa sísmica. Além disso, vídeos
registraram abundância e comportamento de peixes em um terceiro recife, próximo 7,9 km da
linha sísmica. O autor observou que a abundância de peixes de recife diminuiu em 78% durante o
período noturno.
Em um curto alcance, a energia das fontes sonoras pode causar perda auditiva ou lesão física
(POPPER & HASTINGS, 2009 e FEWTRELL & McCAULEY, 2012), no entanto, foi indicado que peixes
em movimento livre podem sair da área do impacto (McCAULEY et al., 2003).
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Considerando a mobilidade da maioria dos peixes com ocorrência registrada para região e, mais
especificamente a composição associada ao polígono onde será realizada a pesquisa sísmica é
mais provável que se afastem da fonte sonora, reduzindo sua exposição antes que impactos letais
possam ocorrer. Pode-se esperar principalmente um comportamento de alarme com aumento na
velocidade de natação em um nível sonoro recebido entre de 156-168 dB re 1 µPa rms.
Experimentos conduzidos por ANDRIGUETTO-FILHO et al. (2005), no litoral da Bahia, comparando
áreas submetidas a disparos de fontes sonoras para estudos de atividades sísmicas e áreas de
controle, foram incapazes de identificar diferença significativa nos resultados das amostragens
de biodiversidade e biomassa de peixes e camarões. Tais resultados evidenciam, ainda que com
limitações experimentais o rápido retorno da ictiofauna ao ambiente que regularmente utiliza.
Classificação
Face ao exposto, entende-se que este é um impacto negativo, que incide diretamente sobre
populações e comunidades de peixes e de tempo de incidência imediato. Considerando a
dispersão e a curva de decaimento sonoro apresentadas na Figura II.6-1 e na Figura II.6-2, este
impacto é considerado local e é de imediata duração. Ele é considerado ainda como temporário
e reversível uma vez que cessada a emissão dos disparos os peixes não estarão mais submetidos
a esta forma de estresse que deve gerar afugentamento e fuga temporária. O impacto é
considerado ainda como indutor do Impacto de Interferência com atividade pesqueira em função
do afugentamento de pescado.
De acordo com a metodologia adotada para o presente estudo, a magnitude do impacto é
considerada média.
A sensibilidade do fator ambiental é média, visto que os peixes pelágicos apresentam alta
capacidade de deslocamento e com isso maior capacidade de se recuperar de impactos.
Desta forma, o impacto é considerado de média importância.
Considerando a metodologia anteriormente apresentada, a classificação do impacto pode ser
observada no Quadro II.6-9.
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Quadro II.6-9 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 1.
Avaliação do Impacto 1
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial
Duração

Local
Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Cíclico

Magnitude

Média

Sensibilidade

Média

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start); Projeto de
Monitoramento da Biota Marinha – PMBM.
A efetividade dos projetos é baixa, considerando que as medidas não têm grande capacidade de
mitigar o impacto gerado.
Impacto 2 - Danos físicos e biológicos aos peixes
Como exposto no Impacto 1, a reação natural dos peixes ao disparo será de fuga, reduzindo sua
exposição antes que impactos letais possam ocorrer. A reação de fuga, provocada pelo alcance
dos limiares de reação peculiares a cada espécie, estimulada pelo mecanismo de disparo “soft
start”, a ser executado no início de cada linha sísmica, deverá reduzir a possibilidade de
ocorrência de danos físicos e biológicos aos peixes uma vez que serve de alerta para a fuga.
Embora numerosos estudos tenham documentado os efeitos negativos de sons altos em
mamíferos (NRC, 2000), os efeitos desses sons sobre os peixes permanecem pouco compreendidos
(MYRBERG, 1990; POPPER et al., 2003). É bem sabido que os peixes usam o som para a
comunicação, para a detecção de predadores e presas e para aprender sobre seu ambiente
(POPPER & FAY, 1999).
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No entanto, em muitas áreas de seu ambiente natural, bem como em instalações de aquicultura,
os peixes são expostos a níveis sonoros elevados, como resultado de ruído antropogênico que
pode afetar negativamente os processos comportamentais e fisiológicos normais (BART
et al., 2001).
Poucos são os trabalhos que evidenciam o impacto da atividade sísmica na fisiologia e no
comportamento dos peixes. Os sons superiores aos que um animal está normalmente exposto são
conhecidos por causarem alterações temporárias nas capacidades de audição dos peixes (POPPER
& CLARKE, 1976; SCHOLIK & YAN, 2001). Os sons ainda mais elevados, ou a exposição duradoura
a sons relativamente menos intensos, produzem danos nas células sensoriais dos ouvidos dos
peixes, como evidenciado nas poucas espécies de peixes que foram estudadas, o que pode levar
à perda permanente da audição (ENGER, 1981, HASTINGS et al., 1996, McCAULEY et al., 2003).
Além de causar dano no ouvido interno, altos níveis de som de fundo podem criar respostas de
estresse fisiológico e comportamental em peixes semelhantes aos encontrados em mamíferos
(SMITH et al., 2004).
Uma suposição desta hipótese é que as células capilares operam de forma semelhante em peixes,
aves e mamíferos. Esta é provavelmente uma suposição segura, uma vez que geralmente se
acredita que todas as células ciliadas dos vertebrados têm características comuns e funcionam de
acordo com princípios semelhantes (POPPER & FAY, 1999). Como exemplo, pode ser citado que
as ferramentas sensitivas do ouvido interno do peixe dourado podem detectar movimentos de
partículas de otólito tão pequenos quanto 0,1 nm (FAY, 1984), semelhante ao limiar de
deslocamento do porco da Guiné (0,2 nm, ALLEN, 1997), sugerindo que os processos fisiológicos
de transdução são semelhantes em peixes e mamíferos. Nos mamíferos, existe uma relação entre
perda de células ciliadas e perda auditiva. Por exemplo, as curvas de ajuste das fibras nervosas
auditivas dos gatos foram elevadas após ruído e exposição à canamicina (LIBERMAN & DODDS,
1984). As diferenças na forma destas curvas de sintonia dependiam de danos específicos às
células ciliadas do órgão de Corti (isto é, se os tipos de células do cabelo interno, externo ou
ambos estavam danificados). Embora tenha havido relatos de células ciliadas de peixe sendo
danificadas, ainda não existem dados disponíveis sobre a relação entre perda de células ciliadas
e perda auditiva em peixes (SMITH & POPPER, 2004).
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PEARSON et. al. (1992) estudaram a resposta comportamental de peixe-rocha a uma única fonte
sonora e afirmou que os efeitos, em geral, não eram letais. No entanto, LARSON (1985 apud
WARDLE et al., 2001) afirmou que a morte de peixes adultos pode ocorrer durante aumentos
rápidos de pressão em tempos menores que 1 ms, com pressões de pico maiores que 229 dB. Esse
tempo de incremento no ruído só ocorreria muito próximo à fonte sonora. Um conjunto de fontes
sonoras com nível de pressão sonora (SPL) de 255 dB produziria pressões sonoras abaixo de 229
dB a 20 m e, com tempos de aumento mais longos, seria bem abaixo dos limites letais citados
(WARDLE et al., 2001). Outros estudos descobriram que a exposição ao som contínuo de 180 dB
por 1 a 5 horas, em frequências de 20 a 400 Hz, pode danificar as células ciliadas sensoriais que
os peixes usam para ouvir, mas a exposição aos sons pulsados usados em pesquisas sísmicas não
apresentam este efeito (DAVIS et al., 1998).
Os resultados do experimento de Avaliação dos Efeitos da Sísmica de Cabos Flutuantes sobre
peixes recifais não detectaram danos físicos nos tecidos dos peixes analisados até 24 horas após a
passagem do navio decorrente do arranjo de air-guns 3090G. As amostras de fígado, brânquia,
gônada, cérebro e retina analisados por microscopia óptica e eletrônica apresentaram morfologia
normal (FANTA et al., 2010).
Por outro lado, McCAULEY et al. (2000), realizando experimentos com peixes em cativeiro,
portanto, impossibilitados de fuga, e apresentou resultados que mostram que a onda de pressão
criada pelas fontes sonoras e a rápida redução da pressão que se segue ao disparo (pressão
negativa) poderia causar danos físicos em tecidos biológicos e nos órgãos dos indivíduos quando
muito próximos (poucos metros) da fonte. O autor considerou que seus resultados eram
meramente preliminares e pouco conclusivos, mas indicavam potenciais danos auditivos
temporários e, em alguns casos, provavelmente de caráter definitivo.
Outro importante efeito que incide sobre a sensibilidade dos peixes ao impacto sonoro ocorre
devido à ressonância das frequências do som em suas bexigas natatórias, que possuem papel
importante na capacidade de perceber sons. Danos a órgãos auditivos sensíveis como as micro
células nos otólitos, os canais semicirculares ou a bexiga natatória, podem ser evidenciados por
sinais de desorientação.
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Classificação
Este é um impacto negativo e direto, incidente sobre indivíduos de peixes. Considerando que os
pulsos sonoros mais intensos, que podem gerar danos físicos e fisiológicos aos peixes ocorrem
próximos às fontes sonoras, a menos de 5 km, este impacto é considerado local. Ele é
considerado ainda como imediato e conservadoramente classificado como permanente e
irreversível. O impacto é considerado ainda como indutor do Impacto de Interferência com
atividade pesqueira.
A sensibilidade do fator ambiental é média, conforme descrito anteriormente. A magnitude do
impacto é alta e consequentemente, a importância do impacto é grande.
Considerando os critérios adotados para a classificação do impacto, a avaliação pode ser
observada no Quadro II.6-10.
Quadro II.6-10 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 2.
Avaliação do Impacto 2
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial
Duração

Local
Imediata

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Cíclico

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Média

Importância

Grande

Medidas Recomendadas
Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start); Projeto de
Monitoramento da Biota Marinha – PMBM.
A efetividade das medidas é média, visto que as medidas mitigadoras podem evitar impactos
mais severos na comunidade de pesca, no entanto, não pode evitar que impactos ocorram.
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Impacto 3 - Interferência físicas e fisiológicas nos cefalópodes
Grande parte da pesquisa sobre os impactos ecológicos do ruído submarino tem se concentrado
nos mamíferos marinhos. No entanto, o ruído antropogênico subaquático mostrou ter impacto no
comportamento dos peixes e, em alguns casos, tem sido utilizado para controlar o seu
comportamento (HAWKINS, 1986, POPPER, 2002; SLABBEKOORN et al., 2010; YAN et al., 2010 e
FEWTRELL & McCAULEY, 2012).
Curiosamente, a maioria dos estudos sobre os efeitos de ruído em organismos marinhos dizem
respeito a espécies ameaçadas de extinção que utilizam o som em suas atividades diárias,
enquanto menor atenção tem sido dada a espécies comercialmente valiosas e em particular a
invertebrados, tais como cefalópodes (ANDRÉ et al., 2011).
Em setembro e outubro de 2001 e outubro de 2003, foi constado um aumento significativo no
número de encalhes de lulas gigantes na costa oeste das Astúrias (Espanha), sendo que todas as
situações havia embarcações sísmicas em operação próximas as áreas estudadas (GUERRA et al.,
2004). Alguns dos espécimes apresentavam lesões em diversos tecidos e órgãos, no entanto,
todos apresentavam patologias dentro dos estatocistos. Visto que não se conheciam causas de
morte ligadas a este tipo de lesão, a presença de prospecção geofísica na área sugeriu pela
primeira vez que as mortes poderiam estar relacionadas à exposição excessiva ao som (GUERRA
et al., 2004).
Pouco se sabe sobre a percepção sonora em invertebrados, mas algumas evidências sugerem que
os cefalópodes podem ser sensíveis aos sons de baixa frequência (HU et al., 2009; HANLON &
BUDELMANN, 1987). Todas as espécies de cefalópodes têm estatocistos na região da cartilagem
cefálica. Essas estruturas altamente sofisticadas são responsáveis por ajudar o animal a
determinar sua posição e manter o equilíbrio e são análogos ao sistema dos vertebrados (OFFUTT
1970, BUDELMANN, 1992, WILLIAMSON, 1995).
Embora existam incertezas quanto à importância biológica da sensibilidade ao movimento das
partículas, em relação à pressão acústica, estudos eletrofisiológicos recentes confirmaram a
sensibilidade dos cefalópodes às frequências menores que 400 Hz (Octopus vulgaris, KAIFU et al.
2008; Sepio teuthis lessoniana, Octopus vulgaris, HU et al. 2009; Loligo pealei, MOONEY
et al. 2010).
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ANDRÉ et al. (2011), realizou um estudo morfológico e ultraestrutural de efeitos danosos em
estatocistos em indivíduos pertencentes a quatro espécies de cefalópodes, em experimentos de
exposição baixa e controlada. Os autores puderam comprovar que todos os indivíduos expostos ao
ruído (versus a sua ausência nos controles) e a sua clara progressão ao longo do tempo, são
consistentes com os efeitos observados em outras espécies que foram expostas a intensidades de
som muito mais elevadas. No entanto, se faz necessário descobrir se estes animais são mais
sensíveis ao movimento de partículas ou à pressão acústica, ou uma combinação dos dois (ANDRÉ
et al., 2011).
SOLÉ et al. (2013) realizaram uma experiência comparativa de exposição ao ruído em uma lula
mediterrânica e no calamar europeu. O trabalho apresenta a mesma evidência morfológica e
ultraestrutural de um trauma acústico maciço induzido em indivíduos pertencentes a outras
espécies de cefalópodes (S. officinalis e O. vulgaris) por sons de baixa frequência. As
consequências de tais exposições são caracterizadas por alterações permanentes e substanciais
das células ciliadas sensoriais dos estatocistos, as estruturas responsáveis pelo senso de equilíbrio
e posição dos animais (SOLÉ, 2012; ANDRÉ et al., 2011).
Curiosamente, o Illex, sendo uma espécie epi-mesopelágica, pareceu ser afetado no mesmo
nível. Isto significaria que a resposta ao ruído de baixa frequência também alteraria os órgãos
sensoriais de qualquer espécie de cefalópodes, independentemente da sua ecologia de
forrageamento. No entanto, como as condições experimentais colocaram os animais muito
próximos à superfície e não houve variação nos níveis de pressão, resta saber se esta espécie
também seria igualmente afetada quando exposta ao ruído em profundidades maiores (SOLÉ
et al., 2013).
A ausência de qualquer lesão em animais de controle ou em outros órgãos que não os estatocistos
em indivíduos expostos, juntamente com a similaridade das lesões encontradas em sépias e
polvos após exposição ao mesmo estímulo acústico, permitem concluir sobre uma causa comum
de trauma relacionado ao som em todos os indivíduos expostos. No entanto, os níveis de pressão
acústica (recebidos) relatados no trabalho de SOLÉ et al. (2013) não podem ser tomados como
valores de referência, desencadeando as lesões descritas, uma vez que o protocolo experimental
de laboratório não incluiu medidas de movimento de partículas, nem um mapeamento acústico
preciso do tanque experimental.
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FEWTRELL & McCAULEY (2012) realizaram experimentos com a espécie Sepioteuthis australis.
Durante o experimento, os animais foram alojados em uma gaiola a uma profundidade de 9 m. Os
animais foram expostos a níveis variados de ruído de uma air gun, com cada ensaio tendo um
regime de exposição diferente.
A fonte sonora utilizada por FEWTRELL & McCAULEY (2012) foi um air gun 0,33 L PAR 600B,
instalado a 5 m de profundidade e operando a 1500 psi. Nesta pressão de operação, o air gun
obteve um nível de fonte a 1 m de 192 dB re 1 µPa2.s. No primeiro sinal emitido pelo air gun (162
dB re 1 lPa2.s), as lulas ejetaram tinta e movimentaram-se para traz, para longe da fonte
sonora, na parte superior da gaiola. O movimento para trás consistiu em uma série de
movimentos de "jatos", cada movimento correspondendo a um sinal do air gun. As observações
revelaram que as lulas se agregaram no final da gaiola, mais afastada do air gun, na parte
superior da coluna d’água, durante a maior parte do experimento, caracterizando um
comportamento de fuga/evitação.
Durante outra fase do experimento de FEWTRELL & McCAULEY (2012), com 136 dB re 1 µPa2.s, as
lulas exibiram o que parecia ser um comportamento agressivo. Também foram observadas,
durante todo o ensaio, alterações de cor (coloração clara a escura). Além disso, uma mancha
oval branca era claramente visível no manto de muitas lulas, em vários momentos durante o
experimento. Foi observado um aumento na frequência de respostas de alarme, conforme o nível
de ruído aumentou acima de 147 dB re 1 µPa2.s. Acima dos níveis de ruído de 147 dB re 1 µPa2.s,
a frequência das respostas de alarme aumentou exponencialmente com um coeficiente de
determinação de 0,9737.
Cabe destacar que os cefalópodes apresentam importante papel nas relações tróficas nos
oceanos (NESIS, 1987), atuando como predadores de organismos bentônicos e como presas para
predadores de topo de cadeia como mamíferos, tubarões e atuns (CLARKE, 1996; HANLON &
MESSENGER, 1996).
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Classificação
Desta forma, o impacto é negativo, direto e imediato. Considerando que os pulsos sonoros mais
intensos ocorrem próximos aos air guns, à distância menor que 5 km, este impacto é considerado
local. Ele é considerado ainda como imediato e, conservadoramente, classificado como
permanente e irreversível. O impacto é considerado ainda como indutor de Interferência com
atividade pesqueira.
A magnitude do impacto é alta e a sensibilidade é baixa, conforme metodologia apresentada.
Desta forma, a importância é média.
Considerando os critérios adotados para a classificação do impacto, a avaliação pode ser
observada no Quadro II.6-11.
Quadro II.6-11 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 3.
Avaliação do Impacto 3
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Cíclico

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start) e Projeto de
Monitoramento da Biota Marinha – PMBM.
A efetividade das medidas é média, visto que as medidas mitigadoras podem evitar impactos
mais severos na comunidade de pesca, no entanto, não pode evitar que impactos ocorram.
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Impacto 4 - Mortalidade de organismos planctônicos
Poucos estudos foram realizados no intuito de se avaliar o impacto da atividade sísmica nas
comunidades planctônicas. Existe uma preocupação da comunidade científica e nas publicações
sobre a pesca sobre os efeitos da atividade sísmica em relação aos organismos planctônicos,
especialmente quando considerado o ictioplâncton. Os ovos e larvas de peixes concentram-se de
forma geral na superfície do mar, estando desta forma, mais suscetíveis aos efeitos sonoros dos
air guns (HOLLIDAY et al., 1987; BATTELLE. 1998 apud MMA, 2003).
De acordo com a literatura disponível, foram realizadas poucas experiências com air guns
considerando a comunidade planctônica, como a realizada por KOSHELEVA (1992) com
zooplâncton (copépodos) e mexilhões. As espécies utilizadas foram gammaridae (Gammarus
locusta), caracóis (Pervinca plana e Pervinca comestível) e uma espécie de marisco. Para o
zooplâncton, foram usados uma maior e uma menor ordem de crustáceos, principalmente
copépodos. Apenas as experiências com Gammarus locusta e marisco foram bem sucedidas. Para
estes, não foram observados efeitos nocivos significativos a distâncias mínimas de 0,5 m a partir
de um único air gun com um volume de câmara de 3 litros.
Nos Estados Unidos, PEARSON et al. (1994) realizaram experiências com air guns de 13,8 litros
nos estágios iniciais da vida de caranguejos Dungeness. Os autores observaram uma redução
menor do que 10% na sobrevivência de larvas numa fase específica, isto é, no estádio para a
segunda ecdise. Não houve outros efeitos.
CHRISTIAN et al. (2003) realizaram experimentos semelhantes com caranguejos de neve. Seus
estágios de desenvolvimento de ovos exibiram diferenças de desenvolvimento, definidas entre os
grupos de controle e os grupos de teste, para ovos expostos a uma distância de 2 m de um único
air gun de 0,7 litros. Ambos os grupos de teste e de controle foram examinados durante um
período de incubação de 12 semanas no laboratório e além do já exposto, não houve indicação
de outros efeitos, incluindo a mortalidade imediata ou retardada.
Outras fontes de mortalidade afetam 99% dos estágios de vida prematuros dos peixes. Desta
forma estudos indicam que, mesmo considerando a mortalidade total dos organismos presentes
próximos aos disparos das fontes sonoras, esta é insignificante nas populações de peixes,
considerando o grande índice de mortalidade por fontes diversas (MMA, 2003).
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SASTRE & ONA (1996) consideraram insignificante a mortalidade de ovos de peixe em função da
realização de uma pesquisa sísmica, quando comparados à mortalidade natural do grupo.
BOOMAN et al. (1996) avaliaram os impactos de fontes sonoras em larvas de peixes. Neste
experimento não foram observados impactos na fase de alimentação no saco vitelínico, assim
como no primeiro estágio de alimentação em larvas de bacalhau. Entre 2 e 5 metros de distância
das fontes, não foram observadas diferença nas taxas reprodutivas de arenque. Já nas fases mais
desenvolvidas de bacalhau, foram observadas taxas de mortalidade de 20% a 0,9 m, 3% a 1,3 m e
0% a 1,7 m.
McCAULEY et al. (2017) apresentaram evidências que sugerem que as pesquisas sísmicas causam
uma mortalidade significativa para as populações de zooplâncton. Em seu experimento, a
exposição ao sinal da fonte sonora diminuiu a abundância do zooplâncton, quando comparado
com as áreas controles. A exposição provocou uma redução média de 64% em 1 h e causou duas a
três vezes aumento da mortalidade do zooplâncton adulto e larval. Foram observados impactos a
uma distância máxima de 1,2 km. Embora nenhum krill adulto estivesse presente, todos os krill
larvas foram mortos após a passagem da fonte sonora.
Os resultados apresentados corroboram a ideia de que as estruturas celulares dos grupos
planctônicos podem ser afetadas quando muito próximas às fontes sonoras, no entanto,
considerando a característica transitória e temporária do impacto, o dano cumulativo do impacto
é insignificante (MORAES & SILVA, 2010).
Também devem ser citados dois experimentos realizados no Brasil no âmbito de Licenças
Ambientais. O primeiro realizado pela PGS e outro realizado pela WesternGeco.
O primeiro foi realizado no Sul do estado da Bahia, não indicou alteração significativa na
abundância de larvas normais ou danificadas, considerando as diferentes distâncias de coleta de
plânctons em relação às fontes sonoras (EVEREST, 2004). O estudo que os pulsos sonoros
afetaram a integridade das larvas ictioplanctonicas, que, no entanto, retornaram aos padrões
anteriores aos disparos de forma extremamente rápida, mostrando uma rápida recuperação do
grupo

perante

o

impacto

gerado.

Já

para

o

zooplâncton,

não

foram

observadas

alterações significativas.

Coordenador:
28/111

II.6 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPÍRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Classificação
Considerando o caráter temporário e transitório da atividade, pode se considerar o impacto como
negativo, direto e imediato. Considerando que os dados apresentados indicam efeitos próximos
aos pulsos sonoros, com menos de 5 km, é um impacto local. É classificado ainda como imediato,
temporário e reversível. O impacto é cíclico e não cumulativo.
A magnitude do impacto é baixa e a sensibilidade baixa conforme metodologia apresentada.
Desta forma, a importância é pequena.
Considerando os critérios adotados para a classificação do impacto, a avaliação pode ser
observada no Quadro II.6-12.
Quadro II.6-12 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 4.
Avaliação do Impacto 4
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial
Duração
Permanência

Local
Imediata
Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Não Cumulativo

Frequência

Cíclico

Magnitude

Baixa

Sensibilidade

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Recomendadas
Não existem medidas mitigadoras para o presente impacto.
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Impacto 5 - Interferência na comunicação dos mamíferos marinhos
O aumento no nível de ruídos nos oceanos pode afetar o comportamento de animais marinhos,
afastando-os das áreas de alimentação, reprodução e/ou rotas migratórias preferenciais (BOYD &
MURRAY, 2001; LEMIÈRE et al., 2004 apud IBP, 2015).
Trabalhos científicos indicam que ações antrópicas podem alterar a vocalização realizada pelos
mamíferos marinhos, o que pode gerar consequências em funções essenciais como comunicação,
navegação, detecção da predação ou presa e fuga de predadores (CLARK et al. 2009). No
entanto, os efeitos antrópicos relacionados aos ruídos, devem ocorrer por períodos
consideravelmente dilatados para comprometer a capacidade reprodutiva das espécies, em
função da incapacidade de comunicação entre grupos e indivíduos, nas áreas de concentração
reprodutiva (ERBE, 2002; VASCONCELOS et al., 2007; CLARK et al., 2009; CERCHIO, et al., 2014).
Neste sentido, devem ser destacados os misticetos, pois são grupos onde a comunicação sonora é
de extrema importância, com alguns desses sons sendo detectáveis a centenas e talvez milhares
de quilômetros (PAYNE & WEBB, 1971; SEARS, 2002). A largura de banda de frequência de som
emitida pelos misticetos é extensa, podendo ir desde infrassônicos pulsados (<30 Hz) até gritos e
cliques (> 5 kHz), tendendo à utilização de frequências dominantes abaixo de 200 Hz (WARTZOK
& KETTEN, 1999). Visto que estes organismos emitem sons em frequências menores, também
recebem informações em baixas frequências, ocorrendo sobreposição com as emitidas pela
atividade sísmica. Já os odontocetos utilizam sinais de alta frequência, que são mais funcionais
em pequenas distâncias, como os cliques de ecolocalização, que em distâncias de até 100 m são
mais eficientes, pois em sons emitidos acima de 40 kHz a perda é de 1dB/100 m (AU, 2000).
Desta forma, os sons emitidos em altas frequências podem causar maiores interferências neste
grupo, no entanto, conforme mencionado anteriormente, apresentam maiores perdas conforme
se distanciam da fonte sonora.
A avaliação de impactos incidentes sobre estes animais depende da sua distância à fonte
geradora (RICHARDSON et al., 1995). Entretanto, a alta capacidade locomotora dos mamíferos
marinhos em geral, confere-lhes a possibilidade de se afastarem da fonte sonora em curto espaço
de tempo, minimizando ocorrências mais graves.
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No entanto, em ambientes de águas turvas, os golfinhos dependem de sinais acústicos para
manter o contato com os membros do seu grupo (POPPER, 1980 apud CARRERA, 2004). O uso de
sinais acústicos durante contextos sociais foi verificado para os golfinhos Tursiops truncatus e
Stenella frontalis (HERZING, 1996; JANIK & SLATER, 1998 apud CARRERA, 2004). Possivelmente,
os botos abandonaram a área devido à necessidade de manutenção do contato acústico com os
outros membros do grupo nos diferentes contextos sociais.
CASTELLOTE et al. (2012), realizaram um estudo de mudanças comportamentais de baleias-fin
em resposta a dois tipos diferentes de ruídos antropogênicos: o ruído do transporte marítimo e
air guns, registradas no Mar Mediterrâneo e Nordeste do Oceano Atlântico, com diferentes níveis
de ruído de navegação, diferentes intensidades de tráfego no Estreito de Gibraltar e durante
uma pesquisa sísmica. Segundo os autores, o estudo fornece evidências de que baleias fin macho
de duas subpopulações diferentes modificam as características de vocalização sob condições de
ruído de fundo aumentadas, e que, sob condições de atividade sísmica, deixam a área por um
extenso período. A comunicação acústica de baleias fin foi modificada para compensar o
aumento de ruído.
CERCHIO, et al. (2014) realizou monitoramento acústico passivo para documentar a presença e
vocalização de baleias jubarte ao largo da costa norte da Angola e, oportunisticamente, testar o
efeito da atividade de pesquisa sísmica sobre a vocalização das baleias. Os resultados indicaram
que número de vocalizações diminuiu significativamente com o aumento do ruído provocado pela
pesquisa sísmica. Segundo os autores, esses resultados sugeriram que a reprodução das baleias
jubarte pode ser interrompida pela atividade de pesquisa sísmica e, portanto, merece atenção e,
potencialmente,

ações

de

conservação

no

caso

de

populações

sensíveis

em

suas

fases reprodutivas.
BLACKWELL, et al. (2015) investigaram a transição do comportamento de vocalização normal
para a diminuição da vocalização e identificaram o limiar de dois níveis de ruídos recebidos pelos
animais, nos quais o comportamento de vocalização se alterou. As taxas de vocalização
aumentaram assim que os pulsos de air gun foram detectados, em comparação com as taxas na
ausência de pulsos. Após o aumento inicial, as taxas de vocalização estabilizaram a um CSEL10min recebido de ~ 94 dB re 1 μPa2-s (o limite inferior). Em contraste, uma vez que CSEL10-min
excedeu ~ 127 dB re 1 μPa2-s (o limite superior), as taxas de vocalização das baleias-anãs
começaram a diminuir, e quando os valores CSEL10-min excederam 160 dB re 1 μPa2-s, as baleias
se tornaram virtualmente silenciosas.
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Desta forma, dentre os impactos sonoros nos mamíferos marinhos, podem ser citados aqueles
relacionados a comunicação, como alteração na composição do grupo (BEJDER et al., 1999 apud
Do VALLE & MELO, 2006) e alterações na vocalização (LESAGE et al., 1999 apud Do VALLE &
MELO, 2006; CERCHIO, et al., 2014)
Autores supõem que distúrbios de longo prazo podem levar os cetáceos a reduzirem a frequência
de atividades de socialização, importantes na reprodução e sobrevivência (LUSSEAU, 2004 apud
Do VALLE & MELO, 2006).
McDONALD et al. (1995), através da comparação do monitoramento dos movimentos de baleiasazuis por satélite e a presença de atividades sísmicas, observou que um indivíduo apresentou a
paralização da atividade de vocalização por aproximadamente uma hora, alterando a direção de
movimentação. Este efeito parece ter sido suspenso a uma distância de 10 km das fontes.
Também foram reportadas mudanças nas vocalizações de baleias-piloto de peitorais longas
durante um exercício militar envolvendo um sonar ativo no Santuário de Cetáceos do Mar da
Ligúria (RENDELL & GORDON, 1999), alterações no comportamento do canto de baleias-jubarte,
quando expostas a sonares de baixa frequência sonora (MILLER et al., 2000) e silêncio temporário
de cachalotes (WATKINS et al., 1985).
Em geral, mamíferos marinhos podem apresentar uma ampla variação em resposta ao ruído
sonoro. Eles podem continuar suas atividades normalmente na presença de altos níveis de ruído
sonoro e, em outras ocasiões, membros da mesma espécie podem exibir fortes evidências de
reação a níveis muito mais baixos. Esta aparente variabilidade na resposta é parcialmente
atribuída à diferença na sensibilidade apresentada entre indivíduos, ou para o mesmo indivíduo
em situações distintas. Esta variabilidade também é atribuída a fatores físicos, especialmente
em relação às características do ruído, sua taxa de atenuação e o nível sonoro do ambiente.
Às vezes, as diferenças estão associadas ao tipo de atividade realizada, idade e sexo do
indivíduo, efeitos do habitat ou habituação dos animais em relação ao ruído. Isto é, a
receptividade varia amplamente entre indivíduos, localização ou situação, além da espécie e do
tipo de atividade humana (RICHARDSON et al., 1995).
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Algumas baleias podem continuar suas atividades quando expostas a níveis sonoros de 150 dB ou
mais, enquanto que outras, quando expostas a níveis mais baixos, podem ter seus padrões de
superfície e respiração alterados (RICHARDSON et al., 1995). Devido à variabilidade de fatores
que interferem na habilidade dos cetáceos em responder a um estímulo sonoro, deve-se
considerar a circunstância de cada observação para definir o impacto da influência sonora.
Conforme apresentado no presente impacto, a comunicação dos cetáceos, em especial dos
misticetos, pode ser afetada pelo efeito de mascaramento, interrupção e alterações na forma
de vocalização.
Segundo a MMS (2004), o nível de pressão considerado como critério conservativo para o
potencial risco de dano auditivo em mamíferos marinhos é de 180 dB rel 1μPa, valor alcançado
próximo a 50 metros das fontes sonoras. Verifica-se ainda que o sinal sonoro decai cerca de 75 dB
na distância de 200 m para frente, para trás e para lateral do centro do arranjo. Na direção
vertical, para baixo do arranjo, o sinal decai cerca de 65 dB alcançando a amplitude pico-a-pico
de 170 dB rel 1μPa, na profundidade de 200 metros.
Esclarece-se que a modelagem apresentada na figura Figura II.6-1 e na Figura II.6-2 é referente
à uma fonte de máximo volume de 4.130 pol3 e que a que será utilizada na atividade em tela é
de 4.035 pol3, logo de menor volume.
Classificação
O impacto relacionado à comunicação dos cetáceos é classificado como negativo, direto,
imediato e regional, visto que as atividades de comunicação podem ser afetadas até distâncias
superiores a 5 km. A duração do impacto é imediata, é reversível, temporário, sinérgico
e contínuo.
A magnitude do impacto é média e, considerando a alta sensibilidade de espécies ameaçadas e
migratórias, é de grande importância. A classificação deste impacto é apresentada no Quadro
II.6-13.
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Quadro II.6-13 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 5.
Avaliação do Impacto 5
Natureza

Negativo

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Sinérgico

Frequência

Contínuo

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande

Medidas Recomendadas
Implementação do Programa de Monitoramento da Biota Marinha - PMBM, com a adoção da
prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start) e suspender o
funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos marinhos a distâncias
menores que 1.000 m da fonte sonora (Área de Exclusão). Além disso, a fonte sonora não poderá
ser ativada fora da área da pesquisa sísmica, exceto com a implementação do aumento gradual
ou potência mínima na área de manobra; Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP.
As medidas mitigadoras são de grande eficácia, a partir do momento que evitam que pulsos
sonoros sejam emitidos próximos aos organismos observados.
Impacto

6

-

Danos

físicos

e

biológicos

aos

órgãos

sensoriais

e

internos

dos

mamíferos marinhos
Tal como no caso dos peixes, a principal reação adotada pelos cetáceos será a de fuga. Nesse
sentido, a prática de suspender o funcionamento da fonte sonora, sempre que forem observados
mamíferos marinhos a distâncias menores que 1.000 m da fonte sonora, tem sido um importante
mecanismo de prevenção deste impacto.
Entretanto, alguns autores reconhecem que a atividade de sísmica marinha pode causar danos
auditivos aos cetáceos, principalmente se a exposição for prolongada.
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SCHLUNDT et al. (2000) demonstraram que o golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) só
começa a apresentar fadiga auditiva temporária a 178 dB re 1 µPa, para a frequência de 0,4 kHz
e que, mais do que a amplitude do sinal, o tempo de exposição é fator preponderante para a
indução de fadiga auditiva no golfinho-nariz-de-garrafa e nas baleias-belugas (Delphinapterus
leucas). Os autores demonstraram também que para frequências maiores (chegando até 75 kHz)
o efeito é o mesmo.
GOOLD & FISH (1998) monitoraram os níveis de intensidade sonora e o decaimento sonoro nas
vizinhanças de um navio, o qual estava realizando uma pesquisa sísmica 2D, com profundidades
de 50 a 100 m e intervalo entre disparos de 10s. Grupos de Delphinus delphis (golfinho-comum)
se aproximavam da área de pesquisa sísmica até a distância de cerca de um 1 km das
embarcações, o que correspondia à intensidade sonora de 133 dB re 1 µPa.
Existem no mínimo quatro critérios para definir zona de influência sonora: (1) zona de
audibilidade, que é a região na qual o animal pode ouvir o ruído; (2) zona de sensibilidade ou
receptividade, que é a região na qual o animal reage comportamental ou fisiologicamente; (3)
zona de interferência, que é a região na qual o ruído é forte o bastante para interferir na
detecção de outro som, tal como, comunicação e eco localização, som de predadores e outros
sons naturais do ambiente; (4) zona de desconforto ou injúria, que é a região próxima à fonte
sonora, que recebe níveis tão altos que podem causar desconforto ou dano no tecido do sistema
auditivo. O tamanho das zonas de influência varia amplamente de acordo com o nível de ruído
sonoro, características do ambiente, sazonalidade e características específicas e individuais dos
mamíferos marinhos na sensibilidade auditiva (RICHARDSON et al., 1995).
A faixa de intensidade do pulso sísmico que limita cada uma das quatro áreas é extremamente
difícil de ser definida, pois depende da espécie e sua respectiva característica audiométrica.
Alguns estudos apresentam resultados sobre reação comportamental à determinada faixa de
frequência e amplitude sonora, que possibilita a inferência sobre qual intensidade do som
induziria determinado efeito.
Diversos encalhes de diferentes espécies de cetáceos foram reportadas em áreas onde eram
realizadas atividades militares com o uso de sonares em áreas próximas (ICES, 2005; NOWACEK
et al., 2007; WEILGART, 2007; BALCOMB & CLARIDGE, 2001; WANG & YANG, 2004; WANG &
YANG, 2006; FERNÁNDEZ et al., 2004, 2005b; JEPSON et al., 2003; KAUFMAN, 2005; HOHN et al.,
2006; DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT AND HERITAGE, 2005; BROWNELL et al., 2004;
FRANTZIS, 1998; IWC, 2005; TAYLOR et al., 2004; ESPINOSA et al., 2005).
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Algumas hipóteses foram levantadas, indicando efeitos físicos nos cetáceos que podem ter levado
a morte dos animais (PARSONS et al., 2008). Inicialmente, foi sugerido que o encalhe de baleias
de bico, ocorrido nas Bahamas, foi o resultado das frequências do sonar, causando reverberação
dos espaços de ar dentro do crânio das baleias encalhadas (BALCOMB & CLARIDGE, 2001).
Esta teoria foi criticada, pois existem relatados de ossos de animais que morreram há 111 anos
atrás, período em que os sonares ainda não haviam sido inventados.
Outra hipótese para os efeitos físicos gerados por sonares em cetáceos foi descrita por
FERNÁNDEZ et al. (2005a e b); FERNÁNDEZ (2006) e JEPSON et al. (2003). Os autores observaram
lesões semelhantes a bolhas de embolia nos tecidos de cetáceos mortos, coincidentes com
exercícios militares com uso de sonares. As lesões foram observadas em diversas espécies no
Reino Unido e baleias bicudas na Espanha (JEPSON et al., 2003).
Foi sugerido que as baleias bicudas têm níveis super saturados de nitrogênio dissolvido em seu
sangue, mas evitam a formação de pequenas bolhas de nitrogênio, porque normalmente gastam
pouco tempo na superfície exposta a baixas pressões atmosféricas (ROMMEL et al., 2006). Foi
ainda sugerido que os impulsos sonares provocam a saída de nitrogênio da solução, através de
pressões variáveis (HOUSER et al., 2001, CRUM et al., 2005).
A reação comportamental de resposta ao ruído gerado pelo sonar pode provocar uma subida
rápida para a superfície, onde eles podem permanecer por longos períodos. Neste cenário, eles
começam a despressurizar rapidamente, podendo ocorrer lesões (FERNÁNDEZ et al., 2004,
ROMMEL et al., 2006).
Lesões ósseas e em outros tecidos do corpo foram observadas nos cetáceos e muitas são, muitas
vezes, comparáveis com lesões observadas em seres humanos com doenças descompressivas
(FRANCIS & MITCHELL, 2003; MOORE & EARLY, 2004).
A hipótese de reação comportamental aversiva tornou-se o mecanismo mais amplamente aceito
para explicar a embolia gasosa e lesões (COX et al., 2006), embora recentemente tenha sido
sugerido que os danos poderiam resultar de uma resposta envolvendo mergulhos repetidos mais
rasos do que a profundidade do colapso pulmonar, em vez de uma rápida subida (TYACK et al.,
2006). Estudos de marcação reforçaram a ideia de que "os problemas de descompressão são mais
prováveis de resultar de uma resposta comportamental anormal ao sonar" (TYACK et al., 2006).
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Cabe destacar que as atividades militares com sonares apresentam intensidades diferenciadas,
quando comparadas a atividade sísmica.
O impacto físico de pulsos sonoros de grande intensidade pode gerar efeitos, além dos citados
anteriormente, que podem variar de perda auditiva temporária à perda auditiva permanente, em
função de lesões no sistema auditivo dos organismos. Considerando que o pulso sísmico é
direcionado para o solo, sua energia máxima será abaixo do arranjo. Para que um efeito físico
ocorra, o animal terá que estar posicionado muito próximo da fonte (dentro de uma faixa de uns
dez metros do arranjo). Uma zona que será preferivelmente evitada pelos próprios mamíferos
marinhos. Somente um arranjo sísmico sendo acionado em sua potência total, imediatamente
acima do mamífero marinho causaria tal dano físico. O procedimento de aumento gradual da
fonte sonora (soft start) tem a finalidade de mitigar este efeito. O nível de pressão do som acima
de 180 dB re 1 µPa rms tem sido considerado como critério conservativo de potencial risco de
dano auditivo em mamíferos marinhos (MMS, 2004).
Classificação
Considerando o exposto, este é um impacto negativo, direto e de incidência imediata sobre
cetáceos. Considerando a curva de decaimento sonoro e a distância mínima dos canhões para que
ocorra lesão auditiva ou para exercer uma reação significativa que leve os animais à superfície,
este impacto é considerado local (menor que 5 km). Ele é considerado ainda como longo,
permanente e irreversível. Ainda é classificado como não cumulativo e cíclico.
A Magnitude do impacto é alta, segundo a metodologia adotada e, com isso, considerando a alta
sensibilidade do fator ambiental, é de grande importância.
Considerando os critérios adotados para a classificação do impacto, a avaliação pode ser
observada no Quadro II.6-14.
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Quadro II.6-14 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 6.
Avaliação do Impacto 6
Natureza
Forma de Incidência
Tempo de Incidência
Abrangência Espacial
Duração
Permanência
Reversibilidade
Cumulatividade
Frequência
Magnitude
Sensibilidade
Importância

Negativo
Direto
Imediato
Local
Longo
Permanente
Irreversível
Não Cumulativo
Cíclico
Alta
Alta
Grande

Medidas Recomendadas
Implementação do Programa de Monitoramento da Biota Marinha - PMBM, com a adoção da
prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start) e suspender o
funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos marinhos a distâncias
menores que 1.000 m da fonte sonora (Área de Exclusão). Além disso, a fonte sonora não poderá
ser ativada fora da área da pesquisa sísmica, exceto com a implementação do aumento gradual
ou potência mínima na área de manobra; Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP.
As medidas mitigadoras são de grande eficácia, a partir do momento que evitam que pulsos
sonoros sejam emitidos próximos aos organismos observados.
Impacto 7 - Aumento na duração de mergulho e redução de tempo de superfície dos
mamíferos marinhos
Dentre as alterações comportamentais dos mamíferos marinhos, podem ser citadas mudanças no
rumo de deslocamento, comportamento de fuga/evitação, alteração no ritmo da natação,
redução do tempo na superfície e aumento do tempo submerso quando próximos a pulsos sonoros
(MALME et al., 1984; RICHARDSON et al., 1995; RICHARDSON & WURSIG, 1997; DUNLOP,
et al., 2015).
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O comportamento associado à reação provocada por um estímulo externo não natural tem sido
referido na literatura também para outras atividades antrópicas, como manobras militares,
tráfego

de

embarcações

e

outras

atividades

petrolíferas.

Cabe

ressaltar

que

esses

comportamentos também podem estar associados a estímulos externos naturais, doenças e/ou
interações inter e intraespecíficas (RICHARDSON, et al., 1995).
De acordo com este autor, no caso das baleias-francas-do-Norte (Eubalaena borealis), mudanças
comportamentais (menor tempo à superfície, maior número de inalações por unidade de tempo e
mudança de direção) surgem quando estas se aproximam de áreas de pesquisas sísmicas, até a
distância em que a intensidade do sinal é de 155 dB re 1 µPa rms, o que significaria uma
distância horizontal de aproximadamente 500 m na superfície do mar. A espécie não ocorre na
costa brasileira, mas esses dados podem demonstrar que a tolerância dos misticetos a altas
amplitudes é grande. Tal fato reforça a importância do procedimento de desligamento das fontes
sonoras em caso de avistamento dentro da área de exclusão (1.000 m).
FRANKEL & CLARK (2000) observaram, que em uma área de procriação de jubartes no Havaí, a
presença de um ATOC (Acoustic Thermometry of Ocean Climate), com emissões sonoras de 75 Hz
e amplitude de 195 dB re 1 µPa, alterou significativamente o tempo de mergulho dos organismos.
DUNLOP, et al. (2015), em uma série de experimentos envolvendo um arranjo sísmico, testaram
a resposta comportamental de grupos migradores de baleias jubarte (Megaptera novaeangliae) a
um air gun de 20 polegadas cúbicas. Os experimentos foram realizados durante a migração para
o sul de baleias jubarte ao longo da costa leste da Austrália. Foram monitorados grupos de
baleias, a partir de estações terrestres e/ou pequenas embarcações, com observações antes,
durante e após a exposição dos animais à fonte sonora. No total, foram realizados 18 ensaios com
fonte de 199 dB re 1 μPa2.s (Nível de Exposição Sonora - SEL) a 1 m. Os SEL recebidos pelas
baleias variavam de 105 a 156 dB re 1 μPa2.s (valor modal 128 dB re μPa2.s) (n = 32). Outros
grupos controle foram seguidos quando não havia atividade sísmica na área (n = 25). Segundo os
autores, os resultados sugeriram que os grupos de baleias jubarte responderam diminuindo o
tempo de mergulho e a velocidade do movimento para o sul (migração), embora a magnitude da
resposta não estivesse relacionada à proximidade do air gun, ao nível de ruído recebido, à rota
da embarcação sísmica ou o tempo de exposição. Não houve evidência de orientação dos grupos
em direção ou afastamento do air gun na fase durante à exposição. Curiosamente, esta resposta
comportamental também foi encontrada nos grupos de controle.
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RAMOS et al. (2010) compilaram os dados de implementação do PMBM para as atividades sísmicas
realizadas pela PGS entre outubro de 2001 e janeiro de 2007. Foram realizadas um total de 1004
observações de cetáceos. Comportamentos relacionados a emissões sonoras externas, não
naturais, estiveram presentes com maior assiduidade quando a fonte estava ligada, destacandose fuga/evitação, aumento no comportamento aéreo, alteração no tempo de inalação e borrifo e
alteração no tempo de mergulho. Destes o comportamento de fuga/evitação foi o mais
frequente, enquanto a alteração no tempo de mergulho foi o segundo comportamento
mais frequente.
Os resultados indicam que os organismos parecem evitar a embarcação sísmica, especialmente
quando as fontes encontram-se ligadas. Esta hipótese é corroborada através da baixa taxa de
observação de cetáceos próximos a área de segurança da atividade com as fontes ligadas (RAMOS
et al., 2010).
Classificação
Este é um impacto negativo, direto e de incidência imediata sobre cetáceos. Em função dos
dados de observação, pode-se considerar o impacto como local. É ainda de duração imediata,
temporário, reversível e não cumulativo.
A Magnitude do impacto é baixa e considerando a alta sensibilidade do fator ambiental, é de
media importância.
Considerando os critérios adotados para a classificação do impacto, a avaliação pode ser
observada no Quadro II.6-15.
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Quadro II.6-15 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 7.
Avaliação do Impacto 7
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial
Duração
Permanência

Local
Imediata
Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Não cumulativo

Frequência

Cíclico

Magnitude

Baixa

Sensibilidade

Alta

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Implementação do Programa de Monitoramento da Biota Marinha - PMBM, com a adoção da
prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start) e suspender o
funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos marinhos a distâncias
menores que 1.000 m da fonte sonora (Área de Exclusão). Além disso, a fonte sonora não poderá
ser ativada fora da área da pesquisa sísmica, exceto com a implementação do aumento gradual
ou potência mínima na área de manobra; Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP.
As medidas mitigadoras são de grande eficácia, a partir do momento que evitam que pulsos
sonoros sejam emitidos próximos aos organismos observados.
Impacto 8 - Afugentamento e alteração de áreas preferencias dos mamíferos marinhos
Como comentado anteriormente, a reação natural e prioritária dos mamíferos marinhos aos
ruídos será de afastamento de sua fonte. Os cetáceos podem apresentar uma resposta ao ruído
sonoro, como desvio em direção à costa (shoreward) ou afastado dela (seaward), evitando a
fonte de perturbação sonora, em função da sensibilidade auditiva desses animais (RICHARDSON
et al., 1995; RICHARDSON & WÜRSIG, 1997). A evitação das fontes de ruído, consequentemente,
gera o afastamento das áreas preferenciais de uso, ainda que temporariamente.
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baleias

verdadeiras

apresentam um comportamento de evitar a fonte sonora em um nível sonoro recebido de 157-165
dB re 1 µPa rms.
Os cetáceos, observados durante monitoramentos realizados em paralelo às atividades de
pesquisa sísmica da PGS, apresentaram um padrão similar ao reportado na literatura de
afastamento da fonte sonora, evitando a aproximação de embarcação sísmica quando os air guns
estão em funcionamento, indicando que os cetáceos podem evitar ou manterem-se afastados da
fonte sonora.
Já MILLER et al. (2009) obsevaram a exposição acústica e o comportamento de oito cachalotes
durante um período de 5 a 2h de exposição ao som de um arranjo de air guns. Nenhuma das oito
cachalotes alterou seu estado comportamental (7 de forrageamento, 1 de descanso) após o início
dos disparos, os quais foram efetuados à distâncias de 7 a 13 km. A cachalote que estava mais
próxima descansou durante a exposição, mas iniciou um mergulho de forrageamento logo após as
os tiros dos air guns cessarem, possivelmente, segundo o autor, indicando um atraso no
forrageamento durante a exposição. Utilizando rastreamento visual, os autores descobriram que
sua direção de movimento era aleatória com relação aos air guns, mas correlacionada com a
direção de movimento imediatamente antes do início da exposição, indicando que durante o
teste, os animais não conseguiram promover a evasão horizontal. As oscilações no campo geradas
pelos movimentos de natação durante os mergulhos de forragem foram em média 6% mais baixas
durante a exposição do que durante o período imediatamente após a exposição, com todas as 7
baleias forrageiras exibindo menos botes às presas (p = 0,014). A taxa de presas, foram 19%
menores durante a exposição, mas dada a variação natural na taxa e o pequeno número de
baleias, este efeito não foi estatisticamente significativo (P = 0,141). Segundo os autores,
embora estudos adicionais sejam fortemente recomendados, esses resultados iniciais indicam
que os cachalotes no habitat do Golfo do México, altamente exposto, não exibem reações de
evitação aos arranjos de air guns, mas sugerem que eles são afetados em intervalos muito além
daqueles atualmente regulados devido a efeitos mais sutis em seu comportamento
de forrageamento.
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CASTELLOTE et al. (2012) em seu estudo de mudanças comportamentais de baleias-fin em
resposta a dois tipos diferentes de ruído antropogênico: o ruído do transporte marítimo e air
guns, verificaram que durante as primeiras 72 h da pesquisa, as baleias se afastaram da fonte
sonora e da área de detecção, e esse deslocamento persistiu por um período além dos 10 dias de
duração da atividade sísmica.
Conforme modelagem de decaimento da energia sonora da atividade, o sinal sonoro decai cerca
de 64 dB na distância de 500 m para frente, para trás e para lateral do centro do arranjo,
alcançando a amplitude pico-a-pico de 160 dB re 1 µPa. Na direção vertical, para baixo do
arranjo, o sinal decai cerca de 61,5 dB, alcançando a amplitude pico-a-pico de 162,5 dB re 1 µPa
na profundidade de 500 m. A maior energia (224-200dB re 1 µPa) está concentrada na distância
de 50 m para baixo e 25 m para qualquer lado do centro do arranjo. Na distância horizontal de
500 m na superfície do mar, que corresponde a zona de segurança para cetáceos, a
amplitude pico-a-pico decai 64 dB, o que corresponde a 160 dB dB re 1 µPa, ou seja, dentro do
raio de 500 m da fonte sonora, os níveis de emissão estão abaixo do valor considerado como
crítico (180 dB).
Como indicado no capítulo II.4.2 - Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico, na área de estudo da
presente atividade, registram-se diferentes espécies de cetáceos. Dentre estas espécies, seis
espécies são consideradas ameaçadas de extinção. A baleia-azul (Balaenoptera musculus) e a
toninha (Pontoporia blainvillei) possuem o status de espécie “Criticamente em Perigo”, a baleiafin (Balaenoptera physalus) e a baleia-sei (Balaenoptera borealis) possuem o status de espécie
“Em Perigo”, a cachalote (Physeter macrocephalus) e o boto-cinza (Sotalia guianensis) possuem
o status de espécie “Vulnerável”. A presença de espécies ameaçadas de extinção indica a grande
sensibilidade do ambiental (SICILIANO et al., 2006; ENGEL et al., 2006; ZERBINI et al., 1999; LODI
& BOROBIA, 2013).
Conforme observado nos trabalhos de RAMOS et al. (2010 e 2001), citados anteriormente,
padrões de alteração no comportamento de cetáceos, relativos à embarcação sísmica, foram
detectados. De um total de 1.004 avistagens, apenas 65 grupos se aproximaram da área de
segurança da atividade, durante o funcionamento das fontes sonoras.
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A área da atividade em tela não se sobrepõe a áreas de concentração conhecidas para espécies
de cetáceos, como a baleia-jubarte, por exemplo. O cachalote é uma espécie frequentemente
observada em áreas de prospecção sísmicas, localizadas em águas profundas e pode ocorrer
ocasionalmente ao longo da região atividade de pesquisa sísmica nas Bacias de Santos e Campos.
A presença de diferentes espécies de cetáceos, considerando os misticetos e odontocetos, nos
registros de avistagens a partir das embarcações sísmicas e de apoio, indica que, apesar dos
comportamentos de evitação, são grupos que não abandonam a área de ocorrência em função da
atividade sísmica.
Classificação
Sendo assim, o impacto pode ser considerado negativo, direto e de incidência imediata.
Considerando os modelos de decaimento sonoro pode ser considerado local e de duração
imediata. Além disso, é temporário, reversível e indutor com demais impactos relacionados
aos cetáceos.
A magnitude do impacto é média e, visto que a sensibilidade do fator é alta, pode ser
considerado como de grande importância.
Considerando os critérios adotados para a classificação do impacto, a avaliação pode ser
observada no Quadro II.6-16.
Quadro II.6-16 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 8.
Avaliação do Impacto 8
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata/Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Cíclico

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande

Coordenador:
44/111

II.6 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPÍRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Medidas Recomendadas
Implementação do Programa de Monitoramento da Biota Marinha - PMBM, com a adoção da
prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start) e suspender o
funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos marinhos a distâncias
menores que 1.000 m da fonte sonora (Área de Exclusão). Além disso, a fonte sonora não poderá
ser ativada fora da área da pesquisa sísmica, exceto com a implementação do aumento gradual
ou potência mínima na área de manobra; Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP.
As medidas mitigadoras são de grande eficácia, a partir do momento que evitam que pulsos
sonoros sejam emitidos próximos aos organismos observados.
Impacto 9 - Interferência sobre as rotas migratórias de cetáceos em função de formação de
barreira acústica
A sísmica pode ter efeito direto sobre os organismos, desorientando-os ou fazendo com que se
afastem de uma área preferencial. Ainda que não existam dados consistentes que corroborem,
especula-se que a operação de pesquisa sísmica possa impedir a passagem dos estoques
migratórios, o que pode influenciar no recrutamento de certas espécies.
MADUREIRA & HABIAGA (dados não publicados) consideram que as atividades de prospecção
normalmente são executadas em sentido ortogonal à costa na presença de um determinado
navio, prospectando por um período de tempo suficientemente longo poderá formar uma
“barreira sônica” impedindo a passagem dos estoques migratórios, o que também pode ocorrer
com os misticetos.
Conforme apresentado anteriormente, os cetáceos parecem evitar as áreas com maiores
intensidades sonoras, sem no entanto, abandonar de forma definitiva as áreas preferenciais ou
de concentração.
No entanto, MALME et al. (1984) e RICHARDSON et al. (1990) observaram que duas espécies de
baleias, a baleia-cinzenta e baleia bowlhead, alteraram suas rotas de migração ou evitaram
certas áreas de ocorrência. Nestes estudos foram simulados sons contínuos provenientes de
atividades de perfuração e sons intermitentes como os provenientes dos air guns.
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Os sons de baixa frequência emitidos pelas fontes geraram o afastamento de 50% de baleias
bowlhead e cinzentas, quando os níveis de ruídos medidos foram de 120 dB re 1 µPa para as
emissões contínuas e de 160-170 dB re 1 µPa, para pulsos intermitentes.
O estudo de FRANKLE & CLARK (2000), explicado anteriormente, constataram uma correlação
positiva entre a distância do animal em relação ao ATOC (Acoustic Thermometry of Ocean
Climate) e distância percorrida entre subidas a superfície, indicando um comportamento de
evitação/fuga da fonte sonora. No entanto, os autores concluem que o ATOC não causou
impactos significativos no comportamento da população de baleias jubarte no Havaí,
considerando que não houve abandono da área e as mesmas baleias foram observadas retornando
a área no ano seguinte ao experimento FRANKLE & CLARK (2000).
A presente área de estudo é de interesse de outras empresas que realizam atividade sísmica.
Considerando que os dados sobre o impacto dos ruídos gerados pela atividade sísmica podem
levar a alterações nas rotas exercidas pelos misticetos, apesar de não indicarem o abandono de
áreas de concentração, pode-se considerar que quanto maior o número de barreiras, maior a
intensidade do impacto.
Dados de encalhes de baleia-jubarte, entre os meses de junho e dezembro, indicam que a área
das bacias de Santos e de Campos faz parte do corredor migratório destas baleias (SICILIANO
et al. 2006).
O cachalote é uma espécie oceânica, distribuição cosmopolita, sendo encontrados do Ártico até a
Antártida (BASTIDA et al. 2007). No Brasil, existem registros de cachalotes desde o Rio Grande do
Sul até o Ceará (CLARKE et al. 1980; RAMOS et al. 2001).
O impacto de interferência sobre as rotas migratórias da biota, em função de formação de
barreira acústica ainda é incerto, não havendo dados conclusivos sobre a existência efetiva de
tais efeitos. Entretanto, como indicado em grande parte dos impactos descritos anteriormente,
os disparos realizados para as pesquisas sísmicas podem atordoar organismos marinhos sensíveis
às fontes de ruídos, levando tais organismos a adotar padrões comportamentais não usuais,
incluindo a fuga. Dessa forma, pode ser interpretado que disparos recorrentes possam afetar a
escolha das rotas, buscando-se o afastamento das fontes de ruídos. Este fato pode ser agravado
pela possibilidade de levantamentos simultâneos, criando assim, alterações mais intensas no
fator ambiental.
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Classificação
Este impacto é classificado como negativo, direto, imediato e regional, considerando a
importância mundial das rotas migratórias das baleias jubarte para a conservação da espécie. O
impacto é de duração imediata, temporário, reversível e indutor.
A magnitude do impacto é média segundo a metodologia adotada e, considerando a alta
sensibilidade do fator ambiental, possui grande importância.
O Quadro II.6-17 mostra a classificação do presente impacto.
Quadro II.6-17 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 9.
Avaliação do Impacto 9
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Cíclico

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande

Medidas Recomendadas
Implementação do Programa de Monitoramento da Biota Marinha - PMBM, com a adoção da
prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start) e suspender o
funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos marinhos a distâncias
menores que 1.000 m da fonte sonora (Área de Exclusão). Além disso, a fonte sonora não poderá
ser ativada fora da área da pesquisa sísmica, exceto com a implementação do aumento gradual
ou potência mínima na área de manobra; Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP.
As medidas mitigadoras são de grande eficácia, a partir do momento que evitam que pulsos
sonoros sejam emitidos próximos aos organismos observados.
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Impacto 10 - Interferência sobre as rotas migratórias de quelônios em função de formação de
barreira acústica
As tartarugas marinhas são espécies altamente migratórias, migrando pelos oceanos entre os
continentes para reprodução, alimentação e descanso (MEYLAND, 1982 apud PARENTE
et al., 2006).
Conforme citado anteriormente, a formação de uma “barreira sônica” pode impedir a passagem
dos estoques migratórios, tanto em busca de áreas de alimentação como de desova.
Avaliações sobre a capacidade auditiva e consequentemente sobre os impactos relacionados a
este tema são escassos na literatura científica. O conhecimento sobre a biologia sensitiva destes
animais é incompleto, no entanto, são melhores conhecidos para as espécies Chelonia mydas
(tartaruga-verde) e Caretta caretta (tartaruga-cabeçuda) (BARTOL & MUSICK, 2003).
Estudos indicam que as tartarugas marinhas são relativamente insensíveis a altas frequências e
níveis sonoros abaixo de 1kHz (WEVER & VERNON, 1956; WEVER, 1978; LENHARDT, 1982).
Também é observado que as tartarugas possuem diferentes intensidades de audição quando
dentro e fora d’água e que seria mais eficiente no meio aquático (LENHARDT & HARKINS, 1983).
MAGYAR (2008) avalia que o centro cerebral da tartaruga, onde é realizado o processamento de
sinais acústicos, é relativamente pequeno, e não permite que funções complexas sejam
executadas. Desta forma, o autor indica que a comunicação acústica não é comum
em tartarugas.
Da mesma forma que ocorre com os mamíferos marinhos, os ruídos gerados pelos air guns,
podem ocasionar o afastamento ou afugentamento das espécies de quelônios. Dependendo da
intensidade de ruídos, estas mudanças no comportamento podem refletir diretamente na
reprodução destes animais (HAZEL et al, 2007; NELMS et al., 2016). Ressalta-se que, as cinco
espécies de tartarugas marinhas existentes no Brasil são encontradas na região.
O comportamento previsto caso os níveis interfiram no comportamento é a evitação temporária,
um impacto reversível, visto que se espera que os animais retornem à área após o término da
atividade (C-NLOPB, 2006).
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No projeto franco-argelino SPIRAL (Sismique Profonde et Investigation Régionale du Nord de
l'Algérie), realizado em setembro e outubro de 2009, foram realizadas observações visuais de 164
tartarugas marinhas Caretta caretta durante um levantamento sísmico no Mar Mediterrâneo. As
tartarugas faziam uma grande agregação, aquecendo-se à superfície em mar calmo. Todos os
avistamentos ocorreram durante a atividade com um arranjo de air guns, em que os tiros foram
disparados a cada 19,4 s (fonte de 252 dB re 1 μPa). As gravações de 3 hidrofones permitiram a
estimativa dos níveis de som do arranjo à superfície. Das 86 tartarugas observadas visualmente
até 100 m do arranjo, 49 (57%) mergulharam antes ou durante de seu ponto mais próximo de
aproximação. Pelo menos 6 mergulharam imediatamente após o tiro do arranjo, mostrando uma
resposta de evitação/fuga. A regressão binomial dos dados indicou que a probabilidade de
mergulhos das tartarugas diminui com o aumento da distância do arranjo de air guns (De RUITER
et al. 2012).
O Projeto de Monitoramento de Quelônios por Telemetria Satelital (PMQTS), em curso como
parte das condicionantes de Pesquisa Sísmica Marítima 3D, da PGS, na Bacia Sedimentar de
Sergipe/Alagoas permitiu verificar resultados contrários a estas hipóteses. Resultados
preliminares de monitoramento de 28 fêmeas marcadas entre janeiro e novembro de 2014
demonstraram que as tartarugas mantiveram seu padrão de migração após período internidal.
Inclusive com uso de áreas de alimentação conhecidas para as espécies tartarugas, conforme
estudos de telemetria anteriores realizados pelo TAMAR (ICMBio, 2011).
Esta preocupação também ocorre em função das áreas de desova. A presença de embarcações,
como as de apoio e sísmica, podem fazer com que tartarugas evitem as áreas de desova (MORAIS
& SILVA, 2001).
Elevados números de encalhes de tartarugas verde foram registrados em projetos de
monitoramento. O Projeto de Monitoramento das Bacias de Campos e Espírito Santo registrou ao
longo de 5 anos 18.488 encalhes (PETROBRAS, 2016) enquanto o PMP-BS Fase 1 em um ano
obteve 5.221 registros (PETROBRAS, 2016). Estudos de telemetria satelital com fêmeas de
tartaruga-cabeçuda (MARCOVALDI et al., 2009) e tartaruga-oliva (MARCOVALDI et al., 2008),
indicam que a maioria dos deslocamentos destas espécies ocorre sobre a plataforma.
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Segundo VILARDO (2006), embora grande parte dos impactos da atividade sísmica ainda não
estejam completamente dimensionados, há um consenso em relação a ausência de impactos
agudos – como morte ou incapacitação – na macrofauna. Os impactos de caráter
comportamental, como evasão ou fuga, são de difícil mensuração e, portanto, não permitem o
estabelecimento da significância biológica para os indivíduos e populações afetadas.
Classificação
O impacto é negativo, direto e local. Os efeitos serão sentidos imediatamente e durante os
disparos, não perdurando após a atividade ter sido cessada, por estas razões ele é considerado de
incidência imediata, duração imediata, temporário e reversível. É indutor e intermitente.
A magnitude do impacto é média, levando a uma grande importância, visto que o fator
ambiental apresenta alta sensibilidade, com a presença das cinco espécies ameaçadas
de extinção.
A classificação desse impacto é apresentada no Quadro II.6-18.
Quadro II.6-18 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 10.
Avaliação do Impacto 10
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Frequência

Intermitente

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande
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Medidas Recomendadas
Implementação do Programa de Monitoramento da Biota Marinha - PMBM, com a adoção da
prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start) e suspender o
funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos marinhos a distâncias
menores que 1.000 m da fonte sonora (Área de Exclusão). Além disso, a fonte sonora não poderá
ser ativada fora da área da pesquisa sísmica, exceto com a implementação do aumento gradual
ou potência mínima na área de manobra.
As medidas mitigadoras são de grande eficácia, a partir do momento que evitam que pulsos
sonoros sejam emitidos próximos aos organismos observados.
Impacto 11 - Colisão de navio e equipamentos com mamíferos marinhos
A navegação das embarcações sísmicas, bem como o trânsito das embarcações de apoio para o
transporte de insumos necessários à realização da atividade sísmica, e de resíduos para as bases
operacionais, durante toda a atividade, podem representar uma fonte adicional de interferência
nos cetáceos. O choque com as embarcações pode causar ferimentos internos, externos ou, até
mesmo, a morte. No entanto, deve-se considerar o pequeno número de viagens a serem
realizadas quando comparadas ao tráfego marítimo já existente nos portos adjacentes à área
onde será realizada a atividade.
Os suprimentos, resíduos e equipamentos necessários à realização da atividade sísmica serão
transportados desde as bases de apoio, previstas para estarem localizadas no Rio de Janeiro.
Como comentado anteriormente, a reação natural e prioritária dos mamíferos marinhos aos
ruídos será de afastamento de sua fonte. Consequentemente, reduz-se sensivelmente a
possibilidade de colisão entre navios e equipamentos e mamíferos marinhos.
No entanto, estudos têm demonstrado que casos de colisões entre embarcações e grandes
cetáceos (misticetos e cachalotes) não são tão incomuns quanto se imaginava (LAIST, 2001; FÉLIX
& WAEREBEEK, 2005; PANIGADA et al., 2006; VANDERLAAN & TAGGART, 2007). Durante as
últimas décadas, devido à grande expansão do tráfego marítimo, os cetáceos têm sido vítimas de
colisão com navios no mundo todo (CARRILLO & RITTER, 2008; GREGORY et al., 2012; LAIST
et al., 2001; WAEREBEEK et al., 2007 apud CUNHA, 2013). Muitas lesões comprometem funções
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essenciais dos organismos como as habilidades para caçar, evitar predadores e reprodução
(WAEREBEEK et al., 2007 apud CUNHA, 2013). Eventuais colisões na rota das embarcações
sísmicas, assim como com embarcações na rota entre a área de levantamento e bases de apoio,
podem causar ferimentos físicos e até mesmo a morte de animais marinhos (NOWACEK et al.,
2007). Também existem registros de colisões com pequenos cetáceos (WELLS & SCOTT, 1997).
Podem ser encontrados na literatura registros de colisões entre embarcações e diversas espécies
de mamíferos marinhos como baleias cinzentas (HEYNING & DAHLHEIM, 2002 apud MOORE &
CLARKE, 2002), golfinho-nariz-de-garrafa (FERTL, 1994), orca (FORD et al., 1994; VISSER, 1999),
baleia-jubarte, baleia fin (WILEY et al., 1995; LAIST et al., 2001), cachalote, franca, baleia-debryde e baleia-azul, golfinho-comum, baleia piloto de peitorais curtas e cachalote pigmeu
(WAEREBEEK et al., 2007 apud KEIPER et al., 2014).
Na costa Atlântica dos Estados Unidos, as colisões com embarcações são responsáveis por 30% dos
encalhes de baleias, como jubarte (Megaptera novaengliae) e baleia fin (Balaenoptera physalus),
sendo os filhotes e jovens os mais vulneráveis (WILEY et al.,1995; LAIST et al., 2001).
JENSEN & SILBER (2004), através de uma compilação de registros mundiais, constataram que
entre 1975 e 2002, foram reportados aproximadamente 292 casos de colisões de cetáceos com
embarcações. De acordo com kNOWLTON & KRAUS (2001), colisões com embarcações foram
responsáveis por 35,5% da mortalidade de baleias-franca-do-norte entre 1970 a 1999.
De acordo com LAIST et al. (2001), são raros os registros de colisão entre baleias e embarcações
navegando com velocidade de até 10 nós.
Deve-se considerar que as embarcações sísmicas operam em baixa velocidade, em torno de 4
nós, em função das características da atividade e, com isso, não são esperados registros de
colisões com estes organismos. Já as embarcações de apoio operam em velocidades um pouco
mais elevadas na rota entre a área de atividade e as bases, no entanto, operam a uma
velocidade média de 10 nós. Dessa forma, além de reduzir as consequências de uma possível
colisão, a navegação à baixa velocidade também aumenta a probabilidade de visualização de
animais pelas tripulações das embarcações de apoio, permitindo a realização de manobras de
desvio (ASMUTIS-SILVIA, 1999 apud WDCS, 2006). Além disso, cetáceos possuem grande
capacidade de locomoção para desviar das rotas das embarcações.
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Salienta-se que as embarcações de apoio terão movimentação restrita à rota entre a base de
apoio e o local da atividade. Essas embarcações e os navios sísmicos seguem as normas nacionais
e internacionais de proteção às espécies marinhas, o que diminui a possibilidade de acidentes.
Cabe ainda a ressalva de que existirá um técnico ambiental a bordo das embarcações que,
poderá registrar a ocorrência de cetáceos no entorno das embarcações de apoio. Portanto, devese considerar as condições de trafegabilidade marítima que já preveem uma série de
procedimentos e normas a serem seguidas e do período da atividade para reduzir a possibilidade
desse impacto.
Classificação
Desta forma, o impacto pode ser classificado como negativo, direto, imediato e supraregional,
considerando a rota das embarcações de apoio. Tem duração imediata, e foi conservadoramente
classificado como permanente e irreversível.
Sendo assim, o impacto é de média magnitude e alta sensibilidade, resultando em
grande importância.
A classificação descrita anteriormente é apresentada no Quadro II.6-19.
Quadro II.6-19 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 11.
Avaliação do Impacto 11
Natureza

Negativo

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Supraregional

Duração

Imediata

Permanência

Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Não cumulativo

Frequência

Pontual

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande
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Medidas Recomendadas
Implementação do Projeto de Monitoramento da Biota Marinha – PMBM nas embarcações sísmicas
e de apoio, com o objetivo de se observar qualquer evento de impactos aos organismos no
entorno da embarcações sísmicas; além disso, os comandantes das embarcações serão instruídos
para navegarem em velocidades baixas e constantes, especialmente em áreas costeiras; deverá
ser seguida a Portaria IBAMA nº 117/96, de 26/12/1996, com a implantação das medidas
previstas nesta, que institui regras relativas à prevenção do molestamento de cetáceos; Projeto
de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT.
As medidas podem ser consideradas de mitigação e monitoramento, visto que o acompanhamento
de toda a atividade será realizado por profissionais capacitados e o fornecimento de informações
ajudará na prevenção do impacto em diversas situações. No entanto, as medidas mitigadoras e
de acompanhamento apresentam média eficácia, visto que não asseguram que o evento
não ocorrera.
Impacto 12 - Colisão de navio e equipamentos com quelônios
Sabe-se que colisões com embarcações são fontes de mortalidade para tartarugas marinhas. Tal
como descrito no impacto anterior, em relação aos cetáceos, a reação natural e prioritária dos
quelônios também será de afastamento das fontes de ruídos reduzindo possibilidade de colisão
entre navios e equipamentos com quelônios (NELMS et al., 2016). A possibilidade de colisão é
reduzida ainda pelo fato de que tanto os navios sísmicos quanto o barco assistente, durante a
operação, navegam em velocidades muito baixas (cerca de 4 nós), o que também contribui para
reduzir as possibilidades de colisão. Ainda assim, tal possibilidade não pode ser descartada uma
vez que choques com as embarcações podem acontecer e causar ferimentos internos, externos
ou, até mesmo, a morte de indivíduos, especialmente na rota utilizada pelas embarcações entre
a área de atividade e as bases de apoio.
Nos Estados Unidos, a porcentagem de encalhes atribuída à colisão com embarcações aumentou
aproximadamente 10% nos anos 80, com um recorde de 20,5% em 2004 (NMFS, 2007 apud SAPP,
2010). No sudoeste da Florida, muitas colisões com embarcações têm sido documentadas, sendo
que mais de 60% de tartarugas cabeçudas (Caretta caretta) encalhadas apresentaram sinais de
ferimentos por hélice (NMFS, 2007 apud SAPP, 2010). Na costa das Ilhas Canárias, na Espanha,
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durante um período de quatro anos, verificou-se que 23% das tartarugas encalhadas morreram
como resultado de colisão com barcos (OROS et al., 2005 apud SAPP, 2010). Na costa da
Austrália, entre 1999 a 2002 verificou-se um mínimo de 65 tartarugas marinhas mortas,
anualmente, por colisão com embarcações. A maioria dos registros foi para a espécie Chelonia
mydas, seguida de Caretta caretta, sendo que em 72% eram animais adultos ou subadultos
(HAZEL & GYURIS, 2006).
A maioria dos estudos apresenta dados de regiões costeiras e em muitos deles é difícil saber a
velocidade da embarcação no momento do incidente. Discute-se que as embarcações
presentes na Florida são conhecidamente pequenas e operam em altas velocidades (NMFS, 2007
apud SAPP, 2010).
Ainda segundo HAZEL et al. (2007) e WITZELL et al. (2007), quanto maior a velocidade do barco,
mais lenta é a resposta da tartaruga marinha em evitar a embarcação. Portanto, velocidades
reduzidas de embarcações refletem uma reduzida probabilidade de danos graves aos animais
(HAZEL et al., 2007).
O estudo realizado por HAZEL et al. (2007) constatou que as tartarugas-verdes não evitam, de
forma eficaz, a presença de embarcações navegando a velocidades superiores a 4 km/h
(2,1 nós).
Os juvenis de tartarugas são exemplares mais vulneráveis, podendo sofrer ferimentos graves,
internos (pela colisão) ou externos (hélice e/ou colisão), ou mesmo a morte em caso de
abalroamento com embarcações. Por possuir hábitos preferencialmente oceânicos, a tartarugade-couro poderá ocorrer com maior frequência na área.
Classificação
Em função do exposto, o impacto é negativo, direto, imediato e supraregional, considerando a
rota das embarcações de apoio até a base e a importância da conservação deste grupo. É
imediato, permanente e irreversível. Além disso, é não cumulativo e pode ocorrer de
forma pontual.
Considerando a metodologia apresentada o impacto é de média magnitude e com isso de grande
importância, visto a alta sensibilidade deste fator.
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Tendo em vista a descrição acima, este impacto é avaliado conforme sumarizado no Quadro
II.6-20.
Quadro II.6-20 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 12.
Avaliação do Impacto 12
Natureza

Negativo

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Supraregional

Duração
Permanência

Imediata
Permanente

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Não cumulativo

Frequência

Pontual

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande

Medidas Recomendadas
Implementação do Projeto de Monitoramento da Biota Marinha – PMBM nas embarcações sísmicas
e de apoio, com o objetivo de se observar qualquer evento de impactos aos organismos no
entorno das embarcações; além disso, os comandantes das embarcações serão instruídos para
navegarem em velocidades baixas e constantes, especialmente em áreas costeiras; Projeto de
Monitoramento da Biota Marinha – PMBM; Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores PEAT.
As medidas são mitigadoras e de monitoramento e possuem eficácia média, visto que apesar do
acompanhamento e eventos educativos, o impacto não pode ser evitado.

Coordenador:
56/111

II.6 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPÍRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Impacto 13 - Alteração da qualidade da água
Os efluentes sanitários, a água de drenagem e os resíduos alimentares triturados serão
descartados no mar pelos navios sísmicos e pelas embarcações de apoio. É importante ressaltar
que toda partícula orgânica (como as sobras de alimentos) será triturada e os efluentes líquidos
(esgoto, por exemplo) serão tratados. Após trituração e tratamento, estes resíduos somente
serão descartados no mar a uma distância superior a 19 km da costa, de acordo com a legislação
nacional e a MARPOL 73/78 (Convenção Internacional para Prevenção da Poluição por Navios
1973 e o Protocolo 1978).
As embarcações utilizadas na atividade sísmica possuem unidades de tratamento de esgoto e
unidades de separação de água e óleo, de acordo com a legislação pertinente.
Mesmo com esses cuidados, o lançamento de efluentes sanitários previamente tratados e de
restos de alimentos triturados contribuirá para o aumento da concentração de compostos
orgânicos no seu entorno e, consequentemente, o favorecimento do aumento da produção
primária (BONECKER et al., 2002). Os restos de alimentos e efluentes sanitários têm facilidade
de degradação e utilização pelos organismos vivos, quando lançados ao mar. Também não são
significativamente impactantes as águas oleosas recolhidas no convés das embarcações, já que
serão direcionadas para o tratamento específico, o qual reduzirá as quantidades de óleos e
graxas até atingirem teores inferiores ao limite estabelecido pela legislação ambiental.
Classificação
O impacto é considerado negativo, direto, imediato e local. É de curta duração, temporário e
reversível. Também é classificado como não cumulativo e cíclico.
A magnitude do impacto em função das demais classificações é baixa, logo acarretando em
pequena importância, visto a baixa sensibilidade da água na área de realização do estudo.
A classificação do presente impacto é apresentada no Erro! Fonte de referência não encontrada..
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Quadro II.6-21 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 13.
Avaliação do Impacto 13
Natureza

Negativo

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Curta

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Não cumulativo

Frequência

Cíclico

Magnitude

Baixa

Sensibilidade

Baixa

Importância

Pequena

Medidas Recomendadas
Implementar, no âmbito do Projeto de Controle da Poluição - PCP, as ações para garantir que
todos os efluentes gerados sejam tratados previamente ao descarte, que todos os efluentes
oleosos que escoam pelo sistema de drenagem passem pelo separador de água e óleo
previamente ao seu descarte, que não haja descarte de água com concentração de óleo superior
a 15 ppm, que todos os resíduos alimentares sejam descartados somente após trituração até um
tamanho médio inferior a 2,5 cm, que o descarte no mar seja realizado a uma distância superior
a 19 km da costa; Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT.
O Quadro II.6-22 apresenta a Matriz de Impactos, identificando a importância dos impactos
operacionais para os meios Físico e Biótico.
Quadro II.6-22 - Matriz de Importância dos Impactos para os meios Físico e Biótico.
Magnitude
Sensibilidade
Baixa
Baixa

Alta

4 e 13

Média
Alta

Média

7

3
1

2

5, 8, 9, 10, 11 e 12

6
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II.6.5.1.2 -

Meio Socioeconômico

Impacto 14 - Interferência no trânsito de embarcações
Em função das características da atividade de aquisição de dados sísmicos, faz-se necessária a
criação de uma área de segurança, afetando, desta forma, a dinâmica de movimentação de
embarcações presentes na região.
Apesar de restrita a uma pequena área, a restrição ao espaço marítimo pode afetar as atividades
comerciais associadas às atividades marítimas realizadas na região.
Cabe destacar que este impacto é restrito a área momentânea de realização da atividade e,
desta forma, caracteriza-se por uma restrição temporária e móvel.
Classificação
Este impacto é classificado como negativo e direto, pois limita a movimentação de qualquer
embarcação que possa se aproximar da área de realização de atividade. É regional, imediato e
reversível,

pois

cessa

ao

final

da

atividade.

O

impacto

também

pode

ser

considerado intermitente.
A magnitude do impacto é considerada média e, devido à baixa sensibilidade, a importância
caracteriza-se como média.
A classificação do presente impacto é apresentada no Quadro II.6-23.
Quadro II.6-23 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 14.
Avaliação do Impacto 14
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Magnitude

Média

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média
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Medidas Recomendadas
Projeto de Comunicação Social – PCS.
As medidas propostas são de alta eficácia, pois o PCS atinge sua meta em evitar incidentes
com embarcações.
Impacto 15 - Interferência no trânsito de embarcações pesqueiras
Lembramos que, devido à distância da atividade da linha de costa (superior a 43 km da costa) e a
profundidade local (superior a 1.100 m), não é esperada interferência com a atividade de
pesca artesanal.
Em função das características da pesca industrial, como maior autonomia de navegação,
instrumentos de navegação mais sofisticados, dentre outros, diferente da pesca artesanal, esta
poderá ser afetada pela atividade.
A atividade pesqueira industrial presente na região pode ser afetada devido à criação de zona
móvel de segurança (de 6 MN da popa da embarcação sísmica e 3 MN da proa e de cada bordo).
Classificação
Sendo assim, o impacto da pesquisa sísmica sobre a atividade pesqueira industrial caracteriza-se
como negativo e direto, pois limita a ação da atividade na área do raio de atuação dos navios
sísmicos. É regional, imediato e reversível, pois cessa ao final da atividade. O impacto também
pode ser considerado contínuo, pois ele ocorrerá durante toda a realização da atividade, mesmo
que a zona de exclusão seja temporária.
A magnitude do impacto é considerada média e a importância caracteriza-se como média,
considerando que a atividade de pesca industrial é considerada como de baixa sensibilidade.
A classificação do presente impacto é apresentada no Quadro II.6-24.
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Quadro II.6-24 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 15.
Avaliação do Impacto 15
Natureza

Negativo

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Contínuo

Magnitude

Média

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Projeto de Comunicação Social – PCS.
A medida proposta é de média eficácia, pois, apesar do PCS ser de grande importância para
orientar as embarcações sobre a área da atividade, não são capazes de mitigar o impacto gerado
pela restrição do trânsito de embarcações.
Impacto 16 - Interferência na atividade pesqueira industrial em função do afugentamento
do pescado
Conforme mencionado no impacto 15, as embarcações industriais possuem autonomia de
navegação para buscar áreas distantes dos portos de origem para a realização de sua atividade
sem grande ônus.
Conforme já abordado no impacto 1, trabalhos indicam que os pulsos sonoros podem gerar
variações na distribuição horizontal (ENGÅS et al., 1996) e vertical (SLOTTE et al. 2004)
dos peixes.
ENGÅS et al. (1996); LØKKEBORG & SOLDAL (1993); LØKKEBORG et al. (2012); DALEN & RAKNES
(1985); McCAULEY et al. (2000) registraram alterações na captura por unidade de esforço, em
áreas com estreita proximidade com levantamentos sísmicos.
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ENGÅS et al. (1996), através de estudos de captura de peixes antes, durante e após a realização
de uma pesquisa sísmica, observou queda nas capturas na área de atividade sísmica logo após seu
início e que perduraram até após o encerramento da atividade.
Já LØKKEBORG & SOLDAL (1993) observaram que os efeitos dos pulsos sonoros parecem estar
limitados a um raio de poucas milhas das fontes sonoras. No mesmo estudo, pôde ser observado
um aumento na captura de bacalhau, considerando determinados métodos de coleta. Este dado
pode ser explicado pelas diferenças nas respostas aos efeitos sonoros, dependendo da
espécie estudada.
Segundo STREEVER et al. (2016), registrou mudanças, as quais incluíram o aumento e a
diminuição das taxas de captura, possivelmente pelo deslocamento de peixes em resposta aos
sons do air gun, em toda a área estudada. O autor associou o deslocamento das oito espécies
investigadas às mudanças no movimento de partículas associadas a sons do air gun.
Também foram observados resultados de incremento na captura (LØKKEBORG et al., 2012). Os
resultados desse estudo indicaram que a captura por redes de hadoque aumentou em 86% e,
considerando o alabote da Gronelândia em 132%, enquanto que através da pesca com linhas,
foram observadas reduções de 25% e 16% para a arinca e alabote, respectivamente. O aumento
das capturas por redes foi explicado por uma mudança no padrão de natação, a qual levou a um
aumento nos encontros com redes de emalhar. Houve também uma redução geral nas taxas de
captura de outras espécies.
O trabalho de ENGÅS et al., (1996) demonstrou ainda que a redução nas capturas foi maior
quando considerados os grandes peixes pelágicos, quando comparados aos pequenos pelágicos e
demersais, indicando que em função da alta capacidade de deslocamento do primeiro grupo,
tende a se afastar das fontes de ruídos.
Sendo assim, esta atividade econômica pode sofrer impactos da atividade sísmica devido à
tendência de evitação/fuga dos peixes, quando submetidos a ruídos, em área próxima aos
levantamentos sísmicos.

Coordenador:
62/111

II.6 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPÍRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Classificação
Desta forma, o presente impacto é classificado como negativo e direto. É regional, imediato e
reversível, pois cessa ao final da atividade. O impacto também pode ser considerado contínuo,
pois ele ocorrerá durante toda a realização da atividade, mesmo com o deslocamento das
embarcações sísmicas.
A magnitude do impacto é considerada média e a importância caracteriza-se como média,
considerando que a atividade de pesca industrial é considerada como de baixa sensibilidade.
A classificação do presente impacto é apresentada no Quadro II.6-25.
Quadro II.6-25 – Síntese dos critérios para
a avaliação do Impacto 16.
Avaliação do Impacto 16
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração
Permanência

Imediata
Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Contínuo

Magnitude

Média

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Projeto de Comunicação Social – PCS e Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT.
A medida proposta é de média eficácia, pois, apesar do PCS ser de grande importância para
orientar as embarcações pesqueiras sobre a área da atividade, não são capazes de mitigar o
impacto gerado pelo afugentamento do pescado.
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Impacto 17 - Abalroamento de petrechos de pesca
Em função da presença dos cabos sísmicos e dos equipamentos que estes trazem a reboque, a
capacidade de manobra das embarcações sísmicas é extremamente restrita. Desta forma, esta
não tem condições de evitar petrechos de pesca que, porventura, estejam presentes na linha de
aquisição de dados sísmicos e área de manobra.
Apesar do PCS informar aos pescadores da presença das embarcações sísmicas e das coordenadas
de trabalho no período em questão, pode ocorrer de embarcações pesqueiras colocarem seus
petrechos anteriormente ao início da aquisição, em determinada linha de aquisição de dados.
Classificação
O presente impacto é classificado como negativo, direto, imediato, local, de duração imediata,
temporário, reversível, cumulativo e intermitente. A magnitude deste é de média e, com isso,
de grande importância, visto que a sensibilidade da atividade de pesca artesanal é de
alta sensibilidade.
A classificação do presente impacto é apresentada no Quadro II.6-26.
Quadro II.6-26 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 17.
Avaliação do Impacto 17
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Local

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Intermitente

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande
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Medidas Recomendadas
Projeto de Comunicação Social – PCS e Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT.
As medidas propostas são de alta eficácia, pois, o PCS tende a evitar a colocação de petrechos de
pesca na área de levantamento de dados sísmicos. Além disso, todas os pescadores que tiverem
seus petrechos de pesca danificados em função da atividade serão ressarcidos.
Impacto 18 - Interferência com atividade turística em função das restrições de navegação
Por medida de segurança na navegação, sempre é solicitado a todas as embarcações nas
redondezas da área onde está sendo realizada atividade de pesquisa sísmica que não ultrapassem
a área de segurança à navegação que é de: 3 MN da proa das embarcações sísmicas, 6 MN da
popa da embarcação sísmica e 3 MN, de boreste e de bombordo. Isso influencia nas rotas de
navegação, que por sua vez representa interação com o andamento da cadeia produtiva
associada ao turismo náutico. A zona de restrição às embarcações será localizada em sua
totalidade em profundidades superiores a 1.100 m, tendo em vista que a atividade se dará a
partir dessa isóbata. Importante lembrar que essa área é pouco utilizada pelas embarcações
turísticas, que preferem áreas mais rasas e próximas a costa.
Classificação
O impacto é classificado como negativo, direto, imediato e regional. É temporário, reversível,
cumulativo e pontual.
Considerando uma média magnitude e baixa sensibilidade da atividade turística na área da
atividade sísmica, o impacto é de média importância.
A síntese da avaliação desse impacto é apresenta no Quadro II.6-27.
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Quadro II.6-27 – Síntese dos critérios para a avaliação do Impacto 18.
Avaliação do Impacto 18
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto/Indireto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Cumulativo

Frequência

Contínuo

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média

Medidas Recomendadas
Projeto de Comunicação Social - PCS; Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT.
A efetividade das medidas para o presente impacto é alta, visto que a atividade ocorrerá em
regiões mais distantes da costa de onde são realizadas atividades turísticas na região.
Impacto 19 - Aumento do conhecimento da estrutura geológica
A pesquisa sísmica é uma etapa internalizada pela indústria petrolífera como requisito ao
desenvolvimento do processo de exploração e produção de óleo e gás. O desenvolvimento de
tecnologias nas áreas de aquisição, processamento e interpretação dos dados sísmicos, aliado ao
estudo das relações entre propriedades sísmicas, propriedades petrofísicas e condições
ambientais, trouxeram avanços significativos para o planejamento e execução mais precisa,
espacialmente das atividades de exploração e produção de óleo e gás.
Os resultados do levantamento sísmicos permitirão uma melhor avaliação da potencial
capacidade produtiva da área investigada, permitindo a avaliação estratégica e tomada de
decisão sobre as próximas etapas para o desenvolvimento de atividades de exploração e
produção de óleo e gás na região.
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Classificação
Este é um impacto positivo, indireto, posterior, suprarregional, de curta duração, temporário
e irreversível. Deve ser considerado ainda como não cumulativo e intermitente.
A magnitude do impacto é baixa, segundo a metodologia apresentada. Desta forma,
considerando a baixa sensibilidade do fator ambiental, a importância do impacto é pequena.
Tendo em vista os fatores anteriormente descritos, os critérios adotados para a classificação do
impacto podem ser observados no Quadro II.6-28.
Quadro II.6-28 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto 19.
Avaliação do Impacto 19
Natureza

Positivo

Forma de Incidência

Indireta

Tempo de Incidência

Posterior

Abrangência Espacial

Suprarregional

Duração
Permanência

Curta
Temporário

Reversibilidade

Irreversível

Cumulatividade

Não Cumulativo

Frequência

Intermitente

Magnitude

Baixa

Sensibilidade

Baixa

Importância

Pequena
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Medidas Recomendadas
Não existem medidas para a intensificação deste impacto.
O Quadro II.6-29 apresenta a Matriz de Impactos, identificando a importância dos impactos
operacionais para o Meio Socioeconômico.
Quadro II.6-29 – Matriz de Importância dos Impactos para o Meio Socioeconômico
Magnitude
Sensibilidade

Baixa

Baixa

Média

Alta

19

14, 15, 16 e 18

Média
Alta

II.6.5.2 II.6.5.2.1 -

17

Impactos Potenciais
Meios Físico e Biótico

A seguir, são descritos e avaliados os impactos potenciais para os meios físico e biótico,
decorrentes de um evento acidental de derramamento de hidrocarboneto durante processo de
abastecimento ou rompimento de tanques de combustível em função de colisão com outra
embarcação. Pontua-se, contudo que, os navios sísmicos possuem casco duplo, reduzindo
consideravelmente as chances de ocorrência de um evento acidental cujas consequências
acarretem o derramamento de combustível no ambiente marinho. Verifica-se ainda que, o
sistema de abastecimento previsto para os navios sísmicos é dotado de válvulas que impedem a
continuidade de saída de combustível em caso de ruptura do mangote ou encaixe inadequado
de conexões.
A dispersão natural de manchas de óleo varia enormemente em função da hora e período do ano
em que o acidente ocorreu, localização da embarcação, temperatura da água e do ar durante
todo o processo dispersivo, velocidade e direção do vento, velocidade e direção das correntes
marítimas, tipo e quantidade de óleo em dispersão, etc. A elaboração de cálculos determinísticos
para a simulação de deriva, forma e período de dispersão natural de manchas de óleo admite
uma grande diversidade de resultados em função da introdução de diferentes combinações de
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variáveis. Nesse contexto, as consequências desses acidentes podem ter maior ou menor
magnitude de acordo com a quantidade de óleo derramado, assim como as consequências estarão
relacionadas com a interação entre a magnitude, as condições ambientais no momento do
derramamento e a capacidade de resposta/contenção.
Impacto 1 - Alteração da qualidade da água em função de introdução acidental e dispersão de
hidrocarboneto no ambiente marinho
O comportamento do óleo no mar se caracteriza por um rápido espalhamento superficial em
forma de mancha, seguido pelo deslocamento da mancha formada em função da ação das
correntes e ventos. Este processo faz com que a mancha do óleo derramado se expanda,
aumentando sua área e diminuindo sua espessura (MONTEIRO, 2003), além de estar suscetível aos
processos de intemperismo.
Os principais processos de intemperismo que atuam sobre o óleo estão resumidos a seguir,
na Figura II.6-3.

Fonte: http://ludbioscience.blogspot.com/2015/07/os-derramamentos-de-petroleo-ameaca.html

Figura II.6-3 - Processos de intemperismo que atuam na mancha de óleo após o vazamento.
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Os hidrocarbonetos constituintes do petróleo apresentam uma baixa solubilidade na água,
permanecendo, inicialmente, concentrados em um filme superficial, sujeito aos processos de
evaporação, oxidação, espalhamento, dispersão, dissolução, biodegradação, e sedimentação,
neste último caso, interagindo com partículas sólidas em suspensão na água do mar.
Durante as atividades sísmicas, os derramamentos mais significativos de óleo para o mar podem
ser considerados como derramamentos de grandes volumes de óleo diesel (maior que 200 m³,
conforme Resolução CONAMA 398/08), associados à perda de contenção do inventário de
combutível do navio sísmico ou da embarcação de apoio. Este tipo de óleo (diesel marítimo)
apresenta alta capacidade de volatilização, logo, segundo PERRY (2011) apresentam uma boa
proporção do conteúdo volátil removida para a atmosfera.
A informação é corroborada por outros estudos, os quais citem que a evaporação de
hidrocarbonetos depende da pressão de vapor do composto e do balanço de massa (GESAMP,
1993), sendo inversamente proporcional ao peso molecular. Isto é, hidrocarbonetos com baixo
peso molecular, como aromáticos e alcanos leves, têm maior taxa de evaporação (LAWS, 1993),
enquanto que os asfaltenos, com peso molecular em torno de 10.000, são praticamente não
sensíveis à evaporação (BISHOP, 1983).
As características ambientais da área, aliadas aos processos de intemperismo e tipologia do óleo
derramado, permitem inferir ainda que os principais processos que deverão influenciar na
dinâmica do óleo são, além da circulação oceânica, a sua diluição e, principalmente,
a evaporação.
Classificação
Considerando essas informações, entende-se que na eventual ocorrência de impacto, este pode
ser considerado negativo, direto e imediato. Ele se dará prioritariamente como um impacto
regional, podendo tornar-se regional dependendo do volume derramado para o mar. Os impactos
sobre a qualidade da água podem ser considerados temporários e reversíveis, já que segundo a
literatura, as concentrações devem retornar ao nível de base do local.
O impacto é classificado como de alta magnitude e média importância, considerando a baixa
sensibilidade do fator ambiental água na região.
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Tendo em vista os fatores anteriormente descritos, os critérios adotados para a classificação do
impacto podem ser observados no Quadro II.6-30.
Quadro II.6-30 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto Potencial 1.
Avaliação do Impacto Potencial 1
Natureza

Negativa

Forma de Incidência

Direto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Baixa

Importância

Média

Medidas RecomendadasEm caso de acidente com derramamento de óleo no mar, será acionada uma empresa de
atendimento à emergência e os órgãos competentes serão comunicados.
Esta medida é eficaz para a contenção de pequenos vazamentos, no entanto, para vazamentos
maiores, apesar da capacidade de redução do dano através das ações de combate à mancha de
óleo, os impactos gerados por um vazamento não podem ser evitados.
Impacto 2 - Interferência com a biota marinha em função de introdução acidental e dispersão
de hidrocarboneto no ambiente marinho
Através das consequências descritas no Impacto anterior, relacionadas a um derramamento de
hidrocarbonetos no mar, poderá ocorrer interferência também com a biota marinha,
especialmente nas comunidades planctônicas e nectônicas. Isso porque o derrame de óleo na
água, muitas vezes, resulta em uma camada de óleo ou película gordurosa na superfície da água,
afetando principalmente os organismos que vivem nas camadas superficiais da água do mar.
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A presença de manchas de hidrocarbonetos na água exerce influência sobre o plâncton de
diversas maneiras: forma uma película na superfície marinha, impedindo as trocas gasosas com a
atmosfera; impedem a penetração de luz solar, reduzindo a taxa fotossintética; e desenvolvem
bactérias comensais do derrame que diminuem o oxigênio dissolvido (GONZÁLEZ et al., 2009).
Em uma simulação controlada e experimental, GONZÁLEZ et al. (2009) indicaram uma queda na
atividade fotossintética, bem como de clorofila a após um período de 24-72 horas. A presença do
óleo pode ainda acarretar em alterações morfológicas (TUKAJ et al., 1998) e genéticas (ELSHEEKH et al., 2000; CHEN et al., 2008; PARAB et al., 2008).
O contato dos organismos planctônicos com o óleo influencia sua mobilidade e flutuabilidade,
podendo sedimentar-se rapidamente (SOTO et al., 1975). Registros de incremento na abundância
de fitoplâncton em presença de petróleo podem ser explicados devido à morte do zooplâncton ou
a um efeito nutricional do petróleo (FRANKEL & CLARK et al., 1997). Comportamento semelhante
foi observado por OZHAN et al. (2014) após o acidente de Macondo. VANDERMEULEN & AHERN
(1976) sugerem que algas marinhas unicelulares são muito sensíveis a pequenas mudanças de
quantidade traço de naftaleno, e possivelmente a outros hidrocarbonetos aromáticos. O
zooplâncton, particularmente, acumula hidrocarbonetos aromáticos parafínicos entre as partes
do corpo afetando a ação locomotora e de nutrição. Vale ressaltar que algumas espécies de
copépodes podem reconhecer e evitar áreas contaminadas por óleo, e com isso, diminuir a taxa
de mortalidade (SEURONT, 2010).
A alteração na biota nectônica (peixes, baleias, golfinhos e tartarugas marinhas), afetaria os
recursos alimentares e o meio ambiente onde vivem. Geralmente esses animais conseguem
escapar do óleo, ficando expostos apenas a concentrações eventualmente dispostas na coluna
d’água. No entanto, espécies comerciais de peixes em seu estágio adulto, juvenil ou larval
podem ser adversamente afetadas. O óleo pode apresentar uma maior toxicidade para a
ictiofauna, no que se refere às concentrações persistentes dos compostos em séries de longa
duração, e à sensibilidade relativa desses organismos. Analisando-se esses fatores em
determinada população, o efeito do óleo poderia ocasionar um decréscimo da biomassa da
espécie diretamente afetada. No entanto, não há evidências atuais de mortandade massiva de
peixes juvenis ou adultos decorrentes de derramamento de óleo em ambiente oceânico, uma vez
que nessas regiões, a concentração de óleo abaixo da mancha é reduzida, decaindo diretamente
em relação ao tempo e à profundidade (IPIECA, 2000). Na região oceânica, o potencial de danos
à comunidade nectônica torna-se menor, quando comparado àquele causado pelo toque da
mancha em zonas costeiras.

Coordenador:
72/111

II.6 – Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPÍRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Os efeitos do óleo sobre peixes incluem lesões histopatológicas nos ovários, rins e brânquias,
além de mudanças bioquímicas, incluindo redução no nível de ácido ascórbico e glicogênio no
fígado, hipoglicemia e alterações nos níveis de aminoácidos nos músculos, indicando alterações
no metabolismo energético (NEFF, 1985; HAENSLEY et al., 1982, apud LEE & PAGE, 1997).
Estudos sobre o acidente com a plataforma Deepwater Horizon indicaram que o óleo afetou o
sistema cardíaco de larvas em desenvolvimento de três importantes peixes pelágicos, Thunnus
thynnus (atum), T. albacares (albacora-lage) e Seriola dumerili (olhete) (INCARDONA
et al., 2014).
Há tempos se conhece o fato de que a poluição por óleo representa uma ameaça aos recursos
pesqueiros (WARDLEY-SMITH, 1976, apud. SERRA-GASSO, 1991). Isto porque ela pode atingir
diretamente estoques de peixes e moluscos por aderência ao corpo, ou acumulação nos
organismos, tornando-os impróprios para o consumo humano (ITOPF, 2004). O acidente do
petroleiro Prestige, na costa espanhola, indicou que espécies demersais (Lepidorhombus boscii e
Callionymus lyra) ainda apresentavam sinais de exposição aos hidrocarbonetos, cinco meses após
o derramamento (MARTÍNEZ-GÓMEZ et al., 2006).
No entanto, a reação imediata dos peixes é nadar para longe do óleo, se afastando da fonte de
contaminação (IPIECA, 1991). Considerando-se que peixes adultos tendem a se afastar das
manchas de óleo, pode-se dizer que os efeitos de vazamento de óleo sobre a ictiofauna
ocorrerão principalmente sobre ovos e larvas (BENFIELD & SHAW, 2005; INCARDONA et al., 2014).
Segundo IPIECA (1991) ovos e larvas de peixes, principalmente em baías rasas, podem sofrer altas
mortalidades, abaixo de manchas de óleo, principalmente se for utilizado dispersante. No
entanto, para a presente atividade, não é esperado que o óleo chegue em regiões como estas.
Em relação aos mamíferos marinhos, podem ocorrer impactos em função de inalação, ingestão,
ou contato com o óleo, ou outros poluentes. A sensibilidade dos mamíferos ao óleo parece estar
relacionada especialmente à importância da pele e da gordura na termorregulação. Os
organismos com menores capas de gordura são mais suscetíveis aos efeitos do óleo na pele,
prejudicando o isolamento térmico, podendo levar à hipotermia (NOAA, 2006).
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Apesar dos odontocetos (faltam informações acerca dos misticetos) serem capazes de evitar as
áreas afetadas ao perceber a presença de óleo na lâmina d’água (NOAA, 2010b), a depender da
importância que a região representa nas suas atividades diárias ou sazonais (por exemplo, áreas
de alimentação e áreas de acasalamento), podem reocupá-la, mesmo na presença do óleo,
(NOAA, 2010b). Deve-se salientar ainda que indivíduos imaturos (filhotes e juvenis) permanecem
por mais tempo na superfície, sendo mais susceptíveis aos efeitos do óleo do que os animais
adultos (MARCHIORO & NUNES, 2003).
Fatores como o grau de exposição e o estado de saúde prévio do animal podem ser
determinantes no desenvolvimento de patologias associadas ao contato com o óleo. No caso dos
cetáceos, o contato direto com o óleo parece não afetar sua capacidade de termorregulação.
Todos os mamíferos marinhos apresentam irritação e processos inflamatórios nos olhos e mucosas
imediatamente após o contato com o óleo. Porém, os efeitos a longo prazo que a exposição a
hidrocarbonetos pode causar nos cetáceos são pouco conhecidos (MARCHIORO & NUNES, 2003).
Os danos causados à pele dos cetáceos parecem ser transitórios, entretanto a região dos olhos
pode ser bastante afetada em exposições prolongadas (ENGELHARDT, 1983; AUSTRALIAN
GOVERNMENT, 2010). Além disso, eles também podem inalar óleo ou vapores tóxicos ao subirem
para respirar, se alimentar de presas contaminadas ou mesmo ficar cansados devido à ausência
de alimentos ou a incapacidade de encontrar comida.
Estas exposições podem danificar as membranas mucosas, vias aéreas, congestionar os pulmões,
causar enfisema intersticial e até a morte (NOAA, 2010a; AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2010).
Orcas, por exemplo, são capazes de permanecer submersas por 3 a 10 minutos contínuos, e
quando vão à superfície para respirar, podem ter nadado por centenas de metros (MATKIN
et al., 2008).
Em momentos de estresse, alterações nas taxas de respiração e subidas a superfície, podem levar
a ingestão de quantidade suficiente de óleo para lhes causar danos severos (AUSTRALIAN
GOVERNMENT, 2010). A intoxicação aguda por petróleo ainda não está bem estabelecida em
cetáceos e não existem estudos de laboratório que tenham estabelecido a mínima quantidade
necessária para causar toxicidade (St AUBIN, 1992).
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A ingestão de óleo pode levar a efeitos tóxicos e disfunção secundária dos órgãos, além de úlcera
gastrointestinal e hemorragia (NOAA, 2010a; AUSTRALIAN GOVENMENT, 2010). Entretanto, um
levantamento realizado com animais encalhados mostrou baixos níveis de hidrocarbonetos em
vários tecidos, mostrando que a eliminação do óleo acumulado parece ser rápida. Os cetáceos
têm o potencial para metabolizar óleo devido à presença do Citocromo P-450 no fígado, esse
sistema enzimático está envolvido na quebra de compostos de hidrocarbonetos e foi identificado
em várias espécies (ENGELHARDT, 1983).
Já nos misticetos, em função da forma de captura de alimento, o óleo tende a se concentrar nas
cerdas bucais (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2010). Experimentos laboratoriais têm mostrado que o
óleo incrustado nas cerdas restringe a passagem de água, apesar de ter sido removido em
menos de 24 h após a contaminação com a presença de um fluxo constante de água (St AUBIN,
1992).

Dependendo da magnitude do vazamento, a alimentação pode ser interrompida por

muitos dias, causando diminuição da massa corpórea e trazendo consequências para o
desenvolvimento do animal.
Classificação
A análise histórica dos efeitos causados por acidentes ocorridos com derramamento de óleo
(NOAA, 2006), assim como o exposto nesta avaliação, leva-nos a considerar o impacto relativo ao
derramamento acidental de óleo sobre a biota como negativo, cujos efeitos serão sentidos de
forma indireta e imediata (Quadro II.6-31). Além disso, o impacto foi classificado
conservadoramente como supraregional, considerando a importância para a conservação
mundial de diversos grupos da fauna presentes na região.
A magnitude do impacto é alta e consequentemente a importância é grande, visto a alta
sensibilidade do fator ambiental.
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Quadro II.6-31 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto Potencial 2.
Avaliação do Impacto Potencial 2
Natureza

Negativo

Forma de Incidência

Indireta

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Supraregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande

Medidas Recomendadas
Em caso de acidente com derramamento de óleo no mar, será acionada uma empresa de
atendimento à emergência e os órgãos competentes serão comunicados.
Esta medida é eficaz para a contenção de pequenos vazamentos, no entanto, para vazamentos
maiores, apesar da capacidade de redução do dano através das ações de combate à mancha de
óleo, os impactos gerados por um vazamento não podem ser evitados.

II.6.5.2.2 -

Meio Socioeconômico

Impacto 3 - Interferência com UCs em função de introdução acidental e dispersão de
hidrocarboneto no ambiente marinho
No caso de ocorrência de um acidente com derramamento de hidrocarboneto no mar, poderá
ocorrer interferência com a Unidade de Proteção Integral Refúgio da Vida Silvestre Santa Cruz e
a Unidade de Uso Sustentável Costa das Algas. Isso porque mesmo não havendo sobreposição da
atividade com esses UCs, em caso de derrame de hidrocarboneto no mar, a mancha de óleo
proveniente do derramamento pode derivar e atingir essas áreas.
Durante as atividades sísmicas, os derramamentos mais significativos de hidrocarboneto para o
mar podem ser considerados como derramamentos de grandes volumes de óleo diesel marítimo,
associados à perda de contenção do inventário de combustível do navio sísmico ou da
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embarcação de apoio. Este tipo de óleo (diesel marítimo) apresenta alta capacidade de
volatilização, logo, é esperado que, caso ocorra um derramamento, grande parte desse óleo seja
rapidamente transferido para a atmosfera (volatização), antes mesmo de atingir as UCs.
EMAP & HIDROCLEAN (2012) realizaram uma simulação para análise da persistência do óleo diesel
marítimo derramado na região do Porto de Itaqui. Os resultados indicaram uma evaporação
crescente de aproximadamente 40% em 24 h, atingindo cerca de 80% no quinto dia. Apesar de
não se tratar da mesma região do empreendimento em questão, esses resultados indicam que o
óleo em quetão possuem baixa persistência, principalmente se tratando de ambiente tropical,
onde ocorrem altas temperaturas.
Os povos indígenas Tupinikim e Guarani habitam aldeias adjacentes às UCs RVS Santa Cruz e APA
Costa das Algas, tais como: Caeiras Velha, Boa Esperança, Comboios, Pau Brasil e Piraquêaçu. Os
povos indígenas que habitam essas aldeias se utilizam da pesca e coleta de caranguejos e outros
crustáceos nessas UCs.
Conforme dito anteriormente, a poluição por óleo representa uma ameaça aos recursos
pesqueiros (WARDLEY-SMITH, 1976, apud. SERRA-GASSO, 1991). Isto porque ela pode atingir
diretamente estoques de peixes, moluscos e crustáceos por aderência ao corpo, ou acumulação
nos organismos, tornando-os impróprios para o consumo humano (ITOPF, 2004).
Desta forma, os povos indígenas Tupinikim e Guarani, e que dependem da pesca artesanal e da
coleta de caranguejos e outros crustáceos, podem ser impactados no caso de um acidente com
derramamento de hidrocarboneto para o mar.
Classificação
Os possíveis efeitos de hidrocarbonetos nas UCs, caso ocorra um acidente com derramamento,
envolvem, é considerado como negativo, cujos efeitos serão sentidos de forma indireta e
imediata (Quadro II.6-31). Além disso, o impacto foi classificado conservadoramente como
supraregional, considerando a importância para a conservação e povos indígenas presentes
na região.
A magnitude do impacto é alta e consequentemente a importância é grande, visto a alta
sensibilidade do fator ambiental.
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Quadro II.6-32 – Síntese dos critérios
para a avaliação do Impacto Potencial 3.
Avaliação do Impacto Potencial 3
Natureza

Negativo

Forma de Incidência

Indireta

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Supraregional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Magnitude

Alta

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande

Medidas Recomendadas
Em caso de acidente com derramamento de óleo no mar, será acionada uma empresa de
atendimento à emergência e os órgãos competentes serão comunicados.
Esta medida é eficaz para a contenção de pequenos vazamentos, no entanto, para vazamentos
maiores, apesar da capacidade de redução do dano através das ações de combate à mancha de
óleo, os impactos gerados por um vazamento não podem ser evitados.
Impacto Potencial 4 - Interferência com atividade pesqueira em função das restrições por
acidente com derramamento de hidrocarboneto
A ocorrência de um derramamento de óleo poderia levar ao comprometimento da atividade
pesqueira, já que a presença da mancha de óleo pode ocasionar a restrição de uso de área
impactada, gerando uma readequação da atividade a novos locais de pesca. Esse fato poderá
significar custos adicionais de combustível, alimentação e gelo, dentre outros, podendo inclusive
implicar numa restrição temporária ou redução da taxa de captura e no valor do pescado
capturado. As perdas de equipamentos por parte de pescadores, que, eventualmente, sejam
surpreendidos por uma mancha de óleo durante o desenvolvimento de suas atividades, são
elementos adversos a serem destacados.
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Classificação
O impacto é negativo, indireto, imediato e regional. A duração é imediata, é temporário e
reversível, pois o ambiente tende a retornar as condições apresentadas antes do acidente.
A magnitude é média segundo a metodologia adotada, mas considerando a alta sensibilidade da
pesca artesanal, é de grande importância.
Tendo em vista os fatores anteriormente descritos, os critérios adotados para a classificação do
impacto podem ser observados no Quadro II.6-33.
Quadro II.6-33 – Síntese dos critérios para
a avaliação do Impacto Potencial 4.
Avaliação do Impacto Potencial 4
Natureza

Negativo

Forma de Incidência

Indireto

Tempo de Incidência

Imediato

Abrangência Espacial

Regional

Duração

Imediata

Permanência

Temporário

Reversibilidade

Reversível

Cumulatividade

Indutor

Magnitude

Média

Sensibilidade

Alta

Importância

Grande
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Medidas Recomendadas
Em caso de acidente com derramamento de óleo no mar, será acionada uma empresa de
atendimento à emergência e os órgãos competentes serão comunicados.
Esta medida é eficaz para a contenção de pequenos vazamentos, no entanto, para vazamentos
maiores, apesar da capacidade de redução do dano através das ações de combate à mancha de
óleo, os impactos gerados por um vazamento não podem ser evitados.
O Quadro II.6-34 apresenta a Matriz de Impactos Potenciais, identificando a importância dos
impactos potenciais para os meios Físico, Biótico e Socioeconômico.
Quadro II.6-34 – Matriz de Importância dos Impactos Potenciais para o Meio Socioeconômico
Magnitude
Sensibilidade
Baixa

Média

Baixa

Alta
1

Média
Alta

4

2e3
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II.6.6 -

Matriz de Avaliação dos Impactos Ambientais

A seguir, no Quadro II.6-35, é apresentada a Matriz de Avaliação dos Impactos Operacionais e, no Quadro II.6-36, a Matriz de Avaliação dos Impactos Potenciais.
Quadro II.6-35 - Matriz de Avaliação dos Impactos Operacionais
MATRIZ DE IMPACTOS OPERACIONAIS
Natureza

Forma de Tempo de
Incidência Incidência

Abrangência
Espacial

Duração

Permanência Reversibilidade

Cumulatividade

Frequência

Magnitude Sensibilidade

Importância

MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
IMPACTO 01 – Afugentamento e alteração de áreas preferencias de uso da ictiofauna

Negativo

Direto

Imediato

Local

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Indutor / Sinergético

Cíclico / Intermitente

Média

Média

Média

IMPACTO 02 – Danos físicos e biológicos aos peixes

Negativo

Direto

Imediato

Local

Imediata / Curta

Permanente

Irreversível

Indutor / Sinergético

Cíclico / Intermitente

Alta

Média

Grande

IMPACTO 03 – Interferências físicas e fisiológicas nos cefalópodes

Negativo

Direto

Imediato

Local

Imediata / Curta

Permanente

Irreversível

Indutor / Sinergético

Cíclico / Intermitente

Alta

Baixa

Média

IMPACTO 04 – Mortalidade de organismos planctônicos

Negativo

Direto

Imediato

Local

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Não Cumulativo

Cíclico / Intermitente

Baixa

Baixa

Pequena

IMPACTO 05 – Interferência na comunicação dos mamíferos marinhos

Negativo

Indireto

Imediato

Regional

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Indutor / Sinergético

Contínuo

Média

Alta

Grande

IMPACTO 06 – Danos físicos e biológicos aos órgãos sensoriais e internos dos mamíferos
marinhos

Negativo

Direto

Imediato

Local

Longa

Permanente

Irreversível

Não Cumulativo

Cíclico / Intermitente

Alta

Alta

Grande

IMPACTO 07 – Aumento na duração de mergulho e redução de tempo de superfície dos
mamíferos marinhos

Negativo

Direto

Imediato

Local

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Não Cumulativo

Cíclico / Intermitente

Baixa

Alta

Média

IMPACTO 08 – Afugentamento e alteração de áreas preferencias dos mamíferos
marinhos

Negativo

Direto

Imediato

Local

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Indutor / Sinergético

Cíclico / Intermitente

Média

Alta

Grande

IMPACTO 09 – Interferência sobre a rota migratória de cetáceos em função de
formação de barreira acústica

Negativo

Direto

Imediato

Regional

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Indutor / Sinergético

Cíclico / Intermitente

Média

Alta

Grande

IMPACTO 10 – Interferência sobre a rota migratória de quelônios em função de
formação de barreira acústica

Negativo

Direto

Imediato

Local

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Indutor / Sinergético

Cíclico / Intermitente

Média

Alta

Grande

IMPACTO 11 – Colisão de navio e equipamentos com mamíferos marinhos

Negativo

Direto

Imediato

Suprarregional

Imediata / Curta

Permanente

Irreversível

Não Cumulativo

Pontual

Média

Alta

Grande

IMPACTO 12 – Colisão de navio e equipamentos com quelônios

Negativo

Direto

Imediato

Suprarregional

Imediata / Curta

Permanente

Irreversível

Não Cumulativo

Pontual

Média

Alta

Grande

IMPACTO 13 – Alteração da qualidade da água

Negativo

Direto

Imediato

Local

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Não Cumulativo

Cíclico / Intermitente

Baixa

Baixa

Pequena

IMPACTO 14 – Interferência no trânsito de embarcações

Negativo

Direto

Imediato

Regional

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Cumulativo / Induzido

Cíclico / Intermitente

Média

Baixa

Média

IMPACTO 15 – Interferência no trânsito de embarcações pesqueiras

Negativo

Direto

Imediato

Regional

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Cumulativo / Induzido

Contínuo

Média

Baixa

Média

IMPACTO 16 – Interferência nas atividades pesqueiras industriais em função do
afugentamento do pescado

Negativo

Direto

Imediato

Regional

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Cumulativo / Induzido

Contínuo

Média

Baixa

Média

IMPACTO 17 – Abalroamento de petrechos de pesca

Negativo

Direto

Imediato

Local

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Cumulativo / Induzido

Cíclico / Intermitente

Média

Alta

Grande

IMPACTO 18 – Interferência com atividade turística em função das restrições de
navegação

Negativo

Direto

Imediato

Regional

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Cumulativo / Induzido

Pontual

Média

Baixa

Média

IMPACTO 19 - Aumento do conhecimento da estrutura geológica

Positivo

Indireto

Posterior

Suprarregional

Imediata / Curta

Temporário

Irreversível

Não Cumulativo

Cíclico / Intermitente

Baixa

Baixa

Pequena

MEIO SOCIOECONÔMICO
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Quadro II.6-36 - Matriz de Avaliação dos Impactos Potenciais

MATRIZ DE IMPACTOS POTENCIAIS
Natureza

Forma de
Incidência

Tempo de
Incidência

Abrangência
Espacial

Duração

Permanência

Reversibilidade

Cumulatividade

Magnitude

Sensibilidade

Importância

IMPACTO POTENCIAL 01 – Alteração da qualidade da água em função de introdução acidental e dispersão
de hidrocarboneto no ambiente marinho

Negativo

Direto

Imediato

Regional

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Cumulativo /
Induzido

Alta

Baixa

Média

IMPACTO POTENCIAL 02 – Interferência com a biota marinha em função de introdução acidental e
dispersão de hidrocarboneto no ambiente marinho

Negativo

Indireto

Imediato

Suprarregional

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Indutor /
Sinergético

Alta

Alta

Grande

IMPACTO POTENCIAL 03 – Interferência em UCs em função de introdução acidental e dispersão de
hidrocarboneto no ambiente marinho

Negativo

Indireto

Imediato

Suprarregional

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Indutor /
Sinergético

Alta

Alta

Grande

IMPACTO POTENCIAL 04 – Interferência com atividade pesqueira em função das restrições por acidente
com derramamento de hidrocarboneto

Negativo

Indireto

Imediato

Regional

Imediata / Curta

Temporário

Reversível

Indutor /
Sinergético

Média

Alta

Grande

MEIOS FÍSICO E BIÓTICO

MEIO SOCIOECONÔMICO
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Síntese dos Impactos Ambientais e Distribuição dos Ônus e
Benefícios Sociais da Atividade

Na presente análise foram identificados 19 impactos ambientais operacionais (reais), ou seja,
decorrentes da atividade regular, sendo que destes, 13 foram descritos para os meios físico e
biótico e 6 para o meio socioeconômico. Foram identificados 4 impactos potenciais, relacionados
a um evento acidental de derramamento de hidrocarbonetos no mar, sendo 2 considerando os
meios físico e biótico e 2 para o meio socioeconômico.
A magnitude dos impactos ambientais identificados, sua distribuição segundo a sensibilidade dos
fatores ambientais interferidos e o grau de importância dos mesmos, estão apresentadas na
Figura II.6-4, Figura II.6-5 e Figura II.6-6, respectivamente. Observa-se que a maioria dos
impactos ambientais operacionais são negativos, de baixa ou média sensibilidade e de pequena
ou média importância.
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Figura II.6-4 - Valor da Magnitude dos impactos ambientais operacionais.
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Figura II.6-5 - Distribuição da Sensibilidade
dos fatores ambientais atingidos.

Figura II.6-6 - Distribuição da Importância
dos impactos ambientais operacionais.

Analisando-se exclusivamente os impactos ambientais operacionais, verifica-se que 18 (dezoito)
deles são negativos e somente 1 (um) é positivo (Impacto 19 - Aumento do conhecimento da
estrutura geológica). A maioria dos impactos está diretamente relacionada com os disparos da
fonte sonora. Verifica-se ainda que a maioria de tais impactos é restrito à área de aquisição de
dados sísmicos, ou seja, apresentam uma abrangência local (53%) e são temporários (68%),
cessando após o término da atividade. Neste contexto, é importante pontuar que toda a
aquisição sísmica se dará em isóbata com profundidade maior que 1.100 m e terá duração
aproximada de 180 dias.
O único impacto operacional ao meio socioeconômico que apresentou grande importância foi o
de abalroamento de petrechos de pesca devido à capacidade de manobra da embarcação sísmica
ser extremamente restrita, não tendo condições de evitar petrechos de pesca que, porventura,
estejam presentes na área de aquisição de dados sísmicos ou de manobra. Na tentativa de evitar
que tal impacto venha a ocorrer, é aqui recomenda o Programa de Comunicação Social – PCS, o
qual tem a finalidade de comunicar, anteriormente ao início da aquisição, o período e a área de
desenvolvimento da atividade.
Ainda para o meio socioeconômico, classificados como de média importância, foram identificados
os impactos operacionais de Interferência no trânsito de embarcações em geral e de
embarcações pesqueiras. Esses impactos são em decorrência da necessidade de criação de área
de segurança, no entorno da embarcação sísmica e equipamentos de aquisição, alterando
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dinâmica de movimentação de embarcações presentes na região. Cabe destacar que este
impacto é móvel e temporário, uma vez que a embarcação fica constante mente em movimento
para a aquisição dos dados. Além disso, devido à distância da atividade da linha de costa
(superior a 43 km) e a profundidade local (superior a 1.100 m), não é esperada interferência com
a atividade de pesca artesanal, a qual envolve população que apresenta condições
socioeconômicas mais vulneráveis. A área onde será desenvolvida a atividade é também pouco
utilizada pelas embarcações turísticas, que preferem áreas mais rasas e próximas a costa. Para
esses impactos, espera-se que a implementação do Programa de Comunicação Social – PCS,
anteriormente ao início da atividade, auxilie na mitigação da interferência na navegação local.
As alterações previstas em fatores do meio físico estão relacionadas com alterações na
qualidade da água devido ao descarte de efluentes sanitários e dos resíduos alimentares
triturados, tanto pelos navios sísmicos, quanto pelas embarcações de apoio. O tratamento de
todos os efluentes gerados, previamente ao descarte, é apontado no Projeto de Controle da
Poluição – PCP e no Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores – PEAT.
Dos impactos operacionais que incidem sobre o meio biótico, que são 12, destacam-se as
interferências e danos físicos e biológicos aos peixes, aos mamíferos marinhos e aos quelônios, os
quais apresentaram-se como de grande importância. Medidas estão previstas para mitigar tais
impactos, as quais estão inseridas nos seguintes projetos: Projeto de Monitoramento da Biota Marinha
– PMBM, Projeto de Monitoramento Acústico Passivo – PMAP e Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores – PEAT.
Um impacto foi classificado como de apresentam natureza positiva: aumento do conhecimento
da estrutura geológica, o qual permitirá uma melhor avaliação da potencial capacidade produtiva
da área investigada, permitindo a avaliação estratégica e tomada de decisão sobre as próximas
etapas para o desenvolvimento de atividades de exploração e produção de óleo e gás na região.
Para a prevenção, mitigação, controle ou compensação ambiental dos impactos, serão
necessárias algumas ações. Com essa finalidade, estão previstas medidas a serem adotadas, as
quais estão incorporadas nos projetos ambientais relacionados no Quadro II.6-37. Esses projetos
ambientais visam manter o padrão de qualidade ambiental da região.
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Quadro II.6-37 – Medidas e Programas Ambientais.
Impacto

Medidas

Programas Ambientais

MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
IMPACTO 01 – Afugentamento e alteração de áreas
preferencias de uso da ictiofauna

Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start).

Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM

IMPACTO 02 – Danos físicos e biológicos aos peixes

Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start).

Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM

IMPACTO 03 – Interferências físicas e fisiológicas nos
cefalópodes

Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start).

Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM

IMPACTO 04 – Mortalidade de organismos planctônicos

-

-

Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start);

Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM

IMPACTO 05 – Interferência na comunicação dos
mamíferos marinhos

Suspender o funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos
marinhos a distâncias menores que 1.000 m da fonte sonora; e
Implementação do aumento gradual ou potência mínima na área de manobra.
Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start);

IMPACTO 06 – Danos físicos e biológicos aos órgãos
sensoriais e internos dos mamíferos marinhos

Suspender o funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos
marinhos a distâncias menores que 1.000 m da fonte sonora; e
Implementação do aumento gradual ou potência mínima na área de manobra.
Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start);

IMPACTO 07 – Aumento na duração de mergulho e
redução de tempo de superfície dos mamíferos marinhos

Suspender o funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos
marinhos a distâncias menores que 1.000 m da fonte sonora; e
Implementação do aumento gradual ou potência mínima na área de manobra.

Projeto de Monitoramento Acústico
Passivo – PMAP
Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM
Projeto de Monitoramento Acústico
Passivo – PMAP
Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM
Projeto de Monitoramento Acústico
Passivo – PMAP
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Medidas

Programas Ambientais

Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start);
IMPACTO 08 – Afugentamento e alteração de áreas
preferencias dos mamíferos marinhos

Suspender o funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos
marinhos a distâncias menores que 1.000 m da fonte sonora; e
Implementação do aumento gradual ou potência mínima na área de manobra.
Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start);

IMPACTO 09 – Interferência sobre a rota migratória de
cetáceos em função de formação de barreira acústica

Suspender o funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos
marinhos a distâncias menores que 1.000 m da fonte sonora; e
Implementação do aumento gradual ou potência mínima na área de manobra.

Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM
Projeto de Monitoramento Acústico
Passivo – PMAP
Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM
Projeto de Monitoramento Acústico
Passivo – PMAP

Adoção da prática de aumento gradual da potência do pulso sísmico (soft start);
IMPACTO 10 – Interferência sobre a rota migratória de
quelônios em função de formação de barreira acústica

Suspender o funcionamento da fonte sonora sempre que forem observados mamíferos
marinhos a distâncias menores que 1.000 m da fonte sonora; e

Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM

Implementação do aumento gradual ou potência mínima na área de manobra.
Observar qualquer evento de impactos aos organismos no entorno das embarcações;
IMPACTO 11 – Colisão de navio e equipamentos com
mamíferos marinhos

IMPACTO 12 – Colisão de navio e equipamentos com
quelônios

Navegação em velocidades baixas e constantes, especialmente em áreas costeiras; e

Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM

Adoção Portaria IBAMA nº 117/96, de 26/12/1996, com a implantação das medidas
previstas nesta, que institui regras relativas à prevenção do molestamento de
cetáceos.

Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores - PEAT

Observar qualquer evento de impactos aos organismos no entorno das embarcações; e
Navegação em velocidades baixas e constantes, especialmente em áreas costeiras.

Projeto de Monitoramento da Biota
Marinha – PMBM
Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores - PEAT
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Impacto

Medidas

Programas Ambientais

Ações para garantir que todos os efluentes gerados sejam tratados previamente ao
descarte;
Ações para garantir que todos os efluentes oleosos que escoam pelo sistema de
drenagem passem pelo separador de água e óleo previamente ao seu descarte;
IMPACTO 13 – Alteração da qualidade da água

Garantir que que não haja descarte de água com concentração de óleo superior a 15
ppm;
Garantir que todos os resíduos alimentares sejam descartados somente após trituração
até um tamanho médio inferior a 2,5 cm; e

Projeto de Controle da Poluição – PCP
Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores – PEAT

Garantir que o descarte no mar seja realizado a uma distância superior a 19 km da
costa.
MEIO SOCIOECONÔMICO
IMPACTO 14 – Interferência no trânsito de embarcações

Divulgação do local e início da atividade.

Projeto de Comunicação Social – PCS

IMPACTO 15 – Interferência no trânsito de embarcações
pesqueiras

Divulgação do local e início da atividade.

Projeto de Comunicação Social – PCS

IMPACTO 16 – Interferência nas atividades pesqueiras
industriais em função do afugentamento do pescado

Divulgação do local e início da atividade.

Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores - PEAT

Projeto de Comunicação Social – PCS

Divulgação do local e início da atividade; e

Projeto de Comunicação Social – PCS

IMPACTO 17 – Abalroamento de petrechos de pesca

Ressarcimento aos pescadores de petrechos de pesca danificados em função da
atividade

Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores - PEAT

IMPACTO 18 – Interferência com atividade turística em
função das restrições de navegação

Divulgação do local e início da atividade

Projeto de Educação Ambiental dos
Trabalhadores - PEAT

IMPACTO 19 - Aumento do conhecimento da estrutura
geológica

-

-

Projeto de Comunicação Social – PCS
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE
Considerações Iniciais

A Área de Influência de uma atividade de qualquer porte, sob a ótica da avaliação ambiental,
deve ser definida em função das especificidades da atividade em análise, de sua abrangência
espacial, da ocupação e uso do espaço no seu entorno, das peculiaridades com que os impactos
ambientais venham incidir sobre ela, bem como em função da legislação e normas pertinentes
(SANCHEZ, 2013).
A definição da Área de Influência está fundamentada nos resultados da Avaliação de Impactos
Ambientais elaborada para o presente estudo (Item II.6) e corresponde ao refinamento da Área
de Estudo (Item II.3).
Os critérios adotados para a definição de Área de Influência da atividade encontram-se
apresentados a seguir, considerando a avaliação dos critérios mínimos estabelecidos pelo TR
COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 11/2019:

 O impacto no meio físico;
 O impacto da emissão sonora sobre o meio biótico;
 A interferência com a atividade de pesca artesanal;
 A área onde há restrição à navegação e à realização de outras atividades;
 As rotas das embarcações utilizadas durante a atividade até as bases de apoio, incluindo os
próprios portos ou terminais.
A seguir, é apresentada a Área de Influência da Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D nas
Bacias do Espírito Santo e Campos.
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Delimitação da Área de Influência para os Meios Físico e
Biótico

Para o meio físico, foi identificado o impacto direto de alteração da qualidade da água. Nos
impactos operacionais, a classificação deste impacto, determinado em função dos descartes de
efluentes, foi considerada de baixa magnitude, baixa sensibilidade e pequena importância. Nos
impactos potenciais, a alteração da qualidade da água em função da introdução acidental e
dispersão de hidrocarbonetos (óleo diesel marítimo) foi considerada como de alta magnitude,
baixa sensibilidade e média importância. Não foram identificados impactos indiretos para o meio
físico. Considerando as classificações, com maior ênfase na importância, e na baixa
probabilidade de cenários acidentais (VILARDO, 2006), de forma conservadora é proposta como
área de influência para o meio físico as próprias áreas de aquisição e de manobra.
Para o meio biótico, considerando o cenário operacional, foram identificados impactos de grande
importância nos peixes (danos físicos e biológicos), mamíferos marinhos (interferência na
comunicação, danos físicos e biológicos aos órgãos sensoriais e internos, afugentamento e
alteração de áreas preferencias, interferência sobre a rota migratória de cetáceos em função de
formação de barreira acústica, colisão de navio e equipamentos) e quelônios (interferência sobre
a rota migratória em função de formação de barreira acústica e colisão de navio e
equipamentos). Destes impactos, todos possuem forma de incidência direta, excetuando-se a
interferência na comunicação dos mamíferos marinhos (impacto indireto). Já para o cenário
acidental, foi identificado como impacto de grande importância a interferência com a biota
marinha em função de introdução acidental e dispersão de hidrocarboneto (óleo diesel marítimo)
no ambiente marinho.
O TR 11/2019 destaca que os limites da área de influência devem ser determinados a partir da
modelagem de decaimento da energia sonora para os arranjos de canhões de ar a serem
utilizados. O TR solicita ainda que seja adotada uma abordagem conservativa, determinando os
limites da área de influência a partir dos níveis estimados de reação dos grupos mais sensíveis da
fauna local aos disparos dos canhões de ar.
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Segundo resultados da modelagem de decaimento da energia sonora para arranjo de canhões de
ar descritos em WESTERNGECO/ECOLOGY (2019) – estudo realizado nas bacias de Campos e
Santos - e os limiares de impacto acústico propostos por Popper et al. (2014), NMFS (2018) e
GARFO (2019), a exposição acústica a um pulso sísmico pode resultar em lesões, alterações
fisiológicas ou comportamentais em tartarugas marinhas entre 182 e 4.415 m e em mamíferos
marinhos entre 2.550 e 7.881 m, considerando a ponderação auditiva, e até 8.610 m, sem
considerar a ponderação auditiva. Desta forma, de forma conservadora, pode-se considerar o
raio de 8,61 km em torno da área de aquisição de dados como limite da área de influência para
estes organismos, considerados mais sensíveis.
Diante do exposto, a área de influência direta e indireta para o meio biótico compreende as
áreas da operação (aquisição e manobra), a área determinada pela modelagem de decaimento da
energia sonora e a rota das embarcações (incluindo faixa de segurança de 1 km) até o Porto de
Vitória, no Espírito Santo.

II.7.3 -

Delimitação da Área de Influência para o Meio
Socioeconômico

Conforme o Termo de Referência (TR) COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA Nº 11/2019 para a Elaboração
do Estudo Ambiental de Sísmica para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia do
Espírito Santo (SPECTRUM 3D) – Classe 2, os limites da Área de Influência relativos ao meio
socioeconômico devem incluir os municípios onde há comunidades que realizam de forma
expressiva a atividade de pesca artesanal na área requerida pela atividade de pesquisa sísmica.
Para definição desses municípios faz-se necessária uma análise integrada da região considerando:

 As características do fundo marinho (cascalho, pedra, recife de coral, lama, etc) associadas à
distribuição dos recursos de importância econômica para a frota artesanal (lagosta, camarão,
dourado, sardinha, atum, etc) e às características das pescarias ali realizadas;

 A dinâmica da frota pesqueira artesanal de cada município, levando-se em conta, de acordo
com o Termo de Referência Nº 002/2018:
a) As informações obtidas por meio da abordagem in loco das embarcações pesqueiras,
realizada em estudos pretéritos para outras atividades de E&P de óleo e gás na mesma
região pretendida para a pesquisa sísmica;
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b) a dinâmica da frota de cada município. Esta análise deverá ser realizada fazendo uso de
informações oriundas: i) de abordagem in loco das embarcações pesqueiras, realizada em
outras atividades de exploração e produção de petróleo na região; ii) de projetos de
monitoramento de desembarque pesqueiro pretéritos; iii) de entrevistas com grupos de
pescadores experientes em cada tipo de pescaria a ser analisada dos municípios adjacentes
à área do bloco ou que foram previamente identificados como municípios que
potencialmente integram a AI.
Adicionalmente, também foi incluído o critério das rotas das embarcações utilizadas durante a
atividade até as bases de apoio, incluindo os próprios portos ou terminais, que no caso da
referida atividade, será no município de Vitória.

II.7.3.1 -

Interferências com as Atividades de Pesca

Conforme discutido no Item II.3.4. Meio Socioeconômico considerou-se: (I) pesca artesanal aquela
praticada por pescadores com regime de economia familiar, sendo ou não proprietários dos
meios de produção, podendo trabalhar em grandes distâncias em embarcações de até 12 metros.
(II) Como pesca industrial, foi considerada aquela praticada por pescadores que trabalham em
embarcações organizadas por empresas ou armadores, a partir de 12 metros, além do elevado
grau tecnológico e a grande autonomia das embarcações utilizadas, que permitem grandes
deslocamentos para as atividades de pesca, não restringindo a atuação em áreas próximas de
onde essas frotas estão estabelecidas.
Os municípios contemplados na Área de Estudo foram Marataízes, Itapemirim, Piúma, Anchieta,
Guarapari, Vila Velha, Vitória, Serra, Aracruz e Linhares, com potencial de acessar a área
pretendida pela Spectrum, seja pelas dinâmicas de pesca e embarcações utilizadas ou pela
proximidade do polígono. Para a determinação da Área de Influência da atividade de Pesquisa
Sísmica Marítima 3D na Bacia do Espírito Santo (SPECTRUM ES 3D) serão considerados os impactos
e interferências nas atividades pesqueiras. Assim, visando identificar a origem dos pescadores
passíveis de serem afetados pela pesquisa sísmica pretendida, de forma a incluir esses municípios
na AI da atividade, foram utilizados como referência dados históricos e mapas de áreas de pesca
e informações de empreendimentos pretéritos realizados na região da Bacia do Espírito Santo.
Em seguida, foram verificadas as possíveis interferências da atividade com as categorias
pesqueiras passíveis de serem afetadas e sua relevância no contexto socioeconômico regional.
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II.7.3.1.1 -

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPÍRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

Características do Fundo Marinho e das Modalidades de Pesca
Praticadas na Área da Pesquisa Sísmica

A Bacia do Espírito Santo está localizada no estado do Espírito Santo e é delimitada ao sul pela
Bacia de Campos, a partir do Alto de Vitória, ao norte com a Bacia de Mucuri a oeste com o
embasamento cristalino e a leste com o Complexo Vulcânico de Abrolhos (BIASSUSI et al., 1990;
FRANÇA et al., 2007). A Plataforma Continental da Bacia do Espírito Santo é atípica em relação
às demais plataformas da costa leste brasileira (média de 50 km no setor Nordeste-Leste), devido
ao alargamento observado na sua parte norte, que surgiu em virtude do vulcanismo que deu
origem ao Banco de Abrolhos e à Cadeia Vitória-Trindade. Em Abrolhos (BA), a plataforma atinge
um máximo de 246 km de largura (FRANÇA, 1979).
De acordo com PETROBRAS (2015), a análise geomorfológica da plataforma continental da Bacia
do Espírito Santo permite a compartimentalização da mesma em quatro setores distintos: (I)
Plataforma de Abrolhos, onde estão os Bancos; (II) Plataforma do Rio Doce, adjacente ao delta
deste rio que está associado à evolução costeira recente; (III) Plataforma dos Paleocanais,
marcado pela presença de ocorrência de paleocanais não preenchidos e de áreas descritas como
hardgrounds ou crostas carbonáticas; e (IV) Plataforma Interna Larga do Sul do ES, caracterizado
por uma plataforma interna larga (até 30m de profundidade) com o domínio de
sedimentação carbonática.
Conforme mencionado no Item II.4.1 – Meio Físico, o Talude Continental na Bacia do Espírito
Santo pode ser dividido em duas porções (norte e sul) limitadas entre si pela Cadeia VitóriaTrindade. A plataforma continental interna é composta predominantemente por areia terrígena
em toda a extensão estudada, com domínio da fração areia com menos de 30% de carbonato na
sua composição. Na região adjacente ao Rio Doce a contribuição de sedimentos terrígenos e
cascalhos se estende por toda a plataforma continental, porém existe um rastro de sedimentos
finos próximo à foz, formando uma área lamosa alongada ao sul da desembocadura do rio. Já na
plataforma média e externa nota-se grande participação de areia e cascalho carbonático (fração
cascalhosa com mais de 70% de carbonato), com pequenas contribuições de lama (fácies finas
holocênicas) e areia mista ao norte e ao sul. Nestes dois extremos também é possível observar a
presença de estruturas recifais submersas, principalmente ao norte, além de possíveis áreas de
terraços ou hardgrounds/crosta carbonática. Em grande parte da plataforma continental
média/externa ao norte da Bacia do Espírito Santo e na quebra da plataforma como um todo,
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ocorre extenso banco de rodolitos (PETROBRAS, 2015). Amado-Filho et al. (2012) descrevem que
a plataforma abriga o maior banco de rodolitos contínuo do mundo, com cerca de 20.900 km2 de
extensão (incluindo toda a plataforma de Abrolhos).
A área da pesquisa sísmica pretendida pela Spectrum está situada em região oceânica de águas
ultra-profundas, a uma distância superior a 50 km da costa, a partir de 1.300m de profundidade.
Feitas estas considerações, de acordo com os estudos sobre a pesca analisados para a composição
deste EAS, devido às grandes profundidades na área da aquisição dos dados sísmicos, as
modalidades pesqueiras praticadas nesta região não possuem associação com o tipo e relevo do
fundo marinho. Nesta região, ou seja, em águas oceânicas ultra-profundas da Bacia do Espírito
Santo, as atividades pesqueiras são direcionadas, predominantemente, para a captura de peixes
pelágicos de médio e grande porte, com alto valor comercial. Nestas áreas, destacam-se as
modalidades de pesca linheiras, que são modalidades amplamente seletivas e voltadas para a
captura de recursos pesqueiros como os atuns e afins.

II.7.3.1.2 -

Dinâmica das Frotas Pesqueiras na Área da Pesquisa Sísmica Dados sobre Abordagens de Embarcações in loco

Para este critério foram utilizados os resultados das atividades licenciadas realizadas na mesma
área pretendida pela Spectrum e adjacências, conforme demonstra o Quadro II.7-1. Para a
determinação da Área de Influência da atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia do
Espírito Santo (SPECTRUM ES 3D) serão considerados principalmente os impactos e interferências
nas atividades pesqueiras, resultados das abordagens in loco de outras atividades de pesquisa
exploratória realizadas entre 2008 e 2014 na mesma área e adjacências à área pretendida pela
SPECTRUM, de acordo com o porto de origem e municípios onde estas embarcações
ficam sediadas.
Quadro II.7-1 - Relação de dados secundários oriundos do Licenciamento Ambiental:
abordagens in loco na área pretendida para a pesquisa sísmica marítima e adjacências.
Fonte utilizada

Atividade

Empresas responsáveis

Relatório Ambiental da Atividade Sísmica - Pesquisa Sísmica Marítima 3D, NãoExclusiva, na Bacia do Espírito Santo – Projeto Espírito Santo Fase III.

Pesquisa Sísmica
Marítima

EKMAN / CGG, 2014

Relatório de Atividades dos Projetos Ambientais. Projeto de Comunicação
Social – PCS Campanha de Perfuração Exploratória BM-ES-39, 40 e 41.

Perfuração
Exploratória

Perenco / Soma, 2012 e
2013

Pesquisa Sísmica Marítima 2D nos Blocos BM-ES-529, 531 e 472 e 3D nos Blocos
BM-ES416, 418, 472 e 470.

Pesquisa Sísmica
Marítima

Ecology Brasil /
WesternGeco, 2009

Coordenador:

6/15

II.7. Área de Influência da Atividade

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3D, NA BACIA SEDIMENTAR DO ESPÍRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D
Estudo Ambiental Simplificado - EAS

3682-00-EAS-RL-0001-00
Outubro de 2019 Rev. nº 00

As abordagens in loco ocorreram em dois contextos diferenciados em relação às abordagens às
embarcações pesqueiras realizadas pelos técnicos ambientais embarcados: (I) registros realizados
em unidades de perfuração, que são estruturas fixas durante o período de realização do
empreendimento, a exemplo das atividades de perfuração exploratória marítima e/ou de
produção, e (II) navios sísmicos e barcos de apoio, que atuam com deslocamento constante em
grandes áreas e polígonos marítimos, dedicados à prospecção de dados sísmicos e manobras
associadas. O Mapa das Abordagens in loco às Embarcações Pesqueiras pode ser visualizado no
Anexo II.4.3-1.
Neste sentido, existe uma diferença nas observações das atividades realizadas pelas embarcações
no momento da abordagem. As estruturas fixas, apesar de terem garantidas por lei as áreas
segurança, onde há restrições legais para a circulação de outras embarcações que não estejam
envolvidas nas operações das atividades: (I) 500 m ao redor de estruturas fixas, como as unidades
de perfuração, e (II) toda a área do polígono de aquisição de dados sísmicos e área de manobra
para atividades de pesquisa sísmica marítima.
Conforme ilustrado no Quadro II.7-2, consolidando os dados destas atividades de pesquisa
exploratória já realizadas na área pretendida pela Spectrum e adjacências, pode-se inferir que
em 626 dias (cerca de 21 meses) de atividades e monitoramento das embarcações pesqueiras,
ocorreram 252 abordagens a 122 embarcações distintas, ou seja, uma média de menos de um
barco abordado por dia. Exceto as pescarias identificadas como “de plataforma”, no entorno das
estruturas fixas, foram consideradas as interfaces com as atividades pesqueiras, aquelas com
algum grau de interferência relacionada às abordagens realizadas pelos navios sísmicos e barcos
de apoio envolvidos.
Quadro II.7-2 - Atividades licenciadas já realizadas em áreas
sobrepostas ou próximas ao polígono pretendido pela SPECTRUM
Atividade /
Empresa

Pesquisa Sísmica Marítima
(WesternGeco)

Pesquisa Sísmica
Marítima (CGG)

Perfuração Exploratória (Perenco)*

Classificação /
Localização

Classe 2

Distância mínima da costa: 74,56 km.
Profundidade: 100 a 2.000 m.

Classe 3

Período

9 de dezembro de 2008 a 24
de março de 2009

6 de novembro de 2011 a 25 de fevereiro de
2012, e 28 de março a 10 de agosto de 2013

08 de maio à 15 de
dezembro de 2014

Tempo de
duração (dias)

4 meses (138 dias)

5 meses (163 dias) +
4 meses (111 dias)

8 meses (214 dias)

N abordagens

31

122 + 79

30

N embarcações
abordadas

27

35 + 30

30

(*) A atividade da Perenco teve duas fases, com intervalo de tempo, mas apenas a Fase 1 está georreferenciada na Figura.
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Das 61 embarcações abordagens realizadas durante as atividades de pesquisa sísmica, 74%
estavam se deslocando para as áreas consideradas mais piscosas, no entorno dos pesqueiros dos
bancos e ilhas da Cadeia Vitória – Trindade, Largo de Abrolhos e talude. As demais embarcações
estavam pescando e tiveram suas atividades interrompidas, apesar da tentativa de comunicação
visual e/ou via rádio VHF/SSB por parte dos barcos de apoio envolvidos nas operações. Em termos
de interferências sobre a atividade da pesca, 26% das 61 abordagens ocorridas entre dezembro
de 2008 e dezembro de 2014, apontaram para a necessidade do recolhimento dos petrechos de
pesca ou a ocorrência de danos devido a passagem dos navios sísmicos. Destaca-se que na área
pretendida pela Spectrum, houve 12 abordagens nesse período, sendo que três estavam pescando
e as demais embarcações navegando ou em atividades não identificadas ou informadas.
É válido observar que a quantidade de abordagens no raio de 500m das plataformas apresenta
números bem mais expressivos, mesmo tendo durado menos tempo que as atividades de sísmica,
conforme demonstra o Quadro II.7-3 abaixo. As estruturas fixas, como as plataformas, atuam
como atratores de peixes, por ser uma estrutura que possibilita abrigo, sombra, e com aporte de
matéria orgânica. Desta forma, mesmo proibido pela Marinha do Brasil, o entorno dessas
estruturas se transformaram em pesqueiros tradicionais, onde se realiza a chamada “pesca de
plataforma”. Tal pescaria ocorre com linha e anzol, podendo ser trabalhada com caniços ou
diretamente na mão, e tem como espécies alvo os grandes peixes oceânicos de passagem, com
destaque para o atum e dourado. Os resultados das abordagens in loco (aquelas realizadas no
mar) reforçam esta afirmação, que pode ser observada no quadro abaixo, quando fica claro que o
número de abordagens de embarcações de pesca é bem maior no caso da atividade de perfuração
(191) do que na de pesquisa sísmica (61).
Quadro II.7-3 - Quantidade de abordagens por tipo de atividade realizada e o período de ocorrência
Tipo de Atividade

N Total dias de atividades

Número total de abordagens

Sísmica

352

61

Perfuração

274

191

Elaboração: Ecology Brasi, 2019. Fonte: WESTERNGECO/ECOLOGY BRASIL, 2009,
PERENCO / SOMA, 2012 e 2013; CGG/EKMAN, 2014.
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Em relação ao porto de origem das embarcações abordadas ao longo dos últimos 10 anos, foram
identificadas embarcações registradas e/ou sediadas em Porto Seguro - BA, Alcobaça – BA, Rio de
Janeiro - RJ, Vitória – ES, além de Itaipava / Itapemirim, Piúma, Anchieta, Guarapari e Vila
Velha. Uma embarcação da Espanha também foi registrada. Em relação às modalidades de pesca
praticadas por estas embarcações que alcançam a área do polígono e suas vizinhanças, todas as
pescarias identificadas se restringiram às artes linheiras (espinhéis, linha e anzol, pargueira,
linha de mão, de fundo, etc), voltadas para a captura de grandes peixes pelágicos, como os atuns
e afins, o que indica que esta é a frota com mais possibilidade de ser abordada durante a
operação de pesquisa sísmica.

II.7.3.1.3 -

Dinâmica das Frotas Pesqueiras na Área da Pesquisa Sísmica Dados de Projetos de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro

A Figura II.7-1 ilustra os resultados da espacialização dos recursos pesqueiros desembarcados, e
monitorados pelo Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro, condicionante da
atividade de Perfuração Marítima nos Blocos M-ES-39, 40 e 41 – Fases 1 e 2, da Perenco, e
executado pela CTA Meio Ambiente. O período compreendido para a coleta dos dados foi de
Novembro de 2011 à Abril de 2012, nos pontos de desembarque e pesqueiro dos municípios da
área de estudo. Em Marataízes, Aracruz e Linhares não houve monitoramento.
Ao analisar os resultados do PMDP é possível perceber que as áreas de pesca consistiram no uso
das áreas mais rasas da plataforma continental até a quebra do talude. Durante o período de
Estudo foram identificados 494 pesqueiros que foram enquadrados dentro de 340 Zonas de Pesca
distribuídos ao longo da costa do Espírito Santo e estados limítrofes. Nenhuma zona de pesca
identificada pelo PMDP apresentou sobreposição com o polígono pretendido pela SPECTRUM.
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Fonte: CTA / PERENCO, 2012.

Figura II.7-1 - Principais Pesqueiros e pontos de desembarque pesqueiro do PMDP Perenco.

II.7.3.1.4 -

Dinâmica das Frotas Pesqueiras na Área da Pesquisa Sísmica Dados de entrevistas com grupos de pescadores experientes

A compilação dos dados dos estudos realizados no âmbito do licenciamento e análises
relacionadas às outras publicações de cunho técnico e acadêmico é possível inferir que as áreas
de pesca são bastante variáveis, de acordo com as dinâmicas das comunidades existentes ao
longo da costa. O estudo mais recente que obteve a coleta de dados primários em campo,
através de entrevistas direcionadas aos pescadores e representantes foi para o Estudo Ambiental
de Perfuração – EAP da Atividade de Perfuração nos blocos ES-M-598, ES-M-671, ES-M-673 e ES-M743, Bacia do Espírito Santo, da STATOIL / AECOM, 2015.
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O levantamento de dados primários sobre a pesca, realizado pela AECOM em 2015, contou com a
utilização

de

ferramentas

enfatizando

abordagens

quali-quantitativas,

entrevistas

semiestruturadas e matriz de pesca. As ferramentas foram utilizadas para auxiliar o
entendimento, por parte dos entrevistados, da área de atuação de cada comunidade, dos tipos
de pescarias realizadas, das espécies pescadas de acordo com período do ano e das
infraestruturas de apoio à pesca. As entrevistas foram realizadas com pessoas atuantes na pesca.
Como

importantes

atores

desta

atividade,

citam-se,

além

dos

próprios

pescadores,

presidentes/funcionários de colônias e associações de pesca e comerciantes de pescado. No
âmbito das entrevistas foram priorizados os grupos de pescadores cujas áreas de pesca estão
situadas em áreas costeiras e/ou marinhas, visando à identificação de pesqueiros que, caso
viessem a ser impactados.
Levando em consideração as informações de áreas de pesca artesanal apresentadas pelos
pescadores, dos 10 municípios da área de estudo, oito apresentam potencial de atuar na área do
polígono pretendido pela Spectrum. As áreas de atuação por modalidade de pesca e por
comunidade podem ser visualizadas nos Mapa de Área de Pesca Industrial deste EAS, disponíveis
nos Anexo II.4.3-12. O Quadro II.7-4 apresenta as áreas de atuação de pesca dos municípios da
área de estudo, levando em consideração os dados mais abrangentes apresentados pelas
comunidades por município.
Quadro II.7-4 - Áreas de atuação de pesca, considerando a
abrangência máxima das comunidades, por município da área de estudo.
Município

Área de Pesca

Marataízes

De Campos dos Goytacazes (Farol de São Tomé), no RJ a Caravelas - BA (Largo de Abrolhos), até duas
milhas náuticas de distância da costa.
Profundidade máxima: 350 metros.

Itapemirim

Todo o litoral brasileiro.
Profundidade máxima: 4.000 metros.

Piúma

De Macaé - RJ à Caravelas - BA (Largo de Abrolhos).
Profundidade máxima: 2.000 metros.

Anchieta

Macaé, no RJ a Caravelas - Bahia, nas proximidades do Arquipélago de Abrolhos, até 250 MN da costa.

Guarapari

De Arraial do Cabo - RJ à Caravelas - BA (Largo de Abrolhos), podendo chegar a 150 MN da costa.

Vila Velha

De Guarapari à Barra do Rio Doce, em Linhares - ES. Na área de maior alcance, distância de 680 MN da
costa, na Ilha de Trindade (pesqueiro).

Vitória

Guarapari à Caravelas - BA (Largo de Abrolhos), podendo alcançar 600 MN da costa, na Ilha Trindade
(pesqueiro).

Serra

De Presidente Kennedy, no ES, a Caravelas, na BA, até 680 MN da costa, alcançando a Ilha de Trindade.

Aracruz

De Aracruz - ES à Caravelas - BA.
Profundidade máxima: 1000 metros.

Linhares

Na costa do município de Linhares, podendo alcançar até 10 MN da costa.

Fonte: STATOIL/AECOM, 2015.
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Síntese da Delimitação da Área de Influência para o Meio
Socioeconômico

Para a delimitação da Área de Influência relativa ao meio socioeconômico foram cruzadas as
informações referentes às características do fundo marinho na área da pesquisa sísmica, com os
dados secundários sobre a pesca na região e com dados provenientes de abordagens de
embarcações in loco, quando de pesquisas sísmicas e perfuração exploratória realizadas em áreas
relativamente próximas, na Bacia do Espírito Santo, nos anos de 2008 e de 2104.
As informações sobre as características do fundo marinho na região indicam que, as modalidades
de pesca envolvendo a utilização de linhas e espinhéis para a captura de dourado, espadarte,
atuns e afins, são favorecidas e praticadas na área pretendida para a pesquisa sísmica. Esses
dados restringem as possíveis interferências dessa atividade sobre as embarcações linheiras,
normalmente de maior porte e autonomia, que possuem mobilidade para grandes deslocamentos,
e que atuam ao longo do ano em diferentes regiões da costa brasileira.
A análise dos mapas contendo as áreas de pesca artesanal, em conjunto com as demais
informações sobre as práticas pesqueiras artesanais levantadas para cada município da Área de
Estudo, e apresentadas no Item II.4.3 - Meio Socioeconômico deste EAS permitiu inferir que a
pesca artesanal praticada pelos pescadores dos 10 municípios da Área de Estudo é
predominantemente costeira, não tendo nenhuma interface com a área da pesquisa sísmica e
não sofrerá interferências diretas desta atividade. Foi identificada a frota pesqueira de
armadores de pesca, proveniente do Espírito Santo, que opera com artes linheiras e possui
autonomia e mobilidade para grandes deslocamentos, e se caracteriza por operar ao longo de
toda a costa brasileira, podendo atuar, também na área pretendida pela Spectrum, na Bacia do
Espírito Santo.
No entanto, não foram identificados potenciais conflitos, devido à estrutura das embarcações,
seja de comunicação a bordo e de mobilidade para buscar outras áreas de pesca que não estejam
sobrepostas com a área dedicada à aquisição de dados sísmicos. Ou seja, não foi possível
identificar nenhum município que realize de forma expressiva a atividade de pesca artesanal na
área requerida pela atividade de pesquisa sísmica. Há de se considerar, porém, que as ações do
Projeto de Comunicação Social (PCS), descritas no Item II.9.6 – Programa de Comunicação
Social – PCS serão intensificadas, contando com apoio de pessoal local e instrumentos de
comunicação eficazes para evitar que esta frota saia para pescar na área do polígono em uso
para a pesquisa sísmica.
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Adicionalmente, há de se considerar a base de apoio marítimo e aéreo em Vitória e suas áreas
operacionais, consideradas na AI referente ao meio socioeconômico. Vale ainda destacar que na
área da pesquisa sísmica, foi considerada a área de segurança de 500 metros no entorno do navio
sísmico como área de influência para o meio socioeconômico, considerando a pesca industrial e
de armadores. Nesta área será proibida a pesca e qualquer tipo de navegação não relacionada à
pesquisa sísmica marítima, bem como para a rota das embarcações de apoio às operações, entre
a área do polígono e a base de apoio, localizada no Porto de Vitória, com viagens previstas para
ocorrer a cada cinco ou seis semanas.
O Quadro II.7-5 apresenta a síntese dos municípios que apresentam potencial de interface com as
atividades de pesquisa sísmica, conforme os resultados das análises para a elaboração do Item
II.4.3 - Meio Socioeconômico e para fins de inclusão nas ações referentes ao PCS – Projeto de
Comunicação Social.
Quadro II.7-5 - Municípios e comunidades cujas frotas de armadores de pesca podem atuar na área
pretendida para a pesquisa sísmica, e atuação da frota artesanal no canal de acesso à Baía de Vitória.
Município

Comunidade

Dados do
PMDP
(Perenco /
CTA)

Dados de
entrevistas
(STATOIL /
AECOM)

Atuação na Baía de Vitória Canal de acesso (STATOIL /
AECOM)

Dados das
abordagens in loco
(CGG, Perenco e
WesternGeco)

Marataízes

Barra do
Itapemirim

x

Itapemirim

Itaipava

x

x

Piúma

Sede

x

x

Anchieta

Guarapari

Inhaúma
Sede

x

Meaípe

x

Itapebussu

x

Perocão

x

x

x
x

Prainha
Vila Velha

Praia do Ribeiro

x
x

x

Praia de Itapuã
Vitória

Serra

x

x

Praia do Suá

x

x

Praia do Canto

x

x

Jacareípe

x

Nova Almeida

x

Carapebus

x

x

Elaborado por Ecology Brasil, 2019.
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Síntese da Área de Influência

Em função dos critérios acima descritos, a Área de Influência da Atividade de Pesquisa Sísmica
Marítima 3D nas Bacias do Espírito Santo e Campos, foi definida como:

 Áreas de aquisição com 6.600,97 km² e manobra com 14.369,46 km²
 Área determinada pela modelagem de decaimento da energia sonora;
 A rota das embarcações (incluindo faixa de segurança de 1 km) até a base de apoio marítimo Porto de Vitória, no Espírito Santo;

 Base de apoio marítimo - Porto de Vitória, no Espírito Santo;
 Base aérea - aeroporto de Vitória;
 O Anexo II.7-1 apresenta o Mapa da Área de Influência - 3682-00-EAS-MP-1003.
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Anexo II.7-1 - Mapa da Área de Influência
- 3682-00-EAS-MP-1003
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL

O prognóstico ambiental da área de influência desta atividade contempla as possíveis alterações
dos fatores analisados no capítulo II.4 – Diagnóstico Ambiental; são considerados os cenários
básicos:

 Implantação do projeto
 Não implantação do projeto.

II.8.1 -

Implantação do Projeto

A atividade abordada no presente Estudo Ambiental de Sísmica-EAS, dentre outras, incrementa o
conhecimento de dados geológicos das Bacias do Espírito Santo, contribuindo com o
conhecimento de informações sobre o potencial de hidrocarbonetos na região. Os blocos
marítimos da Bacia, e respectivos responsáveis pelo desenvolvimento das atividades (sísmica,
perfuração ou produção) já em operação na região são apresentados em mapa, no Anexo II.8-1 –
Mapa Regional com a localização dos blocos marítimos da Bacia - 3682-00-EAS-MP-1005.
A atividade de pesquisa sísmica marítima 3D na Bacia do Espírito Santo tem duração prevista de 6
meses e visa utilizar a infraestrutura existente em Vitória/ES para apoio aéreo, marítimo e
destinação final de resíduos gerados ao longo da atividade sísmica. A demanda prevista pode
gerar empregos diretos e indiretos e fomentar o setor de prestação de serviços locais.
A atividade sísmica será desenvolvida em profundidade superior a 1.100 m, a uma distância
43,9 km da costa, em relação ao município de Linhares-ES. De acordo com levantamento
realizado no capítulo II.4 – Diagnóstico Ambiental, é esperada pouca interação com a atividade
de pesca artesanal, uma vez que a área definida para aquisição de dados é de grande
profundidade.
A distância da área definida para aquisição sísmica e a costa permite avaliar que os ecossistemas
costeiros não serão impactados pela atividade. Eventualmente, pode haver interação entre as
embarcações envolvidas na atividade sísmica e a biota costeira, como quelônios e cetáceos. É
importante ressaltar que serão desenvolvidos programas e planos ambientais, previstos no âmbito
do licenciamento ambiental, com objetivo de mitigar tais impactos.
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O resultado do processamento de dados sísmicos é primário na definição de reservas de petróleo
e gás e faz parte de um conjunto de investigações para tal definição. No caso hipotético de haver
presença e comercialidade de recursos na região, o setor petrolífero será desenvolvido, e outros
impactos operacionais e acidentais poderão ter diferentes graus de importância quando
comparados aos desta fase. A indústria de E&P tenderá a desenvolver novas empresas de
fornecimento de materiais e equipamentos, além de desenvolver mão de obra qualificada,
atendendo necessidade de Conteúdo Local.
O desenvolvimento pode gerar melhoria na infraestrutura dos municípios, no âmbito de saúde,
transporte, construção civil e segurança, que são setores a serem indiretamente impulsionados
em longo prazo.
Com atividades de exploração e produção de petróleo, que não devem ser abordadas no presente
estudo, a possibilidade de acidente como vazamento de óleo no mar é potencializada. Embora
em baixa frequência, um acidente desta natureza pode ter graves consequências e causar sérios
prejuízos ao meio ambiente e atividades socioeconômicas.
A (futura) instalação de unidades de perfuração/produção pode gerar áreas de exclusão no
ambiente marinho, devido à segurança de embarcações e/ou equipamentos. O trânsito de
embarcações é comum na região, podendo (eventualmente) ocorrer abalroamento com
embarcações de pesca e incidentes com petrechos de pesca à deriva.

II.8.2 -

Não Implantação do Projeto

A atividade sísmica incrementa o levantamento de dados da geologia da Bacia do Espírito Santo.
Desta forma, contribui com o conhecimento de informações sobre o potencial de hidrocarbonetos
em superfície desta região.
A não realização da atividade impediria o levantamento de informações que não contribuiria com
o desenvolvimento da atividade de exploração/produção de petróleo e gás. A região prevista
para desenvolvimento da atividade não teria a chance de intensificar a geração de emprego e
renda, e também não envolveria a população costeira em ações de conscientização voltada para
preservação de recursos naturais e uso sustentável destes.
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Os impactos negativos (bem como os impactos positivos) previstos para o desenvolvimento da
atividade sísmica não ocorreriam no caso de não implementação do empreendimento. Neste
caso, sendo a sísmica a primeira fase de investigação do fundo marinho em relação à presença de
reservas de hidrocarbonetos, não ocorreria a continuidade do processo de exploração e produção
de petróleo.
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Anexo II.8-1 - Mapa regional com a localização dos
blocos marítimos da Bacia - 3682-00-EAS-MP-1004
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MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS, PROJETOS DE
CONTROLE E MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES AO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA
SÍSMICA – PCAS

Com base nas características da atividade, associadas à avaliação e descrição dos impactos
ambientais apresentados ao longo deste estudo, este item propõe medidas que visam à
conservação da qualidade do meio ambiente, através da adoção de medidas de minimização,
eliminação ou mesmo compensação associadas aos impactos identificados para a atividade.
Assim, definido o conjunto de medidas, estas foram incorporadas em projetos a serem
implementados durante a atividade de pesquisa sísmica. Nestes projetos estão indicadas
estratégias de ação, objetivos a alcançar em termos de mitigação, o alvo das ações a serem
empreendidas, entre outros.
A seguir são descritos os projetos que serão implementados durante todo o período de realização
da Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia do Espirito Santo - Spectrum ES 3D.
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Projeto de Controle da Poluição - PCP

De acordo com o Termo de Referência COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA nº 011/2019 para elaboração
de Estudo Ambiental de Sísmica para a Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D na Bacia de
Espirito Santo - SPECTRUM ES 3D, o Projeto de Controle da Poluição deve seguir as diretrizes
constantes da versão final da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/11.
Desta forma, o Texto Padrão é apresentado no Anexo II.9.1-1, planilhas de “Metas de Redução
de Geração de Resíduos a Bordo” e de “Metas de Disposição Final em Terra” são apresentadas no
Anexo II.9.1-2. O Cadastro Técnico Federal (CTF/AIDA) do responsável e da empresa Spectrum
Geo são apresentados no Anexo II.9.1-3.
Os valores indicados na Tabela 1 referentes à “Metas de redução de geração de resíduos a bordo”
foram estabelecidos com referência na média dos valores do quantitativo relativo da Tabela 6 do
Relatório PCP dos últimos empreendimentos da Empresa, sendo estes:

 Atividade de pesquisa sísmica Marítima 2D na Bacia Sedimentar de PE / PB
Processos 02001.1004701/2017-99;

 Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D, não exclusiva, na Bacia de Potiguar,
Processo 02001.103608/2017-67.
Considerando que a empresa Spectrum Geo preza pela minimização da geração de resíduos e
opta pela utilização de materiais recicláveis em suas unidades, a meta estabelecida para redução
de geração de resíduo no navio sísmico foi de 1%.

Coordenador:
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Portos e Bases de Apoio

A base de apoio logístico escolhida para esta atividade será a CPVV, a qual está localizada em
Vitória.
Não há a previsão de abastecimento em porto/terminal. O abastecimento das embarcações
sísmicas será realizado pela embarcação de apoio em alto mar. Nestas operações, será mantida
distância igual ou superior a 15 km da costa, na tentativa de minimizar os riscos ambientais que
possam ser causados por eventual derramamento de combustível.
Ao longo da atividade sísmica, os principais insumos utilizados pela embarcação que terão
abastecimento contínuo são: óleo diesel marinho, óleo de lubrificação, óleo de combustível, óleo
hidráulico e querosene; água potável, gêneros alimentícios; materiais utilizados na atividade
marítima como: boias, embalagens, papel, caixa, baterias, medicamentos, peças e componentes
para motores, cabos elétricos e de canhão, mangueiras, revestimento de cabos sísmicos
descartáveis, tintas, solventes, latas de aerossol, entre outros.

II.9.1.2 -

Transporte e Destinação Final de Resíduos

Os resíduos gerados a bordo das embarcações (sísmicas, assistente e de apoio) deverão ser
gerenciados por empresa licenciada e qualificada para este fim. O transporte para local de
destinação final será realizado por rodovias, em rotas cotidianas às empresas licenciadas.
Durante a atividade sísmica, a previsão de retirada de resíduos é quinzenal. Como a embarcação
permanece na área de aquisição de dados, os resíduos gerados são transferidos para as
embarcações de apoio e/ou assistente. Os resíduos encaminhados para base de apoio serão
destinados de acordo com a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA nº 01/11, atendendo as exigências
do órgão ambiental.
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II.9.1 - Projeto de Controle da Poluição

Anexo II.9.1-1 - Texto Padrão

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO
Pesquisa Sísmica

Nome da empresa:

SPECTRUM GEO DO BRASIL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA.

O Projeto de Controle da Poluição, a ser implementado como uma das medidas mitigadoras de impactos advindos do
empreendimento identificado no quadro abaixo, seguirá as diretrizes constantes da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/11.

Processo IBAMA n.o

Nome do empreendimento

Região
(Obs. 1)

02001.019755/2019-11

ATIVIDADE DE PESQUISA SÍSMICA MARÍTIMA 3 D
NA BACIA DO ESPIRITO SANTO - SPECTRUM ES 3D

5

Obs. 1: Especificar a Região, conforme o “Quadro 1 – Regionalização dos empreendimentos”, constante da Nota Técnica
CGPEG/DILIC/IBAMA n.o 01/11.

Na implementação do Projeto, os quantitativos de resíduos gerados no empreendimento e
dispostos em terra seguirão as metas constantes das Tabelas 1 e 2.

Responsável pelas informações sobre o Projeto de Controle da Poluição:
Nome:
Cargo:

João Correa
Gerente Geral

Assinatura

de forma
JOAO CARLOS Assinado
digital por JOAO CARLOS
CORREA:7387 CORREA:73873071720
Dados: 2019.10.17
3071720
17:53:32 -03'00'
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Anexo II.9.1-2 - Metas do Projeto

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás

Versão 2.0 (2011)

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO
Pesquisa Sísmica

Nome da empresa:

Data de entrega:

Região

Outras regiões
(Obs. 1):

Referente ao período (dd/mm/aaaa):
Início do empreendimento
Término do empreendimento
dia
mês
ano
dia
mês
ano

Responsável pelas informações sobre o Projeto de Controle da Poluição:
Nome:
Cargo:
Assinatura

Obs. 1:

Caso a atividade tenha se
desenvolvido em mais de uma
Região, inserir as demais
no espaço indicado, separando por
ponto e vírgula.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás

EMPRESA:

Nome do empreendimento:

PESQUISA SÍSMICA

Spectrum Geo

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

Pesquisa Sísmica Marítima 3 D na Bacia do Espirito

Processo IBAMA n.o :

Versão 2.0 (2011)

02001.019755/2019-11
Outras regiões (Obs. 1):

5

Região:

Revisão número:

00

Data de entrega desta Revisão:

Pág. 1/1

21/10/2019

Tabela 1 - PCP - META DE REDUÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS
Item
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

RESÍDUO
(Obs. 2)
Resíduos oleosos
Resíduos contaminado
Tambor / Bombona contaminado
Lâmpada fluorescente
Pilha e bateria
Resíduo infecto-contagioso
Cartucho de impressão
Lodo residual do esgoto tratado
Resíduo alimentar desembarcado
Madeira não contaminada
Vidro não contaminado
Plástico não contaminado
Papel/papelão não contaminado
Metal não contaminado
Tambor / Bombona não contaminado
Lata de alumínio
Resíduos não passíveis de reciclagem
Fluido de cabo sísmico (Obs. 3)
Borracha não contaminada
Produtos Químicos
Outros (especificar):
Tetra Pack
Óleo vegetal usado
Lata aerossol

Quantitativo relativo
anterior de
referência
(g/homem.dia)

Meta
para este
empreendimento
(g/homem.dia)

Obs. 1:

Caso a atividade tenha se
desenvolvido em mais de uma

56,449

55,885

Região, inserir as demais

89,431

88,536

no espaço indicado, separando por

26,882

26,613

ponto e vírgula.

1,019

1,009

3,057
2,038

3,026 Obs. 2:
2,018

a contaminação se refere

2,038

2,018

a óleo e/ou produtos químicos.

0,000

0,000

11,889
30,571

11,770 Obs.3:
30,265

22,079

21,858

54,489

53,944

58,761

58,174

27,383

27,109

0,000

0,000

0,000

0,000

146,559

145,093

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,154

0,152

0,000

0,000

0,000

0,000

Na relação de resíduos,

Considerar densidade
1 kg/dm3.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos aturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás

Spectrum Geo

EMPRESA:

Região (Obs. 1):

PESQUISA SÍSMICA

5

Nome do empreendimento:

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

Pesquisa Sísmica Marítima 3 D na Bacia do Espirito

o

02001.019755/2019-11

Processo IBAMA n. :

Versão 2.0 (2011)

Revisão número:

00

Data de entrega desta Revisão:

21/10/2019

Pág. 1/5

Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL

Item

RESÍDUO

(Obs. 2)

Disposição
final
(Obs. 3)
DF-09

Quantitativo relativo no
final do
Meta
para este
empreendimento
empreendimento
(%)
anterior na Região (%)
100,000

1

50,000
50,000

DF-11

Obs. 1: Número da Região onde se localiza o empreendimento, conforme
o Quadro 1 da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n.º 01/11.
Obs. 2: Na relação de resíduos, a contaminação se refere a
óleo e/ou produtos químicos.

Resíduos oleosos
Obs. 3: Especificar o código, de acordo com o quadro a seguir.

DF-09

100,000

DF-06

2

3

4

Código

50,000

DF-01

Devolução ao fabricante

DF-02

Reuso

DF-03

Reciclagem

DF-04

Recondicionamento

DF-05

Re-refino

DF-06

Co-processamento

DF-07

Descontaminação

DF-08

Aterro sanitário

DF-09

Aterro industrial

DF-10

Incineração em terra

Resíduos contaminados

Tambor / Bombona contaminado

Lâmpada fluorescente

Tipo de disposição final

50,000

DF-07

48,387

60,000

DF-09

51,613

40,000

Outros (especificar):
DF-11
DF-12
DF-13
DF-14
DF-15

Estação de Tratamento

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos aturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás

Spectrum Geo

EMPRESA:
Região:

PESQUISA SÍSMICA

5

Nome do empreendimento:

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

Pesquisa Sísmica Marítima 3 D na Bacia do Espirito

o

02001.019755/2019-11

Processo IBAMA n. :

Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL (continuação)

Item

RESÍDUO

Disposição
final

DF-06

Quantitativo relativo no
final do
Meta
para este
empreendimento
empreendimento
(%)
anterior na Região (%)
100,000

Pilha e bateria

DF-09

100,000

Resíduo infecto-contagioso

7

Cartucho de impressão

8

Lodo residual do esgoto tratado

9

50,000
50,000

DF-07

6

50,000
50,000

DF-07

5

Versão 2.0 (2011)

Resíduo alimentar desembarcado

DF-09

100,000

DF-08

100,000

100,000

Revisão número:

00

Data de entrega desta Revisão:

21/10/2019
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos aturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás

Spectrum Geo

EMPRESA:
Região:

PESQUISA SÍSMICA

5

Nome do empreendimento:

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

Pesquisa Sísmica Marítima 3 D na Bacia do Espirito

o

02001.019755/2019-11

Processo IBAMA n. :

Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL (continuação)

Item

10

11

12

13

14

RESÍDUO

Disposição
final

Quantitativo relativo no
final do
Meta
para este
empreendimento
empreendimento
(%)
anterior na Região (%)

DF-08

8,163

DF-02

91,837

DF-08

50,704

DF-03

49,296

DF-03

91,626

DF-08

8,374

DF-03

93,902

DF-08

6,098

DF-03

90,604

DF-08

9,396

Madeira não contaminada

Vidro não contaminado

Plástico não contaminado

Papel/papelão não contaminado

Metal não contaminado

Versão 2.0 (2011)

Revisão número:

00

Data de entrega desta Revisão:

21/10/2019
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos aturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás

Spectrum Geo

EMPRESA:
Região:

PESQUISA SÍSMICA

5

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

Pesquisa Sísmica Marítima 3 D na Bacia do Espirito

Nome do empreendimento:
o

02001.019755/2019-11

Processo IBAMA n. :

Versão 2.0 (2011)

Revisão número:

00

Data de entrega desta Revisão:

21/10/2019

Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL (continuação)

Item

Disposição
final

RESÍDUO

15

Tambor / Bombona não contaminado

16

Lata de alumínio

DF-08

17

18

19

Resíduos não passíveis de reciclagem

Fluido de cabo sísmico

Borracha não contaminada

(Obs. 4)

Quantitativo relativo no
final do
Meta
para este
empreendimento
empreendimento
(%)
anterior na Região (%)

100,000

Obs. 4: Considerar densidade 1 kg/dm3.
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos aturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás

Spectrum Geo

EMPRESA:
Região:

PESQUISA SÍSMICA

5

Nome do empreendimento:

PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

Pesquisa Sísmica Marítima 3 D na Bacia do Espirito

Processo IBAMA n.o :

02001.019755/2019-11

Tabela 2 - PCP - METAS DE DISPOSIÇÃO FINAL (continuação)

Item

RESÍDUO

20

Produtos Químicos

Disposição
final

Quantitativo relativo no
final do
Meta
para este
empreendimento
empreendimento
(%)
anterior na Região (%)

Outros:
DF-03
DF-08

21

Tetra Pack

22

Óleo vegetal usado

23

Lata aerossol

24

25

Versão 2.0 (2011)

91,837
8,163

Revisão número:

00

Data de entrega desta Revisão:

21/10/2019
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos aturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás
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Tabela 3 - Relatório PCP - CONJUNTO DE EMBARCAÇÕES
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nome da embarcação

Função
(Obs. 1)

N.o de
trabalhadores

o

N. de dias
de geração
de resíduos

Tipo de
cabo sísmico
utilizado

Navio sísmico
Navio sísmico
Navio sísmico
Navio sísmico
Navio sísmico

Obs. 1: Informar a função das embarcações que não o navio sísmico: se embarcação assistente ou de apoio.

-
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Tabela 4 - Relatório PCP - LOCAIS DE DESEMBARQUE E TRANSPORTE TERRESTRE
Tabela 4 – Quadro 1 - LOCAIS DE DESEMBARQUE
Item

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
Obs. 1: Transportado da Tabela 2.
Obs. 2: Transportado da Tabela 3.

(especificar se é
porto ou terminal ou instalação de apoio ou outro)

Município

Estado

Licença
ambiental
(sim ou não)

Plano de
gerenciamento de
resíduos
(sim ou
não)
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Tabela 4 - Relatório PCP - LOCAIS DE DESEMBARQUE E TRANSPORTE TERRESTRE (continuação)
Tabela 4 – Quadro 2 - TRANSPORTE TERRESTRE
Maior trajeto utilizado (I)
Menor trajeto utilizado (II)
Item
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

RESÍDUO
(Obs. 2)
Resíuos oleosos
Resíduos contaminados
Tambor contaminado
Bombona contaminada
Lâmpada fluorescente
Pilha e bateria
Resíduo infecto-contagioso
Cartucho de impressão
Lodo residual do esgoto tratado
Resíduo alimentar desembarcado
Madeira não contaminada
Vidro não contaminado
Plástico não contaminado
Papel/papelão não contaminado
Metal não contaminado
Tambor não contaminado
Bombona não contaminada
Lata de alumínio
Resíduos não passíveis de reciclagem
Fluido de cabo sísmico
Outros:
Tetra Pack
Óleo vegetal usado
Lata aerossol

Trajeto mais frequente (III) (obs. 4)

Distância

Estados em

Número de

Distância

Estados em

Número de

Distância

Estados em

Número de

(km)

que transitou (obs. 3)

viagens

(km)

que transitou (obs.
3)

viagens

(km)

que transitou (obs.
3)

viagens

Obs. 3:

As siglas dos estados
pelos quais os resíduos
tiverem passado devem
ser informadas separadas
por vírgula

Obs. 4:

Caso o trajeto mais frequente
seja igual ao menor ou maior
trajeto, este fato deve ser
indicado na coluna III no
formato “idem ao I”ou
“idem ao II”.
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Tabela 5 - Relatório PCP - EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PCP
Empresa
Item

Licença / Autorização

Nome

CNPJ

Órgão
ambiental

Número

Estado

Atividade licenciada
(Obs. 2)

1
2
3
4
5
Obs. 1: Transportado da Tabela 2.
Obs. 2: Especificar o código da atividade para a qual a empresa está licenciada, que esteja condizente com a função que desempenhou no PCP, de acordo com os quadros a seguir.
Caso conste, em uma única licença, autorização para atividades diferenciadas, deverão ser citadas, na mesma célula, todas as que foram desenvolvidas no PCP.
Como exemplos, têm-se: transporte terrestre de resíduos Classe I (TT-01); operação de célula de aterro para resíduos Classe IIA (DF-07); recondicionamento e reutilização de tambores (DF-03, DF-01);
transporte terrestre e re-refino de óleo (TT-01; DF-04); transporte terrestre de óleo usado e de serviços de saúde (TT-01;TT-02).

Tipo de disposição final

Transporte terrestre

DF-01

Devolução ao fabricante

DF-07

Descontaminação

DF-02

Reuso

DF-08

Aterro sanitário

DF-11

DF-03

Reciclagem

DF-09

Aterro industrial

DF-12

DF-04

Recondicionamento

DF-10

Incineração em terra

DF-13

DF-05

Re-refino

DF-14

DF-06

Co-processamento

DF-15

Outros:

TT-01

Transporte terrestre de resíduos perigosos (Classe I)

Estação de Tratamento

TT-02

Transporte terrestre de resíduos de serviços de saúde (Classe I)

TT-03

Transporte terrestre de resíduos não-perigosos (Classes IIA e IIB)

TT-04

Transporte terrestre de resíduos perigosos e não-perigosos

Data
Emissão

Validade

Protocolo renovação
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Tabela 5 - Relatório PCP - EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PCP (continuação)
Empresa
Item
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nome

Licença / Autorização
CNPJ

Número

Órgão
ambiental

Data
Estado

Atividade licenciada

Emissão

Validade

Protocolo renovação
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Tabela 5 - Relatório PCP - EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PCP (continuação)
Empresa
Item
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nome

Licença / Autorização
CNPJ

Número

Órgão
ambiental

Data
Estado

Atividade licenciada

Emissão

Validade

Protocolo renovação
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Data de entrega:

Tabela 6 - Relatório PCP - QUANTITATIVOS DE RESÍDUOS GERADOS E DESEMBARCADOS

Item

RESÍDUO

(Obs. 2)

Quantitativo
absoluto
(kg)

Quantitativo
relativo
(Obs. 3)

Meta
(Obs. 4)
(g/homem.dia)

(g/homem.dia)

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

Resíduos oleosos
Resíduos contaminado
Tambor / Bombona contaminado
Lâmpada fluorescente
Pilha e bateria
Resíduo infecto-contagioso
Cartucho de impressão
Lodo residual do esgoto tratado
Resíduo alimentar desembarcado
Madeira não contaminada
Vidro não contaminado
Plástico não contaminado
Papel/papelão não contaminado
Metal não contaminado
Tambor / Bombona não contaminado
Lata de alumínio
Resíduos não passíveis de reciclagem
Fluido de cabo sísmico (Obs. 6)
Borracha não contaminada
Produtos químicos
Outros:
Tetra Pack
Óleo vegetal usado
Lata aerossol

Embarcações
assistentes e
de apoio
Quantitativo absoluto

Quantitativo
absoluto total
(Obs. 5)
(kg)

(kg)

Obs. 1:

55,885
88,536
26,613
1,009
3,026
2,018
2,018
0,000
11,770
30,265
21,858
53,944
58,174
27,109
0,000
0,000
145,093
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Transportado da Tabela 2.

0,152
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Obs. 6:

Obs. 2:
Na relação de resíduos, a contaminação se
refere a óleo e/ou produtos químicos.
Obs. 3:
Quantitativo relativo =
[Quantitativo absoluto /
(N.º trabalhadores envolvidos x
N.º dias de geração de resíduos)] x 1000
Obs. 4:
Transportada da Tabela 1,
da Revisão aprovada pela CGPEG.
Obs. 5:
Soma dos quantitativos absolutos dos navios
sísmicos e de todas embarcações
assistentes e de apoio.

Considerar densidade 1 kg/dm3.
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Tabela 6 - Relatório PCP - QUANTITATIVOS DE RESÍDUOS GERADOS E DESEMBARCADOS

Item

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

RESÍDUO

Resíduos oleosos
Resíduos contaminado
Tambor / Bombona contaminado
Lâmpada fluorescente
Pilha e bateria
Resíduo infecto-contagioso
Cartucho de impressão
Lodo residual do esgoto tratado
Resíduo alimentar desembarcado
Madeira não contaminada
Vidro não contaminado
Plástico não contaminado
Papel/papelão não contaminado
Metal não contaminado
Tambor / Bombona não contaminado
Lata de alumínio
Resíduos não passíveis de reciclagem
Fluido de cabo sísmico
Borracha não contaminada
Produtos químicos
Outros:
Tetra Pack
Óleo vegetal usado
Lata aerossol

Quantitativo
absoluto

Quantitativo
relativo

(kg)

(g/homem.dia)

Meta
(g/homem.dia)
55,885
88,536
26,613
1,009
3,026
2,018
2,018
0,000
11,770
30,265
21,858
53,944
58,174
27,109
0,000
0,000
145,093
0,000
0,000
0,000
0,152
0,000
0,000
0,000
0,000
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Tabela 6 - Relatório PCP - QUANTITATIVOS DE RESÍDUOS GERADOS E DESEMBARCADOS

Item

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

RESÍDUO

Resíduos oleosos
Resíduos contaminado
Tambor / Bombona contaminado
Lâmpada fluorescente
Pilha e bateria
Resíduo infecto-contagioso
Cartucho de impressão
Lodo residual do esgoto tratado
Resíduo alimentar desembarcado
Madeira não contaminada
Vidro não contaminado
Plástico não contaminado
Papel/papelão não contaminado
Metal não contaminado
Tambor / Bombona não contaminado
Lata de alumínio
Resíduos não passíveis de reciclagem
Fluido de cabo sísmico
Borracha não contaminada
Produtos químicos
Outros:
Tetra Pack
Óleo vegetal usado
Lata aerossol

Quantitativo
absoluto

Quantitativo
relativo

(kg)

(g/homem.dia)

Meta
(g/homem.dia)
55,885
88,536
26,613
1,009
3,026
2,018
2,018
0,000
11,770
30,265
21,858
53,944
58,174
27,109
0,000
0,000
145,093
0,000
0,000
0,000
0,152
0,000
0,000
0,000
0,000
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Tabela 6 - Relatório PCP - QUANTITATIVOS DE RESÍDUOS GERADOS E DESEMBARCADOS

Item

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

RESÍDUO

Resíduos oleosos
Resíduos contaminado
Tambor / Bombona contaminado
Lâmpada fluorescente
Pilha e bateria
Resíduo infecto-contagioso
Cartucho de impressão
Lodo residual do esgoto tratado
Resíduo alimentar desembarcado
Madeira não contaminada
Vidro não contaminado
Plástico não contaminado
Papel/papelão não contaminado
Metal não contaminado
Tambor / Bombona não contaminado
Lata de alumínio
Resíduos não passíveis de reciclagem
Fluido de cabo sísmico
Borracha não contaminada
Produtos químicos
Outros:
Tetra Pack
Óleo vegetal usado
Lata aerossol

Quantitativo
absoluto

Quantitativo
relativo

(kg)

(g/homem.dia)

Meta
(g/homem.dia)
55,885
88,536
26,613
1,009
3,026
2,018
2,018
0,000
11,770
30,265
21,858
53,944
58,174
27,109
0,000
0,000
145,093
0,000
0,000
0,000
0,152
0,000
0,000
0,000
0,000
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Tabela 6 - Relatório PCP - QUANTITATIVOS DE RESÍDUOS GERADOS E DESEMBARCADOS

Item

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

RESÍDUO

Resíduos oleosos
Resíduos contaminado
Tambor / Bombona contaminado
Lâmpada fluorescente
Pilha e bateria
Resíduo infecto-contagioso
Cartucho de impressão
Lodo residual do esgoto tratado
Resíduo alimentar desembarcado
Madeira não contaminada
Vidro não contaminado
Plástico não contaminado
Papel/papelão não contaminado
Metal não contaminado
Tambor / Bombona não contaminado
Lata de alumínio
Resíduos não passíveis de reciclagem
Fluido de cabo sísmico
Borracha não contaminada
Produtos químicos
Outros:
Tetra Pack
Óleo vegetal usado
Lata aerossol

Quantitativo
absoluto

Quantitativo
relativo

(kg)

(g/homem.dia)

Meta
(g/homem.dia)
55,885
88,536
26,613
1,009
3,026
2,018
2,018
0,000
11,770
30,265
21,858
53,944
58,174
27,109
0,000
0,000
145,093
0,000
0,000
0,000
0,152
0,000
0,000
0,000
0,000
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Tabela 7 - Relatório PCP - DISPOSIÇÃO FINAL E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO
Item

RESÍDUO

(Obs. 2)

Quantitativo
absoluto total
(Obs. 3)
(kg)

AT
remanescente
(Obs. 4)
(kg)

Quantitativo
absoluto
destinado
(kg)

DF /
AT final
(Obs. 5)

Quantitativo
relativo
(Obs. 6)
(%)

Meta
(Obs. 7)
(DF: %)

Obs. 1: Transportado da Tabela 2.
Obs. 2: Na relação de resíduos, a contaminação se
refere a óleo e/ou produtos químicos.
Obs. 3: Transportado da Tabela 6.

DF-09: 50
DF-11: 50

1

Obs. 4: Armazenamento temporário, no dia anterior ao

0,000

Resíduos oleosos

início do empreendimento reportado, de
resíduos produzidos até então, dispostos

0,000

AT final

ou não durante o período deste relatório.

DF-09: 50
DF-06: 50

2

Obs. 5: Especificar o código de disposição final, de

0,000

Resíduos contaminados

acordo com o quadro a seguir e em ordem
decrescente de quantidade disposta.

0,000

AT final
DF-07:
DF-09:

3

Tambor / Bombona contaminado

0,000

0,000

AT final
#REF!
#REF!

4

0,000

Lâmpada fluorescente

0,000

DF-01

Devolução ao fabricante

DF-02

Reuso

DF-03

Reciclagem

DF-04

Recondicionamento

DF-05

Re-refino

DF-06

Co-processamento

DF-07

Descontaminação

DF-08

Aterro sanitário

DF-09

Aterro industrial

DF-10

Incineração em terra
Outros:

AT final
DF-11

Obs. 7: Para as DF's =>
Para o AT neste ano =>

Quantitativo relativo =
Quantitativo relativo =

Obs. 8: Transportada da Tabela 2, da Revisão onde constam as Metas vigentes.

Tipo de disposição final

Código

Quantitativo absoluto disposto X 100 /

DF-12

Soma dos quantitativos absolutos dispostos

DF-13

Quantitativo absoluto armazenado X 100 /

DF-14

( Quantitativo absoluto total + AT remanescente )

DF-15

Estação de Tratamento
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Tabela 7 - Relatório PCP - DISPOSIÇÃO FINAL E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO (continuação)
Item

RESÍDUO

Quantitativo
absoluto total (kg)

AT
remanescente
(Obs. 4)

Quantitativo
absoluto
destinado

(kg)

(kg)

DF /
AT final

Quantitativo
relativo
(%)

Meta
(DF: %)
DF-06: 50
DF-07: 50

5

Pilha e bateria

0,000

0,000

AT final
DF-09: 50
DF-07: 50

6

Resíduo infecto-contagioso

0,000

0,000

AT final
DF-09: 100

7

8

Cartucho de impressão

Lodo residual do esgoto tratado

0,000

0,000

AT final

0,000

AT final

0,000

DF-08:

9

Resíduo alimentar desembarcado

0,000

0,000

AT final

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos aturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás

Versão 2.0 (2011)

Spectrum Geo

EMPRESA:

PESQUISA SÍSMICA

5

Região:
Nome do empreendimento:

RELATÓRIO

Pesquisa Sísmica Marítima 3 D na Bacia
do Espirito

Processo IBAMA n.o :

IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

02001.019755/2019-11

Data de entrega:

Pág. 3/5

Tabela 7 - Relatório PCP - DISPOSIÇÃO FINAL E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO (continuação)
Item

RESÍDUO

Quantitativo
absoluto total (kg)

AT
remanescente
(Obs. 4)

Quantitativo
absoluto
destinado

(kg)

(kg)

DF /
AT final

Quantitativo
relativo
(%)

Meta
(DF: %)
DF-08:
DF-02:

10

Madeira não contaminada

0,000

0,000

AT final
DF-08:
DF-03:

11

Vidro não contaminado

0,000

0,000

AT final
DF-03:
DF-08:

12

Plástico não contaminado

0,000

0,000

AT final
DF-03:
DF-08:

13

Papel/papelão não contaminado

0,000

0,000

AT final
DF-03:
DF-08:

14

Metal não contaminado

0,000

0,000

AT final

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos aturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás

Versão 2.0 (2011)

Spectrum Geo

EMPRESA:

PESQUISA SÍSMICA

5

Região:
Nome do empreendimento:

RELATÓRIO

Pesquisa Sísmica Marítima 3 D na Bacia
do Espirito

Processo IBAMA n.o :

IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

02001.019755/2019-11

Data de entrega:

Pág. 4/5

Tabela 7 - Relatório PCP - DISPOSIÇÃO FINAL E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO (continuação)
Item

15

16

Quantitativo
absoluto total (kg)

RESÍDUO

Tambor / Bombona não contaminado

AT
remanescente
(Obs. 4)

Quantitativo
absoluto
destinado

(kg)

(kg)

DF /
AT final

Quantitativo
relativo
(%)

Meta
(DF: %)
Obs. 9: Considerar densidade 1 kg/dm3.

0,000

0,000

AT final

0,000

AT final

0,000

Lata de alumínio

DF-08:

17

18

19

Resíduos não passíveis de reciclagem

Fluido de cabo sísmico

(Obs. 9)

Borracha não contaminada

0,000

0,000

AT final

0,000

AT final

0,000

AT final

0,000

0,000
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Tabela 7 - Relatório PCP - DISPOSIÇÃO FINAL E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO (continuação)
Item

20

RESÍDUO

Produtos Químicos

Quantitativo
absoluto total (kg)

AT
remanescente
(Obs. 4)

Quantitativo
absoluto
destinado

(kg)

(kg)

DF /
AT final

Quantitativo
relativo
(%)

Meta
(DF: %)

0,000

0,000

AT final

Outros:
DF-03:
DF-08:

21

22

23

24

25

Tetra Pack

Óleo vegetal usado

Lata aerossol

0,000

0,000

AT final

0,000

AT final

0,000

AT final

0,000

AT final

0,000

AT final

0,000

0,000

0,000

0,000

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos aturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Petróleo e Gás

EMPRESA:

Região (Obs. 1):
Nome do empreendimento:

Spectrum Geo

Versão 2.0 (2011)

PESQUISA SÍSMICA
RELATÓRIO

5
Pesquisa Sísmica Marítima 3 D na Bacia do Espirito

IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO (PCP)

Processo IBAMA n.o :

02001.019755/2019-11

Pág.1/1

Data de entrega:
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Tabela 8 - Relatório PCP - DESCARTE NO MAR
Item
(Obs. 2)

Nome da embarcação

Função
(Obs. 2)
Navio sísmico
Navio sísmico
Navio sísmico
Navio sísmico
Navio sísmico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Obs. 1: Transportado da Tabela 2.
Obs. 2: Transportado da Tabela 3.

Obs. 3: Deve ser feita a medição a cada descarte e apresentados os respectivos valores totais da atividade.

Efluentes sanitários e
águas servidas

Efluentes oleosos

Resíduo alimentar

Volume descartado
(Obs. 3)
(m3)

Volume descartado
(Obs. 3)
(m3)

Quantidade descartada
(Obs. 3)
(kg)
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Tabela 9 - Relatório PCP – CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS, DISPOSIÇÃO FINAL E DESCARTE NO MAR
Tabela 9 – Quadro 1- Relatório PCP - CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS E DISPOSIÇÃO FINAL
Quantidade em Terra, na Região.
Desembarcado
Item

RESÍDUO (Obs. 3)

Das embarcações de
apoio, assistentes
dedicadas ou não

Navios
Sísmicos

Disposição Final efetiva do empreendimento

Armazenado
Total
embarcações
(I)

Em terra,
ainda sem
disposição
final (II)

Total
na região
(I+II)

Tipo

Quantidade
disposta
(kg)

Percentual em
relação ao total na
Região (%)

Armazenado para
destinação em
empreendimento
seguinte

1

Resíduos oleosos

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

2

Resíduos contaminados

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

3

Tambor contaminado

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

4

Lâmpada fluorescente

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!
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Tabela 9 - Relatório PCP – CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS, DISPOSIÇÃO FINAL E DESCARTE NO MAR
Tabela 9 – Quadro 1- Relatório PCP - CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS E DISPOSIÇÃO FINAL
Quantidade em Terra, na Região.
Desembarcado
Item

RESÍDUO

(Obs. 3)

Das embarcações de
apoio, assistentes
dedicadas ou não

Navios
Sísmicos

Total
embarcações
(I)

Disposição Final efetiva do empreendimento

Armazenado

Em terra,
ainda sem
disposição
final (II)

Total
na região
(I+II)

Tipo

Quantidade
disposta

Percentual em
relação ao total na

(kg)

Região (%)

Armazenado para
destinação em
empreendimento
seguinte

5

Pilha e bateria

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

6

Resíduo infecto-contagioso

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

7

Cartucho de impressão

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

8

Lodo residual do esgoto tratado

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

9

Resíduo alimentar desembarcado

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!
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Tabela 9 - Relatório PCP – CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS, DISPOSIÇÃO FINAL E DESCARTE NO MAR
Tabela 9 – Quadro 1- Relatório PCP - CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS E DISPOSIÇÃO FINAL
Quantidade em Terra, na Região.
Desembarcado
Item

RESÍDUO

(Obs. 3)

Das embarcações de
apoio, assistentes
dedicadas ou não

Navios
Sísmicos

Total
embarcações
(I)

Disposição Final efetiva do empreendimento

Armazenado

Em terra,
ainda sem
disposição
final (II)

Total
na região
(I+II)

Tipo

Quantidade
disposta

Percentual em
relação ao total na

(kg)

Região (%)

Armazenado para
destinação em
empreendimento
seguinte

10

Madeira não contaminada

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

11

Vidro não contaminado

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

12

Plástico não contaminado

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

13

Papel/papelão não contaminado

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

14

Metal não contaminado

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!
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Tabela 9 - Relatório PCP – CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS, DISPOSIÇÃO FINAL E DESCARTE NO MAR
Tabela 9 – Quadro 1- Relatório PCP - CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS E DISPOSIÇÃO FINAL
Quantidade em Terra, na Região.
Desembarcado
Item

RESÍDUO (Obs. 3)

Das embarcações de
apoio, assistentes
dedicadas ou não

Navios
Sísmicos

Total
embarcações
(I)

Disposição Final efetiva do empreendimento

Armazenado

Em terra,
ainda sem
disposição
final (II)

Total
na região
(I+II)

Tipo

Quantidade
disposta

Percentual em
relação ao total na

(kg)

Região (%)

Armazenado para
destinação em
empreendimento
seguinte

15

Tambor não contaminado

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

16

Lata de alumínio

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

17

Resíduos não passíveis de
reciclagem

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

18

Fluido de cabo sísmico

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

19

Borracha não contaminada

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

20

Produtos Químicos

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!
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Tabela 9 - Relatório PCP – CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS, DISPOSIÇÃO FINAL E DESCARTE NO MAR
Tabela 9 - Quadro 1 - Relatório PCP - CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS E DISPOSIÇÃO FINAL
Quantidade em Terra, na Região.
Desembarcado
Item

RESÍDUO

(Obs. 3)

Das embarcações de
apoio, assistentes
dedicadas ou não

Navios
Sísmicos

Total
embarcações
(I)

Disposição Final efetiva do empreendimento

Armazenado

Em terra,
ainda sem
disposição
final (II)

Total
na região
(I+II)

Tipo

Quantidade
disposta

Percentual em
relação ao total na

(kg)

Região (%)

Armazenado para
destinação em
empreendimento
seguinte

Outros:

21

Tetra Pack

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

22

Óleo vegetal usado

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

23

Lata aerossol

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

24

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!

25

#VALOR!

#VALOR!

#VALOR!
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Tabela 9 - Relatório PCP – CONSOLIDAÇÃO: QUANTITATIVOS DESEMBARCADOS, DISPOSIÇÃO FINAL E DESCARTE NO MAR
Tabela 9 – Quadro 2 – CONSOLIDAÇÃO: DESCARTE NO MAR

Referência

Efluente sanitário

Efluentes

Resíduo

e águas servidas

oleosos

alimentar

(m3)

(m3)

(kg)

Total

Navios sísmicos

0

Embarcações

0

Total

0
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Relatório PCP - CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO (Obs.1)

Obs .1

Preencher somente no espaço disponível
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Relatório PCP - CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO (Obs.1)
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Registro n.º
1867088
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CPF:
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Nome:
JOÃO CARLOS CORREA
Endereço:
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N.º:
231
Bairro:
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CEP:
20030-021

Código
23-16

Complemento:
Município:
UF:
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RJ
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Descrição
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Chave de autenticação
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II.9.2 -

Projeto de Monitoramento da Biota Marinha – PMBM

II.9.2.1 -

Justificativa

O Projeto de Monitoramento de Biota Marinha é desenvolvido durante todas as pesquisas sísmicas
realizadas no Brasil, com o intuito de mitigar os impactos dessa atividade sobre mamíferos e
quelônios marinhos. O referido projeto que já era desenvolvido anteriormente, começou a ser
implementado de forma padronizada em 2005, com a emissão do Guia de Monitoramento
desenvolvido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA). Em 2018 o Guia passou por revisões e atualizações nos procedimentos, onde foram
levadas em consideração as experiências obtidas durante as atividades sísmicas desenvolvidas em
mais de uma década, de forma a aprimorar a eficácia da mitigação dos impactos sobre os
animais. Atualmente, a implementação do projeto é diretriz do Guia de Monitoramento de Biota
Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas (CGMAC/IBAMA, 2018).

II.9.2.2 

Objetivos

Objetivo Geral
Implementar medidas de mitigação de impactos da atividade de pesquisa sísmica sobre
mamíferos e quelônios marinhos.



Objetivos específicos
►

Monitorar os mamíferos e quelônios marinhos avistados durante desenvolvimento da
atividade;

►

Garantir que as diretrizes contidas no Guia sejam seguidas durante a atividade sísmica;

►

Paralisar a atividade quando os animais estiverem dentro da área de exclusão (raio de
1.000m das fontes sonoras);
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Gerar dados padronizados sobre a ocorrência e comportamento dos animais de modo a
aprofundar o conhecimento dos possíveis efeitos causados pelos disparos de canhões de
ar.

►

Contribuir para a formação de um banco de dados com as avistagens de mamíferos
marinhos e quelônios.

II.9.2.3 -

Metas e Indicadores

As metas e indicadores para o Projeto de Monitoramento de Biota Marinha são apresentadas no
Quadro II.9.2-1.
Quadro II.9.2-1 - Metas e indicadores do Projeto de Monitoramento de Biota Marinha.
METAS

INDICADORES

Realizar treinamento com a tripulação envolvida na atividade
sísmica sobre os procedimentos PMBM.

Obtenção de 100% da tripulação envolvida na atividade
sísmica treinada sobre os procedimentos PMBM.

Monitorar visualmente mamíferos e quelônios marinhos ao longo
de todo desenvolvimento da pesquisa sísmica, durante todo o
período com luminosidade adequada.

Número de registros de avistagem ao longo do projeto.

Paralisação da atividade sísmica em decorrência de avistagem
dos animais dentro da área de exclusão.

Calibração de binóculos reticulados para determinação da
área de exclusão.
Número de paralisações das fontes sonoras em decorrência
das avistagens.

Documentar todas as avistagens, preenchendo planilhas de
avistagem de acordo com o indicado no Guia de Monitoramento.

Número de planilhas preenchidas ao longo do projeto.

II.9.2.4 -

Público-alvo



Tripulação envolvida nas operações da atividade sísmica;



Equipe ambiental, principalmente observadores de bordo do PMBM diretamente envolvidos na
implementação do Projeto.
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Metodologia e Descrição do Projeto

Para o desenvolvimento do Projeto de Monitoramento de Biota Marinha será utilizado como base
o “Guia de Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas” (CGMAC/IBAMA,
2018), disponível em www.ibama.gov.br/licenciamento.
As equipes de observadores de bordo (Marine Mammal Observer - MMO) serão formadas por 03
(três) profissionais embarcados, de modo que ao menos 02 (dois) estejam em esforço de
observação simultâneo durante todo o período diurno. Todos os observadores de bordo terão
formação superior em área compatível com a função (como Biologia, Oceanografia, Engenharia
de Pesca, Medicina Veterinária, entre outros), e pelo menos 02 (dois) profissionais de cada
equipe terão experiência prévia em observação de biota marinha a bordo de navios sísmicos, por
no mínimo 100 dias.
Todos os MMOs participarão de treinamento relativo ao procedimento de observação de biota
marinha e sobre procedimentos de comunicação interna para a suspensão de disparos em
potência plena e aumento gradual da potência do pulso sísmico.
A observação de bordo será realizada durante todo o período diurno, ao longo de todo o projeto,
a partir do momento em que o navio estiver iniciando o deslocamento para área da atividade,
até a finalização do projeto. O monitoramento é contínuo, independente de o navio estar ou não
realizando disparos das fontes sonoras, na área de aquisição, área de manobra ou fora da área da
atividade.
Para determinação da área de exclusão ao redor das fontes sonoras e das distâncias dos animais
para as fontes sonoras, será realizada a calibração dos binóculos reticulados anteriormente ao
início da aquisição dos dados sísmicos. A calibração será realizada com o auxílio do
posicionamento do barco de apoio nos raios de 500m e 1000m ao redor das fontes sonoras, do
lado de bombordo e boreste, pela proa, bochecha, través, alheta e popa. Ao final do processo de
calibração, será confeccionado o relatório de calibração e um diagrama para servir de apoio aos
MMOs na estimativa de distância durante as avistagens.
Para o registro da posição dos animais será utilizado o diagrama contido no guia (Figura
II.9.2-1), baseado no sistema de coordenadas radiais, onde as classes de distância recebem as
letras de A a E o os setores radiais, de 1 a 8.
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Figura II.9.2-1 - Diagrama para representação da posição e deslocamento
dos animais em relação ao centro do arranjo dos canhões de ar.

Antes do início de qualquer disparo das fontes sonoras, seja para início de linha sísmica ou para
testes, será realizado o procedimento de varredura visual (em concomitância com o
monitoramento acústico) na área de exclusão (1000m ao redor das fontes sonoras), de no mínimo
30 minutos, com o intuito de assegurar que não haja mamíferos marinhos ou quelônios dentro
dessa área. Ao final da varredura, os observadores de bordo poderão liberar o início do aumento
gradual dos disparos para prosseguir com a potência plena e posterior aquisição de dados
sísmicos. O aumento gradual obedecerá o tempo mínimo de 20 minutos e máximo de 40 minutos,
com exceção de testes em apenas um canhão de ar ou de potência mínima, em que, de acordo
com o Guia de Monitoramento (CGMAC/IBAMA, 2018), não há necessidade da realização do
aumento gradual das fontes.
Em condições precárias de visibilidade, estabelecidas por estado do mar agitado (acima de 26
nós), presença de neblina e chuva ao redor do navio que impossibilitem a visualização da linha do
horizonte, o esforço visual é mantido aberto, na dependência do monitoramento acústico estar
operacional, assumindo assim o monitoramento.
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Todos os mamíferos e quelônios observados serão registrados nas planilhas padronizadas
“Registro de Avistagem”, independente de as fontes estarem ligadas ou desligadas. As
informações a respeito da hora inicial e final, posição geográfica, profundidade, condições
meteorológicas, identificação da espécie, comportamento, número de indivíduos, estado e ação
realizada com relação as fontes sonoras, distância das fontes sonoras, tempo total de interrupção
etc., assim como registros fotográficos (quando possível) são tomados para todas as avistagens.
A área de exclusão compreende o raio de 1000 m ao redor das fontes sonoras, assim, quando
mamíferos e quelônios forem avistados dentro dessa área, enquanto as fontes sísmicas
encontrarem-se ligadas, a solicitação de paralisação será imediata e o retorno da atividade será
autorizado novamente, quando os animais deixarem a área de exclusão e após novo
procedimento de varredura visual e acústica e aumento gradual.
Os dados referentes ao início e final de esforço de observação, horários de visibilidade precária,
detalhes da atividade da linha, tempo de atividade da fonte sísmica, tempo de esforço de
observação com e sem disparos, etc, são registradas na planilha “Registro de Operação e
Esforço”.
Vale ressaltar que o “mecanismo alternativo de mitigação” conhecido como “procedimento de
operação noturna”, mitigation gun ou single gun, não é mais permitida pelos procedimentos
atuais, contidos na no Guia de Monitoramento.
Os documentos (planilhas de observação e avistagem) e relatório finais referentes ao Projeto de
Monitoramento da Biota serão escritos em língua portuguesa, de acordo com os modelos
apresentados pelo CGMAC/IBAMA e descritos no Guia supracitado. Os dados de avistagem de
mamíferos marinhos serão inseridos no Sistema de Monitoramento de Mamíferos Marinhos –
SIMMAM

e

o

comprovante

será

encaminhado

à

CGMAC.

Os

dados

também

serão

apresentados/atualizados no Banco de Dados Ambientais-BDA (IBAMA-ANP-IACG).
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Inter-relação com outros Planos e Projetos

O PMBM apresenta relação com o Projeto de Monitoramento Acústico Passivo (PMAP) e Projeto de
Educação Ambiental para Trabalhadores (PEAT).
O PMBM e PMAP assumem como principal objetivo mitigar os impactos da atividade sísmica sobre
os mamíferos marinhos e seguem as mesmas diretrizes estabelecidas pelo Guia de
Monitoramento. São projetos complementares em que a execução conjunta promove o
monitoramento contínuo durante o período diurno e noturno, aumentando assim a capacidade de
detecção da fauna, seja de forma acústica ou visual, e consecutivamente, ampliando o processo
de mitigação dos efeitos da sísmica sobre esses animais.
A relação do PEAT com o PMBM se dá através da explicação do projeto de monitoramento da
fauna para os trabalhadores durante as palestras de Educação Ambiental, promovendo assim,
conhecimento e conscientização a respeito dos impactos que a atividade sísmica pode causar
sobre a fauna e o meio ambiente.

II.9.2.7 -

Atendimento a Requisitos legais e/ou outros Requisitos

O PMBM atende todas as diretrizes estabelecidas pelo Guia de Monitoramento da Biota Marinha
em Pesquisas Sísmicas Marítimas” (CGMAC/IBAMA, 2018).

II.9.2.8 -

Etapas de Execução

A primeira etapa do PMBM compreende do treinamento dos observadores de bordo com relação à
implementação do projeto. O monitoramento da fauna inicia a partir do momento em que o
navio sai do Porto em direção a área da atividade sísmica, antes do início da aquisição de dados
sísmicos. Ao final da atividade será elaborado um relatório com todos os dados obtidos e esses
dados também serão inseridos no SIMMAM e no Banco de Dados Ambientais (BDA).

II.9.2.9 -

Recursos Necessários

Para o desenvolvimento do monitoramento, os observadores utilizarão binóculos reticulados,
câmeras fotográficas, guias de identificação de espécies, rádios portáteis para comunicação e
planilhas padronizadas. Para realização dos relatórios à bordo, serão disponibilizados
computador, impressora, pendrive e material de escritório.
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II.9.2.10 - Cronograma
O cronograma de execução do PMBM segue como descrito no Quadro II.9.2-2.
Quadro II.9.2-2 – Cronograma execução PMBM.
Jan/20

Fev/20

Mar/20

Abri/20

Mai/20

Jun/20

Jul/20

Ago/20

Set/20

Treinamento PMBM
Execução PMBM
Relatório Final dos Resultados

II.9.2.11 - Acompanhamento e Avaliação
O acompanhamento do projeto será realizado pela equipe de gestão de terra, através das
revisões das Planilhas de Avistagem e Registro de Operação e Esforço, além do acompanhamento
do desempenho dos procedimentos executados à bordo ao longo do projeto. O Relatório de
Atividade Sísmica (RAS) contemplará avaliação do Projeto, através da descrição de pontos de
melhorias.

II.9.2.12 - Responsáveis pela Implementação do Projeto
A realização do Projeto de Monitoramento de Biota Marinha será responsabilidade da empresa
Spectrum Geo do Brasil Serviços Geofísicos LTDA.

II.9.2.13 - Responsáveis Técnicos
Nome

Formação

CTF - IBAMA

Responsabilidade

Claudio Mandarino

Direito

5389711

Coordenador

Caroline Cascaes

Oceanografia

754274

Coordenadora

Mariana Soares Santos

Bacharel em
Ciências Aquáticas

1940489

Descrição do Projeto PMAP

Assinatura

II.9.2.14 - Referências Bibliográficas
MMA/IBAMA, 2018: Guia de Monitoramento da Biota Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas
(outubro/2018) COEXP/IBAMA.
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