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A proteção dos oceanos foi negligenciada por muitos anos, até que fossem 

considerados prioritários dentro de todo o contexto de conservação da biodiversidade 

mundial. Sempre vistos como um dos últimos refúgios para assegurar a oferta de 

alimento para a humanidade, recentemente o mundo todo tem percebido que a 

capacidade de suporte dos Sistemas Costeiro-Marinhos está se exaurindo. 

As áreas marinhas protegidas (AMP) nunca foram tão necessárias para frear a 

degradação generalizada e o aumento das pressões sobre os ecossistemas costeiros, 

bem como a assimetria inerente à sucessão ecológica, em que os processos de 

recuperação são sempre mais lentos do que as mudanças de degradação 

(MARGALEF, 1997 apud MARCOS et al., 2021). São reservas, berçários de espécies 

e podem ajudar a recuperar os ambientes que já estão mais degradados. 

Muitas AMPs existentes, no entanto, não são implementados de fato e só 

existem como “parques de papel”, onde a legislação não é aplicada, a vigilância 

necessária não está presente, os recursos de manejo estão faltando e os planos de 

manejo são inativos ou deficientes, ou não cumprem os regulamentos em vigor 

(MARCOS et al., 2021). Porém, não é por esse fato que deixaremos de proteger áreas 

importantes para resguardar a biodiversidade marinha, é fato de que somente com a 

criação da unidade de conservação as restritividades já são entendidas e respeitadas 

por aqueles que fazem parte daquele local ou relacionados. 

O PEM do Parcel de Manuel Luís é o primeiro Parque Estadual Marinho 

Brasileiro, tendo sido criado por meio do Decreto Estadual nº 11.902, de 11 de junho 

de 1991 (MARANHÃO, 1991), que:  

 

- Considera que os recifes de corais constituem bancos genéticos marinhos 
de primordial importância biológica, científica e econômica;  
- Considerando que o Parcel Maranhense de Manuel Luís configura o maior 
banco de corais da América do Sul, constituindo a mais relevante matriz de 
espécies marinhas;  
- Considerando a necessidade de preservação desse patrimônio dos graves 
impactos ambientais provocados por poluição de hidrocarbonetos e pesca 
predatória. 

 

Com área de 45.237,9 ha, o PEM do Parcel de Manuel Luís está subordinado 

administrativamente à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) do estado do 

Maranhão. Desde sua criação, os esforços para a proteção da biodiversidade vêm 

sendo empenhados; o presente plano de manejo é uma atividade decorrente desses 

esforços e se destina a ser um documento de gestão da UC (BRASIL, 2000). Uma 
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das maneiras mais eficazes de aceitar, valorizar e promover a proteção de um espaço 

é entender quais elementos e processos estão envolvidos e quais são as 

consequências dessa proteção, os limites de uso desse ecossistema para 

comunidades humanas, o benefício para espécies ameaçadas e quanto benefícios 

para estoque futuro. 

O presente plano de manejo foi elaborado sob a orientação da Instrução 

Normativa GABIN/ICMBIO 07/2017, tendo o diagnóstico elaborado com dados 

primários com expedição realizada durante o mês de abril de 2021. Diante das 

limitações impostas pela pandemia de Covid-19, foram realizadas duas oficinas 

participativas virtuais: a Oficina de Gestores do Território (dezembro de 2020) e a 

Oficina de Pesquisadores (julho e agosto de 2021); e uma reunião presencial: Oficina 

de Validação do Planejamento. Está dividido em três partes: 

 

-  Dados Gerais: Ficha técnica da UC e Contextualização do PEM do Parcel de 

Manuel Luís; 

-  Diagnóstico: Caracterização das amostragens; Meio físico: precipitação, regime de 

ventos, correntes e maré, clima de ondas, salinidade e temperatura, sólidos em 

suspensão, Geologia – mineralogia, faceologia, litologia, aspectos geológicos e 

geomorgologia – batimetria; Arqueologia subaquática; Meio biótico: recifes 

coralíneos e organismos bentônicos, organismos nectônicos, organismos 

planctônicos e aves marinhas; Caracterização socioeconômica e cultura; Análise 

do uso público; Análise institucional e gerencial;  Legislação incidente; e Pressões 

e Ameaças. 

-  Planejamento: Histórico do planejamento; Parte 1 – Componentes fundamentais: 

Propósito do PEM do Parcel de Manuel Luís, Declarações de significância, recursos 

e valores fundamentais; Parte 2 – Componentes dinâmicos: Avaliação da 

necessidade de planejamento e dados, Análise dos recursos e valores 

fundamentais, Identificação das questões-chave, Priorização das necessidades de 

dados e planejamento e questões-chave, Análise dos programas e subprogramas, 

Subsídios para interpretação ambiental, Atos legais e administrativos; e Parte 3 – 

Zoneamento e Normas: Zonas, Nomas das zonas e Normas gerais. 
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Este plano de manejo cumpre com o Objetivo 14 dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável que busca a “Conservação e uso sustentável dos 

oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”. 

Especialmente com o sub-objetivo: 

 

14.a Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades 

de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e 

orientações sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão 

Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos 

e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento 

dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos. 

 

Espera-se que com este planejamento o PEM do Parcel de Manuel Luís tenha 

o seu futuro resguardado para o bem de todo o Sistema Marinho-Costeiro, em especial 

o Sistema de Recifes do Amazonas. 
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2 DADOS GERAIS 
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2.1 Ficha técnica da UC 

 

Nome da Unidade de Conservação: Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel 
Luís  

Diploma legal de criação: Decreto Estadual nº 11.902, de 11 de junho de 1991 
(Anexo A) 

Órgão Gestor: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais - Sema 

Categoria SNUC e SEUC: Proteção Integral 

IUCN: Categoria II 

Endereço da sede: Rua dos Búzios, Quadra 35, Lote 18, Calhau, São Luís – 
Maranhão – CEP: 65071-700. 

Telefone: (98) 3194-8900 | Ramais: 8964/8950 

E-mail: sguc.sbap@sema.ma.gov.br 

Tamanho: 45.237,9 ha 

Superfície/área: 45.100 ha 

Perímetro: 83,6 km 

Inserção da UC: Zona Econômica Exclusiva – ZEE brasileira, dentro da fronteira 
marítima do estado do Maranhão 

Coordenadas dos limites: Lat. 00°46’S e Long. 44°15’W; Lat. 00°46’S e Long. 
44°21’W; Lat. 00°58’S e Long. 44°21’W; Lat. 00°58’S e Long. 44°09’W e Lat. 00°50’S 
e Long. 44°09’W. 

Unidades da Federação que abrange: Maranhão 

Bioma e Ecossistemas: Marinho-Costeiro / Sistema de Recifes do Amazonas 
(FRANCINI-FILHO et al., 2018) mas ainda representam os recifes rasos mais ao norte 
da Província do Brasil. 

Conselho Consultivo: Portaria que institui o Conselho Consultivo do Mosaico e a sua 
composição (Portaria Sema nº 0188, de 7 de dezembro de 2020) (Anexo B) 

Atividades Desenvolvidas pela gestão do Parque: implantação do Conselho 
Consultivo; elaboração/implementação do Plano de Manejo; gerenciamento de 
autorizações (pesquisa e visitação). 

 

2.2 Contextualização do PEM do Parcel de Manuel Luís 

 

A priorização dos oceanos na agenda dos governos e do setor privado é 

recente. Desde que foi criada, em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) já 

editou 50 décadas temáticas. Com alguma sobreposição, decênios foram escolhidos 

para enfatizar a necessidade de ação em temas que dizem respeito aos objetivos da 

mailto:sguc.sbap@sema.ma.gov.br
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organização, como a Terceira Década para Erradicação da Pobreza (entre 2018 e 

2027) (ONU, s/d). O fato de os oceanos terem sido contemplados na 46ª década 

proclamada mostra o quanto demorou para chegar sua vez, mas também embute um 

indício da relativamente recente atenção no tratamento das questões relativas aos 

oceanos no âmbito internacional, tanto do ponto de vista amplo de legislação quanto 

especificamente em relação às unidades de conservação (UC).  

A Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento 

Sustentável, entre 2021 e 2030, é a “Década dos Oceanos”, sem dúvida uma 

importante iniciativa para dar o devido protagonismo para o valor do oceano e para a 

necessária ciência para efetivar qualquer objetivo. No entanto, é preciso começar 

admitindo que a proteção aos mares tem caminhado, no geral, a passos mais lentos 

e posteriores em relação às políticas, legislações e ações nas áreas continentais.  

Possivelmente a primeira área protegida no ambiente marinho, o Monumento 

Nacional Fort Jefferson, nos Estados Unidos (EUA), só surgiu em 1935, 63 anos 

depois do Parque Nacional Yellowstone, também nos EUA, tido como um marco inicial 

na história das áreas protegidas. Ainda assim, embora protegesse uma área 

considerável do mar, o objetivo principal da primeira área marinha protegida (AMP) 

era preservar o antigo forte usado como prisão na Guerra Civil; a região só passou a 

integrar um parque nacional em 1992, quando foi criado o Parque Nacional Dry 

Tortugas (DRY TORTUGAS NATIONAL PARK, 2021). 

Não é o caso de dizer que a preocupação e as iniciativas para o conhecimento 

e a proteção ao ambiente marinho tenham sido inexistentes. Já em 1937 foi assinado 

o Acordo Internacional para a Regulação da Atividade Baleeira, que, em 1946, foi 

transformado na Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da 

Baleia, já sob os auspícios da ONU. Isso não aconteceu pelas baleias em si, mas pela 

existência do negócio baleeiro. Essa perspectiva – que parece priorizar os recursos 

que podem ser extraídos do mar,1 e não as espécies ou a biodiversidade em si, nem 

os ecossistemas – é de certa forma uma característica persistente das políticas e dos 

acordos sobre o oceano. De fato, o interesse mundial sobre os oceanos foi muito mais 

motivado pelo petróleo, pelas riquezas minerais e pela pesca do que pela preservação 

ou proteção de ecossistemas. A filosofia expressa pelo presidente norte-americano 

                                            

1  Por questão de facilidade e ritmo da leitura, o texto considera várias vezes a palavra “mar” e 

“oceano” como sinônimos. 
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Harry Truman defendia o direito dos Estados Unidos de explorar recursos no fundo do 

mar e no subsolo de toda a plataforma continental, além da pescaria de alto mar 

(COSTA, J. A., 2017). A jurisdição sobre o mar e até onde iam os direitos de cada país 

ainda era um assunto em aberto. As duas primeiras Conferência do Mar realizadas 

em Genebra, em 1958 e 1960, embora tenham apresentado tratados consideráveis, 

não chegaram a ser efetivas para um consenso mundial (COSTA, J. A., 2017; SILVA, 

A. P., 2012). 

Enquanto a exploração mineral e de petróleo, juntamente com a pesca, 

passaram a cobiçar áreas cada vez maiores e distantes da costa, os esforços de 

proteção de áreas marinhas começavam a entrar em ebulição. Em 1962, foi realizada, 

em Seattle (EUA), a então chamada primeira Conferência Mundial de Parques 

Nacionais,2 da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). O mar 

foi abordado na recomendação para que governos examinassem com urgência a 

possibilidade de criação de parques ou reservas marinhas (SOUZA, J. V., 2013). Não 

apenas por isso, mas é fato que nos anos 1970 já existia mais de uma centena de 

áreas marinhas protegidas, como a Grande Barreira de Corais, delimitada pela 

Austrália como parque nacional a partir de 1971 (HUMPHREYS; CLARK, 2020). 

Outro passo dado em relação às AMPs foi a Convenção sobre Zonas Úmidas. 

Resultado de discussões que já aconteciam desde 1962 e motivada inicialmente pela 

preservação dos habitat para as aves aquáticas, a convenção originou medidas que 

exercem importância ainda hoje, sendo um exemplo bem-sucedido de como a 

conservação pode ser um objetivo realizável. Conhecida como Convenção de 

Ramsar, é 

 

[…] o mais antigo dos modernos acordos ambientais intergovernamentais 
globais. O tratado foi negociado durante a década de 1960 por países e 
organizações não governamentais preocupados com a crescente perda e 
degradação do habitat de zonas úmidas para aves aquáticas migratórias. Foi 
adotado na cidade iraniana de Ramsar em 1971 e entrou em vigor em 1975. 
(THE RAMSAR CONVENTION SECRETARIAT, 2014|). 

 

A Convenção de Londres, de 1972, sobre a Prevenção da Poluição Marinha 

por Alijamento de Resíduos e Outras Matérias, inaugura a era de atenção em relação 

à depredação dos ambientes marinhos. Em 1973, a Convenção Internacional para a 

                                            

2  Depois, o evento passou a ser chamado de Congresso Mundial de Parques. 
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Prevenção da Poluição Causada por Navios3 também expressava o objetivo de 

proteger os oceanos, ao menos prevenindo a poluição das embarcações. Foi 

aprimorada em 1978 e entrou em vigor em 1983, sofrendo nova emenda em 1996. Ao 

lado do interesse na exploração dos recursos, e da criação de áreas protegidas, a 

preocupação com a poluição passa a ocupar também um espaço maior na pauta a 

respeito dos oceanos. 

O relatório “Os limites do crescimento” e a realização da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, a conhecida Conferência de 

Estocolmo de 1972, que lança a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente Humano, são tidos como marcos inaugurais da inserção das 

questões ambientais na agenda mundial, chamando a atenção de governos e do 

público sobre o assunto. É criado, ainda, o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), que passa a ser o norteador em relação às questões do meio 

ambiente global (PNUMA, 2020). Construída desde 1963, em 1975 acontece a 

promulgação da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna 

e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (Cites), que marca o reconhecimento 

da necessidade de proteção, para as gerações vindouras, da fauna e da flora 

selvagens como partes insubstituíveis dos sistemas naturais. Mesmo sendo 

abrangente, cobrindo todos os ambientes, as espécies marinhas, incluindo aves e 

outras que ocupam também a costa, recebem um tratamento importante. 

O papel principal do oceano começa a ser construído na Terceira Conferência 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que durou nove anos, de 1973 a 1982. 

Usando o método de consenso, em vez da tradicional votação, a conferência resultou 

na promulgação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), 

conceituação legal que serve de base para as políticas públicas, como uma espécie 

de guarda-chuva onde devem abrigar-se todas as demais normatizações a servir 

como uma espécie de “constituição do mar”, estabelecendo uma base internacional 

para lidar com o oceano (SILVA, A. P., 2012). 

A CNUDM introduz prescrições sobre navegação, regimes de pesca, resolução 

de disputas (é criado o Tribunal Internacional do Direito do Mar), exploração do fundo 

dos oceanos, pesquisa científica e dedica artigos à proteção das espécies e do 

                                            

3 Conhecida como Convenção Marpol 73/78, abreviação de marine pollution – poluição marinha. 
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ambiente marinho. No entanto, antes é preciso notar que a principal transformação 

ocorre em relação à soberania dos países. Se até então o mar não tinha domínio de 

nenhuma nação, a consolidação da noção de Zona Econômica Exclusiva (ZEE) – uma 

faixa de pelo menos 200 milhas náuticas a partir da costa onde os países passam a 

ter direitos exclusivos sobre os recursos marinhos – faz despertar as 

responsabilidades dos Estados marítimos (HUMPHREYS; CLARK, 2020). Na mesma 

direção, o Terceiro Congresso Mundial de Parques da UICN, que aconteceu em Bali, 

Indonésia, em 1982, recomendou que as nações costeiras dirigissem esforços para a 

criação, a cooperação, a pesquisa e a legislação sobre áreas marinhas protegidas, 

ajudando na ideia de que são instrumentos importantes tanto de gestão territorial 

quanto também pelos recursos que abrigam (SOUZA, J. V., 2013). 

A Organização Marítima Internacional, uma agência especializada da ONU 

criada em 1948, em conjunto com a Comissão Internacional da Baleia (CIB), existente 

desde o acordo de 1946, e a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos 

(International SeaBed Authority – ISA), que foi estabelecida em 1994, desempenham 

papéis no monitoramento e aplicação das disposições da Convenção. 

Contudo, a Convenção só passou a vigorar plenamente em 1994, quando 

obteve a subscrição do número necessário de países, e ainda hoje países que 

exploram de forma intensa os oceanos não a assinaram, a começar pelos EUA e 

incluindo o Peru, a Venezuela e a Turquia (SILVA, A. P., 2012). De toda forma, esses 

países têm respeitado à CNUDM na medida em que suas disposições refletem o 

direito consuetudinário internacional (COSTA, J. A., 2017). 

A situação das baleias chegou a um ponto tão crítico que em 1983 foi decidida, 

no âmbito da CIB, uma moratória à caça da baleia na temporada de 1985/86 em diante 

(INTERNATIONAL WHALING COMMISSION, 2021). Evidentemente uma inflexão 

importante no caminho de reconhecer não apenas a finitude dos recursos marinhos, 

mas o imperativo de agir para impedir que eles se esgotem. A ideia de que o mar é 

invencível e seus recursos são ilimitados, ou de que é tão absurdamente maior do que 

a capacidade humana de danificá-lo, começava a ceder e, em 1983, os países 

decidem por outra moratória, dessa vez no âmbito da Convenção de Londres: cessar 

o depósito de resíduos radioativos em tambores nos oceanos, que a essa altura 

atingia as centenas de milhares de toneladas. As duas suspensões nunca chegaram 

a ser levantadas, embora a da caça de baleias nunca tenha sido plenamente aceita 
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por países como a Islândia e a Noruega, e o Japão tenha deixado de fazer parte da 

CIB em 2019. A União Soviética continuou a despejar resíduos radioativos nos 

oceanos Pacífico e Ártico até 1993. 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi introduzido na arena 

internacional pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 

1987, através do documento Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtland. Em 

1988, é criado o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), com o objetivo de fornecer 

informações científicas para desenvolver políticas climáticas (PNUMA, 2020). 

A década de 1990 inicia-se com o estabelecimento do Global Environment 

Facility, ou Fundo para o Meio Ambiente (GEF, da sigla em inglês). Gerido pelo Banco 

Mundial, é um importante e prolífico mecanismo financeiro das convenções de 

biodiversidade, clima, gestão de águas fronteiriças e desertificação (ANTUNES, 

2019). 

Vinte anos depois da Conferência de Estocolmo aconteceu a chamada “Cúpula 

da Terra” no Rio de Janeiro em 1992. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento distinguiu-se pela presença maciça de chefes de 

Estado. Dentre outros documentos importantes, ela estabeleceu a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), que leva em conta a biodiversidade e os habitat 

marinhos, e a Agenda 21, um plano abrangente para construir uma parceria global 

para o desenvolvimento sustentável, de maneira a melhorar a vida humana e a 

proteger o meio ambiente (PNUMA, 2020). Em relação aos oceanos, a Agenda 21, 

dedica o Capítulo 17 ao meio ambiente marinho, destacando os oceanos e todos os 

mares, classificando-os como um componente essencial do sistema que possibilita a 

existência de vida sobre a Terra, além de ser uma riqueza que oferece possibilidades 

para um desenvolvimento sustentável. Também surgiu, no encontro do Rio, a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), em 

cujas reuniões periódicas das partes, as Conferências das Nações Unidas sobre as 

Mudanças Climáticas (Conference of the Parties – COP), são firmados e 

aperfeiçoados os protocolos e acordos de redução de emissão de poluentes 

relacionados com o aquecimento global. Em seguida, a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) aprova o Código de Conduta da 

Pesca Responsável (1995). O século XX termina com a consolidação do consenso 
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científico de que a forma com que a exploração dos recursos naturais está sendo feita 

irá levar a mudanças prejudiciais no clima e à devastação da biodiversidade.  

O século XXI amanhece com os Objetivos do Milênio (ODM), uma série de 

metas para o ano de 2015, estabelecidas como decorrência da Agenda 21 (UNITED 

NATIONS, 2015). Em 2010, são estabelecidas as diretrizes e as metas no Plano 

Estratégico de Biodiversidade para o período de 2011 a 2020 (Década da 

Biodiversidade), conhecidas como as Metas de Aichi. Em 2020, foi constatado que a 

execução ficou muito aquém do esperado e, em muitas metas, a situação ficou pior 

do que estava em 2010. No caso específico dos mares, a meta 6 relacionava-se à 

pesca sustentável e aos impactos dentro de limites ecológicos seguros. Foi relatado 

que a sobrepesca dos peixes marinhos passou a uma proporção maior do que era em 

2010 e muitas pescarias ainda causaram níveis insustentáveis de capturas acidentais 

de espécies não alvo e são prejudiciais ao habitat marinho.  

Igualmente, a situação ficou pior para os corais. A meta 10 previa minimizar as 

múltiplas pressões antropogênicas, o impacto da acidificação oceânica e a mudança 

do clima sobre recifes de coral. Em 2020, foi constatado que os corais mostraram o 

aumento mais rápido no risco de extinção entre todos os grupos avaliados e a 

cobertura de coral diminuiu significativamente em algumas regiões do mundo. Uma 

das poucas metas parcialmente atingidas foi a 11, que, em relação aos mares, 

estipulava pelo menos 10% de áreas marinhas e costeiras conservadas por meio de 

AMPs, o que foi alcançado (SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON 

BIOLOGICAL DIVERSITY, 2020). 

A partir da conferência Rio+20, acontecida em 2012, começaram as revisões 

dos ODM e, em 2015, entraram em vigor os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (ODS), um conjunto de 17 objetivos distribuídos nos 

cinco pilares do desenvolvimento sustentável, com o horizonte de 2030, que servem 

como uma chamada à ação para acabar com a pobreza, proteger o planeta e 

assegurar paz e prosperidade para todas as pessoas. Conhecida como Agenda 2030, 

é constituída por cinco pilares: Pessoas, Planeta e Prosperidade, com cinco objetivos 

cada, e Paz e Parcerias, com um objetivo cada. Os 17 objetivos são integrados, 

reconhecendo que as ações e resultados de uma área interferem nas outras e que o 

desenvolvimento deve balancear as sustentabilidades social, econômica e ambiental. 

O objetivo 14 refere-se à vida sob a água, sobre conservar e usar de forma sustentável 
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os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Um dos 

seus alvos é compartilhado das metas de Aichi, sobre completar pelo menos 10% de 

áreas marinhas protegidas e, portanto, já atingido antes de 2020 (UNITED NATIONS 

DEVELOPMENT PROGRAMME, 2021. Em 2012, também foi criada a Plataforma 

Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, conhecida como 

IPBES.  

Como parte dos esforços em torno da Agenda 2030, em 2016 foi divulgada a 

conclusão do primeiro ciclo do Processo Regular de Avaliação Global do estado do 

ambiente marinho, incluindo aspectos socioeconômicos, que ficou conhecida como a 

Primeira Avaliação Global dos Oceanos. O resultado apontou que a maior parte dos 

oceanos está seriamente degradada, com mudanças e perdas nas estruturas de 

funcionamento e nos benefícios dos sistemas marinhos (UNITED NATIONS, 2016). A 

Segunda Avaliação Global dos Oceanos foi aprovada no fim de 2020 e lançada em 

abril de 2021. Houve melhoras em algumas respostas para atenuar ou reduzir 

pressões e seus impactos associados no oceano, como nas estruturas de gestão para 

a conservação do meio ambiente marinho, especialmente no estabelecimento de 

áreas marinhas protegidas e, em algumas regiões, uma gestão melhorada da poluição 

e da pesca, porém, continua a degradação de habitat importantes, como manguezais 

e recifes de coral (UNITED NATIONS, 2021). 

Chega-se a 2021 e o mar enfim toma o lugar a que tem direito, a imensidão 

que cobre setenta por cento do planeta Terra recebe a atenção que merece e 

finalmente lhe é concedido o papel que sempre deveria ter ocupado na esfera mundial 

de interesses, o de protagonista. A Década dos Oceanos coloca a questão como 

central, é fruto da ambição de integrar e alinhar coletivamente esforços de 

investigação, de investimento e iniciativas em torno de um conjunto de prioridades 

comuns, que permitirá desenvolver competências científicas e gerar conhecimentos 

que contribuirão diretamente para os objetivos da Agenda 2030. Além do Objetivo 14, 

pelo menos mais 10 outros ODS sofrem impacto direto dos oceanos, como o Objetivo 

2, erradicar a fome, e o Objetivo 13, ação climática. A Década dos Oceanos ocorre 

em conjunto com a Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas 

(UNESCO, 2019). 

 

A Década dos Oceanos está a ser preparada em plena pandemia COVID-19, 
um evento que mudou o mundo e a ciência dos oceanos para sempre. A 
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pandemia sublinhou a importância da ciência e do conhecimento para a 
tomada de decisões e para a elaboração de políticas. À medida que o mundo 
se ajusta a um novo normal, o oceano terá de ocupar um papel central nos 
esforços de recuperação pós-pandemia. (UNESCO, 2020, p. 6). 

 

Apenas 19% do fundo dos oceanos está mapeado. Não sabemos praticamente 

nada sobre vastas áreas (UNESCO, 2020). Um dos maiores recifes de coral do mundo 

só veio a público em 2016, e não ficava em uma área remota do oceano Pacífico, mas 

no litoral atlântico do Brasil, escondido sob a pluma do rio Amazonas (MOURA et al., 

2016). Por outro lado, sabemos bastante sobre o quanto precisamos do oceano. 

Mesmo levando em conta que 50% da população mundial vive a menos de 200 km de 

uma costa, os valores culturais podem ser difíceis de calcular. De toda forma, estima-

se que três bilhões de pessoas dependam da alimentação de fontes marinhas, sem 

contar o imenso tráfego de navios com as cargas do comércio mundial, as riquezas 

minerais e as fontes de energia que apenas estão emergindo. Em relação às 

alterações do clima, o papel dos oceanos é essencial. Ao mesmo tempo um aliado 

importante, por exemplo, pela capacidade de absorção de carbono dos manguezais e 

das algas marinhas, é também uma grande vítima, pelos efeitos da acidificação pelas 

emissões de dióxido de carbono, e pelo degelo global, para ficar em poucos exemplos 

(UNITED NATIONS, 2016). 

O oceano cobre 70% da Terra e contém 1,3 bilhões de quilômetros cúbicos de 

água, equivalentes a 97% da água do planeta. Com 7 bilhões de pessoas, isso 

significa que cada ser humano dispõe de cerca de 1/5 de quilômetro cúbito de oceano 

(Figura 1) (UNITED NATIONS, 2016). 

Esse cubo produz metade do oxigênio que uma pessoa consome durante sua 

vida. Todos os peixes marinhos e, obviamente, todos os frutos do mar que uma 

pessoa consumir são providos por esse cubo. De fato, toda a água que a pessoa 

beber teve sua origem nesse cubo também. Ao mesmo tempo, todo o esgoto não 

tratado, o plástico mal descartado, o óleo vazado e o lixo industrial mal manejado para 

produzir os bens que a pessoa consome são despejados nesse cubo (UNITED 

NATIONS, 2016). Como é feito de líquido, o cubo de oceano que cada pessoa da 

Terra dispõe é totalmente interdependente dos cubos que estão à sua volta. Tudo que 

acontece em um pedaço do oceano eventualmente afeta o oceano todo. Talvez seja 

possível resumir na palavra-chave “fluidez” a ideia de que nada é isolado e existe um 

estado permanente de movimento, de mistura e de dinâmicas entre a biodiversidade 
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e as condições físico-químicas e geológicas num grau muito além do que é possível 

em terra firme. Cada ação desempenhada localmente no microcosmo carrega junto o 

desafio geral do desenvolvimento sustentável no ambiente marinho como um todo. É 

preciso levar em conta que o “cubo de oceano” de uma pessoa não fica parado no 

mesmo lugar. Essa fluidez tanto torna especialmente complicado delimitar áreas 

protegidas como também ressalta a importância da conectividade entre áreas e das 

zonas de entorno, bem como da necessidade de integração entre pesquisas, políticas 

públicas e formas de reduzir e eliminar os impactos da atividade humana sobre os 

mares. O que for feito agora tem de levar em conta a previsão de uma população de 

10 bilhões de pessoas em 2050, o que significa que o cubo de cada pessoa será 

reduzido a aproximadamente 1/8 de quilômetro cúbito.   

 

Figura 1 – Um cubo com 0,2 km3 comparado com uma parte da cidade de São Luís, 

Maranhão 

Fonte: Adaptado do Google Earth®. As dimensões do cubo são aproximadas. 

 

O primeiro relatório conjunto do IPBES e do IPCC, divulgado em 2021, é claro 

ao afirmar que não podem existir ações contra o aquecimento global dissociadas de 

ações para proteger e conservar a biodiversidade. Ademais, ressalta que os 

ecossistemas marinhos apresentam desafios específicos para a adaptação aos 
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impactos das mudanças climáticas, com a possibilidade de mudanças na distribuição 

das espécies que exigem mais do que soluções estáticas (IPBES; IPCC, 2021).  

O oceano desponta para a década de 2021 a 2030 com a sua vocação de 

integrador para ser o centro das atenções, e a ciência se sobressai como o 

fundamento de qualquer tentativa de entendê-lo e de conduzir com sustentabilidade 

as ações humanas que interferem em suas dinâmicas. Ou seja, é preciso pensar com 

fluidez. Chegou a vez do oceano. 

 

2.2.1 O Brasil 

A Constituição brasileira de 1988 levou em conta tanto a declaração de 

Estocolmo, de 1972, quanto o relatório Brundtland, de 1987. Alguns dos princípios de 

Direito Ambiental Internacional adotados no Brasil são influenciados pelos conceitos 

desses documentos, como, por exemplo, os expressos no artigo 170, em que a ordem 

econômica deve observar o princípio da defesa do meio ambiente, e no artigo 225, 

que garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações (CAMPOS, 2017). 

O Brasil foi um dos signatários originais da Convenção Internacional para a 

Regulamentação da Pesca da Baleia, em 1946, e providenciou a legislação adicional 

para a entrada em pleno vigor do tratado. Desde 1986, a legislação brasileira proíbe 

a perseguição, captura ou caça de pequenos cetáceos (como golfinhos e toninhas), 

sirênios (peixes-boi) e pinípedes (focas, leões-marinhos, lobos-marinhos e elefantes-

marinhos). As baleias passaram ser oficialmente protegidas por lei no Brasil desde 

1987 (BRASIL, 1987; SUDEPE, 1986). Em 1998, o Brasil propôs à CBI a criação do 

Santuário de Baleias do Atlântico Sul e desde então a ideia vem ganhando a adesão 

de vários países, embora sem ainda obter aprovação válida depois de várias 

apresentações para votação (PALAZZO JR., 2006). 

No Brasil, a Convenção de Londres entrou em vigor em 1982 e, em 2008, a 

legislação brasileira foi adequada às emendas e atualizações da convenção. Já a 

Convenção MarPol passou a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro em 1998.  

A Convenção de Ramsar foi incorporada ao arcabouço legal brasileiro em 1996. 

Atualmente, o Brasil possui 27 sítios designados como Áreas Úmidas de Importância 
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Internacional (Sítios Ramsar). Essas áreas úmidas são nomeadas por serem 

representativas, raras ou únicas, por terem espécies ameaçadas de extinção e por 

serem locais dos quais os peixes dependem para alimentação.  

A convenção Cites, sobre o comércio internacional de espécies ameaçadas de 

extinção foi aprovada pelo Brasil em 1975 e a base atual para a sua implementação 

no âmbito do governo brasileiro é do ano 2000. 

O Brasil segue especialmente a CNUDM. Participou da Terceira Conferência 

sobre Direito do Mar e foi um dos países signatários originais da Convenção. A 

legislação nacional entrou em vigor em 1988. A Constituição brasileira adota conceitos 

da CNUDM, como a Zona Econômica Exclusiva, e a legislação nacional vêm se 

mantendo em sintonia com as emendas e os adendos da Convenção. Como as 200 

milhas náuticas da ZEE nem sempre cobrem toda a plataforma continental, é possível 

solicitar a extensão no âmbito da CNUDM. O Brasil pediu, em 2004, o alargamento da 

ZEE para incluir toda a plataforma continental, mas ainda não obteve o atendimento 

do pleito na forma requerida (SILVA, A. P., 2012).  

O Brasil implementa políticas relacionadas com a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas (ODS). Em 1999, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para 

Proteção e Conservação das Tartarugas Marinhas (CIT), que passou a vigorar a partir 

de 2001.  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação foi criado no ano 2000 e 

constitui a referência legal principal para os aspectos de criação, planejamento e 

manejo de Unidades de Conservação.  

O Brasil faz parte do GEF desde 1992 e é um dos principais beneficiários do 

fundo, com os recebimentos superando, em muitas vezes, os depósitos (COMISSÃO 

DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, 2009). Logo após a CDB e a 

criação do GEF, o governo brasileiro recomendou a criação de um mecanismo 

financeiro privado independente e eficiente para as iniciativas de conservação. Com 

um aporte inicial do GEF, foi criado o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), 

que, nos anos seguintes, se tornou uma instituição executora de recursos, e, em 2015, 

foi acreditado como uma das 15 agências implementadoras do GEF no mundo. O 

Funbio promove a implementação da CDB no Brasil.  
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O GEF Mar é um projeto que tem como um dos principais objetivos buscar 

mecanismos para a sustentabilidade financeira das unidades de conservação 

marinhas e costeiras do Brasil. Financiado com recursos do GEF por meio do Banco 

Mundial, é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e tem o Funbio como gestor 

financeiro. Em outubro de 2018, o projeto recebeu aporte de recursos como parte da 

compensação ambiental para adequação das plataformas marítimas de produção de 

petróleo em relação ao descarte de água de produção (FUNBIO, 2021). 

O acentuamento mundial da atenção sobre o oceano se materializa no Brasil 

de várias formas. Em 2019, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

atualizou o mapa de biomas do Brasil e incluiu com destaque o Sistema Costeiro-

Marinho, com a predominância da parte marítima, mas que interage e superpõe-se 

aos biomas (IBGE, 2019). Já a Marinha cunhou o termo “Amazônia Azul”, fazendo 

uma analogia da ZEE com a Floresta Amazônica: tanto pelo tamanho quanto pela 

necessidade de estabelecer ações de sensoriamento e presença para proteger 

valiosos recursos (COSTA, J. A., 2017). A Marinha brasileira é a autoridade marítima, 

e cabe a ela a fiscalização e o cumprimento da lei nas águas jurisdicionais brasileiras 

(MARINHA DO BRASIL, 2021). 

O Sistema Nacional do Meio Ambiente foi criado em 1981 e o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação foi instituído no ano 2000. Em relação ao oceano, o 

Brasil criou os parques nacionais de Abrolhos, em 1983, e Fernando de Noronha, em 

1988. Em 2021, o País já atingiu as metas de áreas marinhas protegidas, atingindo 

26,3%, cerca de 940 mil km², área maior que a dos estados de Goiás e Minas Gerais 

juntos. Cerca de 1,2 mil espécies de peixes, 100 de aves marinhas e mais de 50 de 

mamíferos marinhos vivem na costa do Brasil (FUNBIO, 2021). 

 

2.2.2 O Maranhão  

A atual legislação ambiental surge, no Maranhão, com a Constituição do Estado 

de 1988, e, em 1992, é instituído o Código de Proteção do Meio Ambiente. Em 2011, 

é criado o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, através da Lei Estadual nº 

9.413, de 13 de julho de 2011, que estabelece os critérios e as normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação no Maranhão.  
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O PEM do Parcel de Manuel Luís foi criado em 1991, tamanha a obviedade da 

necessidade de preservação, sendo explicitada no decreto de criação a importância 

biológica, científica e econômica dos corais e do patrimônio genético marinho. Mesmo 

com o conhecimento científico sobre a área ainda incipiente, já era evidente a 

preocupação em evitar a poluição e a pesca predatória. 

O parque antecede a própria Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais (Sema), que, na época de criação, ainda era unida à pasta de 

Turismo. A Sema tem por finalidade planejar e coordenar a execução das políticas 

relativas à promoção, organização, normatização, fiscalização e controle das ações 

relativas à exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais 

(SEMA, 2021). 

Dentre outras ocasiões, a Sema esteve presente na Operação “Amazônia Azul: 

Mar Limpo é vida”, organizada pelo Centro de Operações de Incidentes de Poluição 

por Óleo (COIP-MA), coordenado pela Marinha Brasileira, para verificar se houve 

poluição por óleo no PEMPML e nos parques próximos, no evento de derramamento 

de óleo no Nordeste e Sudeste brasileiros no ano de 2019. Não foram encontrados 

vestígios de poluição (ANDRADE, 2019). 

Em 2020 foi criado o Mosaico do Recifes Maranhenses, que abrange as 

Unidades de Conservação Estaduais Marinhas: o PEM do Parcel de Manuel Luís, o 

PEM do Tarol do Álvaro e o PEM Banco do Tarol, assim como as suas respectivas 

zonas de amortecimento. 

 

2.2.3 O Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís  

A condição desacolhedora e perigosa, que causa pouca presença humana, 

torna o PEMPML uma unidade de conservação singular e especial. Ao observar um 

mapa com a densidade do tráfego marinho na costa do Maranhão, com a soma de 

todas as embarcações que reportaram suas posições via satélite (Figura 2), é possível 

ver claramente como as embarcações de todos os tipos evitam a região do parque. A 

fama do Parcel de Manuel Luís antecede a criação da UC e seus notórios perigos 

tornam ainda maior a recompensa de quem consegue chegar a examiná-lo de perto. 

Mergulhar no parque é encarar uma explosão de biodiversidade tropical, com 

espécies endêmicas em vários grupos taxonômicos, peixes ameaçados de extinção e 
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um dos mais exuberantes ambientes recifais da América do Sul. Adicionada à 

exuberância dos ecossistemas é pareada uma importância cultural e histórica de alta 

relevância, sendo considerado um dos grandes cemitérios de embarcações do 

mundo, com inúmeras questões ainda por serem descobertas. 

 

Figura 2 – Mapa com a densidade do tráfego marinho em 2019 

Fonte: Marine Traffic (2019), imagem tratada para incluir o perímetro do PEMPML. 

 

Essas características são reconhecidas pela designação de Sítio Ramsar, 

como uma área úmida de importância internacional, juntamente com os Parques 

Estaduais Marinhos do Banco do Álvaro e Banco do Tarol, que fortalecem suas 

proteções ao receber atenção especial, prioridade nas políticas governamentais e 

reconhecimento público, nacional e internacional. Essas duas unidades de 

conservação, juntamente com o PEM do Parcel de Manuel Luís, fazem parte do 

Mosaico dos Recifes Maranhenses instituído pela Portaria nº 188, de 7 de dezembro 

de 2020 (Anexo C). Além desse mosaico, o PEMPML é integrante de um sistema de 

UCs estaduais e federais que conferem, de forma direta e indireta, a proteção da vida 

marinha (Figura 3). 

Da mesma forma, em 2016, o PEM do Parcel de Manuel Luís foi selecionado 

pelo GEF-Mar, entre as UCs estaduais de Proteção Integral, sob a gestão da Sema, 
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para ser apoiado com recursos voltados à gestão da área, incluindo a elaboração do 

seu plano de manejo. 

O PEM do Parcel de Manuel Luís tem uma importância científica imensa, que 

exige o cruzamento de várias áreas do conhecimento para obter respostas 

satisfatórias, cuja interinfluência com todos os demais corais dos grandes 

ecossistemas marinhos das plataformas Norte e Leste do Brasil ainda não é 

totalmente esclarecida. Essa vocação científica emana também o potencial educativo 

e de comunicação que o parque pode representar ao poder documentar, editar e 

divulgar, para diferentes públicos de interesse, como uma unidade de conservação 

marinha, mesmo longe dos olhos, é uma joia que precisa ser mantida perto da 

atenção.  
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Figura 3 – Mapa das Unidades de Conservação no contexto do PEMPML 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO PEM DO PARCEL DE MANUEL LUÍS 
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3.1 Caracterização das amostragens 

 

O diagnóstico do PEM do Parcel de Manuel Luís para a elaboração do presente 

Plano de Manejo foi elaborado em três etapas: (1) levantamento de informações 

secundárias existentes em artigos científicos, relatórios técnicos disponibilizados pela 

Sema, Estudos de Impacto Ambiental, livros, dissertações, teses, publicações em 

órgãos oficiais (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, Marinha 

do Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, 

Ministério do Meio Ambiente – MMA); (2) Diagnóstico in loco, com execução de 

expedição científica ao PEM do Parcel de Manuel Luís; e (3) Oficina de Pesquisadores 

precedida de Seminário Científico sobre o PEM do Parcel de Manuel Luís com o 

objetivo de elaborar o Plano Manejo. 

Para definição dos pontos a serem amostrados no PEM do Parcel de Manuel 

Luís inicialmente elaborou-se um mapa com aproximadamente 20 pontos distribuídos 

de forma irradiada do ponto central da UC e com repetição dentro das malhas 

batimétricas existentes na Carta Náutica 21500 (MARINHA DO BRASIL, 2020). Esses 

pontos foram adaptados para atender aos dias de amostragem disponíveis para 

execução da expedição, conforme termo de referência para contratação da 

elaboração do Plano de Manejo e a quantidade de mergulhos possíveis de serem 

realizados ao longo de um dia observando a estofa da maré. Outro fator observado foi 

a disponibilidade de embarcações de apoio para atender à equipe de forma 

multidisciplinar e a possibilidade de uso dos equipamentos de amostragem nessas 

embarcações.  

Os pontos dos possíveis naufrágios foram acrescidos como pontos de 

amostragem, uma vez que as estruturas dos naufrágios poderiam trazer informações 

distintas daquelas dos substratos naturais e para atender aos estudos de arqueologia 

subaquática. 

A expedição para coleta de dados ocorreu entre os dias 6 e 24/04/2021, com 

um período de aproximadamente três dias para reabastecimento das embarcações. 

Os pontos amostrados estão expressos na Figura 4, sob a base batimétrica elaborada 

com dados primários da expedição, que serão explicados em item específico deste 

plano de manejo (3.1.9 Geomorfologia – Batimetria). As fotos dos naufrágios estão no 

mapa da Figura 192, item 3.3 Arqueologia subaquática.
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Figura 4 – Mapa dos pontos de amostragem 
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Partindo o delineamento amostral metodológico adotado pela equipe de 

elaboração do Plano de Manejo, demonstrado na Figura 4 e de acordo com 

Stephenson et al. (2019) apud MARCOS et al. (2021), que descrevem que as Áreas 

Protegidas Marinhas (APM) – como o PEM do Parcel de Manuel Luís, então definido 

como uma APM de proteção integral (SNUC, 2000) – contribuem para melhorar ou, 

pelo menos, evitar a degradação de dois aspectos fundamentais do habitat:  

 

-  a heterogeneidade espacial: mosaico de tipos de habitat que podem ocorrer 

no fundo do mar (fundos arenosos ou lamacentos, fundos rochosos, prados 

macrófitos), que constitui a dimensão horizontal do espaço (GARCÍA-

CHARTON; PÉREZ-RUZAFA, 1998 apud MARCOS et al., 2021). 

-  a complexidade da estrutura: refere-se à dimensão vertical e está 

relacionada com a rugosidade, a presença de grandes blocos, blocos de 

tamanho médio e pedras, mudanças na inclinação ou diferenças de 

profundidade em determinado espaço (GARCÍA-CHARTON; PÉREZ-

RUZAFA, 2001 apud MARCOS et al., 2021). 

 

Ambas as características proporcionam uma heterogeneidade que favorece a 

riqueza e a diversidade de espécies, assim como a complexidade vertical está 

associada principalmente à abundância de indivíduos (FORCADA et al., 2009; 

GARCÍA-CHARTON; PÉREZ-RUZAFA, 1998; TOKESHI; ARAKAKI, 2012; WILLIS et 

al., 2005; ST.PIERRE; KOVALENKO, 2014 apud MARCOS et al., 2021). Com base 

nessas características, procedeu-se então à determinação dos ambientes amostrados 

dentro de cada ponto amostral, descrevendo-os abaixo.  

Não foi foco deste plano de manejo buscar padrões para os ambientes dentro 

da UC, apenas descrevê-los e, conforme os estudos vão demonstrando os resultados 

encontrados, a diversidade biológica local vai sendo entendida. Fotos que 

caracterizam cada um dos pontos estão dispostas no mapa da Figura 2. 

 

3.1.1 Ponto PA1   

Localização geográfica: 580355.03 m E / 9906055.14 m S. 
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A profundidade do ponto de amostragem foi de aproximadamente 26 m. É uma 

região do PEM do Parcel de Manuel Luís localizada a noroeste da região central, em 

local abrigado por pináculos e pelas correntes de maré, o que lhe confere uma área 

de deposição, observada pela formação em morros arredondados de tamanhos 

medianos, que podem chegar a 6 metros de altura. O fundo é inteiramente recoberto 

por recifes com formação biogênica. O recife é dominado pela alga folhosa 

Carnistrocarpus cervicornis, mas a alga calcária articulada Halimeda opuntia também 

é abundante, além de ascídias e esponjas. 

 

3.1.2 Ponto PA2 

Localização geográfica: 583072.09 m E / 9908482.54 m S. 

A profundidade do ponto de amostragem foi de aproximadamente 25 m. É uma 

região do PEM do Parcel de Manuel Luís localizada a norte da região central, situada 

entre poin[aculoss amostrados in loco. Neste ponto não houve amostragem com 

técnica de mergulho devido a problemas enfrentados com a embarcação, logo, não 

há descritivo subaquático da feição local. As amostragens de oceanografia física e 

plâncton foram realizadas e os dados encontram-se posteriormente descritos nos 

itens de cada área de conhecimento. 

 

3.1.3 Ponto PA3 

Localização geográfica: 582694.98 m E / 9899355.36 m S. 

A profundidade de amostragem no presente ponto foi de aproximadamente 27 

metros de fundo e 14 metros no topo do morro amostrado. Por ser uma área em que 

há degradação física por decorrência das correntes de maré que incidem ao sul do 

PEMPML, está no limite da parte centro da unidade de conservação, onde há a maior 

concentração de pináculos, muito provavelmente por essa degradação física. O fundo 

é composto por areia. A batimetria pode ser descrita como morros recifais que 

possuem formas de cone, podendo chegar a 10 metros de altura. O encontro desses 

morros confere meandros/passagens, que, em conjunto com o formato dos morros e 

as características de correntes, confere a maior complexidade estrutural dentre os 

outros recifes amostrados. Nesse ponto foi encontrada a maior abundância do 
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hidrocoral Millepora laboreli. Os corais pétreos presentes na amostragem foram 

Meandrina braziliensis e Siderastrea stellata, porém, os corais Favia gravida, Madracis 

decatis e Montastrea cavernosa também foram avistados durante o mergulho. 

 

3.1.4 Ponto PA4  

Localização geográfica: 576280.17 m E / 9905606.15 m S. 

A profundidade de mergulho neste ponto foi de aproximadamente 25 metros. 

Encontra-se também em área abrigada a oeste do centro do PEMPML, conferindo 

uma área de deposição. A batimetria é de morros recifais de formatos mais 

arredondados, de cerca de 2 metros de altura. Na área foi observado um pináculo 

recifal de cerca de 15 metros. O fundo é predominantemente recoberto por recifes 

biogênicos. 

3.1.5 Ponto PA5  

Localização geográfica: 575722.35 m E / 9895821.86 m S. 

A profundidade de mergulho neste ponto foi de aproximadamente 28 metros. O 

ponto PA5 consiste em morros recifais de cerca de 3 metros de altura, o fundo é 

predominantemente recoberto por recifes, provavelmente de predominância 

biogênica. O coral Montastrea cavernosa é abundante na área e o hidrocoral Millepora 

laboreli foi amostrado na área. Há alta diversidade de esponjas. 

 

3.1.6 Ponto PA6  

Localização geográfica: 591092.57 m E / 9899290.55 m S. 

A profundidade do ponto de amostragem foi acima de 40 metros. É uma região 

do PEM do Parcel de Manuel Luís localizada a leste, fora da região central da unidade 

de conservação. Neste ponto não houve amostragem com técnica de mergulho devido 

à profundidade acentuada e à necessidade de preservar a segurança dos 

pesquisadores. Foram lançados Baited Remote Underwater Video (BRUV), que 

tornaram possível verificar que a formação local é composta por um fundo recifal, 

bancos de rodolito e fundo arenoso. As amostragens de oceanografia física e plâncton 

foram realizadas e os dados encontram-se posteriormente descritos nos itens de cada 
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área de conhecimento. O substrato neste ponto é formado de algas calcárias não 

articuladas (de forma incrustante) e rodolitos em matriz arenosa. 

 

3.1.7 Ponto PA7  

Localização geográfica: 580147.26 m E / 9914087.95 m S. 

A profundidade de mergulho foi acima de 40 metros e foi realizado apenas pelos 

mergulhadores mais experientes. De tipologia de fundo arenoso, foi possível 

diagnosticar formação de rodolitos, algas calcárias não articuladas, Clathria sp., 

octocoral, coral mole Phyllogorgia dilatata, com predominância de briozoários sobre 

substrato arenoso. 

 

3.1.8 Ponto PA8 

Localização geográfica: 564893.28 m E/ 9892365.16 m S. 

A profundidade de mergulho foi de aproximadamente 30 metros. O ponto PA8 

encontra-se fora do PEM do Parcel de Manuel Luís, em um banco a sudoeste do limite 

da UC. Consiste em fundo arenoso recoberto parcialmente por recifes com formação 

provavelmente biogênica, praticamente planos. foi possível diagnosticar formação de 

rodolitos, algas calcárias não articuladas, com abundância do coral Montastrea 

cavernosa e uma alta abundância e diversidade de esponjas, incluindo uma alta 

abundância da esponja barril do gênero Xestospongia sp.  

 

3.1.9 Naufrágio Ana Cristina 

As informações detalhadas sobre a localização deste naufrágio podem ser 

encontradas no item 3.3 Arqueologia subaquática.  

O Naufrágio Ana Cristina está localizado na parte central do PEM, disposto num 

fundo de 27 metros e o topo em 22 metros. Sua cobertura consiste, principalmente, 

em algas calcárias incrustantes (ACI) e matrizes de algas epilíticas (turf), fazendo com 

que a estrutura do navio tenha uma aparência mais “lisa/limpa” em comparação a 

outros ambientes recifais naturais da UC. Outros organismos predominantes são a 

alga calcária articulada Halimeda opuntia, esponjas e ascídias, principalmente do 
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gênero Stomozoa. Os corais pétreos encontrados neste naufrágio foram 

principalmente Favia gravida e Siderastrea stellata. O coral Mussismilia hispida 

também foi avistado no local. 

 

3.1.9.1 Parede do pináculo – naufrágio Ana Cristina 

A profundidade máxima onde essa parede de tipo pináculo está é de 

aproximadamente 28 metros, com o seu topo aos 8 metros. O pináculo tem inclinação 

vertical acentuada, local onde o navio Ana Cristina colidiu. É predominantemente 

coberto por cianobactérias, além disso, o turf e as algas calcárias articuladas e 

incrustantes também são abundantes.  

 

3.1.9.2 Topo do pináculo – naufrágio Ana Cristina 

O topo do pináculo ao lado do naufrágio Ana Cristina fica em torno dos 8 metros 

de profundidade, conforme descrito anteriormente. Há predominância do zoantídeo 

Palythoa caribaeorum, de alga calcária incrustante e da alga folhosa Carnistrocarpus 

cervicornis. O zoantídeo P. caribaeorum encontrava-se pálido e/ou branqueado. 

 

3.1.10 Sítio arqueológico Ilha Grande 

As informações detalhadas sobre a localização deste naufrágio podem ser 

encontradas no item 3.3 Arqueologia subaquática.  

O sítio arqueológico Ilha Grande está a uma profundidade de 24 metros e o 

topo aproximadamente em 16 metros. Encontra-se também na parte central do PEM, 

como o naufrágio do Ana Cristina. É predominantemente coberto por turf. Em alguns 

pontos do naufrágio há predominância da alga corticada Caulerpa racemosa. Os 

principais corais encontrados foram Favia gravida e Siderastrea stellata, presentes na 

amostragem, porém, os corais Porites astreoides e Mussismilia hispida também foram 

avistados durante o mergulho. 
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3.1.10.1Pináculo Ilha Grande  

O pináculo ao lado do naufrágio Ilha Grande tem uma profundidade de 15 

metros e é do tipo pináculo. Nele há predominância da alga corticada Caulerpa 

racemosa e de alga calcária articulada Halimeda opuntia. 

3.1.11 Sítio arqueológico West Point 

As informações detalhadas sobre a localização deste naufrágio podem ser 

encontradas no item 3.3 Arqueologia subaquática.  

O naufrágio West Point está localizado na parte central do Parcel, a 25 metros 

de profundidade e o topo aos 20 metros; está muito próximo ao naufrágio Ilha Grande. 

O naufrágio é dominado por turf e algas folhosas, principalmente Carnistrocarpus 

cervicornis. Os principais corais encontrados foram Favia gravida e Siderastrea 

stellata, presentes na amostragem, mas o coral Porites astreoides também foi 

avistado durante o mergulho. 

 

3.1.12 Sítio arqueológico Basil / Salinas 

As informações detalhadas sobre a localização deste naufrágio podem ser 

encontradas no item 3.3 Arqueologia subaquática.  

O naufrágio Basil/Salinas está localizado na parte central do PEM, aos 28 

metros de profundidade, e o seu topo aos 23 metros. Possui uma alta abundância de 

algas calcárias incrustantes e articuladas, além de uma alta abundância e diversidade 

de esponjas e ascídias. Os ‘morros’ recifais ao lado do naufrágio não foram 

amostrados, porém, possuem cerca de 3 metros de altura e neles foi encontrado o 

hidrocoral Millepora laboreli. 

 

3.2 Meio físico 

3.2.1 Precipitação 

A costa norte brasileira é caracterizada por elevadas temperaturas e grandes 

volumes de chuva ao longo do ano. Esta região sofre influência da zona de 

convergência intertropical (ZCIT), que, em função da sua migração na atmosfera, gera 
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um período marcado por chuvas fortes e mais frequentes (jan.-jun.), denominado de 

inverno amazônico, período no qual a ZCIT está mais ao sul, alcançando a área 

costeira e oceânica próxima ao equador (1º N). Já nos meses de julho a dezembro há 

ocorrências de poucas chuvas (verão amazônico), associadas à posição mais ao norte 

da ZCIT (8º N) (SILVA; PEREIRA; ALMEIDA, 2012; UVO,1989). 

3.2.1.1 Metodologia 

As informações sobre a precipitação foram obtidas nas literaturas destacadas 

no texto. 

 

3.2.1.2 Resultados e discussão 

A climatologia da precipitação do litoral oeste do Maranhão (região adjacente 

ao PEMPML) foi apresentada por Mascarenhas (2019). Neste trabalho é mostrada 

uma variabilidade sazonal bem definida, utilizando as médias mensais da precipitação 

dos anos de 2018-2019 bem como a normal climatológica (NC) da cidade de Turiaçu 

e São Luís. A normal climatológica é definida pela média mensal, baseada em uma 

série temporal de 30 anos. 

Considerando os anos de 2018 e 2019, Turiaçu apresentou média de 376 mm 

no período chuvoso (jan-jun) e 76 mm no período seco (jul-dez). Os maiores valores 

de precipitação foram observados em abril (539 mm) e os menores no mês de 

setembro (0,5 mm) (Gráfico 1). 

Na ilha de São Luís, a precipitação média registrada foi de 436 mm no período 

chuvoso e 12 mm no período seco. Os maiores valores de precipitação foram 

verificados em março (534 mm) e os menores no mês de outubro (4,2 mm). Esses 

resultados seguiram o padrão exibido pela normal climatológica (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Precipitação em Turiaçu e São Luís, média dos anos de 2018-2019 

(barras) e normal climatológica (linha) 

 
Fonte: Mascarenhas (2019). 

 

A precipitação tem caráter sazonal bem definido, de modo a ocorrer uma 

estação mais chuvosa (janeiro a junho) e menos chuvosa (julho a dezembro), padrão 

característico da região amazônica. 

Esse caráter sazonal na precipitação é acompanhando pela variabilidade nas 

descargas fluviais, que são as principais fontes de água doce e sedimento para a 

Plataforma Continental Amazônica (PCA). Além do mais, influenciam na composição 

e distribuição das massas d’água na plataforma continental (MOLLERI et al., 2006; 

NITTROUER; DEMASTER, 1996). 

 

3.2.1.3 Considerações finais 

O clima é tipicamente equatorial, com dois períodos bem definidos, uma 

estação chuvosa (janeiro a junho), denominada inverno amazônico, e uma estação 

seca (julho a dezembro), chamada de verão amazônico.  

Apesar da sazonalidade marcante, o PEMPML demostrou estabilidade nos 

parâmetros físico-químicos analisados, ocasionado por sua posição mais a oeste na 

PCA, região caracterizada por possuir menor mutabilidade. Entretanto, essa 

variabilidade na precipitação e, consequentemente, nas descargas fluviais, é um 

elemento que deve ser considerado nas pesquisas futuras, pois ainda são as 

escassas séries temporais robustas que englobam um número maior de propriedades, 

as quais podem esclarecer processos e dinâmicas não observados. 
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3.2.2 Regime de ventos 

A circulação atmosférica sobre a Plataforma Continental Amazônica (PCA) é 

regida pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é um sistema 

meteorológico formado pela confluência dos ventos alísios oriundos dos hemisférios 

norte e sul. O seu deslocamento na atmosfera gera variabilidade no regime de ventos 

e chuva nas regiões Norte e Nordeste do Brasil (MOSCATI; GAN, 2007; UVO, 1989). 

A PCA abrange a plataforma continental do Maranhão (PCM), Pará e Amapá. 

O PEMPML está posicionado à oeste, na porção interna da PCA (isóbata de 30) 

(Figura 5).  

 

Figura 5 – Plataforma Continental Amazônica (PCA). Limites definidos com base na 

isóbata de 100 m 

 
Fonte: Molleri et al. (2006). 

 

3.2.2.1 Metodologia 

As informações sobre o regime de ventos foram obtidas nas literaturas 

destacadas no texto. 

 

3.2.2.2 Resultados e discussão 

A partir de dados de cruzeiros do Programa ReviZEE  na PCA, Silva, Araujo e 

Bourlès (2010) observaram ventos com direção nordeste em maio de 1999 e direção 
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sudeste em novembro de 1997. Notaram, ainda, que a maior parte dos ventos possui 

velocidades iguais ou menores que 10 m/s, porém, podem alcançar rajadas maiores 

que 30 m/s. A maior intensidade do vento foi verificada em novembro (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Observações da direção e intensidade do vento (m/s) na PCA durante os 

cruzeiros do ReviZEE. Contornos em branco correspondem a maio de 1999 e 

contornos cinzas a novembro de 1997. Os contornos pretos representam a valores 

maiores que 30 m/s 

 
Fonte: Silva, Araujo e Bourlès (2010). 

 

A Tetra Tech (2016), a partir de dados de reanálise do Climate Forecast System 

Reanalysis (CFSR) e do centro norte-americano National Center for Environmental 

Prediction (NCEP),4 de 1979 a 2010, de 10 m de altura, elaborou mapas da 

climatologia de vento para a PCA em cada trimestre do ano, mostrados nas Figuras 6 

a 9. 

De janeiro a março predominam os ventos de nordeste (Figura 6); de abril a 

junho inicia-se a transição para leste, entretanto, o predomínio ainda é de ventos de 

nordeste (Figura 7); de julho a setembro há prevalência de ventos de leste e leste-

sudeste (Figura 8); já no período de outubro a dezembro ocorre o domínio de vento 

de leste (Figura 9). A velocidade média do vento apresentado pelo modelo foi de 8 

                                            

4  Reanálise CFSR (Climate Forecast System Reanalysis), do centro norte-americano NCEP 

(National Center for Environmental Prediction) obtidos a partir de http://rda.ucar.edu/datasets/ds093. 
Para mais informações, ver SAHA et al., 2010. 

http://rda.ucar.edu/datasets/ds093
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m/s para o primeiro trimestre (inverno amazônico) e 10 m/s para o período de julho a 

setembro (verão amazônico). 

 

Figura 6 – Climatologia do campo de vento para o período de janeiro a março. O 

gradiente de cores representa a velocidade em m/s e os vetores indicam a direção 

 

Fonte: Modificado de Tetra Tech (2016). 

 

Figura 7 – Climatologia do campo de vento para o período de abril a junho. O 

gradiente de cores representa a velocidade em m/s e os vetores indicam a direção 

 

Fonte: Modificado de Tetra Tech (2016).  

PEMPML 

PEMPML 
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Figura 8 – Climatologia do campo de vento para o período de julho a setembro. O 

gradiente de cores representa a velocidade em m/s e os vetores indicam a direção 

 

Fonte: Modificado de Tetra Tech (2016). 

 

Figura 9 – Climatologia do campo de vento para o período de outubro a dezembro. 

O gradiente de cores representa a velocidade em m/s e os vetores indicam a direção 

 

Fonte: Modificado de Tetra Tech (2016). 

 

3.2.2.3 Considerações finais 

A influência dos ventos alísios, principalmente de nordeste, contribui no 

represamento da pluma de água doce ao longo da costa, limitando-a a isóbatas 

PEMPML 

PEMPML 
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menores (<50 m), implicando uma menor influência continental sobre o PEMPML 

(SILVA; ARAUJO; PINHEIRO, 2007). 

O vento na região do PEMPML se mostrou um dos maiores impeditivos na 

amostragem e prática de mergulho, pois produz grande agitação da água em virtude 

do gradiente batimétrico e da morfologia irregular, tornando uma região de 

amplificação e quebra de ondas. Essa interação das ondas com a formação recifal 

deve ser mais bem esclarecida. 

Em virtude de sua intensificação no segundo semestre, as atividades no 

PEMPML devem ocorrer preferencialmente no primeiro semestre. 

 

3.2.3 Correntes e maré 

As correntes oceânicas desempenham papel importante no transporte de 

propriedades como massa e calor (SCHMITZ; MCCARTNEY, 1993). A circulação do 

Atlântico tropical oeste é exercida pela Corrente de Contorno Oeste Profunda (CCOP), 

que transporta águas frias do Atlântico Norte para o Atlântico Sul e a Corrente Norte 

do Brasil (CNB); corrente de superfície que transporta águas quentes em direção ao 

Atlântico Norte. Além da CCOP e CNB há um fluxo para leste, oriundo da Contra 

Corrente Norte Equatorial (CCNE) e uma componente de subsuperfície a Subcorrente 

Equatorial (SCE) (Figura 6) (BOURLES et al., 1996; RICHARDSON; ROFFORD; 

LIMEBURNER, 1994).  

A CNB é o resultado da bifurcação da Corrente Sul Equatorial (CSE ), cujo ramo 

norte que flui para oeste forma essa corrente e o ramo sul origina a corrente do Brasil 

(STRAMMA; ENGLAND, 1999). Segundo Richardson, Rofford e Limeburner (1994), a 

CNB flui ao longo da quebra da PCA sobre o talude, predominantemente no sentido 

noroeste, com velocidades entre 0,5-1,0 m/s (Figura 10). Johns et al. (1998) 

estimaram valores de transporte da CNB adjacente à costa amazônica (4ºN-45ºW) 

variando entre 35 Sv (1 Sv=106 m³/s) nos meses de julho-agosto e 13 Sv em abril-

maio com média anual de 26 Sv. 
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Figura 10 – Circulação média e anéis anticiclônicos na borda oeste do oceano 

Atlântico tropical, com trajetórias em vermelho das massas d’águas quentes 

superficiais e em azul trajetória da CCOP 

 
Legenda: CNB: Atlântico Norte para o Atlântico Sul e a Corrente Norte do Brasil; SCE: Subcorrente 
Equatorial; CCNE: Contra Corrente Norte Equatorial; CCOP: Corrente de Contorno Oeste Profunda; 

CSE: Corrente Sul Equatorial. 
Fonte: Modificado de Dengler et al. (2004). 

 

Na PCA, a hidrodinâmica é produto da corrente norte do Brasil (CNB), 

cisalhamento do vento e oscilações de maré. Possui variabilidade espacial e temporal, 

associadas a migração da zona de convergência intertropical, descarga fluvial e 

gradiente batimétrico (GEYER et al., 1996; NITTROUER; DEMASTER, 1996). Em 

regiões rasas da PCA (isóbatas < 100 m), as correntes de maré, juntamente com a 

ação dos ventos, são as principais responsáveis pelo transporte residual e da CNB 

sobre a região oceânica adjacente (Figura 11 A e B) (ROLLNIC et al., 2020).  

A Figura 11 mostra o campo de correntes sobre a PCA, indicando a dominância 

das correntes de maré sobre a plataforma rasa e a CNB dominando a partir do talude 

continental. A CNB sofre intensificação no segundo semestre, aumentando a 

predominância do transporte para noroeste nesse período. Entre os meses de 

novembro a abril, o núcleo da CNB flui em regiões além da quebra da PCA (Figura 11 

A e B) (ROLLNIC et al., 2020; TETRA TECH, 2016).  
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Figura 11 – Campo de correntes superficiais média (m.s-1) para o período de jan.-

jun. de 2014 (A) e jul.-dez. de 2014 (B), a partir de modelagem numérica (Delft3D5 

em conjunto com o modelo HYCOM )6 

 
Legenda: ms-1: metros por segundo; W: oeste; °: graus; PEMPML: Parque Marinho Estadual do 

Parcel de Manuel Luís. 
Fonte: Modificado de Tetra Tech (2016). 

 

                                            

5  Para mais informações, ver: https://oss.deltares.nl/web/delft3d. 
6  HYCOM (Hybrid Coordinates Oceanic Model), disponível em: http://hycom.org. 

A 

B 

PEMPML 

PEMPML 
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A modelagem hidrodinâmica gerada para plataforma continental rasa por Toste 

et al. (2020) mostra um fluxo resultante para sudoeste, em direção à costa paraense, 

além de exibir correntes mais intensas na região do PEMPML (Figura 12). 

 

Figura 12 – Direção e velocidade superficial média das correntes para o período 

entre 01/07/2016 e 28/06/2017, calculada a partir do modelo ROMS 7 

 

Legenda: m/s: metros por segundo. 
Fonte: Modificado de Toste et al. (2020). 

 

Segundo Pond e Pickard (1978), a maré pode ser classificada quanto ao 

período, como: maré diurna, semidiurna, mista (predominantemente diurna), mista 

(predominantemente semidiurna). 

Para classificar a maré, calcula-se o número de forma (F), que leva em 

consideração as amplitudes das principais componentes diurnas (K1 e O1) e 

semidiurnas (M2 e N2). O número de forma é definido pela equação: 

 

𝐹 =
𝐾1+𝑂1

𝑀2+𝑆2
                                                                                                                            (1) 

 

De acordo com essa classificação tem-se: 

                                            

7  ROMS (Regional Ocean Modeling System). Para mais informações, ver: https://www.myroms.org/. 

PEMPML 
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F=0 a 0,25: semidiurna. Maré com período de ~12,4 h. Apresenta duas baixa-

mares e duas preamares em 24 h. 

F=0,25 a 1,5: mista (predominantemente semidiurna).  

F=1,5 a 3,0: mista (predominantemente diurna).  

F> 3,0: diurna. Maré com período de ~24 h. Apresenta uma baixa-mar e uma 

preamar em 24 h. 

 

Abaixo são apresentadas as amplitudes e fases das principais componentes 

harmônicas, obtidas a partir de uma estação maregráfica temporária instalada no 

PEMPML (Tabela 1) (HABTEC/PROOCEANO, 2009). 

 

Tabela 1 – Amplitude e fase das principais componentes harmônicas, calculadas 

para a região do PEMPML 

 
Legenda: K: componente diurna; N: componente semidiurna; M: componente semidiurna; S: 

componente semidiurna; O: componente diurna; cm: centímetro; °: graus. 
Fonte: HABTEC/PROOCEANO (2009). 

 

Para a região do PEMPML, o resultado da equação 1 é 0,085, inserido na 

classificação de maré semidiurna. 

Com base nas constantes harmônicas obtidas, HABTEC/PROOCEANO (2009) 

gerou previsão de maré para o ano de 2006, estimando a altura média de maré em 

320 cm na sizígia e 140 cm na quadratura. As marés mais altas foram observadas nos 

meses de agosto e setembro (Figura 13). 
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Figura 13 – Elevação da superfície do mar para o ano de 2006 

 

Legenda: cm: centímetro; jan: Janeiro; Fev: Fevereiro; Mar: Março; Abr: Abril; Mai: Maio; Jun: Junho; 
Jul: Julho; Aug: Agosto; Sep: Setembro; Oct: outubro; Nov: Novembro. 

Fonte: HABTEC/PROOCEANO (2009). 

 

A altura da maré oceânica é, em geral, menor que um metro. Entretanto, ao 

atravessar gradientes batimétricos na plataforma continental ou penetrar regiões 

semifechadas como baías e estuários, a altura de maré pode amplificar-se, podendo 

atingir vários metros. As correntes de maré geradas pela mudança de nível d’água 

geralmente apresentam principal componente orientado perpendicularmente à costa 

(MIRANDA; CASTRO; KJERFVE, 2002). 

 

3.2.3.1 Metodologia 

Para a coleta dos dados de direção e intensidade de corrente foi utilizado 

Perfilador Acústico de Corrente por Efeito Doppler (ADCP ) de 1500 Khz Argonaut – 

XR, fundeado no topo de um pináculo em profundidade de 16 m no ponto amostral P3 

(Figura 14). Foi programado para amostragens contínuas com taxa de aquisição de 

10 minutos a cada 1,5 m de profundidade, adquirindo cerca de 13 dias de medições. 

Também foi utilizado ADCP WorkHorse Sentinel de 600 khz, acoplado em flutuador 

Catamarã preso à embarcação, para amostragens durante um ciclo de maré (~13 h) 

no ponto amostral P7 (Figura 15). O ADCP Sentinel foi programado para amostragem 

a cada dois segundos, em células de profundidade de 50 cm. 
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Figura 14 – Perfilador Acústico de Corrente por Efeito Doppler (ADCP ) fundeado no 

topo de um pináculo 

 
Fonte: Própria. Foto: Leo Francini. 

 

Figura 15 – ADCP WorkHorse Sentinel sendo preso à lateral da embarcação 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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O tratamento numérico dos dados de corrente foi adaptado de metodologia 

amplamente detalhada na literatura por Miranda, Castro e Kjerfve (2002). 

Os dados de direção estão orientados ao norte magnético (Nm ), sendo 

necessária a correção ao norte geográfico (NG ), utilizando a declinação magnética 

(Dm ) do local e data de coleta. A declinação utilizada foi de Dm= 20,36º (valores 

negativos indicam rotação no sentido anti-horário) (Figura 16). 

Além disso, os vetores de corrente foram decompostos em componentes 

longitudinais (U ) e transversais (V ) em relação à orientação da costa. Para isso, 

precisou rotacionar o eixo em 30º horário. Logo, na componente U os valores positivos 

indicam corrente para leste e valores negativos correntes para oeste. Já na 

componente V, os valores positivos indicam correntes para fora da costa e valores 

negativos em direção à costa. Também se convenciona que os valores positivos se 

referem à vazante e os negativos, à enchente (Figura 16).  

 

Figura 16 – Esquema apresentando as rotações realizadas nos eixos. Em (A) 

destacando a correção da declinação magnética (Dm) e (B) a rotação para ajuste 

das componentes logitudinal (U) e transversal (V) à costa 

 
Legenda: N: Norte; Nm: Norte Magnético; L: Leste; Lm: Leste magnético; U: Logitudinal; V: 

Transversal; Dm: declinação magnética; °: graus. 
Fonte: Própria. 

 

Foram feitas médias espaciais (média entre as células de profundidade) e 

temporais (médias a cada 30 minutos) das componentes U e V e a profundidade foi 

adimensionalizada para minimizar os erros de interpolação devido à oscilação da 

maré e das variações batimétricas. 

Para o registro da maré (oscilação do nível d’água) no PEMPML utilizou-se um 

marégrafo marca RBR, modelo Virtuoso. O marégrafo foi previamente programado 
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para registrar dados a cada 10 minuto durante o período de coleta e foi instalado na 

estrutura de fixação do ADCP Argonaut-XR, registrando cerca de 13 dias de variações 

do nível d’água.  

As amostragens foram realizadas de forma estacionária, com duração de modo 

a representar a variabilidade semidiurna e associada a períodos de sizígia e 

quadratura da região. 

A Tabela 2 traz a descrição dos principais equipamentos utilizados e sua 

aplicação. 

 

Tabela 2 – Relação dos equipamentos utilizados e parâmetros medidos. 

EQUIPAMENTO APLICAÇÃO 

ADCP WorkHorse Sentinel 600 kHz Magnitude e direção das correntes 

ADCP Argornaut-XR 1500 Khz Magnitude e direção das correntes 

Multiparâmetro HORIBA Salinidade, temperature e turbidez 

Sonda EXO 1 Salinidade e temperatura 

Marégrafo Virtuoso Registro de nível 

Ecossonda ECHOMAP 42 CV Registros batimétricos 
Fonte: Própria. 

 

3.2.3.2 Resultados e discussão 

O estudo de impacto ambiental produzido pela Biomar Mineração Ltda. e Apoio 

Engenharia e Mineração (2012) na região do banco Tarol, distante 45 km a oeste do 

PEMPML, no ano de 2006, descreveu o padrão de circulação do local, como: direção 

nor-nordeste na vazante e sudoeste na enchente. Na preamar, velocidades de 0,7 m/s 

e 0,3 m/s na sizígia e quadratura, respectivamente. Na baixamar, 0,78 m/s na sizígia 

e 0,33 m/s no período de quadratura. Segundo o relatório, o período de estofa é de 

20 minutos na maré de sizígia e 50 minutos na maré de quadratura. Devido à 

proximidade como PEMPML tem-se padrão de corrente similar. 

O Gráfico 3 exibe histograma direcional da velocidade média das correntes 

(média da coluna d’água), obtido no período de sizígia (A) e quadratura (B) no ponto 

amostral P3 e quadratura no ponto amostral PA7 (C).  

As correntes observadas apresentaram caráter bidirecional, com direções 

predominatemente de nor-nordeste e sudeste e velocidades médias de até 0,8 m/s na 

enchente e 0,6 m/s na vazante (período de sizígia P3) (Gráfico 3-A). Para o período 

de quadratura, a velocidade média atingiu no máximo 0,45 m/s na enchente e 0,35 

m/s na vazante no ponto amostral PA3 (Gráfico 3-B). No ponto amostral PA7, as 
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correntes na quadratura alcançaram velocidades de até 0,7 m/s na enchente e 0,4 

m/s na vazante (Gráfico 3-C).  

As correntes associadas ao estágio de maré enchente, bem como ao período 

de sizígia, possuem maior intensidade. 

Nos histogramas direcionais nota-se que, além da direção prevalente, há uma 

dispersão NNE -L durante a vazante e SSO -OSO  na enchente. Essas direções de 

menor escala sugerem que processos sinóticos, como alterações no campo do vento, 

podem modificar a circulação residual de correntes (Gráfico 3). 

O ponto PA7 (extremo norte do PEMPML) apresentou velocidades superiores 

ao ponto 3 (sul do PEMPML) para o período de quadratura, podendo indicar 

atenuação das correntes causada pelo atrito com a morfologia neste ponto, pois essa 

área já apresenta pináculos calcários (Gráfico 3-B e C). 

 

Gráfico 3 – Direção e velocidade média das correntes para o período de sizígia no 

PA3 (A) e quadratura no ponto PA3 (B) e PA7(C). 

     
Legenda: m/s: metros por segundo; %: porcentagem; N: Norte; S: Sul; L: Leste; O: Oeste.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Nos gráficos 4 e 5 são apresentadas as correntes logintudinal (U) e transversal 

(V) à costa para o ponto amostral PA3 e PA7, respectivamente. Os maiores valores 

observados na componente U, foram negativos (correntes para oeste), enquanto a 

A B 

C 
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corrente V se manteve com valores praticamente equivalentes. Entretanto, há 

dominância das correntes para oeste (-U) e em direção à costa (-V). Também é 

possível perceber que a componente V tem contribuição um pouco maior que a 

componente U no transporte resultante. 

 

Gráfico 4 – Série temporal da velocidade longitudinal (linha azul) e transversal (linha 

vermelha) à costa no ponto 3 durante período de sizígia e quadratura 

 
Legenda: m/s = metros por segundo; V = Velocidade longitudinal à costa; U = Velocidade transversal 

à costa. 
Fonte: Própria. 
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Gráfico 5 – Série temporal da velocidade longitudinal (linha azul) e transversal (linha 

vermelha) à costa no ponto PA7 durante um ciclo de maré no período de quadratura 

 

Fonte: Própria. 
Legenda: m/s = metros por segundo; V = Velocidade longitudinal à costa; U = Velocidade transversal 

à costa 

 

Os gráficos de contorno apresentandos pela Figura 17 mostram o perfil vertical 

da corrente U (A) e V (B) do ponto amostral PA3 durante dois ciclos de maré em 

período de sizígia, para análise dos dados com a profundidade. Verifica-se 

progressiva diminuição da velocidade com a profundidade, melhor definida no período 

de enchente (Figura 17). 

Na Figura 18 é mostrado o perfil vertical para o ponto amostral PA7. Em quase 

todo o período de registro não há variação vertical da corrente. Entretanto, nota-se 

incremento temporário na velocidade (-0,2 m/s) durante o período de enchente. No 

instante supracitado, foi percebido o pareamento da direção do vento com a corrente, 

demonstrando a influência dos ventos na circulação residual do local. 

No ponto amostral PA3 os gradientes de velocidade formados indicam a 

atenuação das correntes pela morfologia local, visto que a região de amostragem 

possui pináculos calcários que atuam como obstáculos para as correntes (Figura 17). 

Esse fenômeno também foi percebido nas práticas de mergulho. 

Já no ponto amostral PA7 não foi verificada a ocorrência de grandes pináculos, 

gerando uma corrente mais uniforme, com pequeno gradiente na superfície durante a 

enchente em função do pareamento com o vento (Figura 17). 
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Figura 17 – Perfil vertical da velocidade U (A) e V (B) durante dois ciclos de maré no 

ponto amostral PA3 

 

Legenda: m/s = metros por segundo. 
Fonte: Própria. 

 

Figura 18 – Perfil vertical da velocidade U (A) e V (B) durante um ciclo de maré no 

ponto amostral PA7 

 

Legenda: m/s = metros por segundo. 
Fonte: Própria. 

A 

B 

A 

B 
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Foram registrados cerca de 13 dias de oscilação vertical do nível d’água no 

PEMPML durante a campanha em abril de 2021 (Gráfico 6).  

A altura máxima observada durante a série temporal foi de 3,0 m no período de 

sizígia (dia 13), bem como altura mínima de 1,1 m na quadratura (dia 20). A maré não 

apresentou assimetria em relação ao tempo de enchente e vazante. As inequalidades 

diurnas (duas preamares consecutivas com amplitudes de maré muito diferentes) são 

mais evidentes no início das marés de quadratura (Gráfico 6). A maré na UC antecede 

em aproximadamente 1:50 h a maré em São Luís-MA. 

Logo, o PEMPML é tipicamente um ambiente marinho costeiro que possui 

regime de mesomares semidiurnas (alturas entre 2-4 m), segundo a classificação de 

Davies, 1964. 

 

Gráfico 6 – Série temporal da oscilação da maré no PEMPML 

 

Legenda: m = metro. 
Fonte: Própria. 

 

A fim de obter o padrão de circulação superficial na região dos blocos BM-

PAMA-16 e BM-PAMA-17 (quadrado em vermelho), a operadora OGX lançou, em 

parceria com a PROOCEANO, derivadores oceânicos em dezembro de 2008, do tipo 

I-Sphere (derivador esférico sem vela, cuja deriva busca reproduzir o comportamento 

de manchas de óleo na superfície do mar) e derivadores do tipo SVP (derivador 

esférico com vela em subsuperfície, para minimizar o efeito da deriva pelo vento e 

aumentar a deriva em função das correntes) (HABTEC/PROOCEANO, 2009). 
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Na Figura 19 são apresentadas as trajetórias oriundas dos derivadores I-

Sphere, que descreveram uma dispersão inicial para oeste, orientando-se para 

sudoeste à medida que adentram a plataforma continental. As marcadas ondulações 

nas trajetórias, que se tornam giros, mostram o aumento da influência da maré sobre 

a circulação superficial em função da aproximação com a costa.  

Já os derivadores do tipo SVP descreveram trajetória paralela ao talude 

continental associada ao fluxo da CNB (noroeste), com tendência de aproximação da 

costa na região em frente ao rio Amazonas, em seguida descrevendo a retroflexão da 

CNB (Figura 20). 

  

Figura 19 – Trajetória dos derivadores do tipo I-Sphere. Polígonos em laranja 

representam o PEMPML (sul), o Banco Tarol (sudoeste) e o Banco do Álvaro (oeste) 

 
Fonte: HABTEC/PROOCEANO (2009). 
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Figura 20 – Trajetórias dos derivadores do tipo SVP. Polígonos em laranja 

representam o PEMPML (sul), o Banco Tarol (sudoeste) e o Banco do Álvaro (oeste) 

 
Fonte: HABTEC/PROOCEANO (2009). 

 

Segundo o estudo desenvolvido por Rollnic et al. (2020) com lançamentos de 

derivadores na PCA, existe forte influência do vento na dispersão dos derivadores. 

Em virtude da sazonalidade do vento na PCA, há tendência de transporte para a costa 

principalmente em condições de ventos de nordeste (novembro a abril). Esse 

processo é também favorecido pela posição do núcleo da CNB fluir em regiões além 

da quebra da PCA nesse período, reduzindo a afluência do transporte para noroeste 

causado pela CNB. 

 

3.2.3.3 Considerações finais 

A hidrodinâmica do PEMPML está relacionada principalmente às oscilações 

semidiurnas da maré combinadas com a ação dos ventos. Por isso, possui correntes 

bidirecionais, com domínio das componentes para oeste e em direção à costa, o que 

gera transporte resultante para SW. 

Nas regiões com pináculos há diminuição da corrente com a profundidade 

devido ao atrito com a morfologia, principalmente na porção central do PEMPML, 

favorecendo a prática de mergulhos, especialmente na vazante. 
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A face leste do PEMPML é a região mais exposta à ação das ondas e correntes, 

bem como de qualquer elemento lançando a leste do PEMPML (limitado pela isóbata 

de 100 m), tornando essa área prioritária nas ações de mitigação de impacto. 

Em função da variabilidade espacial e temporal da PCA, vários cenários devem 

ser considerados para descrever a susceptibilidade do PEMPML à chegada de 

contaminantes. 

 

3.2.4 Clima de Ondas 

As ondas são as principais forma de transporte de energia no mar, atuando 

como umas das principais forçantes que determinam a morfologia costeira. São 

influenciadas pela intensidade, duração e área do vento e à medida que se deslocam 

pelo gradiente batimétrico. 

Podem ser classificadas como marulhos (também chamadas de swell) e vagas. 

Vagas são ondas que estão na zona de geração, podendo receber ainda mais energia 

do vento. Tendem a ser mais irregulares e com períodos mais curtos que o marulho. 

O marulho são as ondas que se propagam fora da zona de geração original e possuem 

período mais longos e, consequentemente, também maior energia (ANDREW, 1999).  

Não há medições de longo período das ondas na região norte do Brasil e os 

poucos registros de curto período não estão facilmente disponíveis para a comunidade 

científica. Nesse contexto, os dados obtidos por satélites combinados com 

modelagem computacional são ferramentas importantes para a caracterização do 

clima de ondas.  

 

3.2.4.1 Metodologia 

As informações sobre a climatologia de ondas foram obtidas nas literaturas 

destacadas no texto. 

 

3.2.4.2 Resultados e discussão 

Os Gráficos 7, 8 e 9 exibem as alturas e os períodos das ondas elaboradas por 

HABTEC/PROOCEANO (2009) a partir de dados do Banco Nacional de Dados 
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Oceanográficos (BNDO), proveniente do quadrante (0º a 1.90º N latitude/45.0º O a 

47.0º O longitude), área próxima ao PEMPML. 

De acordo com os histogramas, as classes de altura e período mais frequentes 

são de 0,5 a 1,0 metro e 4 a 6 segundos, respectivamente. Seguidos pela classe de 

1,0 a 1,5 metros e 2 a 4 segundos. Os meses de fevereiro, julho e setembro 

apresentaram as maiores ondulações, chegando a 3,5 m de altura e período de 16 

segundos (Gráficos 7, 8 e 9). Essas ondulações, denominadas swell, estão 

associadas a eventos de tempestades no Atlântico Norte (Figuras 19 a 22) 

(INNOCENTINI et al., 2000). 

 

Gráfico 7 – Histograma de altura e período de ondas, para os meses de janeiro a 

março 

 
Legenda: m: metros; s: segundos. 

Fonte: HABTEC/PROOCEANO (2009). 
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Gráfico 8 – Histograma de altura e período de ondas, para os meses de maio a 

agosto 

 

Legenda: m: metros; s: segundos. 
Fonte: HABTEC/PROOCEANO (2009). 
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Gráfico 9 – Histograma de altura e período de ondas, para os meses de setembro a 

dezembro 

 

Legenda: m: metros; s: segundos. 
Fonte: HABTEC/PROOCEANO (2009). 
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As figuras 21 a 24 mostram a distribuição espacial da altura significativa média 

e direção de incidência das ondas na PCA, a partir de dados do modelo WW38 dos 

anos de 2001 a 2010, elaborado por Tetra Tech (2016) para cada trimestres do ano. 

Considerando a região do PEMPML, de janeiro a março predominam as ondas 

com direção norte e nordeste (Figura 21). De abril a junho prevalecem as direções de 

nordeste (Figura 22). De julho a setembro o domínio são das ondas de leste (Figura 

23). Entre outubro e dezembro as direções retornam à prevalência para nordeste 

(Figura 24). As alturas significativas foram maiores de outubro a março, quando 

podem alcançar até 2,5 m na região oceânica e quase 2,0 m na plataforma continental 

(PC). De abril a setembro as alturas significativas são menores, atingindo altura de 

1,5 m no mar aberto e menos de 1,0 m na PC (TETRA TECH, 2016). 

Por causa da extensa largura da PCA, as ondas incidentes ao atravessarem os 

gradientes batimétricos sofrem processo de difração, alterando suas direções com 

tendência à perpendicularização das isóbatas à medida que se propagam em direção 

a costa (TETRA TECH, 2016). 

 

Figura 21 – Mapa de altura significativa média (m) e direção de incidência das ondas 

(vetores) para o período de janeiro a março 

 

Legenda: S: Sul; °: graus; W: oeste. 
Fonte: Modificado de Tetra Tech (2016). 

 

                                            

8 Para mais informações, ver Tolman (2009). 

PEMPML 
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Figura 22 – Mapa de altura significativa média (m) e direção de incidência das ondas 

(vetores) para o período de abril a junho 

 

Legenda: S: Sul; °: graus; W: oeste 
Fonte: Modificado de Tetra Tech (2016). 

 

Figura 23 – Mapa de altura significativa média (m) e direção de incidência das ondas 

(vetores) para o período de julho a setembro 

 

Legenda: S: Sul; °: graus; W: oeste 
Fonte: Modificado de Tetra Tech (2016). 

  

PEMPML 

PEMPML 
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Figura 24 – Mapa de altura significativa média (m) e direção de incidência das ondas 

(vetores) para o período de outubro a dezembro 

 

Legenda: S: Sul; °: graus; W: oeste. 
Fonte: Modificado de Tetra Tech (2016). 

 

Devido à sua localização na PCA, o PEMPML está sobre o regime de 

ondulações com alturas médias entre 1 e 1,5 m, formadas pelos ventos alísios 

oriundos do quadrante N -L. Ademais, pode sofrer esporadicamente com ondas 

maiores, de períodos de 15 a 20 segundos, provenientes de tempestades formadas 

no norte do Atlântico, principalmente nos períodos de janeiro a março e outubro a 

dezembro (INNOCENTINI et al., 2000; TETRA TECH, 2016). As ondas são 

intrinsecamente associadas aos ventos e, como estes, têm seu padrão e variabilidade 

em resposta à migração da ZCIT (PIANCA; MAZZINI; SIEGLE, 2010). 

 

3.2.4.3 Considerações finais 

Em função das irregularidades morfológicas, as ondulações no PEMPML 

sofrem processo de amplificação e colapsamento no local, principalmente na face 

leste. 

A partir das observações numéricas e dos relatos pessoais, os meses de 

fevereiro, julho e setembro são os que têm o mar mais agitado, sendo recomendada 

a não permanência no PEMPML durante esse período. 

 

PEMPML 
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3.2.5 Salinidade e temperatura  

O estudo da temperatura e salinidade tem papel fundamental na descrição 

ambiental, pois ajuda a entender a estrutura vertical das massas d’águas, a dinâmica 

e a distribuição de organismos. 

Com o PEMPML inserido na PCA, localizada na zona equatorial do planeta, de 

modo geral, as temperaturas da superfície do mar (TSM) são elevadas o ano inteiro. 

As correntes atuam no transporte de calor e massa, realizando a distribuição dessas 

propriedades. 

A PCA é descrita como um ambiente com forte hidrodinâmica e variabilidade 

espacial e temporal associada à CNB, ação dos ventos, descarga fluvial líquida e 

sólida e às oscilações de maré (Figura 25) (GEYER et al., 1996; NITTROUER; 

DEMASTER, 1996). 

Na porção interna da PCA (Isóbata ≤ 30 m), os parâmetros físico-químicos são 

influenciados pelo aporte fluvial. Na região oceânica adjacente, essas propriedades 

são influenciadas pela corrente norte do Brasil (MASCARENHAS, 2019; SILVA; 

ARAUJO; PINHEIRO, 2007). 

 

Figura 25 – Variação mensal dos ventos (parte superior da figura), da Corrente Norte 

do Brasil (CNB) (linha em negrito), da descarga de água (linha tracejada) e de 

sedimentos (linha contínua), principais fatores ambientais que atuam na PCA 

 

Legenda: m3/s: metros cúbicos por segundo; g/s: grama por segundo; J: janeiro; F: fevereiro; M: 
março; A: abril; M: maio; J: junho e julho; A: agosto; S: setembro; O: outubro; N: novembro; D: 

dezembro. 
Fonte: Molleri et al. (2006). 
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Entretanto, com o PEMPML localizado em região com baixo fluxo de água doce 

à leste dos grandes afluentes fluviais (Rio Amazonas e Pará), encontra-se no limite 

da influência continental, sob domínio marinho durante todo o ano. 

 

3.2.5.1 Metodologia 

Para a amostragem de temperatura, salinidade e turbidez, foram realizados 

perfis verticais com auxílio de Sonda multiparâmetro Horiba em três níveis de 

profundidade (superfície, subsuperfície e fundo), nos pontos de amostragem PA1, 

PA2, PA3, PA4, PA5, PA7 e PA8 (Figura 26). Além disso, foram feitas coletas 

sequenciais a cada 2 horas, durante 13 h, no ponto amostral PA2 e PA7. Nos outros 

pontos, as aquisições de dados foram conduzidas de maneira oportunista. 

 

Figura 26 – Sonda Multiparâmetro HORIBA com a EXO1 

 
Fonte: Própria. Foto: Leo Francini. 

 

3.2.5.2 Resultados e discussão 

Nas Figuras 31 e 32 são apresentados as variações espaciais em superfície e 

fundo e o perfil vertical a partir de uma secção transversal ao PEMPML (Figura 27) da 

temperatura no período de abril de 2021, respectivamente. Do mesmo modo, na 
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Figura 28 e na Figura 29 são apresentados a variação espacial em superfície e fundo 

e o perfil vertical da salinidade. 

 

Figura 27 – Secção transversal ao PEMPML (em vermelho) com as estações de 

amostragem utilizadas (pontos pretos) 

 

Legenda: S: Sul; W: Oeste; °: graus. 
Fonte: Própria. 

 

No período de amostragem a temperatura média foi de 29 ºC e oscilou de 28,8 

a 29,2 ºC. Não houve significativa variação espacial (Figura 28). Semelhantemente, 

exibiu perfil vertical homogêneo em todo o transecto (Figura 29). 

Os valores de salinidade variaram de 35,2 a 36,2 g/kg, com média de 35,8 g/kg, 

sem diferença espacial relevante (Figura 30). Entretanto, foi observado pequeno 

gradiente vertical, com salinidades mais baixas na superfície e maiores no fundo. Esse 

cenário pode estar associado às chuvas, muito frequentes nesse período (Figura 31).   

Não se constatou gradiente significativo das variáveis supracitadas associadas 

a um período de sizígia e quadratura, tampouco relacionadas a variabilidade 

semidiurna.  
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Figura 28 – Temperatura da superfície e fundo para região do PEMPML 

 
Legenda: S: Sul; W: Oeste; °: graus. 

Fonte: Própria. 

 

Figura 29 – Perfil vertical da temperatura para região do PEMPML 

 
Legenda: S: Sul; W: Oeste; °: graus. 

Fonte: Própria. 

 

Figura 30 – Salinidade de superfície e fundo para região do PEMPML 

 
Legenda: S: Sul; W: Oeste; °: graus. 

Fonte: Própria. 
 

Fundo Superfície 

Superfície Fundo 
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Figura 31 – Perfil vertical da salinidade na região do PEMPML 

 

Legenda: S: Sul; W: Oeste; °: graus. 
Fonte: Própria. 

 

Em trabalho anterior desenvolvido por Silva, Araújo e Pinheiro (2007) na PCM, 

foram observadas isotermas na faixa dos 28 ºC, sem significativa variabilidade entre 

as estações climáticas para a região do PEMPML (Figura 32). Os maiores valores de 

TSM encontram-se próximo à costa, diminuindo em direção ao mar aberto 

(MASCARENHAS, 2019; SILVA; ARAUJO; PINHEIRO, 2007). 

Também foram observados valores de salinidade da superfície do mar (SSM) 

na região da UC, variando entre 34,5 e 35,8 g/kg no período chuvoso e 36,5 a 36,9 

g/kg no período seco (Figura 33). 

 

Figura 32 – Temperatura da superfície do mar (TSM) na plataforma continental do 

Maranhão (seco-novembro/1997 e chuvoso – junho/1999) 

 

Legenda: °C: Graus Celsius; g/kg: grama por quilograma. 
Fonte: Silva, Araújo e Pinheiro (2007). 
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Figura 33 – Salinidade da superfície do mar na plataforma continental do Maranhão 

(seco – novembro/1997 e chuvoso – junho/1999) 

 
Legenda: °C: Graus Celsius; g/kg: grama por quilograma. 

Fonte: Silva, Araújo e Pinheiro (2007). 

 

A PCM, bem como o PEMPML, apresentam estabilidade térmica, exibindo 

variabilidade não maior que 1,5 ºC entre os períodos climáticos.  

Devido à baixa descarga fluvial na PCM, a variabilidade da salinidade fica 

restrita à área próxima à costa. O padrão exibido pela temperatura e salinidade 

colocam o PEMPML no limite da influência continental, sob domínio marinho o ano 

inteiro (MASCARENHAS, 2019; SILVA; ARAUJO; PINHEIRO, 2007). 

A partir de perfis verticais de temperatura e salinidade é possível descrever 

quais massas d’água estão presentes no local, estabelecendo um panorama abiótico 

importante no descritivo ambiental. 

As massas d’água são corpos de água com história comum de formação, 

definidas por suas características de temperatura e salinidade e em função destas 

determina-se sua densidade, propriedade que estabelece sua posição vertical na 

coluna d’água. Além desses parâmetros, possuem outras características bem 

definidas, reflexo das condições ambientais do local de formação. Ademais, podem 

ocorrer processos de mistura durante seu deslocamento (LARGE; NURSER, 2001). 

Segundo Molleri et al. (2006), que realizou a descrição das massas d’água 

presentes na PCA, espera-se encontrar as seguintes massas d’água nessa região: 

 

 Água Costeira (AC ): água de salinidade abaixo de 33 devido à influência 
do aporte continental de água doce.  

 Água Tropical (AT ): massa d’água quente e salina. Possui Temperatura 
> 20 ºC e salinidade > 36 (STRAMMA; SCHOTT, 1999). 
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 Água Costeira + Água Tropical (ZACAT ): Mistura entre água costeira e 
Água Tropical. Definida por temperatura ≥ 25 e salinidade entre 33 e 35,9. 

 Água central do Atlântico Sul (ACAS ): massa d’água formada pela mistura 
da AT e ASA  (água subantártica). É encontrada logo abaixo da AT. 
Indicada por 10 ºC < Temperatura > 20 ºC e 35 < salinidade < 36 
(STRAMMA; SCHOTT, 1999). 

 Água Intermediária Antártica (AIA ): massa d’água fria e menos salina. 
Possui temperatura entre 2,75 ºC e 5 ºC e salinidade entre 34,1 a 34,5 
(CASTRO; MIRANDA, 1998). (MOLLERI et al., 2006). 

 

Em águas superficiais, a PCA é ocupada principalmente pela AC e ZACAT. Em 

profundidade de até 25 m, a prevalência se estende a ZACAT e AT, respectivamente. 

Acima dessa profundidade até 100 m, o domínio é da AT. A região do PEMPML está 

inserida na zona de transição entre a AC e a AT, chamada de ZACAT, que representa 

a mistura entre essas massas d’água (Figura 34) (MOLLERI et al., 2006). 

 

Figura 34 – Massas d’água na Plataforma Continental Amazônica  

 
Legenda: nas profundidades de 5 m (A) e 25 m (B). 

Fonte: Molleri et al. (2006). 

 

A composição dessa estrutura de massas d’água indica que: 

 

 O limite vertical da pluma do rio Amazonas, principal tributário de água 
doce, limita-se a 25 m e se estende para noroeste, não atingindo a região 
da UC. Apesar disso, o PEMPML está na zona de mistura, produto da 
água costeira com a água de origem oceânica. Comprovado pelos perfis 
verticais de temperatura e salinidade apresentados. 

 Na plataforma rasa (até isóbata de 30 m), tem-se o domínio da AC a oeste 
e ZACAT a leste. 

 

B A 
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As correntes de maré são as principais responsáveis pela mistura de massas 

d’água na PCA (GEYER; BEARDSLEY, 1995). 

 

3.2.5.3 Considerações finais 

O PEMPML, no que se refere à temperatura e salinidade, está inserido em um 

setor da PCM que não sofre grandes alterações nesses parâmetros ao longo das 

estações climáticas. Nessa área, geralmente, as oscilações anuais não ultrapassam 

1,5 ºC de temperatura e 2,5 g/kg de salinidade. 

Essa baixa variabilidade está associada à sua posição na faixa equatorial da 

terra, que lhe permite incidência de radiação solar pouco variável durante o ano todo. 

Sua posição na plataforma continental maranhense também implica baixa influência 

oriunda do continente, sendo composto por águas predominantemente marinhas. 

Além disso, está sob forte hidrodinâmica, resultado da ação combinada da 

corrente norte do Brasil, ventos alísios, ondas e oscilações e correntes de maré aliada 

a baixa profundidade local, o que gera grande mistura vertical na coluna d’água, 

caracterizando a região do PEMPML como um ambiente bem misturado. 

O caráter sazonal do clima da região, fator modelador das descargas fluviais, 

influencia na composição e distribuição das massas d’água na plataforma continental. 

Por isso, é importante a caracterização das variáveis abióticas em ambos os períodos 

climáticos. Entretanto, a prática de atividade de pesquisa no segundo semestre na 

região do PEMPML é muito complicada, em função da grande agitação do mar nesse 

período. Tendo isso em vista, a utilização de equipamentos fundeados pode ajudar na 

obtenção desses parâmetros. 

Sulfetos e fenóis foram encontrados em concentrações na água acima do 

estabelecido pela Resolução Conama nº 357/2005 na região dos blocos de exploração 

de petróleo e gás BM-PAMA-16 e BM-PAMA-17, situados a 28 km a nordeste do 

PEMPML (Figura 35) (HABTEC/PROOCEANO, 2009). Em vista disso, sugere-se 

monitoramento detalhado dos elementos dissolvidos para região do PEMPML, a fim 

de se identificar padrões naturais ou possível ação antrópica dessas substâncias na 

região da UC. 

Sugere-se, em pesquisas futuras, a descrição do fluxo de CO2 no domínio do 

PEMPML, pois é uma parcela importante para determinar o balanço na plataforma 

continental amazônica. 
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Figura 35 – Localização dos blocos de exploração de petróleo e gás BM-PAMA-16 e 

BM-PAMA-17 próximo ao PEMPML 

 
Fonte: HABTEC/PROOCEANO (2009). 

3.2.6 Sólidos em suspensão 

A determinação dos sólidos em suspensão (SS ) é importante para a descrição 

ambiental dos ecossistemas aquáticos, especialmente os costeiros. O SS 
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compreende partículas orgânicas e inorgânicas, sendo fonte de elementos biogênicos 

como o carbono, o nitrogênio e o fósforo, fundamentais na sustentação dos produtores 

primários e, consequentemente, de toda a teia trófica na plataforma continental 

(GOLDMAN; MCCARTHY; PEAVEY, 1979).  

Sua variabilidade é resultado do aporte fluvial, hidrodinâmica e fatores 

biológicos (HAY, 1998; NITTROUER; DEMASTER, 1996). Também funciona como 

agente transportador de matéria orgânica e elementos tóxicos, visto que possui 

propriedade adsorssiva.  

A turbidez é o produto da atenuação da luz pelos sólidos em suspensão, 

traduzida visualmente como redução na transparência da água. Logo, essa 

propriedade é utilizada na estimativa de SS. 

 

3.2.6.1 Metodologia 

Metodologia descrita no tópico anterior. 

 

3.2.6.2 Resultados e discussão 

A Figura 36 e a Figura 37 mostram a turbidez de fundo e o perfil vertical na UC, 

respectivamente. Devido às limitações do equipamento e às particularidades do local, 

a turbidez apresentada não retrata somente o sedimento em suspensão, mas, 

principalmente, o fitoplâncton na coluna d’água. 

As observações visuais evidenciaram baixíssima carga sedimentar em 

suspensão, como verificado no perfil vertical em superfície, com o aspecto um pouco 

turvo da água em função do fitoplâncton. Característica percebida pela visibilidade 

vertical em profundidades de 30 metros para alcançar facilmente o fundo. 

A Figura 36 apresenta um padrão de diminuição em direção ao centro do 

PEMPML e isso se deve a atenuação das correntes, principal responsável pela 

suspensão de partículas. Também é notado o aumento com a profundidade, padrão 

comum da turbidez (Figura 37).  
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Figura 36 – Turbidez de fundo para a região do PEMPML 

 

Legenda: S: Sul; W: Oeste; °: graus; NTU: Unidade de Turbidez Nefelométrica. 
Fonte: Própria. 

 

Figura 37 – Perfil vertical de turbidez para a região do PEMPML 

 

Legenda: S: Sul; W: Oeste; °: graus; NTU: Unidade de Turbidez Nefelométrica. 
Fonte: Própria. 

 

Coura (1994) descreve as águas do PEMPML como azuis, com visibilidade 

superior a 30 m na vertical e 100 m na horizontal, sob profundidades de 20 m. 

No banco Tarol, região que está sobre as mesmas condições 

meteoceanográficas do PEMPML, os valores de turbidez encontrados não 

ultrapassaram 0,8 NTU  tanto no período seco quanto no chuvoso (EIA-BIOMAR 
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MINERAÇÃO LTDA.). Isso indica um ambiente marinho-costeiro caracterizado por 

baixíssima carga sedimentar em suspensão na coluna d’água.   

Sua baixa concentração de particulados suspensos está relacionada à 

composição das águas do PEMPML serem dominantemente marinhas, que 

naturalmente apresentam baixa carga de material particulado em suspensão. 

Ademais, águas salinas favorecem o processo de floculação e, consequentemente, a 

decantação do sedimento (VAN RIJN, 1993). Além disso, a baixa descarga fluvial na 

PCM, combinada com o represamento provocado pelos ventos de nordeste, limitam a 

influência continental à zona mais próxima à costa nessa região (MASCARENHAS, 

2019; SILVA; ARAUJO; PINHEIRO, 2007).  

Em junho de 1991 e abril de 1994, Coura (1994) observou a ocorrência de água 

escura ou água verde, associando-a ao aporte fluvial ou fenômeno de ressurgência 

ou, ainda, ao afloramento de algas verdes. Esses dados corroboram com os obtidos 

na atual campanha, em abril de 2021, onde foi observado bloom de fitoplâncton. 

 

3.2.6.3 Considerações finais 

Considerando que os dados de turbidez foram obtidos no período de maior 

descarga fluvial (estação chuvosa) e o transporte resultante para SO , é pouco 

provável que plumas de sedimentos cheguem na região do PEMPML. Entretanto, não 

se descarta a possibilidade de transporte de sedimento como carga de fundo, 

tampouco a contribuição continental de elementos na forma dissolvida. Por isso, deve-

se estudar com mais detalhes os componentes dissolvidos e sua origem.  

Outro fenômeno que deve ser analisado são os bloom de algas, chamados 

localmente de água preta, recorrentes na região da Plataforma Continental do 

Maranhão (PCM). 

 

3.2.7 Geologia – mineralogia, faceologia, litologia, evolução geotectônica e 

distribuição estratigráfica 

3.2.7.1 Geologia Regional – Bacia Sedimentar Marítima Pará-Maranhão 

O PEM do Parcel de Manuel Luís, geologicamente, encontra-se localizado na 

Bacia do Pará-Maranhão. Esta é uma bacia exclusivamente marítima, situando-se na 
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margem equatorial brasileira. Limita-se, a sudeste, com a Bacia de Barreirinhas e a 

noroeste com a Bacia da Foz do Amazonas, não sendo tão precisos em razão de não 

se conhecerem feições tectônicas significativas que compartimentem tais bacias. A 

oeste, a Plataforma de Ilha de Santana constitui uma barreira de embasamento raso, 

a partir da qual a bacia se estende para as águas rasas e profundas até a cota 

batimétrica de 3.000 metros e com a Zona de Fratura São Paulo se projetando para o 

interior da crosta continental, aproximadamente no limite norte da bacia, através de 

dois ramos bem definidos (Figura 38). 

 

Figura 38 – Localização da Bacia de Pará-Maranhão e bacias marginais adjacentes 

 
Fonte: Própria. 

 

O estágio sin-transformante, por sua vez, abriga regiões que foram dominadas 

a partir de transtensão por cisalhamento puro, sendo limitadas por zonas cisalhantes 

discretas, como a Bacia de Barreirinhas (MOHRIAK, 2003), mas também por zonas 

de cisalhamento de transpressão e transtensão (wrench). Segundo Mohriak (2003), 

na porção entre o Piauí e o Ceará-Acaraú são observadas grandes feições 
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compressionais (falhas de empurrão). Tais feições seriam resultado do encurtamento 

crustal e do soerguimento dos sedimentos que foram depositados anteriormente. 

Já o estágio pós-transformante corresponde pela fase de margem passiva, no 

qual ocorre um contato contínuo das porções de crosta oceânica ao longo da falha 

transformante ativa. Segundo Mohriak (2003), essa fase é marcada pela constante 

subsidência e sedimentação na margem continental, originada e regulada pelo 

resfriamento da litosfera. A Figura 39, abaixo, apresenta a evolução tectônica e a 

formação da Bacia Pará-Maranhão. 

 

Figura 39 – Evolução tectônica do planeta Terra e a formação da Bacia Pará-

Maranhão 

 
Fonte: ANP (2015). 

 

A Figura 40 mostra esquematicamente a separação da placa sul-americana da 

placa africana por meio de falhas transformantes, condicionando diferentes estágios 

evolutivos das bacias sedimentares. 
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Figura 40 – Modelo geodinâmico esquemático da margem continental transformante 

 
Fonte: Mohriak (2003). 

 

Segundo Soares Jr. et al. (2011), a evolução tectônica da Bacia do Pará-

Maranhão, no qual o PEM do Parcel de Manuel Luís está inserido, pode ser explicada 

da seguinte forma: 

Neotriássico: marcado pela existência de um único continente (Pangea) e pelo 

Megaoceano Pantalassa. O ambiente estável foi rompido pelo evento magmático 

conhecido como ‘Central Atlantic Magmatic Province’ (CAMP), que fez com que as 

áreas da Foz do Amazonas, sudeste do Pará, sudoeste do Maranhão e região norte 

do Estado de Roraima, além de países vizinhos, sofressem soerguimento por conta 

de anomalias térmicas do manto astenosférico, seguidos de processos de 

magmatismo e rifteamento. 
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Os derrames do CAMP por sua vez alcançaram a superfície através de 
condutos registrados como sendo o enxame de diques do leste do estado do 
Amapá e também no Graben de Calçoene, sendo este o primeiro estágio de 
formação da Bacia da Foz do Amazonas. Os processos de separação da 
América do Norte, África e América do Sul formaram o Graben de Calçoene, 
que seria um braço abortado deste evento. (SOARES JR. et al., 2011). 

 

Jurássico: nas regiões próximas à Bacia do Parnaíba e do Graben de 

Calçoene ocorreu um processo de soerguimento, experimentando erosão intensa. 

Eocretáceo: ocorreram modificações marcantes na paisagem, causadas pela 

separação entre a África e a América do Sul. No Barremiano, um novo evento de 

rifteamento com vulcanismo marcou a reativação de estruturas da Bacia da Foz do 

Amazonas, correspondendo à segunda fase rift. Também ocorreu a conexão de falhas 

normais das bacias de Marajó e da Foz do Amazonas, que passaram a atuar 

conjuntamente (Figura 41 A e B). 

Eoalbiano: o bloco continental a ser separado da África foi definido a partir da 

formação das bacias do Pará-Maranhão e Barreirinhas. Houve a conexão dessas 

duas bacias com a Bacia da Foz do Amazonas, compondo um único sistema de 

grabens onde dominavam sistemas marinhos, agora conectados com o Atlântico 

Central (SOARES JR. et al., 2011). O Albiano é considerado o período mais 

importante para a configuração das bacias marginais da Margem Equatorial. 

 

Durante este período, ocorreu a última etapa na separação dos 
continentes Africano e Sul-Americano e a ampliação do Graben de Cassiporé, 
seguida pela implantação da margem passiva e o início da formação das 
falhas transformantes de direção ENE-WSW, que seccionaram os grabens 
de direção NW-SE. O rifteamento ocorreu desde a Bacia do Ceará e formou 
as bacias de Barreirinhas (com incursão marinha) e Pará-Maranhão 
(ambientes lacustre e fluviais), e ocorreu também a criação de um novo 
sistema de falhas na Bacia da Foz do Amazonas. (Figura 41 C e D e Figura 
42 A e B). 

 

Ao final do Albiano ocorreu a ligação entre os oceanos Atlântico Equatorial e o 

Central, a partir do contínuo rifteamento da Bacia do Pará-Maranhão, e se deu por 

conta do movimento de rotação anti-horária da África em relação à América do Sul. 

Isso originou uma ingressão marinha na Bacia da Foz do Amazonas. Os grandes 

pacotes sedimentares encontrados nessa região evidenciam um rifteamento com 

grabens estreitos e profundos e com soerguimentos que podem ter atingido cotas 

altimétricas elevadas (SOARES JR. et al., 2011) (Figura 42 C e D). 



118 
 

Neocretáceo: esse período foi marcado pela concentração de todo o esforço 

extensional na porção Atlântica Equatorial, transformando as bacias da Foz do 

Amazonas, Barreirinhas e Pará-Maranhão em bacias de Margem Passiva. O início da 

deriva continental na região impôs a atuação de falhas transcorrentes com direção de 

NE-SW nos rifts do Meio-Norte do Brasil, compartimentando os depocentros (Figura 

43 A, B, C e D). 

No Eoceno, a região experimentou clima tropical úmido, evidenciado por red 

beds sem evaporitos, na Bacia do Amazonas. Essa era a única região onde ainda 

ocorria deposição de sedimentos no início do Cenozoico. As outras regiões 

experimentavam erosão, vinculada a sistemas de drenagens.  

“Na região do Sistema de Grabens Gurupi e na Bacia de Grajaú, estes sistemas 

tinham direção NESW e N-S e desaguavam diretamente no Oceano Atlântico, que se 

expandia mais expressivamente” (SOARES JR. et al., 2011). 

O intervalo do Eoceno ao Oligoceno marcou a fase mais intensa de colisão 

entre as placas Sul-Americana e Nazca, resultando na instalação da cadeia andina. A 

ascensão gradual dos Andes pode ter promovido distintas etapas na reorganização 

dos cursos fluviais, uniformizando os sistemas de drenagem do Paleo-Amazonas e 

Paleo-Solimões, que passaram a se dirigir para ENE, no sentido do Oceano Atlântico, 

modelando o relevo e servindo como fonte de sedimentos para a Bacia de Marajó. O 

Oceano Atlântico já apresentava uma configuração muito próxima da atual (SOARES 

JR. et al., 2011). 

A partir do Mioceno, com o final da interação das placas da América do Sul e 

África, incidiu, na região, o regime de tectônica intraplaca, marcado por sistemas 

transcorrentes dextrais E-W. Ainda a partir da tectônica atuante no Mioceno, ocorreu 

a captura do baixo curso dos rios Tocantins e Araguaia, vinculados ao feixe 

transcorrente E-W. Nessa época, sistemas fluviais importantes, como o Paleo-

Amazonas e Paleo-Tocantins interagiam com o “Mar de Pirabas”, desaguando 

diretamente em um mar raso e aberto, com conexão com o Oceano Atlântico 

(SOARES JR. et al., 2011) (Figura 41). 
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Figura 41 – Paleogeografia e perfil esquemático da evolução da Margem Equatorial 

Brasileira durante o Eocretáceo (A e B) e durante o Eoalbiano (C e D) 

 
Fonte: Soares Jr. et al. (2011). 
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Figura 42 – Paleogeografia e perfil esquemático da evolução da Margem Equatorial 

Brasileira durante o Albiano médio (A e B) e durante o final do Albiano (C e D) 

 
Fonte: Soares Jr. et al. (2011). 
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Figura 43 – Paleogeografia (A e C) e perfil esquemático da evolução da Margem 

Equatorial Brasileira (B e D) durante Neocretáceo 

 
Fonte: Soares Jr. et al. (2011). 
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Assim sendo, Soares Jr. et al. (2011) concluíram que algumas bacias da 

Margem Equatorial Brasileira possuíram seu desenvolvimento interrompido, enquanto 

outras se desenvolveram a partir do fracionamento continental e da formação da 

margem passiva. Além disso, após a separação dos continentes Sul-Americano e 

Africano, as paleotensões foram redefinidas no sentido E-W conforme o surgimento 

de zonas transformantes na crosta oceânica. 

Soares et al. (2011) caracterizou a Bacia do Pará-Maranhão como estando em 

uma situação oblíqua na margem equatorial, com direção NO-SE. Ou seja, nesse 

trecho, a separação continental se assemelha a uma bacia de margem passiva. Essa 

separação se iniciou através de dois eventos de rifteamento no Aptiano e Albiano. 

Entre esses eventos, caracterizados por depocentros nítidos e camadas de 

crescimento, uma sequência homogênea com refletores plano-paralelos foi 

depositada, sendo esta relacionada à Formação Codó. Dessa forma, por conta de 

suas características, essa sequência indica que ocorreu uma interrupção no processo 

de rifteamento, cessando o processo de subsidência mecânica, sendo depositada em 

uma bacia do tipo intraplaca. Essa bacia foi rapidamente preenchida por espessa 

seção sedimentar essencialmente terrígena flúvio-deltaica. Em sequência, esta foi 

gradualmente invadida pela água do mar, possivelmente proveniente do Atlântico 

Norte, possibilitando, durante o Albiano, o afogamento da área e a instalação de 

espessa plataforma carbonática. Já a fase Drift tem início no final do Neoalbiano até 

o recente. 

 

3.2.7.2 Estratigrafia da Bacia Pará-Maranhão 

A estratigrafia da Bacia do Pará-Maranhão foi estudada inicialmente por 

Brandão e Feijó (1994). O preenchimento dessa bacia é formada por duas sequências 

estratigráficas: de rifte, representada pelo Grupo Canárias, e de margem passiva, 

composta pelos grupos Caju e Grupo Humberto de Campos (BRANDÃO; FEIJÓ, 

1994). 

O Grupo Canárias é composto por arenito lítico cinza-claro, fino a grosso, 

imaturo, siltito cinza a castanho-avermelhado e folhelho cinza-médio a esverdeado. 

Entendeu-se que esses sedimentos foram depositados em um ambiente deltaico 

marinho durante o Mesoalbiano. 
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O Grupo Caju é composto por arenito quartzoso médio a grosso, folhelho 

escuro e calcarenito bioclástico e oncolítico de forma local. Esses ambientes teriam 

sido depositados em um ambiente nerítico de alta e baixa energia.  

Já o Grupo Humberto de Campos é composto por arenito quartzoso branco, 

grosso, da Formação Areinhas, nas regiões mais proximais. No mesmo período, foi 

depositado o pacote carbonático da Formação Ilha de Santana, formado por uma 

grande variedade de biocalcarenitos e biocalcirruditos nas regiões de plataforma mais 

rasa, além de calcarenitos finos e calcilutitos na plataforma externa. Na região do 

Talude ocorrem margas, folhelhos, lamitos seixosos e turbiditos. Nas áreas mais 

distais também foram identificados folhelhos cinzentos e siltitos da Formação 

Travosas intercalados com arenitos quartzosos finos.  

A Figura 44 apresenta a carta estratigráfica das bacias sedimentares da 

Margem Equatorial Brasileira. 

 

Figura 44 – Carta estratigráfica simplificada das bacias sedimentares da Margem 

Equatorial Brasileira. Destaque para a Bacia Pará-Maranhão, onde situa-se o PEM 

do Parcel Manuel Luís 

 
Fonte: ANP (2015). 
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3.2.8 Aspectos geológicos 

3.2.8.1 Caracterização do relevo local 

O PEM do Parcel Manuel Luís tem como base um afloramento de diabásio 

correspondente a uma falha normal de origem tectônica da Plataforma Continental 

Maranhense. Esse substrato rochoso tem servido para viabilizar formações recifais, 

bem como para o crescimento e a colonização por vários seres marinhos, onde se 

destacam corais e hidrocorais.  

Essa formação encontra-se sobre a plataforma continental, que, 

geomorfologicamente, constitui uma planície de largura variável, de declividade 

suave, que se estende da face de praia até o limite com o talude continental, marcado 

por uma linha de brusco aumento de declividade (Figura 45).
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Figura 45 – Compartimentação do relevo oceânico 
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Ela pode ser dividida em quatro zonas: interna, média, externa e quebra de 

plataforma (WRIGHT, 1995 apud EGIS, 2019). Segundo esse autor, a plataforma 

interna é a zona mais próxima do continente, que abrange da face de praia até 30 m 

de profundidade. É nessa zona que o PEM do Parcel de Manuel Luís situa-se, estando 

marcada por processos hidrodinâmicos rasos, com configuração geomorfológica e 

distribuição sedimentar controlada pelas ondas que incidem sobre a costa. A 

plataforma média varia de 30 m a 100 m de profundidade e tem o seu relevo e 

sedimentos regulados por eventos de maior intensidade, como ondas de tempestade. 

Já a plataforma externa está situada entre 100 m e aproximadamente 200 m de 

profundidade e tem sua morfologia e sedimentos regulados por correntes geostróficas 

ou herança de paleoambientes relativos a períodos de nível do mar mais baixo. 

A quebra da plataforma é o seu limite externo e atua como zona de transição 

entre os ambientes com influência continental e oceânica. Essa zona é marcada pelo 

aumento abrupto no gradiente de declividade (WRIGHT, 1995 apud EGIS, 2019). As 

plataformas de margem passiva possuem subsidência térmica ou através de fraturas 

em direção ao continente (SWIFT; THORNE,1991 apud EGIS, 2019). A subsidência 

térmica ou termal é o rebaixamento do depocentro de uma bacia causado pelo 

resfriamento da crosta e consequente aumento da densidade das rochas que 

compõem o embasamento. Esse processo aumenta o espaço disponível para a 

acumulação de sedimentos (ROYDEN, 1986 apud EGIS, 2019). 

O setor norte da plataforma continental caracteriza-se por abrigar uma 

depressão estrutural e topográfica ampla, que corresponde a parte mais larga de 

menor declividade da plataforma, englobando aí os depósitos provenientes do Golfão 

Amazônico. Já a nordeste, onde está localizado o PEM do Parcel de Manuel Luís, se 

observa uma região costeira com características estruturais e topográficas que 

favoreceram uma plataforma continental mais estreita, relativamente mais rasa e com 

mais declividades. A sedimentação também é diferenciada, sendo no setor norte uma 

deposição terrígena por parte da drenagem continental e no nordeste pela 

sedimentação carbonática devido ao clima semiárido e também terrígena, sedimentos 

provenientes do Golfão Maranhense (PALMA, 1979). 

Palma (1979) identificou diversas feições geomorfológicas sobre a plataforma 

continental da Bacia do Pará-Maranhão, entre o golfão amazônico (foz do Rio Pará) e 

o golfão maranhense. Dentre elas destacam-se os bancos de maré e vale submarino 
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do Pará, as faixas de areia (Sand Ribbons), o delta de borda de plataforma do Gurupi, 

o vale submarino do Turiaçu, o campo de bancos do Cururupu e onde localiza-se o 

PEM do Parcel de Manuel Luís. 

 

3.2.8.2 Características geológicas e faciológicas locais 

A abertura do Oceano Atlântico Central e Equatorial durante o Eocretáceo está 

registrada na Plataforma Continental por falhas normais e surgimentos de diques de 

diabásio e bacias do tipo rift. O PEM do Parcel Manuel Luís encontra-se sobre uma 

falha normal, também chamada de falha distensiva, onde o bloco se desloca abaixo 

do plano da falha. Nessas falhas surgem os diques de diabásio, que são rochas ígneas 

intrusivas. 

Nesse local de falha são depositados sedimentos de origem terrígenas e 

carbonáticas. Figueiredo Jr. et al. (2008), realizaram uma compilação de informações 

de sedimentos através do projeto Piatam Oceano,9 caracterizando a geologia da 

Margem Equatorial Brasileira nas bacias da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão e 

Barreirinhas. O principal resultado obtido por esses autores foi a identificação de uma 

grande complexidade sedimentar para a Margem Equatorial Brasileira (Figura 46). 

Diversas províncias foram identificadas, sendo as principais as Lamas, decorrentes 

da carga sedimentar proveniente do Rio Amazonas, e as Areias, que ocorrem ao longo 

da plataforma. Outra característica importante destacada por Figueiredo Jr. et al. 

(2008) é a ocorrência de carbonatos (Figura 47), predominantes na porção externa da 

plataforma continental. 

Na descrição da região da Bacia do Pará-Maranhão os autores identificaram 

um predomínio de areias na plataforma continental, além de sedimentos lamosos 

provenientes da drenagem continental, associada à desembocadura do Rio Pará. Na 

borda de plataforma, mais ao sul, foi identificada a ocorrência de cascalhos, 

relacionadas à deposição carbonática na região (FIGUEIREDO JR. et al., 2008). 

  

                                            

9  Disponível em: https://www.institutopiatam.org.br/. 
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Figura 46 – Mapa de parâmetros granulométricos superficiais resultantes do Projeto 

Piatam Oceano. O círculo em vermelho indica a localização do Parcel Manuel Luís 

 

Fonte: Projeto Piatam Mar (2008). 
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Figura 47 – Mapa da concentração superficial de carbonatos (%) resultantes do 

Projeto Piatam Oceano. O círculo em vermelho indica a localização do Parcel 

Manuel Luís 

 

Fonte: Projeto Piatam Mar (2008). 

 

Na análise dos sedimentos coletados durante os trabalhos de campo houve 

uma predominância na área do parcel da granulometria de areias médias a grossa 

(Figura 48). A areia encontrada no fundo oceânico do PEM é classificada como areia 

bioclástica. Os pontos amostrados foram categorizados segundo a classificação 

sedimentar de Shepard, sendo divididos em: areia média, areia grossa e areia muito 

grossa.  

O percentual de carbonato na área de estudo, de acordo com o mapa da Figura 

47, é de aproximadamente de 11 a 20%, proveniente do recife Manuel Luís e do 

Domínio Carbonático da Plataforma Continental. 
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Figura 48 – Vista do substrato arenoso da área de estudo, constituído de areias de 

granulometria que variam de média a grossa 

 
Fonte: Própria. 

 

No que diz respeito ao mapeamento faciológico (Figura 49), realizado com base 

nos dados do projeto CPRM/REMAC (PALMA, 1979), as seguintes feições 

sedimentares podem ser observadas nas adjacências do Parcel Manuel Luís: 

 

Fácies sedimentares (plataforma continental): consistem nas principais 

fácies sedimentares presentes na plataforma continental brasileira, sendo 

subdivididos em dois grandes grupos CPRM/REMAC (PALMA, 1979), conforme 

descrito a seguir: 

 

a)  Holocênica a moderna não retrabalhada – diz respeito aos sedimentos 

recentes, geralmente localizados nas regiões mais próximas à linha de 

costa; 

b)  Retrabalhada desde o Holoceno até o moderno – diz respeito a 

sedimentos que sofreram modificações durante e após um período de 

transgressão marinha (Transgressão Flandreana). Esses sedimentos 
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também podem ser reconhecidos como areias relíctas ou areias 

retrabalhadas. 

 

Domínio terrígeno (plataforma continental): consistem em áreas da 

plataforma continental com predominância de sedimentos siliciclásticos de origem 

exclusivamente terrígena. Podem ser divididos em dois grupos definidos por 

CPRM/REMAC (PALMA, 1979), conforme descrito a seguir: 

a)  Areia fluvial – Sedimentos provenientes da drenagem continental, a partir 

de rios que desembocam na plataforma continental. 

b)  Areia de supridor indeterminado – Sedimentos terrígenos cuja fonte não 

pôde ser determinada com exatidão. 

 

Domínio carbonático (plataforma continental): consistem em áreas da 

plataforma continental com predomínio de sedimentos carbonáticos de origem 

biogênica. Os sedimentos desse domínio foram definidos a partir do tipo de organismo 

de origem e a sua classe granulométrica. Dessa forma, CPRM/REMAC (PALMA, 

1979) o subdividem da seguinte forma: areia de foraminíferos bentônicos, areia e/ou 

cascalho de algas coralíneas ramificantes, areia e/ou cascalho de Halimeda, areia 

e/ou cascalho de moluscos, areia e/ou cascalho de algas recifais, areia e/ou cascalhos 

de briozoários recifais e recifes de algas. 

Sobre o dique de diabásio, formando um imenso rochedo de coral, encontram-

se concreções denominadas por pináculos, constituído por algas calcárias. Sobre o 

substrato arenoso há presença de pináculos menores.
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Figura 49 – Faceologia do PEMPML e adjacências 
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Sobre o dique de diabásio, formando um imenso rochedo de coral, encontram-

se concreções denominadas por pináculos, constituídos por algas calcárias. Sobre o 

substrato arenoso há presença de pináculos menores. 

Coura (2016) individualizou quatro áreas distintas de acordo com a distribuição 

dos pináculos, que foram atualizados por decorrência dos estudos primários 

realizados para a elaboração do presente Plano de Manejo (essa atualização será 

tratada na introdução de diagnóstico). Seguem as classificações detalhadas dos 

pináculos segundo Coura (2016): 

 

Área de pináculos cônicos: área muito extensa, com maior diversidade de 
fauna e flora do Parcel, notoriamente grandes extensões de gorgônias 
(estimada em 100 ha) com uma concentração de 4/m², além de outros corais 
pétreos esponjas e algas, ocupam todas as faces dos pináculos, áreas 
protegidas das correntes com nuvens de alevinos (não identificados). Os 
pináculos sobem do fundo de areia calcária a 27 m para um máximo de 10 m 
da superfície, em geral com forma cônica e inclinações de 20-45°. 
Área de fundo de areia calcária: local com poucos pináculos pequenos a 
30 m de profundidade, com biodiversidade similar aos pináculos cônicos, 
porém em menor escala. As praias de fundo de areia calcária apresentam 
algas de coloração esverdeada, com pequenas colônias de Meandrina sp e 
caramujos. 
Área de pináculos na forma de cúpulas no extremo norte do Parcel: 
localizado na profundidade de 25 m, diferente das demais pela maneira como 
se agrupam e pela sua forma. Aparentam grandes blocos empilhados 
desordenadamente, de formato arredondado, lembrando uma cúpula, cuja 
superfície é desprovida de cavidades significativas e a quantidade de corais, 
algas e esponjas é inferior a encontrada no restante do Parcel. 
Fundo de pináculos de coral na forma de bolders: com ocorrência 
predominante de coral pétreo Millepora sp e gorgônias em densas formações 
por sobre os pináculos. A interligação de pináculos de corais na área 
apresentam muitas cavidades que servem de berçário natural para nuvens 
de alevinos que buscam abrigo de predadores. Os bolders de coral se 
espalham por uma extensão de 4 milhas à NE da formação principal do 
Parcel, quando ficam esparsos até atingirem o ponto de contato com as áreas 
de areias quartzosas, que circundam o Parcel completamente. 

 

No presente documento não nos fixamos em buscar padrões para as 

formações dos ambientes encontrados nos pontos de amostragem, conforme descrito 

por Coura (2016), uma vez que a distribuição espacial dos ambientes do PEM do 

Parcel de Manuel Luís precisa ser mais bem estudado. Estudos geológicos mais 

precisos, com instrumentos específicos para a realização de uma prospecção que 

permita determinar a gênese dos ambientes recifais, precisam ser realizados para 

tornar possível determinar, com mais acurácia, a formação desses ambientes 

coralíneos dentro e entorno da UC. Por hora, os descritivos dos ambientes analisados 
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pela equipe do plano de manejo estão descritos no item 3.1 Caracterização das 

amostragens. 

3.2.9 Geomorfologia – Batimetria 

A plataforma continental do Maranhão (PCM) é descrita como um ambiente 

costeiro-marinho de alta energia, resultado da ação combinada da Corrente Norte do 

Brasil (CNB), ventos alísios e oscilações de maré (SILVA; ARAÚJO; BOURLES, 

2005). Inserido nesse ambiente está o Parque Estadual Marinho Parcel de Manuel 

Luís (PEMPML), o maior banco de corais conhecido da Plataforma Continental 

Amazônica (PCA). 

Em função do forte regime hidrodinâmico, a PCM apresenta morfologia 

irregular, formada por cadeias de barras e planícies arenosas submersas 

perpendiculares à costa (GUALBERTO; EL-ROBRINI, 2005; KJERFVE et al., 2002).  

A plataforma continental interna (PCI) do Maranhão (isóbata ≤ 30 m) exibe 

relevo com irregularidades em razão da presença de canais e ondulações formadas 

pela elevada energia da maré, bem como pela presença de construções biogênicas 

que formam o Parcel de Manuel Luís e o Banco Tarol. Essa região contém um 

complexo sistema de canais descontínuos e alongados com profundidades médias de 

28 a 32 m chamado de Depressão Maranhense (Figura 50) (GUALBERTO; EL-

ROBRINI, 2005; PALMA, 1979). 

A PCI é recortada por quatro vales denominados de Vale de Turiaçu, Vale de 

Cururupu, Vale de Cumã e Vale de São Marcus. Entre os vales (interflúvio), 

numerosos bancos ocupam a plataforma, destacando-se o campo de bancos do 

Cururupu (Figura 50) (o contorno dos bancos é definido pela isóbata de 20 m) 

(COURA, 2016; PALMA, 1979). 

A Depressão Maranhense e os bancos próximos retratam o recuo estuarino do 

Golfão durante a transgressão Holocênica, que atualmente recebem sedimentos 

transportados desde a plataforma do Piauí por correntes de deriva litorânea. Já os 

bancos de Cururupu traduzem a ação erosiva das correntes de maré sobre um 

depósito arenoso pré-Transgressão Holocênica (PALMA, 1979). 

O PEM do Parcel de Manuel Luís é retratado por Palma (1979) como uma 

feição localizada sobre o interflúvio de Cururupu, na plataforma média. Possui forma 

circular imperfeita com aproximadamente 17.000 km², que cresce em um substrato 
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com profundidade de 25 a 35 m. Na parte central estão numerosos pináculos que 

emergem à meia maré de vazante (COURA, 2016). 

Figura 50 – Principais morfologias submarinas: bancos arenosos, vales e Depressão 

Maranhense e o PEM Parcel de Manuel Luís 

 

Fonte: Palma (1979) apud Coura (2016). 

 

3.2.9.1 Metodologia 

Os equipamentos utilizados nos registros batimétricos foram Ecossonda 

Garmin ECHOMAP 42 CV. O transdutor foi acoplado à lateral do inflável, que 

percorreu as linhas de sondagem à velocidade média de 10 km/h, bem como 

GPSMAP 64s para os registros das posições dos pináculos. 

Além destes, foi utilizado marégrafo (ver metodologia de corrente) para o 

registro das oscilações do nível d’água simultaneamente à sondagem batimétrica. 

Essa abordagem é utilizada para retirar a oscilação da maré dos dados batimétricos.  
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A malha batimétrica no PEMPML foi distribuída de duas formas: a primeira 

malha, mais refinada, com linhas de sondagem dispostas transversalmente, 

equidistantes entre si em 400 m, abrangendo a formação recifal principal; e outra 

menos refinada, que compreende as adjacências da formação principal, com 

espaçamento de 1 km, totalizando 260 km de sondagem batimétrica (Figura 51).  

Entretanto, em função de problemas com o mau tempo e dificuldades logísticas, 

foram realizadas apenas 114 km de sondagem batimétrica (Figura 51). 

 

Figura 51 – Malha de sondagem batimétrica (linha vermelha) e linhas de sondagem 

realizada (linha amarela) 

 
Legenda: km: Quilômetro. 

Fonte: Própria. 

 

As cotas batimétricas foram corrigidas e referenciadas, considerando as 

médias das baixa-mares de sizígia do local, padrão adotado pela Diretoria de 

Hidrografia e Navegação (DHN). 

Após as correções, foi realizada a interpolação dos resultados pelo método 

kriging em mapa base, gerando um mapa de contorno com as informações 

batimétricas da área levantada. 
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As posições e profundidades dos pináculos foram definidas a partir de 

aumentos bruscos, seguidos de quedas súbitas nas cotas batimétricas 

correlacionados com a posição adquirida no Global Positioning System (GPS) de mão.  

A base de dados utilizada na batimetria foi elaborada a partir da carta náutica 

nº 21500, combinada com os registros das sondagens batimétricas realizadas na 

campanha de abril de 2021. 

 

3.2.9.2 Resultados e discussão 

O PEMPML é descrito por Coura (2016) como banco recifal de forma irregular, 

que possui eixo principal com 4,8 km de extensão, com vários pináculos que crescem 

de um substrato com profundidade de 30 m até a superfície, cujas pontas são visíveis 

na maré vazante. A formação central é uma massa ondulada e contínua de algas e 

corais fossilizados, entremeados por praias de areia calcária. A formação recifal tem 

como base um afloramento de diabásio resultado de falha estrutural na PCM. 

Nesse mesmo trabalho é apresentado um mapa com a descrição física do 

PEMPML, no qual é possível identificar área de incidência de formações recifais com 

aproximadamente 30,9 km² e onde há uma formação central contínua paralela às 

isóbatas, com um eixo principal bifurcado para sul e sudeste com 8,5 km de extensão 

total. Em sua face oeste há inúmeros pináculos dispersos (Figura 52), segundo Coura 

(2016) em estudo realizado no PEM do Parcel de Manuel Luís com dados primários. 

Esses dados em formato digital não foram encontrados na biblioteca da Sema e a 

partir da imagem do documento não foi possível georreferenciar, uma vez que o limite 

apresentado na figura não condiz com o limite oficial da UC, assim como as 

coordenadas. 
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Figura 52 – Dimensão e morfologia da formação recifal do PEMPML 

 
Fonte: Coura (2016). 

 

As feições geomorfológicas são definidas pelos processos erosivos e 

deposicionais derivados da hidrodinâmica local. No caso do PEMPML, é produto da 

atividade biológica realizada por algas calcárias e corais que se estabeleceram no 

local. Esse produto é uma morfologia irregular única, composta por série de colunas 

calcárias (pináculos) de até 23 m de altura e aproximadamente 5 m de diâmetro na 

porção central (formação principal) e grupo de pináculos isolados no entorno (Figura 

53).  

Além disso, apresenta grandes planícies arenosas bioclásticas em meio à 

formação principal e em suas cercanias. Nessa região, há pináculos que emergem até 

1,2 m na maré baixa de sizígia (Figura 53). Esse mapa também mostra a expansão 

dos pináculos para fora da área de delimitação (Polígono preto).  
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Figura 53 – Batimetria e distribuição dos pináculos no PEMPML 

139 
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Os dados batimétricos descrevem regiões mais rasas na face leste e sul da 

formação principal, indicando área de continuidade dos pináculos (faixa laranja) e 

depósitos de sedimentos (faixa amarela) (Figura 53). Isso pode acontecer em virtude 

das correntes serem bidirecionais, acumulando sedimento nas duas faces do 

PEMPML, principalmente na face oposta à corrente dominante (SO). Além disso, a 

diminuição progressiva das correntes com a profundidade nessa região, como visto 

anteriormente, explica os depósitos arenosos entremeados entre os pináculos.  

Em função do baixo fluxo de águas fluviais, as correntes são o principal agente 

transportador dos sedimentos na PCM, sendo responsáveis pelo avanço da litofácie 

carbonática na cobertura sedimentar superficial (GUALBERTO; EL-ROBRINI, 2005). 

Ademais, as irregularidades no relevo da PCI, combinadas com correntes de maré 

bidirecionais com transporte resultante para SO, favorecem a deposição de sedimento 

terrígeno próximo à costa (GUALBERTO; EL-ROBRINI, 2005). 

Em suma, o PEMPML é um ambiente com morfologia e geometria irregulares, 

definidas pela presença de feições complexas, tudo isso associado a fortes correntes 

de maré, variáveis relevantes no balanço sedimentar. 

 

3.2.9.3 Considerações finais 

Em função do escasso registro batimétrico e das feições complexas presentes 

no PEMPML, a descrição morfológica ficou limitada. Por isso, aconselha-se o 

emprego de batimetria com alta resolução para caracterização morfológica. O 

mapeamento em alta resolução das morfologias de fundo, em conjunto com a 

hidrodinâmica, pode esclarecer o balanço sedimentar na UC. 

Cabe ressaltar que a atividade batimétrica é um tanto quanto arriscada em 

função da presença dos pináculos e da agitação do mar elevada. Isso posto, 

aconselha-se a prática dessa atividade durante a preamar e no primeiro semestre do 

ano, bem como utilização de inflável na região da formação principal. 

A face leste do PEMPML é a zona mais suscetível à chegada de contaminantes 

como carga de fundo e, em vista disso, se sugere especial atenção à região. 
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3.3 Arqueologia subaquática 

 

A seção ora apresentada expõe o embasamento teórico-metodológico em 

Arqueologia, os resultados obtidos com o levantamento do Patrimônio Cultural 

Subaquático (PCS), as necessidades presentes em termos de conservação do PCS 

e os procedimentos futuros a serem desenvolvidos no âmbito do Plano de Manejo 

(PM) do PEM do Parcel de Manuel Luís, no estado do Maranhão.  

A pesquisa teve como prioridade estabelecer a estrutura para uma abordagem 

que visava “identificar, registrar e descrever os naufrágios existentes na UC 

(localização na unidade, histórico, estado de conservação, peças ou objetos 

encontrados), especialmente aqueles já descritos em bibliografia existente” (BIO 

TEIA, 2020). 

Para produzir as informações arqueológicas para o PM, foram dois os objetivos 

principais desse trabalho: (1) a obtenção de dados, por meio de levantamentos diretos 

(mergulhos) e indiretos (levantamento batimétrico) não intrusivos e não interventivos 

– sem escavação e coleta de amostras –, informações essas que permitirão aos 

gestores do PEM estabelecer as melhores práticas de manejo e usufruto do PCS já 

conhecido; (2) a obtenção de informações arqueológicas sobre eventuais sítios 

arqueológicos ainda não localizados ou atualmente pouco conhecidos. 

O resultado desse trabalho arqueológico vinculado ao PM apresenta resultados 

consistentes, que permitirão estabelecer políticas de gestão, conservação e pesquisa 

nas quais o meio ambiente natural e o sociocultural estejam imbricados, apaziguando 

a equivocada dicotomia entre humanidade e natureza. 

3.3.1 Enquadramento teórico-metodológico 

3.3.1.1 A Arqueologia subaquática 

Antes de adentrar-se nas especificidades científicas deste tópico do relatório, 

há de se fazer uma rápida explanação sobre a essência da Arqueologia subaquática, 

uma atividade científica que não se diferencia da Arqueologia feita em meio emerso a 

não ser pelos métodos e técnicas, adaptados ao mergulho autônomo (RAMBELLI, 

2002). Assim, a Arqueologia subaquática é um ramo da Arqueologia, uma Ciência 

Humana que estuda as sociedades a partir da cultura material, dos elementos 

concretos que determinam a produção Humana. Como decorrência, a Arqueologia 
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subaquática não pode ser comparada a uma especialização do Mergulho Recreativo, 

nem a uma ação de Resgate de bens soçobrados, e muito menos à Caça ao Tesouro, 

atividade onipresente no imaginário coletivo. Esse tema será abordado em detalhes 

adiante, pois o PEM do Parcel de Manuel Luís é uma área sensível em decorrência 

de edital de intimação de exploração do naufrágio conhecido como Fragata 

Portuguesa (ACQUAMAR, 2009). 

Outro ponto importante a ser observado é que as embarcações soçobradas 

podem formar ou não sítios arqueológicos de naufrágio, dependendo de certos 

critérios, a serem examinados mais à frente. Além disso, os sítios arqueológicos de 

naufrágio são apenas um tipo de sítio arqueológico submerso; existem outros, tais 

como os depositários, formados pela deposição, no fundo marinho, (1) de objetos ou 

restos de objetos perdidos ou intencionalmente jogados durante a faina de bordo 

(alimentação, reparo de embarcações, manobra, transbordo de mercadorias ou 

pessoas) ou (2) de objetos colocados na água em função de culto religioso (oferendas 

a Iemanjá, por exemplo). Há, ainda, outro tipo de sítio arqueológico submerso: aquele 

criado a partir de sítios arqueológicos terrestres que foram inundados (erosão ou 

subsidência da linha de costa que afogou sambaquis, por exemplo) (RAMBELLI, 

2002). No PEM do Parcel de Manuel Luís podem ser encontrados sítios arqueológicos 

de naufrágio, principalmente. Sítios arqueológicos depositários derivados da faina 

náutica também podem existir, mas a probabilidade é muito menor, tendo em vista a 

dificuldade de fundeio e as intensas correntes. 

Essa rápida introdução foi sistematizada para colocar os pontos principais 

deste trabalho. O PEM do Parcel de Manuel Luís tem alguns naufrágios conhecidos e 

frequentados por mergulhadores comerciais e recreativos, principalmente, mas há 

pouca informação sistematizada e pública sobre eles, dificultando o manejo do acesso 

e do usufruto não destrutivo dos naufrágios por parte dos gestores do PEM do Parcel 

de Manuel Luís. A maior parte desses bens soçobrados é passível de ser protegida a 

partir de sua consolidação como sítios arqueológicos por meio do cadastro no Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Um sítio arqueológico é um bem 

da União e para seu registro como tal há de se proceder a um estudo, por mais simples 

que seja, fornecendo informações básicas. Dentre elas, algumas das mais 

importantes são referentes às dimensões do bem e ao posicionamento dele no espaço 

físico. Para se chegar a esse resultado de valorização social dessas carcaças 

afundadas, transformando-as em Patrimônio Cultural Subaquático (PCS), propõe-se 
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o uso da metodologia de um levantamento conhecido como Carta Arqueológica 

Subaquática (CAS). 

 

3.3.1.2 Aspectos legais e normativos relativos ao PCS 

A questão jurídica com relação ao PCS é parte indissociável da construção da 

metodologia de qualquer trabalho de Arqueologia subaquática, uma vez que no Brasil 

ainda há grande insegurança jurídica no sentido de extinguir a Caça ao Tesouro e de 

separar a Arqueologia propriamente dita das atividades de resgate subaquático de 

bens ordinários soçobrados (AMARANTE; BAVA-DE-CAMARGO, 2017; BAVA-DE-

CAMARGO, 2015, 2017; DAMO; OLIVEIRA, 2015; RAMBELLI, 2008a; GUIMARÃES, 

2018). No caso do PEM do Parcel de Manuel Luís existe uma condicionante bastante 

importante a ser equacionada no âmbito do Plano de Manejo: há um edital de 

exploração, publicado pela Capitania dos Portos do Maranhão, em 1999, tendo como 

base a Lei nº 7.542, de 26 de setembro de 1986 (BRASIL, 1986), que, aparentemente, 

de forma pouco clara, autoriza um terceiro a explorar o naufrágio conhecido como 

Fragata Portuguesa (BRASIL, 1999, p. 5). Assim, por ora, somente o autorizado 

poderia oficialmente trabalhar com o bem, embora não haja qualquer informação 

publicada de que um projeto arqueológico científico tenha sido encaminhado à 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM) ou ao Iphan 

para o desenvolvimento da pesquisa na referida Fragata.  

Como consequência desse quadro jurídico complexo e obscuro de décadas, 

faz-se necessário discorrer sobre o procedimento legal comum a ser seguido no 

estudo arqueológico. 

Tanto na Arqueologia em ambiente emerso quanto naquela realizada em 

ambiente submerso segue-se a Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961 (BRASIL, 1961), 

além de necessitar de permissão de pesquisa emitida pela autoridade competente, o 

Centro Nacional de Arqueologia (CNA) do Iphan, seguindo os trâmites da Portaria nº 

7, de 1º de dezembro de 1988, que estabelece os procedimentos necessários à 

comunicação prévia, permissões e autorizações para pesquisas e escavações em 

sítios arqueológicos e pré-históricos (IPHAN, 1988) nessa situação específica (PM de 

UC), a qual não envolve uma operação comercial ou industrial ou obra de 

infraestrutura.  
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Encerrando as considerações a respeito de leis e normas atinentes à 

Arqueologia, a despeito de este trabalho não ter necessitado de coleta de amostras 

arqueológicas para a formação de acervo de bens móveis, todos os sítios 

arqueológicos identificados estão sendo registrados junto ao Iphan, tornando-se 

automaticamente propriedade da União, impossibilitados de serem apropriados por 

terceiros para quaisquer fins, de acordo com o artigo 20 da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB), de 5 de outubro de 1988 (BRASIL, 1988). Entende-se 

que bens arqueológicos móveis e estruturas fixas são indissociáveis, conformando 

contexto arqueológico, situação essa que muitas vezes não fica clara, tanto em terra 

quanto na água. Em referência a este último ambiente, muitos mergulhadores 

recreativos ainda coletam suvenires de seus mergulhos, uma atitude que não se 

compara à predação da Caça ao Tesouro ou de Resgates estimulados pela 

anacrônica legislação brasileira, mas que provoca perdas quantitativas e qualitativas 

do PCS. A principal delas é a gradual diminuição de informações potenciais dos 

naufrágios, transformando sítios arqueológicos outrora plenos de objetos e de 

fragmentos de objetos em estruturas arruinadas esvaziadas. 

Como consequência desse panorama jurídico, ao fim dos estudos voltados ao 

PM do PEM do Parcel de Manuel Luís chega-se a um impasse que envolve o 

mencionado instrumento de exploração da Fragata Portuguesa ainda ativo, mesmo 

sendo ele relativo a bem existente em uma UC. Essa situação demanda tomada de 

decisão e busca de soluções que desafiam o complexo quadro normativo brasileiro, 

mas que não podem aguardar muito mais tempo para acontecer. 

 

3.3.1.3 Metodologia aplicada 

Em continuidade, para produzir-se informações arqueológicas ao PM do PEM 

do Parcel de Manuel Luís, são dois os objetivos principais deste trabalho: (1) a 

obtenção de dados por meio de levantamentos diretos (mergulhos) e indiretos 

(levantamento batimétrico) não intrusivos e não interventivos; (2) a obtenção de 

informações sobre sítios arqueológicos não localizados ou atualmente pouco 

conhecidos. 

Para a realização desses objetivos principais, destaca-se a necessidade da 

implementação de uma metodologia estruturalmente simples, mas que proporciona 

bons resultados: a implementação de uma Carta Arqueológica Subaquática 
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(BITTENCOURT et al., 2018; RAMBELLI, 2008b; RAMBELLI; GUSMÃO, 2015; RIOS; 

VALLS, 2010; SCATAMACCHIA; RAMBELLI, 2001; TORRES, R., 2016), instrumento 

que busca, eventualmente, a identificação da embarcação soçobrada que deu origem 

ao sítio arqueológico, o georreferenciamento e o dimensionamento dos bens 

arqueológicos. O termo eventualmente está relacionado ao fato de que essa 

associação entre o sítio arqueológico de naufrágio e o sinistro de uma embarcação 

específica que teria originado esse sítio arqueológico demanda uma análise à 

semelhança de trabalho forense, envolvendo grande quantidade de mergulhos, algo 

não previsto nesta fase do estudo. 

A metodologia da CAS envolve o levantamento de toda a informação disponível 

a respeito das embarcações que deram origem aos naufrágios e sobre as razões do 

sinistro. Essas informações foram obtidas, em um primeiro momento, através de 

bibliografia, cartografia e iconografia, tanto a partir de fontes primárias quanto 

secundárias, grande parte delas já levantadas e enunciadas adiante neste documento. 

Por fim, a metodologia da CAS demanda verificações in loco das informações 

bibliográficas, ocasião em que se entende melhor algumas das assinaturas 

arquiteturais das embarcações soçobradas, os processos de formação do sítio 

arqueológico e a distribuição dos remanescentes materiais no fundo marinho, 

elementos que constituem o chamado contexto arqueológico. 

Este trabalho arqueológico, apesar de ter lidado principalmente com sítios 

arqueológicos de naufrágio, não removeu qualquer bem arqueológico submerso para 

a formação de acervo e nem se enquadrou na categoria pesquisa tal como entendida 

pela Marinha do Brasil (nesse caso, pesquisa está vinculada ao ato de remoção de 

derrelitos). Nesse sentido, não se enquadra no disposto na Lei nº 7.542 (BRASIL, 

1986) ou nas Normas da Autoridade Marítima (Normam) da Diretoria de Portos e 

Costa (DPC) nº 10, relacionada às normas da autoridade marítima para pesquisa, 

exploração, remoção e demolição de coisas e bens afundados, submersos, 

encalhados e perdidos (MARINHA DO BRASIL, 2003). A despeito do anteriormente 

exposto, a Capitania dos Portos do Maranhão foi comunicada, com a concessão da 

permissão de pesquisa exarada pelo Iphan (Processo nº 01450.002719/2020-00, 

Portaria CNA-Iphan nº 70, de 13 de novembro de 2020, publicada no DOU em 16 de 

novembro de 2020, seção 1, p. 144 – Anexo D), sobre a faina náutica e de mergulho 

científico, para a publicação do evento no Aviso aos Navegantes. 
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Com relação à metodologia científica, ela segue diretrizes básicas para o 

entendimento do território – ou maritorium, como designam alguns arqueólogos 

especializados em ambientes marítimos, uma vez que esses ambientes são tão 

complexos como a terra firme, e não apenas uma vastidão monótona de água salgada 

(HERRERA; CHAPANOFF, 2017) – em termos da espacialização dos bens 

arqueológicos: o que está onde, em que posição e ocupando quanto de espaço? 

 

3.3.1.4 Sequência das atividades desenvolvidas 

Seguindo os objetos de estudo estabelecidos no Termo de Referência (TDR), 

a primeira etapa para o desenvolvimento do trabalho foi o estabelecimento do universo 

de pesquisa, a saber, as embarcações soçobradas mais prováveis de serem 

encontradas e registradas no PEM do Parcel de Manuel Luís. Nesse ponto, é 

importante salientar que o uso amplo e diversificado de fontes de informação para a 

definição de bens arqueológicos e de paisagens arqueológicas seguiu procedimento 

já consolidado na Arqueologia subaquática mundial e brasileira. Um dos autores mais 

importantes é C. Westerdahl (1992), que trouxe métodos de investigação oriundos da 

etnografia marítima dos países escandinavos para a Arqueologia. Com isso, as fontes 

de informação sobre os bens arqueológicos transcendem a própria materialidade dos 

bens, envolvendo bibliografia, cartografia, iconografia, paisagens naturais e 

antrópicas, além de fontes de informação oral, essas um pouco mais complicadas 

tendo em vista a situação ambiental específica da UC, isolada da costa. 

 

3.3.1.4.a Balizas cronológicas, toponímicas, espaciais e sociopolíticas 

Uma vez que o PEM do Parcel de Manuel Luís é uma UC inteiramente 

implantada em meio aquático e subaquático e localizada distante da costa, os 

principais bens arqueológicos que podem ser localizados e registrados são os sítios 

arqueológicos de naufrágio (RAMBELLI, 2002), formados por embarcações 

soçobradas ao longo de mais de 500 anos de História trágico-marítima. Embora não 

seja impossível a existência de sítios arqueológicos de naufrágio pré-coloniais no 

PEM, ela é improvável, não sendo até o presente suportada por qualquer evidência 

material ou bibliográfica. 

Assim, o foco deste estudo se dirige para o período histórico (1500 – atual) e, 

dentro desse grande espaço de tempo, destacam-se as embarcações de casco 
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metálico e propelidas por motores a vapor ou explosão, o que vale dizer que o cerne 

do universo desta pesquisa tem cronologia estabelecida a partir de meados do século 

XIX. Entretanto, para entender esse recorte temporal, faz-se necessário examinar a 

fundo o contexto da descoberta e espacialização do Parcel de Manuel Luís, 

transformando-o em personagem central para a navegação do litoral norte brasileiro. 

A origem do nome do Parcel possui duas vertentes: uma fundamentada na 

oralidade, perpetuada até hoje entre a população em geral através de diversas 

variações sobre o mesmo tema; outra, embasada em dedução de informações de 

dados bibliográficos e cartográficos. Vale salientar que as diferentes versões não são 

concorrentes, mas potencialmente complementares.  

Segundo Coura (2016, p. 84): 

 

Manoel Luís, segundo a cultura popular, teria sido um pescador, residente na 
costa do Maranhão, que naufragou naqueles recifes no século passado antes 
mesmo do trabalho do Barão de Roussin. No entanto, dizem também que se 
tratava de um navegador português que naufragou naquela região, outros 
atribuem o nome a um pescador da ilha dos Lençóis que ao procurar novas 
áreas de pesca teria descoberto o parcel como um pesqueiro. 

 

Manoel Luiz/Manuel Luís é um nome composto comum na língua portuguesa, 

de forma que a verdadeira origem do nome do Parcel é potencialmente nebulosa. 

Embora as versões populares atribuam a origem do nome a um pescador familiarizado 

com o baixio ou recife, os dados cartográficos e bibliográficos indicam que a 

denominação do Parcel teria mais a ver com um navegador setecentista, Manoel Luiz 

do Cabo, capitão da corveta Nossa Senhora da Oliveira, embarcação de 200 

toneladas pertencente à Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão 

(CGCGPM), detentora do monopólio comercial do norte da colônia brasílica. O 

mencionado capitão Manoel Luiz seguramente serviu à CGCGPM entre os anos de 

1772-1775 (DIAS, M., 1967; SOUZA JR., 2009), transportando cargas diversas e 

pessoas escravizadas entre o Maranhão, Portugal e África. Nos documentos 

cartográficos de J. Trindade (1784-86, Figura 54) (ADONIAS et al., 1993, p. 133), A. 

J. S. Veiga (1806, Figura 55) (ADONIAS et al., 1993, p. 138) e de J. J. Costa (1808, 

Figura 56), o parcel – descrito como baixo – é representado com o nome do referido 

capitão. Já no periódico A Gazeta do Rio de Janeiro, de 16 de setembro de 1820, 

artigo de primeira página menciona diversas vezes o baixo com a sua designação 

completa – Manoel Luiz do Cabo –, uma atitude que reflete de forma clara a iniciativa 
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do coronel Antonio José da Silva Paulet – militar, engenheiro e cartógrafo lotado no 

Ceará, no final do período colonial – de afirmar que o baixio era há muito conhecido, 

resultado de levantamentos realizados ainda no século XVIII (1784-86; 1798) pelo 

então tenente da armada Luiz da Cunha Moreira – oficial de marinha que teve 

destacado protagonismo desde o fim do domínio colonial até o Segundo Império. A 

determinação de sua posição, portanto, não seria feito inédito protagonizado pelo 

oficial da marinha francesa Albin Reine Roussin, ou barão Roussin, como é mais 

conhecido (PAULET, 1820, p. 1-2), muito embora a precisão da localização e a 

delimitação das dimensões do Parcel, obtidas pelo navegador francês, sejam bastante 

melhores (GUEDES, 1971, p. 61-69). 
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Figura 54 – “Carta hidrográfica da costa entre o Rio Mundaú (Ceará) e a Ilha de São João (Maranhão)”. José da Trindade, 1784-

1786 

 

Fonte: Adonias et al. (1993, p. 133).
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Figura 55 – “Carta hidrográfica da costa do Maranhão”. Antonio J. da Costa Veiga, 

1806 

 

Fonte: Adonias et al. (1993, p. 138)
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Figura 56 – “Mapa coreto da costa do Maranhão desde o Coru athe a ilha de São João”. J. J. da Costa, 1808 

 

Fonte: Costa, J. J. (1808).
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Ao tempo da grande efervescência das atividades da CGCGPM, entre meados 

do século XVIII e início do XIX, era comum designar esses acidentes geográficos com 

o nome dos marinheiros que os identificavam e, o mais importante de tudo, com o 

nome dos mareantes que conseguiam definir, mesmo que de forma um tanto quanto 

imprecisa para nossos padrões atuais, suas coordenadas (sobre o papel da 

excelência do material humano contratado pela CGCGPM na sociedade da região 

norte da colônia, ver HOLANDA, 1965). Destaca-se que, na segunda metade do 

século XVIII, a latitude podia ser bem determinada através da observação do sol e 

das estrelas por meio de astrolábios e sextantes/oitantes, mas a longitude dependia 

de relógios de precisão que só foram desenvolvidos satisfatoriamente entre as 

décadas de 1730-1760, na Inglaterra (BRITANNICA, 2021). Os oficiais das 

embarcações eram os mareantes capacitados para realizar tais observações 

astronômicas e lhes cabia reportar o achado desses pontos notáveis às autoridades, 

ficando os acidentes geográficos identificados com os nomes desses navegadores.  

É importante frisar que, aqui, está-se tratando da denominação do Parcel a 

partir de seu registro oficial. Portanto, nada impede que o recife em foco já fosse 

conhecido da população maranhense antes de fins do século XVIII – até mesmo 

anteriormente à colonização/conquista euro-africana. É bastante provável que ele 

fosse velho conhecido dos pescadores brasílicos, mas pouquíssimo frequentado – 

provavelmente por exímios e destemidos indivíduos que acabaram por conferir uma 

áurea mítica ao Parcel.  

Chama a atenção o verbete “jangada”, do Dicionário Histórico-Geográfico da 

Província do Maranhão, obra de C. A. Marques, publicada em 1870. No mencionado 

verbete é narrada uma empreitada de pesca comercial, desenvolvida em 1868 por um 

armador cearense. Nela foram empregadas duas grandes jangadas – maiores, mais 

estáveis e mais veleiras que as canoas, embarcações mais frequentemente 

empregadas para a pesca no Maranhão àquela época –, com tripulação cearense, 

acostumada à pesca nessas embarcações, mas desconhecedoras do mar do 

Maranhão. A pescaria também foi realizada em mar aberto, bastante distante da baía 

de São Marcos, incluindo aí o Parcel de Manuel Luís. Nessa bem-sucedida tentativa 

foram capturadas diversas espécies de peixes desconhecidas dos mercados 

maranhenses, porque os pescadores da província trabalhavam principalmente em 

canoas e bem mais perto da costa. Essa regra se mostraria bem mais sólida que a 

empreitada episódica: em pouco tempo os pescadores cearenses contratados para a 
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pesca oceânica desertaram, optando por trabalhar em canoas e bem mais perto da 

costa (MARQUES, 1870, p. 347-348). Levando em conta essa tendência de trabalhar 

mais perto da costa, tanto por ser empreitada menos custosa, menos perigosa e com 

grande probabilidade de ser bem-sucedida, levanta-se a hipótese de que o Parcel só 

passou a ser frequentado pelos pescadores, com regularidade, a partir da década de 

1950, quando a pesca industrial, alavancada pela captura da lagosta, impõem-se no 

litoral Nordestino (MUNIZ, T., 2005). Outro fator a ser levado em conta é a distância 

do parcel dos mercados consumidores e a capacidade de conservação do pescado 

durante a navegação à vela. Uma vez que o gelo não se tornou disponível até tempos 

relativamente recentes e o sal para conservas não era tão abundante, nem tão barato, 

fica difícil imaginar o desenvolvimento da pesca sistemática no parcel antes do século 

XX. 

Retornando à questão da nomenclatura do Parcel, ao cabo de poucos anos 

depois de seu registro formal ele perdeu o sobrenome de seu primeiro observador 

oficial: o navegador francês barão Roussin, em 1820, já o menciona apenas como ‘de 

Manuel Luís’. Aliás, a denominação Manuel Luís sempre foi mais comum do que 

Manoel Luiz do Cabo: numa carta náutica de 1798, existente no Arquivo Histórico 

Ultramarino, o Parcel é apresentado com a nomenclatura mais resumida (Figura 57) 

(VEIGA, 1798). A denominação completa do complexo de pináculos parece só fazer 

sentido em termos de afirmação da política metropolitana frente às ameaças internas 

e estrangeiras de desagregação e independência de sua mais importante possessão 

ultramarina. Vale ressaltar que, em 1820, fazia menos de dez anos que forças 

portuguesas e inglesas haviam expulsado as tropas napoleônicas do território 

continental lusitano. Destaca-se, também, que a França possuía colônias nas 

proximidades do Parcel, tais como a Guiana, Martinica e Guadalupe, territórios de 

influência potencialmente perigosa para o espírito sedicioso que fermentava no Brasil 

desde a Inconfidência, ganhando ainda mais peso a partir da revolução no igualmente 

próximo Haiti (1804) e o início do processo de independência das colônias espanholas 

na América (1810) (BAVA-DE-CAMARGO, 2013).
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Figura 57 – Mapa da costa do Brasil, de Jericoaquara até a ilha de São João 

  
Fonte: Veiga (1798).
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Mas, a despeito dessa disputa política diplomática e, até certo ponto, 

cavalheiresca, foi o barão Roussin quem empreendeu uma pesquisa detalhada sobre 

o recife em foco, permanecendo ao largo do recife por alguns dias, no início de 1820, 

com a corveta La Bayadère e o brigue Le Favori. A prospecção do Parcel, bem como 

do restante da costa brasileira, foi descrita na obra Le Pilote du Brésil, publicada pela 

primeira vez em 1827. Uma segunda edição foi publicada na década de 1840 (1845) 

e contempla anotações mais recentes sobre as questões relativas à localização do 

complexo de pináculos, notadamente as observações realizadas em 1826 pelo 

tenente Lartigue, comandante da goleta La Lyonnaise, e as informações passadas em 

1838 pelo capitão Le Huby, comandante do mercante Jumeaux, que, de forma 

incauta, passou por sobre os pináculos, aparentemente e para sua sorte na maré alta, 

quando seguia de São Luís para Guadalupe (ROUSSIN, 1845, p. 263-264). 

O relato do célebre oficial da marinha real francesa é bastante completo e 

mostra preocupação com a determinação da posição e das dimensões do Parcel de 

forma precisa em função do elevado número de naufrágios que lá ocorriam, aventando 

até mesmo a hipótese do baixo Silva – identificado por oficial da recém-criada marinha 

brasileira, em 1825, hoje denominado banco do Álvaro – fazer parte da mesma 

formação recifal, discussão levantada no capítulo anterior. Inclusive o capitão A. 

Roussin procura problematizar enfaticamente as diferentes observações com relação 

ao posicionamento do recife, à época também denominado como vigia. Esses 

problemas, como indicado antes, são principalmente relativos à determinação da 

longitude do Parcel. Com relação às dimensões, o nauta francês conseguiu dados 

sólidos sobre as bordas leste, sul e oeste do recife, ficando a porção norte preterida 

em função do mau tempo e das condições de mar. Outro fator que comprometeu 

algumas das sondagens foi o calado da corveta, demasiado grande para navegar 

sobre e por entre os pináculos, os quais foram descritos como de altura variável e 

espaçamento irregular. Foi esse tempo tormentoso, não infrequente no Parcel, que 

ocasionou a perda de uma das âncoras do navio (ROUSSIN, 1845, p. 185-192) – que 

pode representar um eventual achado arqueológico pitoresco para pesquisas futuras. 

Uma nova expedição de pesquisa no Parcel ocorre em 1871, pouco depois de 

outro oficial da marinha francesa, E. Mouchez (1869), que realizou importantes 

levantamentos cartográficos da costa brasileira, ter estado no Parcel em 1868. 

Comandando a corveta Bahiana, da marinha brasileira, o capitão J. A. Alves Nogueira 

empreende algumas observações astronômicas no recife (NOGUEIRA, 1883, p. 424-
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426) e, à semelhança de Roussin, perde uma das patas da âncora da corveta por ela 

enganchar-se nalguma rocha submersa, isso em um fundeadouro que o oficial julgava 

estar distante quatro milhas dos pináculos submersos.  

Não se sabe se houve incursões anteriores ao Manuel Luís, mas se elas 

ocorreram entre as décadas de 1830 e 1860 é pouco provável que tenham tido caráter 

formal. Expedição oficial parece só voltar a ocorrer na década de 1960, quando a 

marinha brasileira realiza campanhas hidrográficas para a elaboração da Carta 

Náutica nº 400 (GUEDES, 1971, p. 61-69). 

Na década de 1820, Roussin indica que houve pelo menos quatro naufrágios 

recentes no Parcel, mas, em sua carta para o ministro da marinha francesa, o 

navegador cita a ocorrência de quatro acidentes por ano desde 1814 (GUEDES, 1971, 

p. 64), um número talvez um pouco inflado. Poucos anos depois, em 1825, as 

autoridades maranhenses apontam a necessidade da construção de um farol que 

sinalizasse os perigos dos escolhos submersos (MARQUES, 1870, p. 209-210). 

Alguns anos mais tarde temos os relatos do capitão Le Huby e do tenente Jollivet, que 

nos contam sobre os perigos da navegação naquela região em função da imprecisão 

do posicionamento do Parcel e das fortes correntes que desviavam os navios de suas 

rotas originais (ROUSSIN, 1845). Alves Nogueira, capitão da Bahiana, comenta sobre 

naufrágios, mas faz um relato bastante interessante de situações que presenciou: viu 

passar uma barca e um patacho, saídos do porto de São Luís, sobre os pináculos, 

muito provavelmente sem nem se darem conta do perigo (NOGUEIRA, 1883, p. 426). 

Isso demonstra que, a despeito do grande número de naufrágios, havia uma 

quantidade maior ainda de embarcações que passavam pelo Parcel e cuja tripulação 

nem se dava conta do fato. Essa situação é elucidativa para avançar-se sobre a 

questão dos naufrágios efetivamente ocorridos lá, sua tipologia e cronologia, 

informações de base para a sua localização e cadastro como sítios arqueológicos, 

que comporão a carta arqueológica do patrimônio cultural subaquático do PEM do 

Parcel de Manuel Luís. 

 

3.3.1.4.b Definindo o universo de pesquisa: os naufrágios possíveis e os prováveis 

Com base nas pesquisas realizadas até o momento, parece haver um ponto 

decisivo de inflexão em termos de rotas marítimas e volume de navegação na segunda 

metade do século XVIII. 
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Segundo C. A. Marques (1870, p. 421-422), nas últimas décadas do século 

XVIII há um aumento significativo das embarcações que demandavam, 

principalmente, o porto de São Luís em função da produção de arroz e de algodão. 

Outras mudanças políticas podem igualmente ter influenciado o tráfego marítimo a 

partir das primeiras décadas do século XIX – a vinda da família real portuguesa, em 

1808 e a abertura dos portos às nações amigas, em 1810, por exemplo. Esses fatos 

podem ter determinado o perfil dos naufrágios ocorridos no Parcel, pois, com um 

tráfego mais volumoso de embarcações com essencialmente a mesma tecnologia de 

navegação e o mesmo meio de propulsão (vela), maior seria a probabilidade da 

ocorrência de acidentes nos pináculos. Isso explicaria a lista de naufrágios levantada 

para esta pesquisa, majoritariamente composta por naufrágios dos séculos XIX e XX. 

A despeito de algumas fontes bibliográficas apresentarem a ocorrência de 

naufrágios no Parcel anteriores ao século XIX, não é possível confirmar a ocorrência 

desses acidentes lá. Em verdade, apesar de terem ocorrido, naquele local, naufrágios 

antes de fins do século XVIII, nenhum daqueles mencionados nas fontes – 

principalmente sítios eletrônicos – teria ocorrido no Parcel. Há um artigo que indica 

que o naufrágio da capitânia de Aires da Cunha teria se dado no complexo de 

pináculos, em 1536 (MOREIRA; THOMAZ, 1996 apud PEREIRA, 2018), mas 

infelizmente não foi possível consultá-lo, tendo em vista que a maior parte das 

bibliotecas está fechada em razão da pandemia. Por outro lado, não se descobriu 

qualquer outra referência bibliográfica que sustentasse esse fato, tampouco há 

registro da descoberta do naufrágio no Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos 

(CNSA) do Iphan ou informação no arquivo da DPHDM. 

De forma geral, aparentemente desde o século XVI havia a consciência, por 

parte dos mareantes, da existência de algum obstáculo à navegação naquela zona. 

M. Pimentel, citado por A. Roussin, em seu A arte de navegar, publicado em 1699, 

indica uma derrota, partindo do Rio Grande do Norte, passando por São Luís e depois 

seguindo para o Pará que, seguida à risca e levando em conta as fortes correntes, 

evitaria os perigos do Parcel (PIMENTEL, 1699, p. 265-271). De qualquer forma, o 

reconhecimento formal do acidente geográfico só aconteceria na década de 1770. A 

hipótese que se coloca aqui é a de que a navegação direta entre a Europa e o 

Maranhão era conhecida, mas relativamente pouco utilizada até a segunda metade 

do século XVIII, quando a dinâmica da economia colonial passa a desenvolver-se a 

partir de diretrizes colocadas pelo Absolutismo Esclarecido por toda a Europa e suas 
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colônias (HOBSBAWN, 1981). Anteriormente a essa época, o mais comum seria a 

navegação desde a Europa ou a África até Pernambuco, Paraíba ou Rio Grande do 

Norte, e dos portos daquela capitania sempre com a costa à vista, através da 

cabotagem, enfrentando bancos e baixios, mas ainda assim garantindo maior 

possibilidade de sobrevivência dos navegantes em caso de eventuais naufrágios. 

Além disso, podia-se determinar com precisão a latitude, o que permitia seguir rotas 

leste – oeste com relativa segurança, fazendo a baliza do eixo norte – sul pela visada 

da costa. 

Esse parece ter sido o caso da frota de Aires da Cunha, possível associado do 

primeiro donatário da capitania, João de Barros. Nas primeiras décadas do século 

XVI, Cunha teria naufragado sua armada nos “baixios, que rodeiam a ilha do 

Maranhão” (AIRES DE CASAL, 1976 [1817], p. 297), bastante distantes do Parcel de 

Manuel Luís, portanto. Saindo de Portugal em 1535, Cunha arribou primeiro em 

Pernambuco, onde teria recebido auxílio de Duarte Coelho (LIMA SOBRINHO, 1946, 

p. 7), e de lá se dirigiu ao Maranhão. Segundo Aires de Casal, da malfadada expedição 

safaram-se alguns náufragos, os quais continuaram modestamente o processo de 

colonização/conquista da região através da interação com a população autóctone. Já 

de acordo com Barbosa Lima Sobrinho (1946, p. 7-8), apenas duas embarcações se 

perderam ao norte do Cabo de São Roque (sendo uma delas a ofertada por Duarte 

Coelho) e as demais chegaram ao seu destino, empreendendo, por três anos, 

fracassada e mortífera exploração. Na sequência da cara e malsucedida expedição, 

Barros teria desistido da empreitada colonizadora e o monarca português cedeu a 

capitania a novo donatário, Luís de Melo, o qual foi, nas palavras de Aires de Casal 

(1976 [1817], p. 297) “pouco menos desgraçado que Aires da Cunha, indo encalhar a 

armada nas mesmas sirtes; escapando uma caravela, em que tornou a Lisboa”. 

Há muita imprecisão com relação a esses eventos dos primeiros anos da 

conquista/colonização do Brasil, mas mais adiante, já no século XVII, essa imprecisão 

se desvanece. O religioso C. d’Abbeville, narrando os eventos relativos ao 

estabelecimento de missões capuchinhas no Maranhão, relatou a sua vinda da França 

para a atual São Luís, mostrando que a rota seguida envolveu a passagem por 

Fernando de Noronha e, depois, a navegação pela costa brasileira até o Maranhão. 

Interessante notar que essa navegação de cabotagem demandou uma longa espera, 

no Ceará, por marés adequadas para vencer os baixios junto à costa maranhense 

(ABBEVILLE, 1975 [1614], p. 47-50). Essa necessidade de navegação cautelosa já 
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era conhecida há muito tempo, mesmo àquela época: sucessivas expedições, ainda 

nas primeiras décadas do século XVI, observaram mares traiçoeiros, com ventos, 

baixios e correntes que inspiravam navegação cautelosa (LIMA SOBRINHO, 1946, p. 

7-8; 21-22).  

Para citar mais um caso de naufrágio pretérito que não teria ocorrido no Parcel 

de Manuel Luís, em 1594, das três embarcações de Jacques Riffault apenas uma teria 

se perdido (JARNOUX, 1991, p. 274-276) – e não três, como é reportado em alguns 

sítios eletrônicos –, naufragada na ilha de Santana, rodeada por baixios perigosos. 

Esse episódio é bastante conhecido e dele não se tem qualquer dúvida, uma vez que 

os muitos sobreviventes, entre náufragos e marinheiros na faina de bordo, teriam 

iniciado uma povoação relativamente bem-sucedida, pois eram bastante 

conhecedores daquela costa e amigos dos tupinambás. 

Avançando bastante no tempo, outras duas embarcações da Companhia do 

Grão-Pará tidas como afundadas no Parcel na realidade não teriam lá naufragado. A 

galera São José afundou em 1763, nos baixios da costa do Pará (ARQUIVO 

NACIONAL TORRE DO TOMBO, 1764), inclusive com sobreviventes, que poderiam 

ter mencionado alguma informação sobre rochas no meio do oceano. Quanto à 

corveta Nossa Senhora das Necessidades, naufragada em 1770 (DIAS, M., 1964), 

talvez esse seja o único caso de naufrágio descartado do rol desta pesquisa que 

efetivamente poderia ter ocorrido no PML, mas os indícios até agora localizados não 

suportam essa possibilidade.  

Mesmo no caso de derrotas entre São Luís e a foz do Amazonas era preferível 

bordejar a costa do que estabelecer rota mais curta que levasse a perder a terra de 

vista (ALMEIDA, 1839, p. 125-127) e enfrentar os obstáculos que começaram a ser 

mapeados só a partir de fins do século XVIII: Tarol, Manuel Luís e Álvaro, como hoje 

são conhecidos. 

E mesmo no século XIX, já com a navegação a vapor regularmente utilizada 

para a cabotagem, as derrotas de porto a porto, sem perder a costa da linha de visão, 

continuaram a ser bastante utilizadas, tal como é possível ver na Figura 58 e como 

pode-se ler no relato do médico germânico R. Avé-Lallemant, que viajou de 

Pernambuco ao Pará, passando por São Luís, em meados do oitocentos (AVÉ-

LALLEMANT, 1980 [1859], p. 11-27).
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Figura 58 – Detalhe em que é possível ver assinalada a rota marítima junto à costa 

 

Fonte: Costa, J. J. (1808).
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Como o incremento da navegação a vapor, menos dependente dos ventos e 

das correntes marítimas, e o melhor conhecimento das águas oceânicas do Maranhão 

e do Pará, é possível que os navegadores tenham se sentido mais confiantes para 

empreender rotas mais curtas, mas potencialmente mais perigosas. Soma-se a isso 

as mudanças dos eixos econômicos mundiais durante o século XIX, que colocaram 

os Estados Unidos da América (EUA) como uma potência global, transformando o 

norte do Brasil em um ponto estratégico para as rotas de navegação que demandavam 

Caribe, América Central e EUA. 

Em termos arqueológicos, esse aumento do volume de tráfego para o norte 

teria formatado a cultura material presente no Parcel, fazendo com que 

predominassem os remanescentes materiais contemporâneos. Uma situação 

parecida foi observada pelo arqueólogo marítimo R. Gould com relação às Dry 

Tortugas (Flórida, EUA), durante o século XIX, com relação ao grande número de 

naufrágios: uma vez que a lógica capitalista contemporânea se impõe, os armadores 

passaram a se arriscar mais por uma perigosa, mas conhecida e mais curta rota de 

navegação entre o sul dos EUA e o Caribe, o que provocou uma significativa 

quantidade de embarcações naufragadas no arquipélago (GOULD, 2011, p. 23-24). 

Além disso, rotas perigosas, mas conhecidas e isoladas, eram muito interessantes 

para provocar sinistros, tendo em vista o prêmio do seguro, que muitas vezes era 

superior ao valor da embarcação, ainda mais na segunda metade do século XIX, 

quando as rápidas mudanças tecnológicas e o aumento do tamanho dos cascos 

provocava veloz obsolescência do material flutuante. 

Nesse espaço de tempo mais bem determinado, destacam-se as embarcações 

de casco metálico e propelidas por motores a vapor ou explosão, já que a forte 

dinâmica marítima verificada na área do PEM do Parcel de Manuel Luís indica a maior 

probabilidade de destruição dos restos de embarcações soçobradas de casco de 

madeira e propulsão à vela, predominantes até meados do século XIX. Os grandes 

cascos metálicos afundados têm mais probabilidade de formarem sítios arqueológicos 

detectáveis por uma prospecção de curta duração, que estava voltada para o 

fornecimento de subsídios para a gestão do PCS previamente conhecido e já 

usufruído por mergulhadores recreativos, patrimônio esse que apresenta 

monumentalidade e relativa fácil localização. 

Vale destacar que os sítios arqueológicos de naufrágio não são formados 

somente por afundamentos antigos, centenários. Aqui utilizamos a faixa cronológica 
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determinada pela DPHDM do Brasil: são considerados sítios arqueológicos de 

naufrágio os contextos deposicionais formados por embarcações afundadas até 1950 

(BITTENCOURT et al., 2018). Isso se justifica para englobar os navios afundados 

durante a Segunda Guerra Mundial, padrão com princípio mais conservativo do que 

aquele adotado por países signatários da Convenção da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para a Proteção do 

Patrimônio Cultural Subaquático, que estabelece a idade mínima de 100 anos para 

um naufrágio ser reconhecido como um sítio arqueológico protegido (UNESCO, 2001). 

Nesta pesquisa, utilizamos uma pequena variação do padrão protetivo da Marinha do 

Brasil: são considerados sítios arqueológicos os afundamentos ocorridos até 1950, 

além dos jazimentos subaquáticos decorrentes de embarcações construídas até o 

término da Segunda Guerra Mundial, pois assim se torna possível gerir e proteger 

navios que estiveram envolvidos direta (marinha de guerra) ou indiretamente (marinha 

mercante) no conflito bélico, mas que afundaram posteriormente, caso de três dos 

afundamentos ocorridos no PEM (West Point, Altamar e Ilha Grande). É sempre 

importante destacar que a marinha mercante teve papel decisivo nos conflitos 

mundiais, sofrendo pesadas baixas ao longo dos enfrentamentos bélicos da primeira 

metade do século XX. No caso brasileiro, morreram mais tripulantes e passageiros 

nos navios de linhas regulares do que militares que efetivamente foram para o campo 

de batalha europeu da Segunda Guerra Mundial (CRUZ, 2017), o que mostra a 

importância de dedicar mais e melhores estudos a essas naves de transporte que 

direta ou indiretamente participaram da guerra, bem como estabelecer protocolos de 

proteção mais rígidos para seus remanescentes. 

Com isso posto, nosso universo de pesquisa dá-se, principalmente, entre c. 

1850 e c. 1960. Note-se que não se está afirmando que não houve naufrágios 

anteriores ao século XIX. Eles ocorreram sim, mas sua localização depende de 

pesquisas muito refinadas, tendo em vista as questões colocadas anteriormente. 

Com relação aos sítios arqueológicos depositários, eles seriam muito menos 

frequentes e haveria menor probabilidade de sua detecção. Isso porque a maior parte 

dos navegadores procurava evitar os perigos do Parcel de Manuel Luís. Ter os 

rochedos submersos como destino e daí fundear em meio às rochas para pernoite 

não era uma prática corriqueira: somente eventuais e experientes pescadores 

fundeariam lá com alguma frequência e pescadores costumam permanecer 

fundeados apenas parte do tempo em que estão embarcados. Assim, a probabilidade 
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de formação de depósitos subaquáticos consistentes derivados da faina de bordo 

seria baixa. Outros navegantes que teriam o Parcel como destino são os hidrógrafos 

e demais marinheiros envolvidos com a faina de navegação e socorro marítimo. Esses 

também poderiam ter provocado a formação de sítios arqueológicos depositários 

durante a faina de bordo ou a faina para sinalização e resgate subaquático. Exemplo 

disso é a âncora perdida de A. Roussin. Como mencionado, o oficial relata que, por 

conta da natureza do fundo marinho e das correntes da região, perdeu uma âncora 

de uma de suas embarcações durante sua estada no parcel. Essa perda nos dá 

indícios de como poderiam se formar alguns subtipos de sítios depositários no recife, 

mas, novamente, não seria fácil a detecção desse tipo de remanescente material em 

uma única pesquisa. O que foi possível perceber durante a expedição para aquisição 

de dados primários para elaboração do presente PM é que a faina de manobrar o ferro 

da embarcação deixa marcas de arrasto na paisagem subaquática, o que por si só 

indica uma das características de outros tipos de vestígios arqueológicos que 

comporiam esses sítios depositários, os quais eventualmente também poderiam ser 

denominados de sítios arqueológicos de fundeio, a medida em que fossem realizadas 

mais pesquisas para o detalhamento desse tipo de peculiar feição arqueológica. 

 

3.3.2 Resultados e discussão 

3.3.2.1 Pesquisa de gabinete 

Estabelecidos os critérios de tipologia de sítios e os cronológicos básicos para 

o início da pesquisa, consultou-se o CNSA-Iphan em busca de sítios arqueológicos 

que tivessem sido registrados no PEM do Parcel de Manuel Luís (IPHAN, s/d). Não 

havendo qualquer registro na referida plataforma, passou-se a buscar informações de 

fácil acesso sobre naufrágios ocorridos no PEM e de contextualizá-las com 

informações mais complexas. 

A compilação da bibliografia a respeito dos naufrágios foi realizada a partir de 

dados disponíveis em sítios eletrônicos de mergulho e de naufrágios (BRASIL, s/d; 

NAUFRÁGIOS DO BRASIL, s/d; WRECKSITE, s/d). Uma parte bastante significativa 

do trabalho realizado – e que acaba por não gerar dados secundários, pois seu 

resultado é uma negativa da existência de certos naufrágios – envolveu eliminar 

afundamentos da lista ou por não terem ocorrido no PEMPML ou por não haver 
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informações complementares que comprovassem que as embarcações realmente 

haviam soçobrado. Após essa exclusão de soçobros, as informações positivas foram 

depuradas e elaboradas a partir de sítios eletrônicos de navegação (THE SHIPS LIST, 

s/d), construção naval (SCOTTISH BUILT SHIPS, s/d), bibliotecas e arquivos virtuais, 

tais como a Hemeroteca Nacional Digital (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, s/d), 

ou o Arquivo Histórico Ultramarino. Às informações dos sítios eletrônicos de mergulho 

foram acrescentados dados de cartas náuticas, bem como informações presentes em 

bibliografia sobre a história do Maranhão. O resultado desse cruzamento de dados 

pode ser observado na sequência (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Embarcações naufragadas no PEM do Parcel de Manuel Luís 

Nome da 
embarcação 

Fonte e data do afundamento 
Descarte da 

lista 
Motivo do descarte da 

lista BRASIL, 
s/d 

NAUFRÁGIOS 
DO BRASIL, s/d 

Altamar 27/03/1960  não  

Ana Cristina 26/02/1984  não  

As Três Naus 1594  sim 
Apenas uma afundou, 
próximo à costa (ver acima) 

Bahia 1945  sim 

Afundou próximo ao penedo 
São Pedro e São Paulo 
(NAUFRÁGIOS DO BRASIL, 
s/d) 

Basil 1903  sim 
Afundou como Salinas, em 
1904 

Cyril  1905 sim 
Não afundou no Parcel, mas 
no Pará (WRECKSITE, s/d) 

Esquadra dos Dez 
Navios 

1535  sim 

Das 11 embarcações, 2 
afundaram, possivelmente 
ainda nos baixos de São 
Roque (ver acima) 

Fragata Portuguesa 1823 1820 não  

Ilha Grande 1964 1962 não  

Jeune Almirante (em 
verdade, Jeune 

Amiral) 
 

1805 (em 
verdade, 1885) 

não  

Manoel Luiz 2000>  sim 

Boia de sinalização que foi 
retirada e recolocada nas 
proximidades dos 
fundeadouros que servem o 
porto de Itaqui (informação 
oral de Kleson Cardoso da 
Silva [Camorim]) 

Navio do Cobre  1900 sim É o West Point 

Nossa Senhora das 
Necessidades 

 1770 sim 
Pouco provável, não 
impossível (ver acima) 

Salinas  1904 não  

São José  1763 sim 
Afundou nos baixios do Pará 
(ver acima) 

Uberaba 26/03/1921  não  

(Continua)  



165 
 

(Conclusão) 

Nome da 
embarcação 

Fonte e data do afundamento 
Descarte da 

lista 
Motivo do descarte da 

lista BRASIL, 
s/d 

NAUFRÁGIOS 
DO BRASIL, s/d 

Venus 1800> 1814 não  

West Point 1943 1946 não  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao Quadro 1 deve-se somar a lancha Aldenora, indicada em levantamento 

executado pela DPHDM como naufragada no PEMPML em 1937, mas que na verdade 

afundou no porto de São Luís, bem mais perto da costa (DIÁRIO OFICIAL, 1939). 

Uma das tarefas mais importante desse levantamento foi eliminar dados 

duvidosos sobre naufrágios. Assim, só foram considerados para o rol de 

afundamentos a serem potencialmente investigados in loco aqueles cujas informações 

fossem sólidas o bastante, descritos abaixo. 

 

 Venus (1814) (BLUNT, 1833; COURA, 2016; ROUSSIN, 1845; SOCIETY, 

1814); 

 Resolução (1818) (OFÍCIO DO DESEMBARGADOR […], 1818); 

 Jeune Amiral (1885) (COUDREAU, 1890; WRECKSITE, s/d); 

 Salinas [antigo Basil; originalmente Mirfield] (1904) (WRECKSITE, s/d); 

 Uberaba [originalmente Henny Woermann] (1921) (COURA, 2016; 

WRECKSITE, s/d); 

 West Point [antigo Elmpark, originalmente War Coleus] (1946) (COURA, 

2016; WRECKSITE, s/d); 

 Altamar [antigo Chiron, originalmente LST-1133] (1960) (COURA, 2016; 

WRECKSITE, s/d); 

 Ilha Grande [antigo Santa Cecília, originalmente Silver Star Park] (1962) 

(COURA, 2016; WRECKSITE, s/d); 

 Ana Cristina (1984) (COURA, 2016; WRECKSITE, s/d); 

 Fragata Portuguesa (c.1820) (ACQUAMAR, 2009); 

 Sítio Arqueológico (desconhecida) (RAMSAR); 

 Marcação CN 1 (casco soçobrado antes de 1969, data do levantamento 

efetuado para a Carta Náutica 21500); 

 Marcação CN 2 (casco soçobrado antes de 1969, data do levantamento 

efetuado para a Carta Náutica 21500). 
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De todos esses naufrágios listados, Jeune Amiral, Salinas (NAUFRÁGIO, 

1904), Uberaba, West Point, Altamar e Ilha Grande (NAUFRÁGIOS DO BRASIL, s/d; 

WRECKSITE, s/d) eram aqueles que tinham maiores probabilidades de serem 

localizados, georreferenciados, dimensionados e positivamente identificados, tendo 

em vista suas grandes e conhecidas dimensões, bem como o tipo de motorização e 

as cargas transportadas (Quadro 2).  

Os naufrágios marcados em carta náutica muito provavelmente 

corresponderiam a algum desses bens soçobrados já elencados. Também vale 

ressaltar que o West Point poderia corresponder a um naufrágio popularmente 

conhecido como Naufrágio do Cobre (ACQUAMAR, 2009), tendo em vista que ele 

transportaria: “Material bélico – Principalmente peças de bronze para revestimento 

interno de canhões e peças para motores” (BRASIL, s/d), carga essa não confirmada 

por outras fontes, como será visto adiante. Em razão disso, optamos por retirar o 

Naufrágio do Cobre da lista, evitando registros duplicados que poderiam atrapalhar os 

objetivos da pesquisa. 

O denominado Sítio Arqueológico, porção de 40 mil m² de fundo marinho onde 

se reportou a existência de grande quantidade de vestígios dispersos de seis 

embarcações que se chocaram com o Parcel (MMA, s/d.), não está listado no CNSA-

Iphan. Acredita-se que ele seja simplesmente o conjunto de destroços desagregados 

dos naufrágios principais, tais como o Ilha Grande e o Altamar, severamente afetados 

por resgate de peças.
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Quadro 2 – Dimensões e sistema propulsor das embarcações com maior probabilidade de serem localizadas nesta pesquisa 

Tipo Nome 
Data do 

naufrágio 
Bandeira Comp. Largura 

Tonelagem 
bruta 

Combustível Motor Propulsor Carga 

misto Jeune Amiral 1885 Brasil 48,8 7,7 518 carvão 
Vapor – 2 cil. 
Compound 

Vela 
(escuna)/ 1 

hélice 
gado 

misto Salinas 1904 Brasil 67,5 9,3 1185 carvão 
Vapor – 2 cil. 
Compound 

1 hélice gado 

misto Uberaba 1921 Brasil 119,8 15,9 6062 carvão 
Vapor – 
quadruple 
expansion 

1 hélice 
maquinário; 
material 
ferroviário 

cargueir
o 

West Point 1946 Inglaterra 124,7 16,3 4999 carvão 
Vapor – 3 cil. 
Triple expansion 

1 hélice 
possivelmente 
peças de cobre 

cargueir
o 

Altamar 1960 Argentina 100,0 15,2 4100 diesel 

Explosão – “two 
General Motors 
12-568A Diesel 
engines 
single Falk Main 
Reduction 
Gears” 

2 hélices 
carga 
frigorificada 

cargueir
o 

Ilha Grande 1962 Brasil 139,0 19,0 7130 carvão 
Vapor – 3 cil. 
Triple expansion 

1 hélice 
petróleo ou 
derivado 

cargueir
o 

Ana Cristina 1984 Brasil 86,0 15,5 3233 diesel Explosão – 6 cil.  1 hélice sal 

Fonte: Própria.
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Já as embarcações Venus (BLUNT, 1833; ROUSSIN, 1845; SOCIETY, 1814) 

e Resolução (OFÍCIO DO DESEMBARGADOR […], 1818), levando em conta serem 

bem mais antigas que as outras e terem sido construídas em madeira e com propulsão 

a vela, dificilmente seriam localizadas em uma pesquisa curta e isolada, necessitando 

de verdadeiros programas de pesquisa para a sua localização, estudo e preservação. 

Ademais, considerando-se que uma fragata é uma embarcação de guerra, mas que 

nenhuma embarcação desse tipo, pertencente à marinha portuguesa, teria afundado 

no PEM do Parcel de Manuel Luís, aventa-se a hipótese da tal Fragata Portuguesa 

ser, em realidade, o brigue Resolução. Mas, como se destaca, essa é apenas uma 

especulação – não sem algum fundamento – a qual não merece ser investigada, pelo 

momento, em função da situação jurídica do bem. 

O cargueiro Ana Cristina, tendo em vista que é um naufrágio de um navio de 

construção recente (1978) e de afundamento também recente (1984), foi abordado 

pela pesquisa, mas sem a pretensão de ser registrado como sítio arqueológico. 

 

3.3.2.2 Métodos e técnicas aplicadas 

A partir desse levantamento prévio, estabeleceu-se a estratégia de campo, 

baseada em varredura geofísica e na realização de prospecção direta sistemática 

(pontos amostrais pré-estabelecidos para as demais atividades do Projeto geral) e 

direta em naufrágios previamente conhecidos com arqueólogos mergulhadores. 

Logo nas primeiras tentativas de desenvolvimento da varredura geofísica ficou 

claro que ela não seria bem-sucedida da forma como havia sido concebida de início 

(BIO TEIA, 2020). Tornou-se evidente que o uso de métodos geofísicos para a 

detecção de sítios arqueológicos de naufrágio demandaria um projeto científico 

específico, com aparelhos e embarcações totalmente ajustados ao ambiente do 

Parcel. Tanto o uso de tecnologia recreacional como a utilização de equipamentos 

profissionais necessitaria de um ajuste perfeito ao perfil batimétrico e às condições de 

mar da região. A despeito de ter sido realizado um levantamento batimétrico 

monofeixe em setores do Parcel, os resultados desse método são bastante limitados 

para a localização ou identificação de naufrágios, uma vez que a topografia do fundo 

marinho é bastante acidentada, mascarando os dados. Uma proposição de como 

poderiam ser desenvolvidas essas atividades geofísicas para a Arqueologia é 

sistematizada em tópico adiante. 
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A prospecção direta sistemática foi realizada em alguns pontos de mergulho, 

mas tal estratégia se mostrou pouco produtiva, tendo em vista as condições de mar 

nem sempre favoráveis, os intervalos de marés – o estofo, principalmente das marés 

de quadratura – e as profundidades do Parcel – geralmente entre 20 e 30 m. 

A equipe se dedicou, então, às prospecções diretas em naufrágios conhecidos 

e frequentados por mergulhadores recreacionais. O informante e guia de mergulho 

para essa etapa da pesquisa foi o biólogo e mergulhador H. Moreira, frequentador do 

Parcel desde a década de 1990. A dedicação a essa etapa da pesquisa se mostrou 

bastante produtiva, como poderá ser observado na sequência. 

A exemplo dos demais pesquisadores mergulhadores, os profissionais 

envolvidos nas atividades de arqueologia são instrutores, ou têm credenciais de 

mergulho científico, ou são certificados em mergulho básico, avançado, resgate e 

primeiros-socorros, especializações que conformam os requisitos para a credencial 

de mergulho científico.  

Com relação à faina de mergulho, de forma geral seguimos alguns dos padrões 

de mergulho científico voltados para a Arqueologia, já utilizados em outros estudos 

recentes (BAVA-DE-CAMARGO; NASCIMENTO, 2012; GUSMÃO, 2015; MACHADO; 

BAVA-DE-CAMARGO, 2012; UFBA, 2010a, 2010b, 2013; ZANETTINI 

ARQUEOLOGIA, 2011). 

Os mergulhos foram realizados em área de águas abertas, com profundidades 

médias máximas inferiores a 30 m, utilizando equipamento de mergulho autônomo 

(não dependente e não descompressivo). 

As prospecções diretas em naufrágios conhecidos permitiram a localização e a 

identificação de quatro naufrágios: Salinas, West Point, Ilha Grande e Ana Cristina. 

Além disso, foi possível identificar o local aproximado do naufrágio do Altamar, 

separado do Ilha Grande poucas centenas de metros. Consequência dessa atividade 

de pesquisa foi a definição de quais são os naufrágios sinalizados pela marcação CN 

2 – o Ilha Grande e o Altamar –, bem como a consolidação da hipótese da marcação 

CN 1 ser referente ao Uberaba. 

Levando em consideração que o Uberaba navegava de Belém para São Luís, 

enquanto o Ilha Grande e o Altamar navegavam no sentido contrário, é lógico que o 

primeiro navio tenha batido na face norte do recife. Ademais, o Uberaba ficou por 

muito tempo encalhado – inclusive com tripulantes trabalhando na embarcação 

(JORNAL [RJ], 1921, p. 8) –, em uma porção do Parcel que conformava uma espécie 
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de dique, capaz de proteger o casco da dinâmica marinha (JORNAL [RJ], 1921, p. 7; 

1927, p. 5), feição aproximada daquela observada na Carta Náutica. Por fim, uma 

carta náutica alemã de 1921, atualizada até o ano de 1929, indica um naufrágio no 

que seria a porção noroeste do Parcel. Esse naufrágio sinalizado – wrack – 

dificilmente não seria o Uberaba (Figura 59) e, uma vez que ele era originalmente um 

navio alemão, apresado durante a Primeira Guerra Mundial e posteriormente 

incorporado ao Loide Brasileiro, haveria certa satisfação em apontar esse perigoso 

obstáculo na carta náutica germânica, já que a Alemanha nunca aceitou serenamente 

as compensações impostas pelos aliados em função de sua derrota militar. 

De forma geral, as pesquisas de campo planejadas de início (BIO TEIA, 2020) 

tiveram de ser readequadas à realidade das condições de mar, aos diversos objetivos 

específicos direcionados ao PM, ao perfil do fundo marinho e ao equipamento 

flutuante disponível para as operações. Assim, os objetivos do levantamento tiveram 

de se adequar: 1 – à ondulação, às marés e às correntes, nem sempre favoráveis às 

imersões e à navegação; 2 – à avaliação dos naufrágios, que era apenas mais uma 

das diversas atividades de pesquisa, as quais também demandavam a mobilização 

de recursos; 3 – ao mergulho autônomo continuado em profundidades na faixa dos 20 

m, que demanda a observação de rígidos padrões de segurança e não permite muito 

tempo de fundo; e 4 – ao calado das embarcações da expedição, que nem sempre 

permitia a navegação em áreas rasas, especialmente da maré baixa, sendo que as 

embarcações auxiliares possuíam tamanho diminuto e pouca autonomia. 

Como consequência, muito cedo percebeu-se que a delimitação precisa dos 

limites dos sítios arqueológicos de naufrágio não poderia ser obtida nessa etapa da 

pesquisa, tarefa que demandaria o bom conhecimento da área do sítio, a colocação 

das boias em locais específicos (exigindo tempo para mais mergulhos e paradas de 

descompressão) e a obtenção das coordenadas das boias com a correção da variação 

da dimensão dos respectivos cabos pela corrente, a fim de uma precisa marcação. 

Todas essas tarefas demandariam de dois a três dias de mar bom em cada um dos 

sítios arqueológicos, tempo esse não disponível nessa fase de aquisição de dados. 
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Figura 59 – “Atlantischer Ozean Nordost-Küste von Süd-Amerika, Barbados bis Kap São Roque”, 1929 

 

Fonte: Germany (1929).
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Assim, dedicou-se a equipe à localização dos naufrágios e ao reconhecimento 

deles, com o objetivo de identificar condições de mergulho, algumas assinaturas 

arquiteturais das embarcações, bem como outras características contextuais relativas 

ao meio ambiente, principalmente em termos de conservação dos remanescentes 

materiais e sua interrelação com a paisagem subaquática. 

A seguir apresentam-se mais informações sobre os naufrágios e os sítios 

arqueológicos de naufrágio. Importante mencionar que todas as coordenadas 

geográficas estão referenciadas com o datum WGS84. 

 

3.3.2.3 Atividades de campo – naufrágios localizados 

A localização dos naufrágios e sítios arqueológicos está disposta de forma 

resumida na Figura 104, ao final deste item. 

 

3.3.2.3.a Ana Cristina (1984) 

1º mergulho – 08/04 

Prof. máx. 26,5m 

Início 8:48 

Tempo: 30’ 

 

2º mergulho – 20/04 

Prof. máx. 26,6m 

Início 14:52 

Tempo: 39’ 

 

Foi o primeiro naufrágio a ser identificado, com duas visitas durante o dia 8 de 

abril, sob regime de correntezas diferentes. O primeiro mergulho foi feito no estofo da 

vazante e o segundo, na preamar. Na primeira visita, o vento era nordeste com certa 

intensidade, mas em subsuperfície a visibilidade era de aproximadamente 20 m, o que 

rendeu boas imagens de registro.  

O naufrágio estava posicionado no sentido norte/nordeste do fundeio do barco. 

Chegou-se no topo de um pináculo, que chega a variar 4 m conforme a maré vigente, 

e ali jaz um resto de corrente de uma das âncoras do navio. A roda de proa está 

retorcida e virada para o bombordo, como o restante do naufrágio, o que informa sobre 
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o processo de naufrágio do navio. Após a proa (Figura 60), passou-se para a casa 

das máquinas, a cabine de comando, o hélice de reserva e o hélice na popa (Figura 

61). Os mastros ainda permanecem lá, mas as âncoras não foram avistadas. 

No segundo mergulho fez-se o mesmo percurso, mas aproximadamente a 10 

m acima do leito submarino. Nesse mergulho pôde ser avistado o interior da cabine 

de comando, que está desmoronando aos poucos, segundo H. Moreira, mergulhador 

da equipe. 

Informações técnicas sobre a embarcação no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Ficha de caracterização da embarcação Ana Cristina 

Nome da 
embarcação 

Data do 
naufrágio 

Posição lat./long. 
Prof. max. 

(m) 
Prof. min. 

(m) 

Ana Cristina 
(Figura 62) 

27/02/1984 
00°52’10.0” 
44°15’50.3” 

26,5-26,6 5 
 

Tipo Bandeira Casco Comp. (m) Boca (m) Pontal (m) Calado (m) Tonelagem 

cargueiro Brasil metal 86,2 15,6 9,0 8,2 
3233 TAB/ 
2180 TAL 

 

Combustível Motor Propulsor Data de construção País 

diesel Explosão – 6 cil. 1 hélice 1977 Brasil 
 

Nomes anteriores Carga 

Não se aplica sal; “150 ton de sulfato de prata” – DOU, 22/5/1986, p.53 
 

Capitão Proprietário Rota 

Carlos Alberto Guedes de 
Souza 

Navegação Mansur Ltda. Areia Branca (RN) – Munguba (PA) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 60 – Vista geral do naufrágio, com mastro ao fundo 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Figura 61 – Hélice de reserva localizado na popa do navio 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 62 – Embarcação em manobra 

 
Fonte: Mey e Galdeano (s/d). 
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3.3.2.3.b West Point (1946) 

1º mergulho – 09/04 

Prof. máx. 19,2m 

Início 9:15 

Tempo: 35’ 

 

2º mergulho – 20/04 

Prof. máx. 23,7m 

Início 13:13 

Tempo: 36’ 

 

Apesar de ambos os mergulhos terem sido realizados em luas de quadratura 

(respectivamente minguante e crescente), o volume de água deslocado foi diferente, 

o que fez com que a profundidade máxima variasse 4,5 metros entre um mergulho e 

outro.  

A primeira visita ao sítio aconteceu no dia 9 de abril, quando se percorreram 

608 m de bote no sentido leste, do local de fundeio do barco grande até o naufrágio, 

passando por vários pináculos visíveis e próximos à superfície.  

O primeiro mergulho deu-se no início do estofo da maré, com visibilidade de 15 

a 20 m, embora com uma leve turbidez com relação aos mergulhos anteriores no Ana 

Cristina. Na medida em que a equipe descia, aos 16 m abaixo da superfície já se podia 

avistar nitidamente o convés de um navio de mais de 120 m de extensão proa a popa. 

O trajeto foi realizado a partir do convés em direção à popa, no boreste do 

navio, em seguida da popa para a proa, no lado bombordo e, após a roda de proa, 

voltando novamente para o lado bombordo, o trajeto finalizou no convés superior. Em 

geral, durante o percurso se percebe a caracterização estrutural do navio, contudo, 

com algumas interrupções resultantes de interferências antrópicas após o naufrágio. 

Há peças e partes do navio ainda intactas, mas também peças amassadas, 

desarticuladas e recortadas, essas últimas sendo notadas entre a área da popa e 

convés (Figuras 63 e 68).  
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Figura 63 – Convés superior da proa do West Point, aos 16 m de profundidade. Foto 

registrada durante a maré vazante 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 64 – Do convés para a popa, ao lado boreste, há fragmentos de costado ao 

chão e sobrepostos à caldeira, circulado em amarelo. A parte interna do costado é 

constituída de longarinas e feixes 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Figura 65 – Parte da tubulação exposta dentre os fragmentos, esta circulada em 

amarelo 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 66 – Caldeira do West Point sendo medida 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira.  
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Figura 67 – Interior da popa preenchido por longarinas e feixes nos cantos 

superiores 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 68 – Costado do lado bombordo entre a popa e o convés, este constituído de 

três placas, presos por rebites. Ao lado esquerdo da imagem há tubulações 

expostas. Observam-se os rebites expandidos 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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H. Moreira também denomina o West Point como o Naufrágio do Cobre por 

causa da carga que supostamente estava sendo carregada, fato que poderia justificar 

a destruição da área da popa estar bastante alterada em termos de forma original. 

Após o naufrágio, foi uma área explorada para a extração da carga, possivelmente. É 

interessante notar que o manifesto de carga de embarcação indicava carregamento 

variado, na maior parte embarcado no Brasil mesmo. 

Antes de chegar a essa área, entre o convés e a popa, percorrendo o lado 

boreste do navio, foram observadas tubulações ligando essas duas áreas, com canos 

inteiros, mas também retorcidos, amassados e enterrados; fragmentos de casco, com 

suas longarinas e feixes na parte interna e chapas no seu lado externo, ora 

desarticulados da estrutura do navio, ora expostos com a parte interna virada para 

cima, que expunham o cavername da embarcação. Em seguida, depara-se com uma 

caldeira ainda bastante íntegra.  

Na segunda visita ao sítio, no dia 20 de abril, a medição de algumas partes da 

embarcação foi feita para identificar assinaturas arquiteturais. A caldeira possui mais 

de 4,5 m de comprimento, o que indica que ela teria por volta de 15 pés, apontando 

para o uso de medidas padronizadas pelo sistema imperial de medidas (originalmente 

usado na Inglaterra e nas suas antigas colônias), fato do qual já se desconfiava 

(Figuras 69 a 74). 

Em seguida avançou-se para a área da popa, com a sua estrutura praticamente 

amalgamada a um pináculo. Por causa dessa condição é possível nadar no seu 

interior, completamente vazio, saindo-se para o lado bombordo do navio. Tentou-se 

achar o hélice do navio, mas foi em vão. 

Então passando para o bordo à esquerda do navio, depara-se com um mesmo 

cenário do lado boreste: peças inteiras, amassadas e desarticuladas, além de 

cavername exposto no leito submarino. Destacam-se, nessa zona, os rebites 

deteriorados, com aparência inchada, mas ainda presos nas placas externas do 

costado. Parte da destruição do costado poderia eventualmente ser atribuída ao uso 

de dinamite para a exploração da carga do navio. 
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Figura 69 – Costado sobre o pé do pináculo, com as longarinas e feixes nas suas 

extremidades 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 
Figura 70 – Medição do costado. A medida revelaria o padrão construtivo de origem 

da embarcação 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Figura 71 – Proa do West Point. Uma possível plataforma de arma situada no 

castelo da proa. É o resultado de uma adaptação comum pelas quais passaram os 

navios mercantes pequenos durante a 2ª Guerra Mundial 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 72 – Proa tombada no lado bombordo, pousada sobre o pináculo 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 



182 
 

Figura 73 – Casario de comando do navio e dois cabrestantes 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 74 – No lado externo do casario de proa observam-se argolas 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Sobre o cavername exposto nesse lado do navio, que por sua vez jaz ao pé de 

um pináculo, foi medida a distância entre as cavernas, 90 cm ou 3 pés, confirmando 

que esse realmente seria um casco feito no Reino Unido com medidas padronizadas, 

condizendo, portanto, com um projeto simples para ser facilmente replicado, algo 

especialmente importante em tempos de guerra. Uma parede interna, medida 

aleatoriamente, possui por volta de 30 cm – 1 pé – e uma das chapas do costado tem 

pouco mais de 2 m de largura, o que pode corresponder, originalmente, a 7 pés. 

Continuando as pernadas, avançou-se para a proa. Merece destaque que a 

sua estrutura se encontra mais bem preservada e menos alterada com relação à popa, 

cenário que inclusive permite inferir sobre as etapas do processo de afundamento do 

navio ao colidir com o pináculo. A roda de proa encontra-se tombada no seu lado 

bombordo e o fundo do porão colidido no pináculo.  

No lado que se encontra tombado, há uma possível plataforma acoplada no 

seu convés, que pode ser uma plataforma de arma situada no castelo da proa. Trata-

se do resultado de uma adaptação comum que navios mercantes pequenos tiveram 

de passar durante a 2ª Guerra Mundial. Como o navio afundou em 1946, é possível 

que o canhão ou metralhadora tenha sido retirado, mas que o suporte pivotante ainda 

tivesse permanecido. 

Entrou-se na popa que jaz colada no pináculo e, ao sair, em direção à proa, 

avistamos os rebites. Segundo H. Moreira, antes havia um vão entre a popa e o 

pináculo, mas com o tempo a estrutura colapsou. Procurou-se o hélice, mas não foi 

encontrado. No casario que se encontra no convés havia dois cabrestantes, em lados 

opostos. Mastro – pau de carga, guindaste. Havia argolas nele e por todo o casario. 

Um terceiro cabrestante foi visto na popa.  

Informações sobre a embarcação no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Ficha de caracterização da embarcação West Point 

Nome da 
embarcação 

Data do 
naufrágio 

Posição lat./long. 
Prof. max. 

(m) 
Prof. min. 

(m) 

West Point 
 (Figura 75) 

17/05/1946 
00°51’57.6” 
44°15’35.3” 

19,2-23,7 12 
 

Tipo Bandeira Casco Comp. (m) Largura (m) Altura (m) Calado (m) Tonelagem 

cargueiro Inglaterra metal 124,7 16,3 8,5 8,2 
4999 TAB/ 
3120 TAL 

 

 
 

Combustível Motor Propulsor Data de construção País 

carvão Vapor – 3 cil. Triple expansion 1 hélice 1920 Escócia 
 

(continua)  
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(conclusão) 

Nomes 
anteriores 

Carga 

War Coleus/ 

Elmpark (Figura 76) 

“[…] 3724 toneladas de carga diversa embarcada em portos 
nacionais” (Trib. Marit. – Anu. Jur., 1947) 

 

Capitão Proprietário Rota 

William Thomas Davies Cereal Trade & Shipping Co. Ld. S. Lu–s – Belém 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Figura 75 – Embarcação no porto de Vitória, já como West Point, d. 1930-40 

 
Fonte: Erik (2017). 

 

Figura 76 – O navio na Austrália, na década de 1920, navegando como Elmpark 

 
Fonte: Bartlett (1919-1922). 
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3.3.2.3.c Ilha Grande (1962) 

Mergulho – 20/04 

Prof. máx. 22,4m 

Início 11:14 

Tempo: 35’ 

 

Neste naufrágio apenas um mergulho de 35 minutos foi feito para o 

reconhecimento, no dia 20 de abril, no início da maré vazante.  

Assim como no West Point, percorreu-se por volta de 800 metros, com bote 

auxiliar, sentido leste, do ponto de fundeio da embarcação maior até o naufrágio, 

atravessando os pináculos. Dessa vez, o naufrágio está posicionado à oeste, voltado 

para a costa continental.  

O planejamento inicial era reconhecer um hélice de 4 pás, cada uma com 2,65 

m de comprimento. Enquanto o registro era realizado, H. Moreira recordou-se do lugar 

e ficou claro que o hélice fazia parte dos destroços do Ilha Grande, cuja proa – única 

porção do navio com alguma integridade estrutural – está distante algumas dezenas 

de metros do hélice (Figura 77, Figura 78, Figura 79, Figura 80 e Figura 81). 

Na realidade o sítio arqueológico de naufrágio é composto por duas partes 

separadas por um pináculo, que divide a proa íntegra e a popa desmantelada. O 

convés da meia nau, que ligaria essas duas seções, hoje inexiste. Possivelmente isso 

é resultado de ações antrópicas após o afundamento do navio na tentativa de 

desmantelá-lo para exploração. Desse modo, a posição atual da popa não se alinha 

com a posição da proa, que está tombada no seu lado bombordo, voltada para oeste, 

efeito resultante do processo de afundamento. 

Iniciou-se o percurso pela popa. Observou-se essa área do navio, bastante 

fragmentada, com rebites expandidos, costado recortado e o hélice mais próximo à 

superfície, relativamente separada dos demais remanescentes materiais. 

Ultrapassou-se o pináculo, chegando à proa do navio. Vencido o pináculo, deparou-

se com uma área do casco provavelmente relacionada à funcionalidade de um 

petroleiro, a qual está bastante seccionada. Há fragmentos do casco dispersos pela 

área, os quais exibem longarinas e feixes internamente, e, no seu lado externo, rebites 

que unem as diversas chapas. Também foi notada a atuação da força da correnteza 

ali, dado o volume de sedimento arenoso retrabalhado, o que pode indicar que, 
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possivelmente com o tempo, a tendência da hidrodinâmica é enterrar pelo menos 

parte desses fragmentos de costado (Figura 82, Figura 83, Figura 84 e Figura 85).  

A proa se encontra mais preservada do que todo o restante. Foram observados 

equipamentos potencialmente relacionados ao transporte de petróleo – registros –, 

bem como outros relacionados à faina com os cabos e o ferro – dois cabrestantes. 

Neles há as correntes, mas as âncoras não foram encontradas, tendo sido 

possivelmente recuperadas. Destino igual parece que era reservado ao hélice, mas 

ele, talvez durante sua tentativa frustrada de içamento, ficou engastado no pináculo 

onde hoje repousa (Figura 86, Figura 87, Figura 88 e Figura 89). 

Rápida medição de uma das chapas do costado do casco indicou largura por 

volta de 90 cm, ou 3 pés, condizendo com o sistema de medição imperial e com um 

projeto náutico padronizado, desenvolvido para tempos de guerra. 

Apesar de não se ter chegado aos remanescentes materiais do Altamar, uma 

vez que ele dista pouco mais de 200 m do Ilha Grande, entende-se como pertinente 

considerar esses dois naufrágios como componentes de um único sítio arqueológico 

(Figura 90). 

 

Figura 77 – Nota-se uma completa desarticulação da área da popa do Ilha Grande, 

diferente da situação da proa, bem como fragmentos de costado, que provavelmente 

foram recortados 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Figura 78 – As pás do hélice sendo medidas 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 79 – Encaixe de estrutura tubular 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Figura 80 – Foto tirada do trajeto a partir da popa para a proa do Ilha Grande. Entre 

essas duas áreas há um pináculo que os divide. Nota-se, nesse trajeto, fragmentos 

expostos do casco 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 81 – A parte interna do casco é constituída de longarinas e tubulação 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Figura 82 – Percebe-se a parte externa do casco, constituída de chapas presas por 

rebites que cobrem as longarinas 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 83 – Sedimentação provocada pela dinâmica local da corrente, evidenciada 

pelas ondulações do fundo arenoso 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Figura 84 – Parte interna da proa, que permanece mais conservada 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 85 – Registros observados sobre uma das extremidades da proa do Ilha 

Grande, peças que estariam associadas à função de petroleiro 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Figura 86 – O fundo interno da parte da proa que permanece conservada 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 87 – Ao fundo da imagem, a roda de proa do Ilha Grande 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Figura 88 – Guincho dos ferros 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 89 – Guincho dos ferros 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

  



193 
 

Os dados sobre a embarcação estão no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Ficha de caracterização da embarcação Ilha Grande 

Nome da 
embarcação 

Data do 
naufrágio 

Posição lat/ long 
Prof. Max. 

(m) 
Prof. Min. 

(m) 

Ilha Grande 
(Figura 91) 

09/03/1962 
00’51’52”.8” 
44’15’29”.5” 

22,4 16 
 

Tipo Bandeira Casco Comp. (m) Boca (m) Pontal (m) Calado (m) Tonelagem 

navio 
tanque 

Brasil metal 134,5 17,4 11,4 9,0 
7243 TAB / 
4184 TAL 

 

Combustível Motor Propulsor Data de construção País 

carvão Vapor – 3 cil. Triple expansion 1 hélice 1943 Canadá 
 

Nomes anteriores Carga 

Silver Star Park / Santa 
Cecília 

4184 toneladas líquidas de óleo combustível – A Tribuna, 
13/03/1962 

 

Capitão Proprietário Rota 

? Frota Nacional de Petroleiros – Petrobrás Rio de Janeiro (RJ) – Belém (PA) 

Fonte: Própria. 
 

Figura 90 – Sítio Arqueológico de Naufrágio formado pelo Ilha Grande e o Altamar, 

tendo em vista sua proximidade. Registro da década de 1960 

 
Fonte: Torres, A. (1966, p. 51). 
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Figura 91 – Embarcação no porto do Rio de Janeiro, na década de 1940, quando 

fazia parte da esquadra da Marinha do Brasil 

 
Fonte: DPHDM. 

 

3.3.2.4.d Salinas (1904) 

21/04 

1º mergulho  

Prof. máx. 27,1m 

Início 11:07  

Tempo: 35’ 

 

2º mergulho  

Prof. máx. 25,6m 

Início 12:57 

Tempo: 36’ 

 

Nesse naufrágio puderam ser realizadas duas visitas técnicas no dia 21 de 

abril, a primeira no final da preamar e a segunda, após 1h15 de intervalo de superfície, 

no início da baixa-mar. Em função de o naufrágio não estar localizado entre pináculos 
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muito protuberantes, foi possível fundear a aproximadamente 100 m distante desse 

sítio arqueológico. 

Em linhas gerais, ao percorrer uma extensão de quase 80 m, o naufrágio 

apresentou os remanescentes estruturais da popa e do casario das máquinas mais 

preservados que os conveses, estando a meia nau desmantelada, com o cavername 

exposto e costado colapsado. A proa não foi visualizada (Figura 92, Figura 93, Figura 

94, Figura 95 e Figura 96).  

No primeiro mergulho, foram feitas algumas medições: do comprimento do sítio 

arqueológico – 80 m, correspondendo ao comprimento do casco da embarcação, 

seccionado e acomodado no leito oceânico – e de alguns intervalos entre cavernas, 

longarinas e vaus, sendo obtidas algumas medidas padronizadas, mas que fogem do 

padrão identificado no West Point e no Ilha Grande. As medidas foram de 0,55 cm 

entre as cavernas (possivelmente); 1,10 m entre longarinas mais robustas, com 

função estrutural (mas não é possível especificar essa função) e por volta de 2 m entre 

peças estruturais, mas, de novo, com função ainda não identificada. Há indício da 

padronização das dimensões, mas a lógica dela ainda não foi compreendida, uma vez 

que o projeto da embarcação é mais antigo que o das demais aqui mencionadas. Além 

disso, o navio não está relacionado a um esforço de guerra, como os outros 

supracitados (Figuras 97 a 100). 

No segundo mergulho fez-se um reconhecimento espacial do sítio de naufrágio. 

Na outrora casa das máquinas, na sua parte externa é visível uma espécie de cúpula, 

bem como se percebe o que parece ser uma fornalha, caldeira, um sistema de 

tubulação e um cilindro. Não foi possível uma melhor identificação do motor e das 

demais partes da transmissão, uma vez que esse sistema de propulsão, originalmente 

com dois cilindros, não se adéqua aos parâmetros usuais. Aventa-se a hipótese de o 

motor original ter sido trocado por um mais potente, quiçá nos últimos anos do século 

XIX, quando a embarcação foi vendida e mudou de nome – passou de Basil para 

Salinas. 

Nas laterais da casa das máquinas e no trajeto desta para a popa visualiza-se 

uma ordenada exposição de cavername disposto nos extremos dos lados de boreste 

e bombordo. Ao se aproximar dessas bordas do casco, contudo, percebe-se um 

emaranhado de peças fragmentadas e desarticuladas, bem como um cabrestante 

(Figura 101e Figura 102).  
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Na popa remanescente, seu interior foi construído pelo sistema longitudinal. 

Além do convés superior, há duas cobertas inferiores, sendo a segunda coberta, o 

porão. Uma vez que o costado externo está relativamente íntegro, presume-se que o 

fundo do porão esteja parcialmente enterrado. 

Na popa ainda permanece o hélice. No interior da popa, mais ou menos no 

mesmo plano, provavelmente já no porão, há uma peça que aparenta ser o túnel do 

eixo propulsor. Acima deste há a primeira coberta, onde a bombordo é observado um 

conjunto de garrafas de vidro de variados tamanhos e formas. 

Saindo do eixo da casa das máquinas e da popa, nota-se ao redor fragmentos 

do costado com tubulação desarticulada do restante do corpo principal do naufrágio, 

apresentando indícios de como atuam as forças do processo de formação do sítio 

arqueológico de naufrágio. 

 

Figura 92 – Popa restante do navio. Percebe-se o seu interior construído pelo 

sistema longitudinal. Além do convés, há duas cobertas abaixo, sendo a segunda 

delas o porão. O costado externo está inteiro, então, presume-se que o fundo do 

porão esteja parcialmente enterrado 

 
Fonte: Própria. Foto: Leo Francini 
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Figura 93 – No canto bombordo do porão há ainda algumas garrafas de variados 

tipos 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 94 – No centro do fundo do porão há uma peça que aparenta ser o túnel do 

eixo do hélice 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 
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Figura 95 – No lado extremo da Popa, o hélice e o leme, este totalmente virado 

 
Fonte: Própria. Foto: Leo Francini. 
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Figura 96 – Foto tirada do casario das máquinas em direção à popa, no fundo da 

imagem 

 
Fonte: Própria. Foto: Leo Francini. 
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Figura 97 – Próximo ao casario das máquinas, observa-se, entre as peças 

fragmentadas e desarticuladas, um cabrestante 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 98 – Casario das Máquinas 

 
Fonte: Própria. Foto: Leo Francini. 
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Figura 99 – Teto do casario das máquinas, onde a cúpula seria o topo da caldeira. 

Há nela uma válvula, que provavelmente deveria controlar a saída dos gases 

 
Fonte: Própria. Foto: Leo Francini. 

 

Figura 100 – A partir do teto do casario das máquinas, observa-se, da cúpula, a 

fornalha ao fundo 

 
Fonte: Própria. Foto: Leo Francini. 
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Figura 101 – Detalhe da tubulação no interior do casario das máquinas 

 
Fonte: Própria. Foto: Beatriz Bandeira. 

 

Figura 102 – Costado desmantelado em uma das paredes laterais da casa das 

máquinas 

 
Fonte: Própria. Foto: Leo Francini. 
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Informações sobre a embarcação Salinas no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Ficha de caracterização da embarcação Ilha Grande 

Nome da 
embarcação 

Data do 
naufrágio 

Posição lat/ long 
Prof. Max. 

(m) 
Prof. Min. 

(m) 

Salinas (Figura 103) 19/10/1904 
00’52’12”.6” 
44’16’43”.6” 

25,6-27,1 20 
 

Tipo Bandeira Casco Comp. (m) Boca (m) Pontal (m) 
Calado 

(m) 
Tonelagem 

misto Brasil metal 67,5 9,3 ? 5,4 
1185 TAB/ 654-

724 TAL 
 

Combustível Motor Propulsor Data de construção País 

carvão Vapor – 2 cil. Compound 1 hélice 1872 Escócia 
 

Nomes 
anteriores 

Carga 

Mirfield / Basil 
“gado de vários gêneros nacionais de procedência do Rio de Janeiro” – Pacotilha, 

21/10/1904 
 

Capitão Proprietário Rota 

Comandante Campos Empresa de Navegação Grão Pará Recife (PE) – CE-PA 

Fonte: Própria. 

 

Figura 103 – Relação de passageiros desembarcados no porto de Santos, 1897 

 
Fonte: Arquivo Histórico Nacional.
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Figura 104 – Mapa de Naufrágio/Sítios Arqueológicos do PEMPML 

204 
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3.3.2.4 Valoração do PCS para a gestão 

A despeito da existência da Lei nº 7.542, de 26 de setembro de 1986 (BRASIL, 

1986), e das boas práticas interinstitucionais (Marinha/Iphan) desenvolvidas na última 

década, o PCS que jaz no leito marinho ainda está sujeito à grande insegurança 

jurídica (BAVA-DE-CAMARGO, 2015), tendo em conta que o Brasil não é signatário 

da Convenção da Unesco para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, 

instrumento que direciona – e não condiciona ou obriga – as ações em prol da 

salvaguarda do PCS. A Convenção da Unesco é uma complementação importante 

para o Decreto-Lei nº 1.530, de 22 de junho de 1995, que declara a entrada em vigor 

da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída em Montego Bay, 

Jamaica, em 10 de dezembro de 1982 (BRASIL, 1995). 

Transcende às questões jurídicas o fato de que, sem um adequado aparato 

legal de base, não podem ser produzidas leis e normas nacionais bem ajustadas às 

situações comuns verificadas durante pesquisas de Arqueologia subaquática. 

Exemplo disso é a própria Lei nº 7.542 (BRASIL, 1986), a qual tem importantes 

determinações para a ordenação do resgate de bens soçobrados, mas é demasiado 

simples, permissiva e ultrapassada para lidar com os bens de interesse arqueológico. 

Nesse sentido, sem leis e normas voltadas para a gestão do PCS, torna-se necessário 

recorrer a balizas utilizadas em países culturalmente próximos, que formularam 

aparato legal fundamentado na Convenção da Unesco. Isso não significa seguir 

legislação estrangeira para lidar com problemas nacionais: serve-se, aqui, 

simplesmente do exemplo de outros países como um direcionador para o 

estabelecimento de parâmetros científicos de valoração do PCS, os quais têm caráter 

indicativo e não impositivo. 

Para tanto, utilizar-se-ão alguns parâmetros de valoração cultural adotados em 

Portugal, os quais foram concebidos a partir Lei nº 107, de 8 de setembro de 2001, 

que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 

patrimônio cultural (PORTUGAL, 2001). Essa escolha alicerça-se na experiência já 

adquirida com o uso desse ferramental – aqui com o fito de baliza teórico-

metodológica, e não normativa – para a valoração do PCS de cronologia 

contemporânea recente (BAVA-DE-CAMARGO; FRAGA, 2021, p. 51-62), caso dos 

sítios arqueológicos de naufrágio identificados no PEM do Parcel de Manuel Luís. 
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3.3.2.4.a Critérios de importância 

Para a avaliação da importância do PCS, levou-se em consideração alguns dos 

parâmetros constantes no nº 3 do artigo 2 da Lei nº 107 (PORTUGAL, 2001): memória, 

originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade (antiguidade e autenticidade 

pareceram pouco adequados para o patrimônio arqueológico, em especial o 

brasileiro). Além desses parâmetros, utilizam-se outros, descritos no artigo 17 da 

referida lei (PORTUGAL, 2001). 

A partir disso desenvolveu-se um sistema de valoração patrimonial bastante 

objetivo, que permitiria indicar prioridades de gestão em termos de PCS, bem como 

outras ações em termos de pesquisa e conservação. Já com relação ao uso social 

voltado ao turismo, salienta-se que isso depende de forma fundamental das diretrizes 

ambientais naturais estabelecidas no plano de manejo. 

 

3.3.2.4.b Valoração patrimonial: critérios de bem cultural 

 

 Memória – avalia a memória coletiva das populações envoltórias e a 

importância que elas atribuem ao bem cultural material; 

 Originalidade – avalia a importância do bem cultural material em relação ao 

estado da arte do conhecimento histórico e arqueológico; 

 Raridade – avalia a importância do bem cultural material em relação a outros 

bens culturais materiais iguais/similares; 

 Singularidade – avalia as eventuais qualidades únicas/especiais do bem 

cultural material em relação a outros bens culturais materiais iguais/ 

similares; 

 Exemplaridade – avalia o quanto o bem cultural material é capaz de 

representar uma categoria dentro do conjunto de elementos que compõem 

o PCS. 

 

Atribuíram-se valores de 1 a 5 para cada um dos critérios, os quais são 

explicitados no quadro abaixo (Quadro 7). 
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Quadro 7 – Valores para os critérios de avaliação 

Valor Memória (M) 
Originalidade 

(O) 
Raridade (R) 

Singularidade 
(S) 

Exemplaridade 
(E) 

1 
Desconhecida/ 
desvalorizada 

Pouco 
significante 

Bastante 
comum 

Igual aos 
restantes 

Ruim 

2 Valor local Banal Comum 
Apresenta 
variantes 

Mediana 

3 Valor regional 
De acordo com 

a época 
Incomum 

Variantes 
significativas 

Exemplar 

4 Valor nacional Avanço Raro 
Inovação dentro 

do sistema 
Dos melhores 

exemplos 

5 

Profundo 
significado 

para a 
comunidade/ 

sociedade 

Avanço 
significativo ou 
extraordinário 

Único 
Completa 

reformulação 
Melhor exemplo 

conhecido 

Fonte: Adaptado de Bava-de-Camargo; Fraga (2021, p. 51-62). 

 

3.3.2.4.c Valoração patrimonial: critérios de importância científica 

A importância científica de um elemento arqueológico determina-se por três 

critérios: ordem de importância, conservação e avanço científico. 

 

 Ordem de importância – o grau de importância histórica e arqueológica de 

um bem. A referência se baseia em modelo difundido no campo da 

Arqueologia Marítima (BABITS; TILBURG, 1998). Dividiu-se a importância 

em cinco níveis (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Classificação do patrimônio 

Primeira Ordem: 
Patrimônio da Humanidade – 
sítios arqueológicos ou outros 
elementos que: 

a. Estejam associados a eventos históricos de importância 
nacional ou internacional; 
b. Contenham um registo arqueológico único que não exista em 
nenhum lugar; 
c. Contenham informações históricas ou arqueológicas essenciais 
para um entendimento da evolução humana. 

Segunda Ordem: 
Patrimônio Regional – sítios 
arqueológicos ou outros 
elementos que: 

a. Estejam associados a eventos históricos de importância 
regional; 
b. Contenham um registo arqueológico que contribua de forma 
significativa para o enriquecimento da informação arqueológica; 
c. Contenham informações históricas ou arqueológicas que 
possam dar grande contribuição ao entendimento da evolução 
humana. 

Terceira Ordem: 
Patrimônio Local – sítios 
arqueológicos ou outros 
elementos que: 

a. Estejam associados a eventos históricos de importância local; 
b. Representem uma das várias fontes de informação 
arqueológica; 
c. Contenham informações históricas ou arqueológicas que 
contribuam para o nosso entendimento da evolução humana. 

(continua)  



208 
 

(continuação) 

Quarta Ordem: 
Patrimônio geral – sítios 
arqueológicos ou outros 
elementos que: 

a. Tenham uma associação com eventos do passado; 
b. Contenham alguma informação arqueológica sobre 
circunstâncias relacionadas com a atividade humana; 
c. Preservem informações históricas ou arqueológicas que se 
encontrem reproduzidas e estudadas em outros sítios 
arqueológicos. 

Quinta Ordem: 
Patrimônio educacional – 
sítios arqueológicos ou outros 
elementos que: 

Embora não apresentem informação arqueológica importante, 
merecem ser salvaguardados para fins científicos e/ou 
educacionais. 

Fonte: Adaptado de Bava-de-Camargo e Fraga (2021, p. 52). 

 

 Conservação – leva em conta o estado de conservação do bem 

arqueológico, de acordo com a experiência do pesquisador e seguindo a 

premissa de que o bem arqueológico se originou a partir de uma 

embarcação, a qual deve manifestar algumas de suas características 

principais na espacialização do sítio arqueológico; 

 Avanço científico – este critério apresenta a análise da equipe sobre o 

avanço científico que o estudo, a gestão e a preservação do bem 

arqueológico poderia gerar à comunidade científica no Brasil e no mundo. 

 

Esses critérios são quantificados tal como se observa no Quadro 9, abaixo: 

 

Quadro 9 – Critérios de avaliação qualitativa da importância científica e sua expressão 

Quantitativa 

Valor Ordem (O) Conservação (C) Avanço Científico (A) 

1 Quinta Mau Baixo 

2 Quarta Regular Médio 

3 Terça Bom Alto 

4 Segunda Risco potencial Inovador 

5 Primeira Risco confirmado Transformador 

Fonte: Adaptado de Bava-de-Camargo e Fraga (2021, p. 51-62). 
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3.3.2.4.d Cálculo do valor patrimonial 

O valor patrimonial (VP) é calculado por meio de uma fórmula bastante simples: 

VP = (M+O+R+S+E+O+C+A) / 8. 

Aplicando esses critérios ao naufrágio e aos sítios arqueológicos de naufrágio 

identificados nesta pesquisa, tem-se o resultado exposto de forma sucinta abaixo 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Valoração do PCS identificado 

Denominação M O R S E O C A VALOR 

Ana Cristina 4 1 2 1 3 1 4 1 2,125 
Ilha Grande 4 3 2 1 3 5 2 3 2,875 

Salinas 4 3 3 2 2 4 3 3 3,125 
West Point 4 3 2 2 2 5 3 3 3 

Fonte: Própria. 

 

De maneira geral, a valoração do PCS atingiu números medianos a altos, tendo 

em vista que o máximo seria 5. De fato, os naufrágios identificados não são 

extraordinários dentro do rol de sítios arqueológicos subaquáticos, mas apresentam 

valor contextual, tendo em vista sua associação com a Segunda Guerra Mundial. O 

que os faz realmente singulares é sua localização, concentrada em região de grande 

beleza cênica e complexidade ecológica, compondo conjunto paisagístico 

subaquático único (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Valoração do PCS identificado 

 
Fonte: Própria. 
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Com relação à Memória, todos os bens têm valor nacional (4), tendo em vista 

sua função como elos de ligação interestaduais ou internacionais (Caribe, no caso do 

Ilha Grande; Uruguai, no caso do Salinas) através da cabotagem. Além disso, 

mergulhadores recreacionais de todo o País – e alguns do exterior – almejam 

mergulhar em um local desafiador e de grande beleza. 

Quanto à Originalidade, nenhum dos bens representa grande avanço ou 

transformação para o conhecimento – vão de medianos a pouco significativo –, 

embora o estudo efetivo desses navios não seja muito estimulado e, portanto, não 

haja abordagens recorrentes de arqueologia sobre eles. Há muitos navios desses 

tipos afundados pelo mundo e, uma vez que todos eles foram ou poderiam ser 

fabricados em série – talvez o Salinas fuja parcialmente à regra, pois não se sabe se 

ele possuiu um navio irmão –, nenhum deles é excepcional. Isso remete de forma 

direta à Raridade: à exceção do Salinas – também em função de sua maior 

antiguidade –, os demais são comuns. 

No que tange à Singularidade, os valores são dos mais baixos, tendo em vista 

que não há nada que diferencie o Ilha Grande e o Ana Cristina dos demais navios de 

suas classes. Do West Point pode ter sido retirada uma das pontes e o Salinas pode 

ter tido os mastros retirados, o que garantiria a eles uma pontuação mais elevada. 

Assim, na categoria Exemplaridade, a pontuação segue a lógica inversa da usada 

para a Singularidade. 

Com relação à Ordem, Ilha Grande, West Point e Salinas recebem a pontuação 

máxima, pois os dois primeiros estão relacionados aos conflitos mundiais do século 

XX; ao Ilha Grande soma-se o Altamar, não visualizado nesta pesquisa, mas distante 

poucas centenas de metros do primeiro. Salinas possui importância em função de seu 

papel no ciclo da borracha do norte do País. O Ana Cristina recebe a pontuação mais 

baixa porque não é um sítio arqueológico, mas possui grande importância para a 

educação, o lazer e a preservação ambiental. 

Quanto à Conservação, a despeito das intervenções antrópicas que afetaram 

profundamente as estruturas dos naufrágios (resgates e potenciais saques), todos 

eles apresentam relativamente boas condições de conservação, o que é um dos 

pontos mais interessantes para a investigação futura. Aparentemente, o fato de os 

sítios arqueológicos de naufrágio estarem em um ambiente natural bastante íntegro 

garante condições para a estabilidade dos materiais, levando a uma degradação lenta 
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dos metais. O Salinas, por exemplo, a despeito de ter sido construído há 150 anos e 

de estar no fundo do mar há 116 anos, ainda apresenta os contornos bem definidos 

de sua estrutura remanescente e as formas das peças que o compunham. 

Por fim, considerando o Avanço Científico que o estudo de cada um deles 

proporcionaria, o Ana Cristina tem a pontuação mais baixa, pois sua importância 

reside em outras características. Já os demais são importantes para o conhecimento 

histórico arqueológico, pois há pouca produção científica brasileira a respeito de bens 

culturais materiais ligados ao ciclo da borracha e aos desdobramentos dos conflitos 

mundiais do 1900 em território brasileiro. 

Esses valores servem para apontar caminhos a serem seguidos em termos de 

gestão, preservação e pesquisa, e não para hierarquizar os bens, estabelecendo qual 

deles importa mais e qual importa menos (Gráfico 11). Exemplo dessa situação é o 

naufrágio Ana Cristina, que não deve ser encarado como um sítio arqueológico, mas 

não deixa de ser um componente do PCS. É dos naufrágios mais visitados, peça-

chave de uma paisagem subaquática ímpar, o navio mais conhecido entre os 

mergulhadores e o mais bem conservado, apesar de ter sido já muito afetado por 

retiradas indevidas de peças. No entanto, é bastante novo e não traz qualquer 

característica que o distinga de outro cargueiro de mesmo porte. Servia a um 

transporte de cabotagem, corriqueiro, não estando relacionado a qualquer processo 

histórico relevante. Inclusive o estaleiro que o construiu ainda funciona. 

 

Gráfico 11 – Valor final do PCS 

 
Fonte: Própria. 
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Com isso tem-se um direcionamento importante: a despeito dos demais 

naufrágios demandarem ações arqueológicas, não é possível deixar o Ana Cristina 

relegado a um permanente e distante segundo plano. Embora a pesquisa 

arqueológica não seja uma prioridade para ele, o monitoramento das condições 

estruturais dos sítios arqueológicos deve contemplar também sua avaliação periódica. 

 

3.3.3 Considerações finais: ações de gestão, conservação e pesquisa futuras 

Uma observação geral a respeito dos remanescentes arqueológicos é que eles, 

a despeito de terem sido bastante explorados para a recuperação de suas cargas e 

de partes de suas ferragens com valor de mercado, seu estado de conservação é 

relativamente bom, principalmente em razão da ação mais lenta da corrosão. Essa 

aparente baixa dinâmica da corrosão – ferrugem – foi apenas observada, mas não 

mensurada, o que demandaria um programa de monitoramento das condições de 

degradação dos naufrágios, bem como ações de conservação preventiva. Isso vale 

para os naufrágios arqueológicos e para o Ana Cristina. 

Do ponto de vista cronológico e contextual, há dois grupos de naufrágios 

identificados: o primeiro, composto apenas pelo Salinas, representa um sítio 

arqueológico mais antigo – 1871, construção; 1904, afundamento – assentado quase 

a 30 m de profundidade, localizado mais ao sul do Parcel e que contém cultura 

material móvel, notadamente garrafas de vidro de bebidas alcoólicas. 

O segundo grupo é composto pelo West Point, Ilha Grande e Altamar, 

construídos entre 1919 e 1943, afundados entre 1946 e 1962, em menores 

profundidades, da porção central para leste-nordeste do Parcel, muito próximos uns 

dos outros e compartilhando o fato de terem sido embarcações utilizadas na Segunda 

Guerra Mundial. No caso do West Point, sua construção se deu em função da Primeira 

Guerra Mundial – apesar de ele não ter participado do conflito –, o que faz com que 

ele forme outro contexto histórico-arqueológico com o Uberaba, esse possivelmente 

situado a noroeste do PML e assinalado por marcação em carta náutica. 

Por fim, novamente a partir de uma visão abrangente do conjunto de 

remanescentes arqueológicos identificados, avalia-se que, em termos de usufruto 

público dos naufrágios e sítios arqueológicos de naufrágio, guardadas as 

condicionantes em termos de preservação do meio ambiente natural, o mergulho no 
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Ana Cristina seria franco. Os mergulhos recreativos nos sítios arqueológicos de 

naufrágio do West Point e do Ilha Grande/Altamar demandariam profissional com 

conhecimentos básicos de Arqueologia subaquática e o mergulho no Salinas deveria 

ser um pouco mais restritivo, não sendo possível a penetração em estruturas 

colapsadas ou não, uma vez que ainda há remanescentes arqueológicos móveis em 

seu interior. 

Logo a seguir apresentam-se algumas ações que poderiam vir a ser 

implementadas em decorrência da execução do PM. 

 

3.3.3.1 Pesquisa 

É de suma importância, antes de qualquer realização de pesquisa sobre o PCS, 

contemplar as exigências, em primeiro lugar, da legislação brasileira atinente aos 

sítios arqueológicos. 

Em termos de metodologias aplicadas e de técnicas de levantamento, propõe-

se o início de uma pesquisa arqueológica no PEMPML a partir de levantamento 

geofísico. 

Para ter-se uma ampla varredura do PCS do PEM do Parcel de Manuel Luís, é 

urgente a realização de pesquisa geofísica acústica, com o objetivo de cobrir a maior 

parte da área do Parcel e potencialmente identificar sítios arqueológicos que não 

sejam tão monumentais ou que não façam parte do roteiro habitual dos mergulhadores 

recreativos. 

Segundo Souza, Tessler e Yassuda (2010), esses métodos geofísicos são 

caracterizados da seguinte forma: 

 
1 - BATIMETRIA: Método sísmico que, por meio da propagação do som na 
água, detecta a espessura da coluna d’água. A simples comparação entre 
perfis batimétricos obtidos em períodos distintos, permite identificar as 
alterações na topografia de fundo no período, a qual por sua vez tem íntima 
relação com a ocorrência ou não de acúmulo de sedimentos. Métodos 
ecobatimétricos mais modernos permitem ainda obter subprodutos de dados 
batimétricos que podem ser diretamente relacionados com a natureza do 
fundo. 
2 - SONOGRAFIA: Método sísmico que lida com altas freqüências, 
comumente superiores a 100khz, gerando imagens do assoalho marinho 
análogas a fotografias aéreas. A comparação entre as texturas das imagens 
do fundo oceânico obtidas em períodos distintos permite o monitoramento da 
superfície de fundo ao longo do processo de deposição. [...] [Figura 105]. 
3 - PERFILAGEM SÍSMICA CONTÍNUA: Método sísmico que utiliza fontes 
acústicas com sinais de freqüências inferiores a 10 kHz, e que penetram na 
superfície de fundo, possibilitando a identificação da espessura das camadas 
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sedimentares acumuladas no período e, portanto, o acompanhamento ou o 
monitoramento do processo de deposição e erosão […]. 

 

Figura 105 – Esquema de funcionamento do sonar de varredura lateral ou side scan 

sonar, em inglês 

 

Fonte: Bava-de-Camargo (2002, p. 116). 

 

Com relação às atividades arqueológicas de busca direta dos naufrágios e 

sítios arqueológicos de naufrágio, os levantamentos subaquáticos deverão obedecer 

às profundidades, ao tráfego de eventuais embarcações de terceiros, ao regime das 

marés, às condições de visibilidade e de correnteza, tudo para que sejam utilizadas 

técnicas seguras, simples e eficientes já bastante conhecidas no meio: levantamento 

por linhas direcionais, círculos concêntricos, pêndulos ou com bússolas  – para mais 

detalhes sobre as técnicas de Arqueologia subaquática, ver: Nautical Archaeology 

Society (1998), Rambelli (1998, 2002, 2003), Bava-de-Camargo (2002). Calippo 

(2004), Rios (2007), Duran (2008) e Guimarães (2009), dentre outros. As ferramentas 

comumente utilizadas nesses levantamentos se restringem a trenas, cabos, 

carretilhas, boias e bussolas. 

Caso venham a ser localizados vestígios de interesse arqueológico nesses 

pontos de mergulho, deverão ser tomadas a distância e a direção desses 

remanescentes com relação à poita da boia. 

Quanto ao mergulho prospectivo em naufrágios previamente conhecidos, o 

objetivo principal é determinar as dimensões e o posicionamento do sítio arqueológico, 

bem como obter dados sobre eventuais assinaturas de arquitetura naval que permitam 

a identificação precisa dos navios soçobrados que constituíram os sítios 

arqueológicos da UC. Dessa forma, o levantamento métrico das estruturas submersas 
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e o registro fotográfico serão ações de suma importância. Espera-se realizar pelo 

menos dois mergulhos em cada um dos naufrágios a que se tiver acesso. 

A profundidade do Parcel raramente excede os 30 m, a visibilidade da água é 

bastante boa e o mês de março é o mais indicado para as atividades de mergulho. 

Como decorrência dessa situação ambiental, pretende-se realizar o 

mapeamento dos vestígios submersos também com aparelho do Global Positioning 

System (GPS) ou Diferencial GPS (DGPS) terrestre, a partir da superfície, um método 

redundante com relação ao mapeamento por métodos geofísicos (normalmente 

também balizados por satélites), mas que visa interpolar informações de 

posicionamento para dirimir possíveis erros ou garantir a efetiva aquisição de dados 

em um curto espaço de tempo. A técnica é simples: um mergulhador solta uma boia 

no ponto de interesse; outro mergulhador, em superfície, marca o ponto, anota o 

comprimento do cabo da boia e a direção da corrente. Com uma sonda digital 

normalmente utilizada para a pesca desportiva, o profissional em superfície anota a 

profundidade para depois, em gabinete, corrigir a deriva da boia, buscando um 

posicionamento o mais preciso possível. 

A quantidade de boias colocadas deve permitir a definição do perímetro das 

principais estruturas soçobradas, o que demandará, para cada contexto arqueológico 

submerso, a colocação de pelo menos três boias, sendo o desejável pelo menos 

quatro. 

Com essas ações, espera-se localizar o maior número possível dos naufrágios 

elencados, além de continuar a referenciar os sítios arqueológicos de naufrágio aos 

registros de naufrágios no PEMPML, propiciando uma identidade individual aos 

contextos arqueológicos submersos. Outra expectativa seria delimitar espacialmente 

os perímetros onde estão estabelecidos os sítios arqueológicos de naufrágio. 

Identificados novos sítios arqueológicos, deverão ser implementados 

programas de registro por fotogrametria digital 3D dos bens (MCCARTHY et al., 2019), 

assim como um programa de monitoramento do PCS deverá ser formulado em 

conjunto com ações de monitoramento ambiental. 

 

3.3.3.2 Conservação 

As pesquisas sobre os sítios arqueológicos levarão à determinação de quais 

são os bens que necessitam de maneira mais urgente de um programa de 
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conservação de suas estruturas. Para os naufrágios de cascos metálicos indica-se a 

possibilidade de instalação de anodos de sacrifício, o que levaria a uma diminuição 

do ritmo de corrosão das peças e estruturas (MACLEOD, 2006). 

 

3.3.3.3 Gestão 

Em termos de gestão policial do PCS, recomenda-se o estabelecimento de 

protocolos de patrulhamento com as Forças de Segurança, com vistas a coibir a ação 

de eventuais caçadores de tesouro, dentre outros potenciais contraventores e 

criminosos. 

A ampla divulgação das coordenadas dos naufrágios e sítios arqueológicos de 

naufrágio que sejam passíveis de visitação franca ou monitorada deve ser realizada, 

pois quanto mais esses dados forem obscuros, mais pressão ocorrerá sobre os 

naufrágios. Como consequência, deseja-se que muitas pessoas conheçam a 

localização dos naufrágios, permitindo visitas ordenadas e a autovigilância e 

autofiscalização. 

Como já apontado em tópico anterior, deve-se buscar de forma enérgica e 

afirmativa uma solução definitiva para os conflitos normativos referentes à situação da 

Fragata Portuguesa. Recomenda-se uma ampla e detalhada discussão com a 

DPHDM e demais órgãos competentes sobre as ações que deveriam ser tomadas 

levando em conta que o PEMPML é um sítio RAMSAR, classificação que não é de 

pouca importância. 

Por fim, deve-se avaliar a pertinência da colocação de boias poitadas 

permanentes para o fundeio das embarcações de pesquisa, recreio ou fiscalização, 

minimizando impactos de arraste de âncoras nos naufrágios, bem como nos 

pináculos. 

 

3.4 Meio biótico 

3.4.1 Recifes coralíneos e organismos bentônicos 

Os ambientes recifais tropicais estão entre os ecossistemas mais diversos do 

planeta. Eles são reconhecidamente importantes por constituírem bancos genéticos 

marinhos de relevância biológica, econômica e científica. Os recifes coralíneos 
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também fornecem outros serviços ecossistêmicos, como a provisão de alimentos, 

manutenção de habitat, berçário natural, produção de carbonato, reciclagem de 

nutrientes, proteção à linha de costa e oportunidades para turismo e recreação 

(DONEY et al., 2009; SOARES et al., 2021). 

O recente estudo realizado por Francini-Filho et al. (2018) mapeou o fundo 

oceânico da região Amazônica e identificou uma maior complexidade e diversidade 

de habitat. Esses autores caracterizaram o Grande Sistema Recifal Amazônico, como 

uma região que cobre potencialmente uma área de ∼56.000 km2, com a presença de 

recifes tipicamente mesofóticos (70 a 220m de profundidade), formados por fundos 

rígidos complexos, criados por organismos vivos, em forma de plataforma e paredes 

recifais, bancos de rodolitos e fundos com esponjas. No entanto, é importante 

destacar que o Parque Estadual Marinho Parcel do Manuel Luís (PEMPML) está 

situado dentro dos limites da área potencial desse novo sistema, porém, as estruturas 

recifais do PEMPML ocorrem numa profundidade de aproximadamente 30 m, sendo 

ainda consideradas como o limite norte de ocorrência dos recifes rasos no Brasil 

(CASTRO, 2000; LEÃO et al., 2016). 

Em termos de biodiversidade da fauna de cnidários nos recifes Brasileiros, o 

PEMPML só perde para a região do banco dos Abrolhos, no sul da Bahia, pela 

ausência de algumas espécies de corais verdadeiros, como a Mussismilia harttii (coral 

vela) e a Mussismilia braziliensis (coral cérebro da Bahia). No entanto, esta Unidade 

de Conservação (UC) merece destaque pelo endemismo do coral de fogo Millepora 

laboreli, que até o momento só foi registrado nesta formação recifal (AMARAL et al., 

2008; LEÃO et al., 2016). Essa espécie foi nomeada em homenagem ao pesquisador 

francês Jacques Laborel, pioneiro nos estudos dos ambientes recifais brasileiros, que 

mesmo não podendo ir mergulhar no Parcel quando esteve pelo Maranhão na década 

de 1960, já indicou na sua tese que provavelmente o limite norte de ocorrência dos 

recifes no Brasil seria naquela região (LABOREL-DEGUEN et al., 2019). A importância 

ecológica do PEMPML foi reconhecida internacionalmente desde 2000, quando foi 

ratificada a sua entrada na lista de sítios RAMSAR; em 2012, foi reconhecido como 

Área Marinha Ecologicamente ou Biologicamente Significante pelo Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente.  

As complexas estruturas que são formadas pelos diferentes organismos 

calcificadores (corais, algas calcárias, briozoários, foraminíferos, etc.) na região 
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fornecem serviços ecossistêmicos para toda a comunidade recifal, mantendo a 

biodiversidade local (CASTRO, 2000). De acordo com o Panorama da conservação 

dos ecossistemas costeiros e marinhos no Brasil (BRASIL, 2010), essa região é 

classificada como de alta importância e de elevada prioridade em relação a suas 

características biológicas e geomorfológicas. O PEMPML é uma das regiões focais do 

Plano de Ação Nacional para conservação de ambientes coralíneos (PAN Corais) e 

uma das 18 áreas prioritárias para conservação marinha no Brasil (BRASIL, 2017).  

As ameaças potenciais ao PEMPML, dentre elas o intenso tráfego de 

embarcações de grande porte na região, a pesca desordenada ou ilegal e a mineração 

(incluindo a exploração de petróleo e gás e possível poluição por hidrocarbonetos) 

(COURA, 2016), assim como as mudanças globais, como a elevação da temperatura 

superficial do mar e a acidificação oceânica, ameaçam reduzir a biodiversidade, 

prejudicando serviços ecossistêmicos providos por esses ambientes, sejam eles de 

valor econômico, biológico ou social (HOEGH-GULDBERG, 2011). O PEMPML é uma 

das áreas tidas como de auto risco para ocorrência de espécies invasoras como o 

peixe-leão (Pterois volitans) e o coral-sol (Tubastraea sp.) (CREED et al., 2017; 

FERREIRA et al., 2015). Importa destacar que Luiz et al. (2021) reportaram a captura 

de dois indivíduos do peixe-leão na região do Grande Complexo Recifal Amazônico 

(GCRA) e Soares et al. (2020) reportaram a presença de Tubastraea tagusensis em 

naufrágios no Ceará. 

O diagnóstico da cobertura bentônica deste ambiente recifal, bem como dos 

organismos que colonizam as superfícies artificiais dos naufrágios do PEMPML, traz 

informações qualificadas para auxiliar uma avaliação do status de conservação 

desses organismos na UC, além de fornecer subsídios para a análise do estado de 

conservação das espécies em diferentes categorias de ameaças (sem dados 

suficientes, em perigo, vulneráveis, etc.). Esse diagnóstico fornece também dados 

para fomentar o planejamento e a avaliação de programas de controle de espécies 

exóticas invasoras (BRASIL, 2017). 

 

3.4.1.1 Metodologia 

Foram feitas amostragens em 12 pontos do PEM do Parcel do Manuel Luís, 

(ver localização descrita no início do item 3 Diagnóstico). Os ambientes bentônicos 
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foram divididos em duas categorias: substratos naturais (morros recifais, n=5 e 

pináculos, n=3; Figura 106) e substratos artificiais (naufrágios, n=4; Figura 107).  

Figura 106 – Exemplos de ambientes com substratos naturais estudados no PEM do 

Parcel do Manuel Luís 

 
Fonte: Própria. Fotos: Léo Francini. 
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Figura 107 – Exemplo dos substratos artificiais dos naufrágios avaliados no PEM do 

Parcel do Manuel Luís 

 
Fonte: Própria. Fotos: Léo Francini. 
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A metodologia empregada para obtenção da cobertura percentual dos 

organismos consistiu na utilização de trenas, onde uma mergulhadora com 

equipamento autônomo estendia transectos de 20 m sobre a superfície a ser avaliada 

(Figura 108). A cada dois metros dessa trena, uma foto de um quadrado com área de 

50 x 50 cm foi tirada (total de fotos por transecto = 10). Na maioria dos locais foram 

realizados três transectos, com exceção dos naufrágios Ana Cristina e Ilha Grande, 

onde foram realizados dois transectos em cada, e do pináculo presente ao lado do 

naufrágio Ilha Grande, onde foi realizado apenas um transecto. As fotos foram 

analisadas no software photoQuad, utilizando-se 40 pontos aleatórios em cada 

fotoquadrado (TRIGONIS e SINI 2012) para estimar a cobertura bentônica da área 

(total de pontos por transecto = 400). As categorias dos grupos bentônicos seguiram 

a metodologia de classificação apresentada em Leão et al. (2015).  

Em cada ponto amostrado também foi realizada uma coleta superficial de 

sedimento, com auxílio de pá e sacos plásticos, que, ao chegar na embarcação, eram 

transferidos para potes com tampa, devidamente identificados e mantidos 

refrigerados. Esse material foi enviado para análise de teor de carbonato, matéria 

orgânica e classificação granulométrica no Laboratório de Oceanografia Geológica da 

Universidade Federal de Pernambuco. O conteúdo de carbonato de cálcio e de 

matéria orgânica total foram determinados a partir da diferença em peso seco, antes 

e após ataque com solução de HCl a 10% e de H2O2 a 10%, respectivamente 

(CARVER, 1971). As amostras foram classificadas de acordo com Larssoneur, 

Bouysse e Aufret (1982) em relação ao conteúdo de carbonatos. Para a análise 

granulométrica foram utilizados os métodos descritos em Suguio (1973). 

Fragmentos de organismos ou um exemplar de uma espécie dos principais 

grupos bentônicos observados no Parcel também foram coletados com auxílio de 

ponteira e marreta, enviados para confirmação da identificação e tombados na 

coleção do Laboratório de Invertebrados Marinhos da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco.  
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Figura 108 – Pesquisadora com trena estendida sobre o substrato recifal tirando 

uma foto para estimativa da cobertura bentônica 

 
Fonte: Própria. Fotos: Léo Francini. 

 

3.4.1.2 Resultados e discussão 

Os ambientes bentônicos avaliados no PEMPML podem ser divididos em três 

formações principais, como mostrou a análise de escalonamento multidimensional 

não métrico (NMDS, Gráfico 12). Um grupo se diferenciou pela cobertura bentônica 

encontrada nos substratos artificiais (naufrágios), com destaque para a categoria 

TURF, uma matriz de algas epilíticas. Outro grupo foi formado pelos “pináculos”, 

também chamados de pináculos (por CORDEIRO et al., 2020), provavelmente de 

base rochosa, que podem ser muito altos, alguns chegando muito próximo à 

superfície, diferenciados pela presença do zoantídeo “baba-de-boi” Palythoa 

cirbaeorum, observado recobrindo o topo dos pináculos. Por fim, o último grupo 

diferenciado foi o dos “morros” recifais (chamados, por CORDEIRO et al., 2020, de 

patchy reefs), alguns de formato arredondado, outros mais pontudos (como os do 

ponto PA3), mas todos provavelmente de origem biogênica. Os morros recifais 

apresentaram maior biodiversidade, com destaque para o percentual de cobertura de 

esponjas, ascídias, algas folhosas e algas calcárias articuladas, além de serem os 

locais com maior diversidade de corais pétreos e onde observamos a maior 

abundância do coral de fogo, endêmico do PEMPML, a Millepora laboreli (Gráfico 13).  
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Gráfico 12 – Agrupamento dos diferentes ambientes avaliados no PEM do Parcel de 

Manuel Luís de acordo com a cobertura bentônica 

 
Legenda: polígono azul: Pináculos; polígono vermelho: Morros recifais; polígono verde: naufrágios 

Fonte: Própria.  

 

Gráfico 13 – Percentual de cobertura dos principais grupos bentônicos avaliados nos 

diferentes locais do PEM do Parcel de Manuel Luís 

 
Legenda: % = porcentagem. 

Fonte: Própria.  
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3.4.1.2.a. Pináculos 

Os pináculos foram os pontos de amostragens mais rasos, e apenas no topo 

do pináculo próximo ao naufrágio Ana Cristina a profundidade foi menor que 10 m; os 

fotoquadrados foram realizados numa profundidade média de 8 m. A amostragem feita 

na parede desse pináculo variou de 8 a 28 m e a feita no pináculo próximo ao Sítio 

arqueológico Ilha Grande ficou em torno dos 15 m. Já nos naufrágios/Sitio 

arqueológicos a profundidade variou de 16 a 28 m e nos morros recifais entre 25 e 30 

m. No estudo realizado por Cordeiro et al. (2020) os substratos mais rasos foram 

dominados por macroalgas folhosas e a matriz de algas epílíticas (TURF), enquanto 

no substrato mais profundo foi identificada uma maior cobertura de cianobactérias e 

de outros invertebrados sésseis. No presente diagnóstico, os locais mais rasos 

avaliados (os pináculos) não apresentaram um claro padrão de cobertura bentônica. 

No topo do pináculo do Ana Cristina (Figura 109) predominaram algas folhosas 

(28,42%), as algas calcárias incrustantes (ACI, 24,92%) e o zoantídeo Palythoa 

caribaeorum (20,6%). Já na parede desse pináculo (Figura 110), as cianobactérias 

(32,5%) e TURF, (26,78%) dominaram (Gráfico 14). No pináculo do Ilha Grande 

(Figura 111), as algas Caulerpa racemosa (alga corticada, 28%) e Halimeda opuntia 

(alga calcaria articulada, ACA 23,5%) foram responsáveis por mais da metade da 

cobertura (Tabela 7).  
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Figura 109 - Cobertura bentônica do topo do Pináculo ao lado do Ana Cristina 

 

Legenda: a) visão geral do substrato bentônico; b) zoantídeo (Palythoa caribaeorum); c) alga folhosa 
(Dictyota sp.); d) alga calcária incrustante NID. Fonte: Própria. Fotos: a – Léo Francini; b-d – Natália 

Roos. 
 

Figura 110 - Cobertura bentônica da parede do Pináculo ao lado do Ana Cristina 

 

Legenda: a) mix de alga calcária articulada (Halimeda opuntia), sedimento e cianobactérias; b) 
esponja (Clathria sp.); c) visão geral do substrato bentônico; d) mix de cianobactéria, esponjas, 

sedimento e alga calcária articulada (Halimeda opuntia). 
Fonte: Própria. Fotos: a – Natália Roos; b-d – Léo Francini. 
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Gráfico 14 – Principais grupos bentônicos que recobrem (%) os pináculos analisados 

no PEM do Parcel do Manuel Luís 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: % = porcentagem; ACA= alga calcária articulada; ACI= alga calcária incrustante; TURF= 
matriz de algas epilíticas 

Fonte: Própria. 
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Figura 111 - Cobertura bentônica da parede do Pináculo ao lado do Ilha Grande 

 

Legenda: a) alga corticada (Caulerpa racemosa); b) alga calcária incrustante NID; c) colônias de coral 
(Siderastrea stellata) em matriz de alga corticada (Caulerpa racemosa); d) mix de alga calcária 

articulada (Halimeda opuntia), alga corticada (Caulerpa racemosa) e alga calcária incrustante NID. 
Fonte: Própria. Fotos: Léo Francini. 

 

Tabela 4 – Percentuais de cobertura bentônica dos organismos observados nos 

pináculos do PEM do Parcel do Manuel Luís  

Pináculo Grupo Bentônico Organismo % Cobertura 

Ana Cristina (topo) 

Zoantídeo Palythoa caribaeorum 20,16 

Matriz de algas epilíticas TURF 15 

Cianobactéria Cianobactérias NID 11,42 

Alga folhosa 
Dictyota sp 0,08 

Canistrocarpus cervicornis 28,34 

Alga Corticada Valonia ventricosa 0,08 

Alga calcária incrustante Alga calcária incrustante 24,92 

Ana Cristina (parede) 

Sedimento Sedimento 0,92 

Matriz de algas epilíticas TURF 26,78 

Esponja 

Monanchora sp 0,91 

Geodia sp 0,16 

Esponjas NID 1,74 

Aplysina fulva 0,08 

Amphimedon sp 0,08 

Aiolochoria crassa 0,33 

Coral pétreo Siderastrea stellata 0,08 

Cianobactéria Cianobactérias NID 32,5 

Alga folhosa 

Udotea sp 0,75 

Algas Folhosas NID 0,58 

Dictyota sp 1,08 

(continua) 
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 (conclusão) 

Dictyota menstrualis 0,16 

Canistrocarpus cervicornis 0,66 

Alga calcária incrustante Alga calcária incrustante 16,76 

Alga calcária articulada Halimeda opuntia 16,43 

Ilha Grande (parede) 

Matriz de algas epilíticas TURF 12,25 

Coral pétreo Siderastrea stellata 7,75 

Cianobactéria Cianobactérias NID 5,25 

Alga folhosa 
Dictyota mertensii 0,25 

Canistrocarpus cervicornis 4,75 

Alga Corticada 
Caulerpa racemosa 28 

Valonia ventricosa 0,25 

Alga calcária incrustante Alga calcária incrustante 18 

Alga calcária articulada Halimeda opuntia 23,5 

Legenda: % = porcentagem. 
Fonte: Própria. 
 

3.4.1.2.b. Naufrágios/ Sítios arqueológicos 

O naufrágio e os sítios arqueológicos estudados estão localizados na parte 

mais central da UC. A cobertura da comunidade bentônica incrustada no naufrágio 

Ana Cristina (Gráfico 15) consiste principalmente em TURF (50,63%) e algas calcárias 

incrustantes (ACI, 17,5%), fazendo com que a estrutura do navio tenha uma aparência 

mais “lisa/limpa” em comparação a outros ambientes recifais naturais do PEMPML 

(Figura 112). Outros organismos predominantes são Halimeda opuntia (ACA), 

esponjas e ascídias, principalmente do gênero Stomozoa. Os corais pétreos 

encontrados nesse naufrágio foram principalmente Favia gravida e Siderastrea 

stellata (Tabela 5). O coral Mussismilia hispida também foi avistado no local. Todas 

as três espécies de coral são endêmicas dos recifes Brasileiros. 
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Gráfico 15 – Cobertura bentônica (%) nos Naufrágios Ana Cristina e Basil/Salinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: % = porcentagem; ACA= alga calcária articulada; ACI= alga calcária incrustante; TURF= 
matriz de algas epilíticas. 

Fonte: Própria. 
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Figura 112 - Cobertura bentônica do naufrágio Ana Cristina 

 

Legenda: a) colônias de coral (Siderastrea stellata) em matriz de algas epilíticas (TURF); b) coral 
(Favia gravida); c) estruturas com presença de esponja (Monanchora sp.) e ascídia colonial 

(Stomazoa gigantea); coral (Mussismilia hispida). Fonte: Própria. Fotos: Natália Roos. 

 

Tabela 5 - Percentuais de cobertura bentônica dos organismos incrustados no 

naufrágio Ana Cristina e no sítio arqueológico Basil/Salinas do PEM do 

Parcel de Manuel Luís 

Naufrágio Grupo Bentônico Organismo % Cobertura 

Ana Cristina 

ACA Halimeda opuntia 3,75 

ACI Alga calcária incrustante 17,5 

Ascídia Stomozoa sp 1,13 

Cianobactéria Cianobactérias NID 5 

Coral pétreo 
Siderastrea stellata 3,75 

Favia gravida 0,375 

Esponja 

Monanchora sp 6,25 

Ircinia felix 1,38 

Esponjas NID 3,5 

Amphimedon sp 0,5 

Agel 
as sp 

0,125 

Matriz de algas epilíticas TURF 50,63 

Sedimento Sedimento 6,125 

Basil 

ACA Halimeda opuntia 18,86 

ACI Alga calcária incrustante 26,45 

Alga folhosa Canistrocarpus cervicornis 9,99 

Ascídia 
Stomozoa sp 0,33 

Ascídias NID 4,16 

  (continua) 
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  (conclusão) 

Cianobactéria Cianobactérias NID 2,66 

Coral pétreo 

  

Siderastrea stellata 0,41 

Favia gravida 0,16 

Esponja 

Niphates sp 0,16 

Monanchora sp 1,16 

Ircinia strobilina 0,83 

Ircinia felix 4 

Esponjas NID 1,41 

Aplysina lacunosa 0,16 

Agelas sp 0,75 

Matriz de algas epilíticas TURF 28,43 

Sedimento Sedimento 0,08 

Legenda: % = porcentagem; ACA= alga calcária articulada; ACI= alga calcária incrustante; TURF= 
matriz de algas epilíticas. 

Fonte: Própria. 
 

Já o sítio arqueológico Basil/Salinas (Figura 113) apresentava menos o aspecto 

de cobertura lisa e a cobertura dos grupos bentônicos é mais diversa (Gráfico 5). As 

categorias TURF (28,43%) e ACI (26,45%) também foram as mais representativas, no 

entanto dividem o espaço com Halimeda opuntia (ACA,18,86%) e a alga folhosa 

Canistrocarpus cervicornis (9,99%, Tabela 5). Somadas a diversidade de esponjas, 

ascídias, a cobertura bentônica desse naufrágio traz um colorido diferenciado do 

observado no naufrágio Ana Cristina. O tamanho das colônias desses organismos 

também são um indicativo de que o Basil/Salinas foi colonizado há mais tempo que o 

Ana Cristina. De fato, a diferença entre a data da colisão dos dois naufrágios é superior 

a 80 anos, pois o Basil naufragou em 1903, enquanto o Ana Cristina só em 1984 (ver 

informações mais detalhadas no item anterior, 3.2 Arqueologia subaquática). Ao lado 

do Basil/Salinas existem morros recifais com cerca de 3 m de altura, onde foram 

identificadas colônias do coral de fogo endêmico do PEMPML, a Millepora laboreli. 
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Figura 113 - Cobertura bentônica no Sítio Arqueológico Basil/Salinas 

Legenda: a) alga calcária articulada (Halimeda opuntia); b) alga calcária incrustante NID; c) ascídia 
colonial (Stomazoa gigantea); d) esponja (Monanchora arbuscula); e) coral (Favia gravida); f) 

hidrocoral (Millepora laboreli). 
Fonte: Própria. Fotos: a – Léo Francini; b-f – Natália Roos. 

 

Entre o naufrágio e os sítios arqueológicos avaliados, o que apresentou maior 

cobertura de TURF foi o sítio arqueológico Ilha Grande (64,13%, Gráfico 16). Em 

alguns pontos do sítio arqueológico há predominância da alga corticada Caulerpa 

racemosa e de cianobactérias. Nesse sítio arqueológico encontramos também o maior 

porcentual de cobertura de corais pétreos (Tabela 6) e, embora apenas as espécies 

Favia gravida e Siderastrea stellata estivessem presentes na amostragem, os corais 

Porites astreoides e Mussismilia hispida também foram avistados durante o mergulho 

(Figura 114). 
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Gráfico 16 – Cobertura bentônica(%) nos Sítios Arqueológicos Ilha Grande e West 

Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: % = porcentagem; ACA= alga calcária articulada; ACI= alga calcária incrustante; TURF= 

matriz de algas epilíticas. 
Fonte: Própria. 
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Tabela 6 – Percentuais de cobertura bentônica dos organismos incrustados nos sítios 

arqueológicos Ilha Grande e West Point do PEM do Parcel do Manuel Luís 

Naufrágio Grupo Bentônico Organismo % Cobertura 

Ilha Grande 

ACA Halimeda opuntia 0,38 

ACI Alga calcária incrustante 3,75 

Alga folhosa 

Dictyota sp 0,63 

Dictyopteris sp 0,75 

Caulerpa racemosa 1,63 

Canistrocarpus cervicornis 6,88 

Ascídia Ascídias NID 0,25 

Cianobactéria Cianobactérias NID 11,25 

Coral pétreo 
Siderastrea stellata 8,88 

Favia gravida 1,38 

Esponja Esponjas NID 0,13 

Matriz de algas epilíticas TURF 64,13 

West Point 

ACA Halimeda opuntia 0,08 

ACI Alga calcária incrustante 0,99 

Alga corticada Gelidium pusillum 0,41 

Alga filamentosa Filamentosas NID 0,08 

Alga folhosa 
Dictyota mertensii 0,08 

Canistrocarpus cervicornis 34,36 

Ascídia 
Stomozoa sp 0,08 

Ascídias NID 0,75 

Cianobactéria Cianobactérias NID 8,75 

Coral pétreo 
Siderastrea stellata 2,91 

Favia gravida 0,08 

Esponja 

Niphates sp 0,16 

Monanchora sp 0,91 

Ircinia felix 0,91 

Esponjas NID 7,43 

Aplysina fulva 0,66 

Amphimedon sp 0,33 

Matriz de algas epilíticas TURF 40,12 

Sedimento Sedimento 0,5 

Zoantídeo Palythoa caribaeorum 0,41 

Legenda: % = porcentagem; ACA= alga calcária articulada; ACI= alga calcária incrustante; TURF= 
matriz de algas epilíticas. 

Fonte: Própria. 
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Figura 114 - Cobertura bentônica do Sítio arqueológico Ilha grande 

Legenda: a) Alga corticada (Caulerpa racemosa); b) alga calcária articulada (Halimeda opuntia); c) 
coral (Porites astreoides); d) colônias de coral (Siderastrea stellata); e) colônias de coral (Favia 

gravida); f) cianobactéria.  
Fonte: Própria. Fotos: Léo Francini.  

 

O sítio arqueológico West Point é dominado por TURF (40,12%) e algas 

folhosas, principalmente Canistrocarpus cervicornis (34,36%, Tabela 9). Os principais 

corais encontrados foram Favia gravida e Siderastrea stellata, presentes na 

amostragem, porém, o coral Porites astreoides também foi avistado durante o 

mergulho (Figura 115). O zoantídeo Palythoa caribaeorum também estava presente 

nesse naufrágio (Gráfico 16). 
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Figura 115 - Cobertura bentônica do Sítio arqueológico West Point 

Legenda: a) estruturas recobertas por matriz de algas epilíticas (TURF); b) algas folhosas (Dictyota 
sp.); c) esponja (Aplysina cauliformis); d) estruturas com presença de cianobactérias e alga calcária 

incrustante; e) colônias de coral (Siderastrea stellata); f) coral (Porites astreoides). 
Fonte: Própria. Fotos: Léo Francini. 

 

3.4.1.2.c. Morros recifais 

Os morros recifais são os locais que apresentam maior diversidade dos grupos 

bentônicos no PEM do Parcel do Manuel Luís. O ponto PA1 consiste em morros de 

tamanhos medianos, podendo chegar a 6 metros de altura. O recife é dominado pela 

alga folhosa Canistrocarpus cervicornis, que, neste local, chegou a aproximadamente 

53% de cobertura de uma única espécie (Tabela 7; Gráfico 17). Outra alga que 

também é abundante no local é a alga calcária articulada Halimeda opuntia, além de 
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ascídias e esponjas. Não foi registrado nenhum coral pétreo nos fotoquadrados feitos 

nesse ponto (Figura 116).  

 

Tabela 7 - Percentuais de cobertura dos organismos bentônicos dos morros recifais 

do ponto PA1 do PEM do Parcel do Manuel Luís 

Morro Recifal Grupo Bentônico Organismo % Cobertura 

Ponto PA1 
 

Alga calcária articulada 
Jania sp 0,92 

Halimeda opuntia 8,92 

Alga calcária incrustante Alga calcária incrustante 0,17 

Alga Corticada 

Valonia ventricosa 0,17 

Gelidium pusillum 0,08 

Gelidium floridanum 0,08 

Alga filamentosa Filamentosas NID 0,75 

Alga folhosa 

Dictyota sp 0,17 

Dictyota mertensii 1,25 

Canistrocarpus cervicornis 52,92 

Ascídia 
Stomozoa sp 0,58 

Ascídias NID 6,83 

Cianobactéria Cianobactérias NID 3,00 

Esponja 

Niphates sp 0,08 

Ircinia strobilina 0,42 

Ircinia felix 0,67 

Esponjas NID 1,33 

Dysidea sp 0,42 

Aplysina fulva 0,08 

Amphimedon sp 0,08 

Agelas sp 0,17 

Matriz de algas epilíticas TURF 20,83 

Sedimento Sedimento 0,08 

Fonte: Própria. 

 

Gráfico 17 - Cobertura bentônica no morro recifal do PA1 

Legenda: % = porcentagem; ACA= alga calcária articulada; ACI= alga calcária incrustante; TURF= 
matriz de algas epilíticas. 

Fonte: Própria. 
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Figura 116 - Alguns organismos bentônicos identificados no PA1 

Legenda: a) alga folhosa (Dictyota sp.); b) coral mole – octocoral (Phyllogorgia dilatata); c) esponja 
(Aiolochroia crassa); d) ascídia (Eudistoma sp.). 

Fonte: Própria. Fotos: Natália Roos. 

 

O ponto PA3 encontra-se fora e ao sul da parte central da UC. É o recife mais 

diverso e de maior complexidade estrutural que foi amostrado. Os morros recifais 

possuem formas pontudas, podendo chegar a 10 m de altura (Figura 117). No ponto 

PA3 foi encontrada a maior abundância do coral de fogo Millepora laboreli. Os corais 

pétreos presentes na amostragem foram Meandrina braziliensis e Siderastrea stellata, 

porém, os corais Favia gravida, Madracis decatis e Montastraea cavernosa também 

foram avistados durante o mergulho (Figura 118). As algas folhosas, sobretudo a 

espécie Canistrocarpus cervicornis, junto com as algas calcárias articuladas da 

espécie Halimeda opuntia, foram responsáveis por mais de 60% da cobertura do 

substrato analisado (Gráfico 18, Tabela 8). 
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Figura 117 – Visão panorâmica dos morros recifais analisados no ponto PA3 do 

PEM do Parcel do Manuel Luís 

 
Fonte: Própria. Foto: Léo Francini. 

 
Figura 118 - Espécies de corais, hidrocorais e esponjas observadas no PA3 

 
Legenda: a) coral (Madracis decactis); b) coral (Meandrina braziliensis); c) hidrocoral (Millepora 

laboreli); d) coral (Montastraea cavernosa); e) esponja (Aplysina cauliformis); f) esponja (Geodia sp.). 
Fonte: Própria. Fotos: a-b – Natália Roos; c-f – Léo Francini. 
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Gráfico 18 - Cobertura bentônica nos morros recifais do PA3 

Legenda: % = porcentagem; ACA= alga calcária articulada; ACI= alga calcária incrustante; TURF= 
matriz de algas epilíticas. 

Fonte: Própria. 

 

Tabela 8 - Percentuais de cobertura dos organismos bentônicos observados nos 

Morros recifais dos pontos PA3 e PA4 do PEM do Parcel do Manuel Luís 

Morro Recifal Grupo Bentônico Organismo % Cobertura 

Ponto PA3 

Alga calcária articulada Halimeda opuntia 24 

Alga calcária incrustante Alga calcária incrustante 7,5 

Alga corticada Ceramium nitens 1,0 

Alga filamentosa Filamentosas NID 0,42 

Alga folhosa 

Dictyota sp 0,5 

Dictyota mertensii 0,17 

Canistrocarpus cervicornis 39,0 

Ascídia 
Stomozoa sp 0,5 

Ascídias NID 1,17 

Cianobactéria Cianobactérias NID 4,67 

Coral de fogo Millepora laboreli 0,75 

Coral pétreo 
Siderastrea stellata 1,75 

Meandrina braziliensis 0,17 

Esponja 

Monanchora sp 0,83 

Ircinia felix 0,08 

Esponjas NID 6,25 

Aplysina lacunosa 0,33 

Aplysina fulva 0,33 

Matriz de algas epilíticas TURF 7,58 

Sedimento Sedimento 3,0 

(continua) 
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(conclusão) 

Ponto PA4 

Alga calcária articulada 
Jania sp 14,0 

Halimeda opuntia 8,17 

Alga calcária incrustante Alga calcária incrustante 3,58 

Alga Corticada 

Valonia ventricosa 0,58 

Gelidium pusillum 0,17 

Gelidium floridanum 0,17 

Alga filamentosa Filamentosas NID 0,33 

Alga folhosa 

Folhosas NID 0,42 

Dictyota sp 2,17 

Dictyota mertensii 0,08 

Dictyota menstrualis 0,50 

Canistrocarpus cervicornis 29,42 

Ascídia 
Stomozoa sp 0,17 

Ascídias NID 10,33 

Cianobactéria Cianobactérias NID 8,58 

Esponja 

Ircinia felix 0,58 

Hemectyon ferox 0,08 

Esponjas NID 1,92 

Dysidea sp 0,58 

Clathria sp 0,25 

Amphimedon sp 0,17 

Agelas sp 0,58 

Agelas clathrodes 0,17 

Matriz de algas epilíticas TURF 17,00 

 
Legenda: % = porcentagem; NDI = Não Identificada; TURF= matriz de algas epilíticas. 
Fonte: Própria. 

 

No ponto PA4, a profundidade das amostragens girou em torno dos 25 m nos 

morros recifais com cerca de 2 m de altura. Na área foi observado um pináculo recifal 

de cerca de 15 m, mas não foi analisada a cobertura bentônica do pináculo. Nos 

morros, novamente predominou a cobertura de algas folhosas, ACA e TURF. Dentre 

as ACAs, a Jania sp. teve maior cobertura que a Halimeda oputina (Tabela 8). A 

cobertura de ascídias foi a maior entre os morros recifais, recobrindo 10,5% do 

substrato amostrado (Gráfico 19). Algumas espécies de esponjas, ascidias, algas e 

octocoral observados nesse ponto podem ser encontradas na Figura 119.  
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Gráfico 19 - Cobertura bentônica nos morros recifais do PA4 

Legenda: % = porcentagem; ACA= alga calcária articulada; ACI= alga calcária incrustante; TURF= 
matriz de algas epilíticas. 

Fonte: Própria. 

 

Figura 119 - Exemplares de esponjas, ascidias, octocorais e algas observadas nos 

morros recifais do PA4 

Legenda: a) esponja (Clathria nicoleae); b) esponja (Cribrochalina vasculum); c) ascídia colonial 
(Stomazoa gigantea); d) coral mole – octocoral (Phyllogorgia dilatata); e) alga folhosa (Dictyota sp.); f) 

alga (Udotea sp.). 
Fonte: Própria. Fotos: Léo Francini. 
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O ponto PA5 consiste em morros recifais de cerca de 3 m de altura. As algas 

folhosas (23,51%) e as ACAs (18,68%), junto com a categoria das cianobactérias 

(13,17%), foram os grupos com maior cobertura do local (Gráfico 20, Tabela 9). O 

coral Montastraea cavernosa, uma das principais espécies construtoras de recifes, é 

abundante na área. Embora não tenha entrado na amostragem, o coral de fogo 

Millepora laboreli e o coral pétreo Madracis decactis foram observados nesse ponto, 

que também se destaca por uma alta diversidade de esponjas (Figura 120). 

 

Gráfico 20 - Porcentagem de cobertura dos grupos bentônicos observados nos 

morros recifais do PA5 

Legenda: % = porcentagem; ACA= alga calcária articulada; ACI= alga calcária incrustante; TURF= 
matriz de algas epilíticas. Fonte: Própria. 

 

Tabela 9 – Percentuais de cobertura dos organismos bentônicos dos morros recifais 

do ponto PA5 do PEM do Parcel de Manuel Luís 

Morro Recifal Grupo Bentônico Organismo % Cobertura 

Ponto PA5 

Alga calcária articulada 
Jania sp 0,25 

Halimeda opuntia 18,43 

Alga calcária incrustante Alga calcária incrustante 9,58 

Alga corticada Ceramium nitens 3,08 

Alga filamentosa Filamentosas NID 0,08 

 
Alga folhosa 

Dictyota sp 1,42 

Canistrocarpus cervicornis 22,09 

  (Continua) 
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  (conclusão) 

Ascídia 

Stomozoa sp 0,33 

Didemnum sp 0,33 

Ascídias NID 6,67 

Cianobactéria Cianobactérias NID 13,17 

Coral de fogo Millepora laboreli 0,25 

Coral pétreo 
Siderastrea stellata 0,08 

Montastrea cavernosa 4,08 

Esponja 

Xestospongia sp 1,75 

Niphates sp 0,25 

Monanchora sp 1,00 

Ircinia felix 0,75 

Geodia sp 2,33 

Esponjas NID 4,5 

Aiolochoria crassa 0,33 

Matriz de algas epilíticas TURF 4,75 

Sedimento Sedimento 4,5 

Legenda: % = porcentagem; NDI = Não Identificada; TURF= matriz de algas epilíticas. 
Fonte: Própria. 
 

Figura 120 - Hidrocorais, corais, algas, ascídias e esponjas observadas no PA5 

Legenda: a) hidrocoral (Millepora braziliensis); b) coral (Montastraea cavernosa); c) alga calcária 
articulada (Halimeda opuntia); d) ascídia colonial (Stomazoa gigantea); e) esponja (Geodia sp.); f) 

esponja (Xetospongia sp.). 
Fonte: Própria. Fotos: Léo Francini. 
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O ponto PA8 encontra-se fora do PEM, em um banco a sudoeste do Parcel. 

Consiste em morros pouco acentuados, praticamente planos, com uma boa cobertura 

de sedimento de origem biogênica entre eles. De todos os pontos analisados nos 

morros recifais, esse foi o que apresentou a menor cobertura de algas folhosas 

(Gráfico 21). Há alta abundância do coral Montastraea cavernosa e uma alta 

abundância e diversidade de esponjas, com destaque para a esponja barril do gênero 

Xestospongia sp. (Figura 121, c), que teve cobertura estimada em 3,92% (Tabela 12). 

 

Gráfico 21 – Cobertura bentônica (%) nos Morros recifais do PA8 

 

Legenda: ACA= alga calcária articulada; ACI= alga calcária incrustante; TURF= matriz de algas 
epilíticas. Fonte: Própria. 
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Figura 121 - Organismos bentônicos observados no PA8, com destaque para os 

corais e esponjas 

Legenda: a) visão geral do substrato bentônico; b) coral (Mussismilia hispida); c) esponja Xetospongia 
sp.); d) coral (Montastraea cavernosa); e) esponja (Niphastes sp.); f) esponja (Geodia sp.). 

Fonte: Própria. Fotos a, c-f – Léo Francini; b – Natália Roos. 
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Tabela 10 – Percentuais de cobertura dos organismos bentônicos dos morros recifais 

do ponto PA8 do PEM do Parcel do Manuel Luís 

Morro Recifal Grupo Bentônico Organismo % Cobertura 

Ponto 8 

Alga calcária articulada 
Jania sp 0,08 

Halimeda opuntia 23,16 

Alga calcária incrustante Alga calcária incrustante 2,67 

Alga corticada Gelidium pusillum 0,17 

Alga filamentosa Filamentosas NID 0,17 

Alga folhosa 
Dictyopteris sp 0,42 

Canistrocarpus cervicornis 9,24 

Ascídia 
Stomozoa sp 0,08 

Ascídias NID 5,92 

Cianobactéria Cianobactérias NID 8,83 

Coral pétreo 

Siderastrea stellata 0,42 

Mussismilia hispida 0,17 

Montastrea cavernosa 8,25 

Esponja 

Xestospongia sp 3,92 

Niphates sp 0,25 

Monanchora sp 0,67 

Ircinia felix 0,58 

Geodia sp 0,25 

Esponjas NID 5,67 

Aplysina lacunosa 0,08 

Aplysina fulva 0,33 

Amphimedon sp 0,92 

Aiolochoria crassa 0,25 

Matriz de algas epilíticas TURF 18,00 

Sedimento Sedimento 9,5 

Legenda: % = porcentagem; NDI = Não Identificada; TURF= matriz de algas epilíticas. 
Fonte: Própria. 

 

Foram calculados os índices ecológicos (riqueza e diversidade) relacionados 

com a cobertura bentônica (de todos os pontos amostrados) para auxiliar no 

zoneamento do PEMPML, uma vez que locais com maior riqueza e diversidade, 

provavelmente são mais complexos ecologicamente e podem ser ainda mais 

importantes do ponto de vista ambiental e de funcionalidade do ecossistema, 

auxiliando assim nas tomadas de decisão dos gestores da unidade de conservação.  

Os pontos amostrados nos morros recifais apresentaram os maiores valores de 

riqueza. A média do índice de margalef para esse grupo foi de 1,32±0,42 (média ±DP). 

Não foi observada diferença significativa para esse índice de riqueza entre os grupos 

dos pontos amostrados nos pináculos e no naufrágio e sítios arqueológicos, que 

obtiveram médias de 0,74±0,31 e 0,83 ±0,29 respectivamente. O mesmo padrão foi 

observado para o índice Shannon- Winner de diversidade, onde os pontos dos morros 

recifais se destacaram com média de 1,53±0,39. Os pináculos apresentaram média 
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de 1,14±0,32 e os pontos amostrados nos substratos artificiais (Naufrágio e Sítio 

Arqueológicos) 1,1 ±0,32 (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22 - Riqueza (índice de Margalef) e Diversidade (índice de Shannon-Wiener) 

calculados para os grupos bentônicos observados no PEM do Parcel do Manuel Luís 

 

Legenda: barras azuis= média do índice de riqueza; barras vermelhas = média do índice de 
diversidade para cada ponto amostrado. 

Fonte: Própria 

 

Os sedimentos coletados no PEMPML foram, em sua grande maioria, 

classificados como areia bioclástica, variando entre areia média e areia muito grossa 

(Tabela 11). O ponto PA8 foi o que apresentou maior proporção da fração de 

cascalhos (21,81%) e teve maior teor de carbonatos (98,2%).  
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Tabela 11 – Análise Granulométrica e teor de carbonatos (CaCO3) dos sedimentos 

coletados no PEM do Parcel do Manuel Luís 

Local de 
coleta 

Granulometria 
% 

Cascalho 
% 

Areia 
% 

Silte 
CaCO3 

(%) 
Classificação 

Basil/Salinas Areia média 6,708 90,94 2,351 96,9 
Areia 

Bioclástica 

West Point Areia grossa 1,913 97,92 0,1678 87,4 
Areia 

Bioclástica 

Ana Cristina P1 Areia grossa 10,21 89,51 0,279 92,5 
Areia 

Bioclástica 

Ana Cristina P2 Areia média 4,705 92,47 2,83 95,9 
Areia 

Bioclástica 

Ponto 3 Areia média 5,404 91,7 2,892 97,6 
Areia 

Bioclástica 

Ponto 4 Areia grossa 13,58 85,36 1,058 93,7 
Areia 

Bioclástica 

Ponto 5 Areia média 3,34 94,04 2,617 93,6 
Areia 

Bioclástica 

Ponto 8 
Areia muito 

grossa 
21,81 77,67 0,5194 98,2 

Areia 
Bioclástica  

com grânulos e  
cascalhos 

Fonte: Própria. 

 

Até o momento, foram registradas, para o Parcel do Manuel Luís, doze 

espécies de corais pétreos ou duros (Scleractinea); três de octocorais ou corais moles 

(Alcyonacea); quatro de hidroides calcários ou corais de fogo (Anthoathecata); duas 

espécies de anêmonas (Actiniaria), uma espécie de zooantídeo (Zoantharia); uma 

espécie de coral negro (Leptothecata), uma de hidroide (Antipatharia), e, ainda, um 

exemplar de um cnidário de vida livre (Siphonophorae) (Quadro 10).  

 

Quadro 10 – Lista de espécies de Cnidários do PEM do Parcel do Manuel Luís 

Ordem Espécie Referência 

Actiniaria 
(anêmona) 

Bunodosoma cangicum Belém & 
Preslercravo, 1973* 

Amaral et al. (1998) e Hudson, Amaral e 
Coura (1999)  

Condylactis gigantea Weinland, 
1860 

Amaral et al. (1998) e Hudson, Amaral e 
Coura (1999) 

Alcyonacea  
(coral mole) 

Muriceopsis sp Aurivillius, 1931 
Amaral et al. (1998), Hudson, Amaral e 
Coura e Castro (2000) 

Phyllogorgia dilatata Esper, 1806 
Amaral et al. (1998), Hudson, Amaral e 
Coura e Castro (2000) 

Plexaurella dichotoma Esper, 1791 
Amaral et al. (1998) Hudson, Amaral e 
Coura e Castro (2000) 

Anthoathecata  
(coral de fogo) 

Millepora alcicornis Linnaeus, 1758 
Leão de Moura, Francini-Filho e Sazima 
(1999) 

Millepora braziliensis Verrill, 1868 
Amaral et al. (1998) e Hudson, Amaral e 
Coura (1999) 

Millepora laboreli Amaral, 2008** Amaral et al. (2008) 

Stylaster roseus Pallas, 1766 
Amaral et al. (1998) e Hudson, Amaral e 
Coura (1999) 

Antipatharia Antipathes tanacetum Pourtalès, Amaral et al. (2007) 
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(hidroide) 1880 

Leptothecata 
(coral negro) Thyroscyphus sp Allman, 1877 

Coleção do Museu Nacional apud Coura 
(2016) 

Scleractinia  
(coral duro) 

Agaricia agaricites Linnaeus, 1758 
Amaral et al. (1998) e Hudson, Amaral e 
Coura (1999) 

Agaricia fragilis Dana, 1848 
Leão de Moura, Francini-Filho e Sazima 
(1999) 

Favia gravida Verrill, 1868 
Leão de Moura, Francini-Filho e Sazima 
(1999) 

Madracis decactis Lamarck, 1816 
Leão de Moura, Francini-Filho e Sazima 
(1999) 

Meandrina brasiliensis Milne 
Edwards & Haime, 1848 

Leão de Moura, Francini-Filho e Sazima 
(1999) 

Montastrea cavernosa Linnaeus, 
1767 

Leão de Moura, Francini-Filho e Sazima 
(1999) 

Mussismilia hispida Verrill, 1901 
Leão de Moura, Francini-Filho e Sazima 
(1999) 

Mussismilia leptophylla Verrill, 1868 
Amaral et al. (1998) e Hudson, Amaral e 
Coura (1999) 

Porites astreoides Lamarck, 1816 
Leão de Moura, Francini-Filho e Sazima 
(1999) 

Porites branneri Rathbun 1888 
Amaral et al. (1998) e Hudson, Amaral e 
Coura (1999) 

Scolymia wellsii Laborel, 1967 
Leão de Moura, Francini-Filho e Sazima 
(1999) 

Siderastrea stellata Verrill, 1868 
Leão de Moura, Francini-Filho e Sazima 
(1999) 

Siphonophorae 
(Caravela) Physalia sp Lamarck, 1801*** Silveira e Oliveira (1999) 
Zoantharia 
(zoantídeo) 

Palythoa caribaeorum Duchassaing 
& Michelotti, 1860 Sisbiota (2013) apud Coura (2016) 

Legenda: * espécie listada como em perigo MMA-IN 445/2014;  
** espécie listada como vulnerável MMA-IN 445/2014;  
*** cnidário de vida livre.  

Fonte: Elaborado pelo presente Plano de Manejo com base em referências consultadas citadas ao 
longo do quadro. 

 

Nessa lista de espécie destaca-se o coral de fogo Millepora laboreli, que é 

endêmico da região e está listado como espécie vulnerável (VU) (Figura 122), a 

anêmona Bunodosoma cangicum, em perigo de extinção (Portaria MMA nº 445/2014) 

e as espécies Mussismilia hispida, Siderastrea stellata, Phyllogorgia dilatata, Millepora 

braziliensis, que são endêmicas do Brasil (ZILBERBERG et al., 2016). 

Os ambientes recifais na região Norte do Brasil, ainda são pouco estudados. 

Recentemente, porém, algumas espécies de corais construtores que ocorrem no 

PEMPML tiveram seu limite norte ampliado em aproximadamente 550 km 

(CORDEIRO et al., 2015) e um mapeamento realizado por sonar ao largo da foz do 

Rio Amazonas (MOURA et al., 2016) alertou a sociedade sobre a existência de um 

extenso sistema recifal em profundidades que vão dos 30 m até em torno dos 120 m, 

por certa de 9.500 km² de extensão. Contudo, Francini-Filho et al. (2018) verificaram 
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que esse sistema recifal é ainda maior do que se pensava, podendo cobrir uma área 

de aproximadamente 56.000 km2, com a presença de recifes tipicamente mesofóticos 

(70 a 220 m de profundidade), formados por fundos rígidos complexos, criados por 

organismos vivos, em forma de plataforma e paredes recifais, bancos de rodolitos e 

fundos com esponjas. 

Figura 122 – Millepora laboreli, espécie de coral de fogo endêmica do PEM do Parcel 

de Manuel Luís e com o status de vulnerável na lista de espécies ameaçadas 

 

Fonte: Própria. Foto: Léo Francini. 

 

As principais semelhanças entre os ambientes recifais do PEM do Parcel de 

Manuel Luís e desse grande complexo de sistemas amazônico, em termos de 

comunidade bentônica, são a cobertura das algas calcárias, a presença de espécies 

de corais pétreos, sobretudo da espécie Madracis decactis, e das esponjas barril 

Xestospongia sp. (ver Quadro 11 para lista de esponjas encontradas no PEMPML) 

(Figura 123). 
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Quadro 11 – Lista de espécies de Porífera encontrados no PEMPML 

Ordem Espécie Referência 

Agelasida  Agelas clathrodes Schmidt, 1870 Silveira e Oliveira (1999) 

Agelasida  Agelas sp. Duchassaing e Michelotti, 1864 Carraro et al. (2013) 

Axinellida Hemectyon ferox Duchassaing & Michelotti, 1864 Silveira e Oliveira (1999) 

Clionaida Cliona schmidtii Ridley, 1881 Carraro et al. (2013) 

Clionaida Cliona (Archaeocliona) sp. Czerniavsky, 1880 Carraro et al. (2013) 

Dendroceratida Chelonaplysilla erecta Row, 1911 Cordeiro et al. (2020) 

Dictyoceratida Dysidea sp. Johnston, 1842 Carraro et al. (2013) 

Dictyoceratida Ircinia felix Duchassaing & Michelotti, 1864 Diagnóstico PEMPML 

Dictyoceratida Ircinia strobilina Lamarck, 1816 Silveira e Oliveira (1999) 

Haplosclerida Xestospongia muta Schmidt, 1870 Silveira e Oliveira (1999) 

Haplosclerida  Amphimedon sp. Duchassaing & Michelotti, 1864 Carraro et al. (2013) 

Haplosclerida  Haliclona sp. Grant, 1841 Silveira e Oliveira (1999) 

Haplosclerida  Niphates alba van Soest, 1980 Cordeiro et al. (2020) 

Haplosclerida  Niphates sp. Duchassaing & Michelotti, 1864 Carraro et al. (2013) 

Haplosclerida  Xestospongia sp. Laubenfels, 1932 
Sema (1998b) apud Coura 
(2016)  

Poecilosclerida 
Clathria nicoleae Vieira de Barros, Santos & 
Pinheiro, 2013 Carraro et al. (2013) 

Poecilosclerida Clathria sp. Schmidt, 1862 Diagnóstico PEMPML 

Poecilosclerida Monanchora sp. Carter, 1883 Carraro et al. (2013) 

Scopalinida Scopalina ruetzleri Wiedenmayer, 1977 Carraro et al. (2013) 

Suberitida Halichondria sp. Fleming, 1828 
Sema (1998b) apud Coura 
(2016) 

Suberitida  Terpios sp. Duchassaing e Michelotti, 1864 Carraro et al. (2013) 

Tetractinellida  Cinachyrella kuekenthali Uliczka, 1929 
Sema (1998b) apud Coura 
(2016) 

Tetractinellida  Geodia sp. Lamarck, 1815 Carraro et al. (2013) 

Verongiida Aiolochroia crassa Hyatt, 1875 Diagnóstico PEMPML 

Verongiida Aplysina cauliformis Carter, 1882 Carraro et al. (2013) 

Verongiida Aplysina fulva Pallas, 1766 Diagnóstico PEMPML 

Verongiida Aplysina lacunosa Lamarck, 1814 Diagnóstico PEMPML 

Fonte: Elaborado pelo presente PM com base em referências consultadas citadas ao longo do quadro. 
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Figura 123 – Espécies registradas no PEMPML 

 



254 
 

 
Legenda: A) Ascidia colonial (Stomazoa gigantea) e esponja (Agelas sp.); B) Coral Mole – Octocoral – 

Phyllogorgia dilatata; C) Esponja NID; D) Esponja – Aplysina sp.; E) Esponja NID1; F) Coral Mole – 
Phyllogorgia dilatata, macroalgas e esponjas; G e H) Esponja – Aplysina cauliformis; I) Esponja – 
Amphimedon sp.; J) Esponja – Callyspongia sp. ou Niphastes sp.; H) Esponja – Clathria sp.; L) 

Esponja – Clathria nicoleae; M e N) Esponja – Geodia sp. 
Fonte: Própria. Fotos: Léo Francini. 

 

No levantamento dos dados secundários previamente realizado, destacamos 

alguns outros grupos de organismos bentônicos presentes no PEMPML, contudo, o 

levantamento feito sobre os poliquetas, encontrado num trabalho que se encontra na 

internet, de autoria de F. R. Mochel e F. G Piga, intitulado Anelídeos poliquetas 

bentônicos coletados em áreas recifais do Parque Estadual Marinho do Parcel Manoel 

Luis, Maranhão, Brasil, não apresenta informações de ano de publicação nem onde o 

trabalho foi apresentado ou publicado (em contato com a primeira autora, esta relatou 
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não ser possível acessar arquivos do presente estudo). As informações contidas 

relatam que, através de mergulho autônomos realizados entre 1992 e 1993, foram 

coletadas amostras para a obtenção desse inventário sobre os poliquetas; como 

resultado, eles encontraram 3.231 exemplares de poliquetas, pertencentes a 27 

famílias. Segundo esses autores, a família mais bem representada na coleção de 

bentos foi a Syllidae (n= 2.004), seguida da Eunicidae (n= 846), Nereidade (n= 94), 

Serpulidae (n= 75) e Amphinomidae (n=66).  

Silveira e Oliveira (1999) também apresentam uma lista de invertebrados 

marinhos coletados no PEMPML e, no estudo apresentado por elas, a família Syllidae 

também é a mais abundante entre os poliquetas. As autoras também listam a 

presença de outros invertebrados marinhos, como moluscos bivalves (n=717), 

gastrópodes (n=1.867) e poliplacóforos (n=71). Nas amostras bentônicas também 

foram registrados exemplares de foraminíferos (Rhizopodea, n=3.310), briozoários 

(n=1.822) e crustáceos (n=2.805), entre eles nove exemplares de lagostas (Panulirus 

laevicauda Latreille, 1817). No grupo dos equinodermos, elas identificaram quatro 

exemplares do ouriço Diadema antillarum Philippi, 1845, um indivíduo de estrela do 

mar, Echinaster (Othilia) spinulosus Verrill, 1869, e um ofiuroide da espécie 

Ophioderma rubicundum Lütken, 1856. A seu turno, o número de indivíduos coletados 

da classe Stelleroidea (Ophiuroidea) foi 190. Ainda, relatam a presença de ascidias 

(n=08) nas amostras ali coletadas. 

No levantamento feito por Coura (2016) sobre as macroalgas presentes no 

PEM do Parcel de Manuel Luís há uma lista com 22 espécies. No presente diagnóstico 

acrescentamos mais 41 espécies identificadas por Cordeiro et al. (2020) e 10 espécies 

que identificamos nas nossas atividades de campo (Quadro 12). 
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Quadro 12 – Lista de Macroalgas encontradas no PEM do Parcel do Manuel Luís 

Divisão Ordem Espécie, autor, ano Referência Divisão Ordem Espécie, autor, ano Referência 
 

Chlorophyta Bryopsidales  
Avrainvillea asarifolia, 

Børgesen, 1909 

Silveira e 
Oliveira 
(1999) Rhodophyta Gelidiales 

Gelidium sp. J.V. Lamouroux, 
1813 Coura (1999) 

 

Chlorophyta Bryopsidales  

Caulerpa mexicana, 
Sonderex Kützing, 

1849 Coura (1999) Rhodophyta Gelidiales 
Gelidium floridanum, W. R. 

Taylor, 1943 
Diagnóstico 
PEMPML 

 

Chlorophyta Bryopsidales  

Caulerpa racemosa 
(Forsskål), J. Agardh, 

1873 
Diagnóstico 
PEMPML Rhodophyta Gelidiales 

Gelidium pusillum 
(Stackhouse), Le Jolis, 1863 

Diagnóstico 
PEMPML 

 

Chlorophyta Bryopsidales  
Codium isthmocladum, 

Vickers, 1905 Coura (1999) Rhodophyta Gracilariales  Glacilaria sp., Greville, 1830 Coura (1999) 
 

Chlorophyta Bryopsidales  

Halimeda incrassata 
(J. Ellis), J. V. 

Lamouroux, 1816 Coura (1999) Rhodophyta Gigartinales 
Hypnea musciformis (Wulfen), 

J. V. Lamouroux, 1813 Coura (1999) 

 

Chlorophyta Bryopsidales  

Halimeda opuntia 
(Linnaeus), J. V. 
Lamouroux, 1816 Coura (1999) Rhodophyta Corallinales  

Jania adhaerens, J. V. 
Lamouroux, 1816 Coura (1999) 

 

Chlorophyta Bryopsidales  
Halimeda sp., J. V. 
Lamouroux, 1812 Coura (1999) Rhodophyta Corallinales  

Jania sp., J. V. Lamouroux, 
1812 

Diagnóstico 
PEMPML 

 

Chlorophyta Bryopsidales  
Udotea sp., J. V. 
Lamouroux, 1812 Coura (1999) Rhodophyta Acrochaetiales 

Acrochaetium microscopicum 
(Nägeli ex Kützing), Nägeli, 

1858 
Cordeiro et 
al. (2020) 

 

Chlorophyta Ulvales 
Ulva fasciata Delile, 

1813 Coura (1999) Rhodophyta Ceramiales 

Aglaothamnion felipponei  
(Howe) Aponte, Ballantine e J. 

N. Norris, 1994 
Cordeiro et 
al. (2020) 

 

Chlorophyta Cladophorales  
Valonia aegagropila, 

C. Agardh, 1823 Coura (1999) Rhodophyta Corallinales 
Amphiroa anastomosans, 
Weber-van Bosse, 1904 

Cordeiro et 
al. (2020) 

 

Chlorophyta Cladophorales  
Valonia ventricosa, J. 

Agardh, 1887 
Diagnóstico 
PEMPML Rhodophyta Ceramiales 

Antithamnionella graeffei 
(Grunow), Athanasiadis, 1996 

Cordeiro et 
al. (2020) 

 

Chlorophyta Bryopsidales  
Bryopsis hypnoides, J. 
V. Lamouroux, 1809 

Cordeiro et al. 
(2020) Rhodophyta Bonnemaisoniales  

Asparagopsis taxiformis 
(Delile), Trevisan de Saint-

Léon, 1845 
Cordeiro et 
al. (2020) 

 

Chlorophyta Bryopsidales  
Bryopsis pennata, J. V. 

Lamouroux, 1809 
Cordeiro et al. 

(2020) Rhodophyta Rhodymeniales  
Asteromenia peltata (W. R. 

Taylor), Huisman e Millar, 1996 
Cordeiro et 
al. (2020) 

 

(continua) 
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(continuação) 

Divisão Ordem Espécie, autor ano Referência Divisão Ordem Espécie, autor ano Referência 

Chlorophyta Bryopsidales  
Caulerpa verticillata, J. 

Agardh, 1847 
Cordeiro et al. 

(2020) Rhodophyta Ceramiales 
Branchioglossum sp., 

Kylin, 1924 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Chlorophyta Bryopsidales  

Halimeda tuna (J. Ellis e 
Solander), J. V. 

Lamouroux, 1816 
Cordeiro et al. 

(2020) Rhodophyta Ceramiales 

Callithamnion 
corymbosum (Smith), 

Lyngbye, 1819 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Chlorophyta Bryopsidales  
Udotea abbottiorum, D. 
S. Littler e Littler, 1990 

Cordeiro et al. 
(2020) Rhodophyta Ceramiales 

Crouania attenuata (C. 
Agardh), J. Agardh, 1842 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Chlorophyta Bryopsidales  

Udotea dixonii, D. S. 
Littler e M. M. Littler, 

1990 
Cordeiro et al. 

(2020) Rhodophyta Ceramiales 
Ceramium comptum, 

Børgesen, 1924 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  

Canistrocarpus 
cervicornis (Kützing), De 
Paula e De Clerck, 2006 

Diagnóstico 
PEMPML Rhodophyta Ceramiales 

Ceramium tenuicorne 
(Kützing), Waern, 1952 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  
Dictyopteris delicatula, J. 

V. Lamouroux, 1809 Coura (1999) Rhodophyta Ceramiales 
Ceramium virgatum, Roth, 

1797 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  
Dictyopteris sp., J. V. 

Lamouroux, 1809 
Diagnóstico 
PEMPML Rhodophyta Rhodymeniales 

Champia parvula (C. 
Agardh), Harvey, 1853 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  
Dictyota dichotoma, J. V. 

Lamouroux, 1809 Coura (1999) Rhodophyta Bryopsidales  
Derbesia marina 

(Lyngbye), Solier, 1846 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  
Dictyota sp., J. V. 
Lamouroux, 1809 Coura (1999) Rhodophyta Erythropeltales 

Erythrotrichia carnea 
(Dillwyn), J. Agardh, 1883 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  

Dictyota menstrualis 
(Hoyt), Schnetter, 
Hörning e Weber-

Peukert, 1987 
Diagnóstico 
PEMPML Rhodophyta Ceramiales 

Haloplegma duperreyi, 
Montagne, 1842 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  
Dictyota mertensii (C. 

Martius), Kützing, 1859 
Diagnóstico 
PEMPML Rhodophyta Ceramiales 

Griffithsia globulifera, 
Harvey ex Kützing, 1862 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Ochrophyta  Fucales 
Sargassum sp., C. 

Agardh, 1820 Coura (1999) Rhodophyta Ceramiales 
Griffithsia schousboei, 

Montagne, 1840 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  

Spatoglossum 
schroederi (C. Agardh), 

Kützing, 1859 Coura (1999) Rhodophyta Corallinales 

Hydrolithon farinosum (J. 
V. Lamouroux), Penrose e 

Chamberlain, 1993 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  
Dictyota ciliolate, Sonder 

ex Kützing, 1859 
Cordeiro et al. 

(2020) Rhodophyta Gigartinales 
Hypnea spinella (C. 

Agardh), Kützing, 1847 
Cordeiro et al. 

(2020) 

(continua)  
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(conclusão) 

Divisão Ordem Espécie, autor ano Referência Divisão Ordem Espécie, autor ano Referência 

Ochrophyta  Dictyotales  
Dictyota crenulata, J. 

Agardh, 1847 
Cordeiro et al. 

(2020) Rhodophyta Ceramiales 

Hypoglossum 
heterocystideum, J. 

Agardh, 1898 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  
Dictyota hamifera, 

Setchell, 1926 
Cordeiro et al. 

(2020) Rhodophyta Corallinales  
Jania cubensis, Montagne 

ex Kützing, 1849 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  

Dictyota humifusa, 
Hörnig, Schnetter e 
Coppejans, 1992 

Cordeiro et al. 
(2020) Rhodophyta Ceramiales 

Laurencia  cf. Filiformis 
(C.Agardh), Montagne, 

1845 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Ochrophyta  Dictyotales  
Dictyota pinnatifida, 

Kützing, 1859 
Cordeiro et al. 

(2020) Rhodophyta Ceramiales 
Laurencia oliveirana, 

Yoneshigue, 1985 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Rhodophyta Ceramiales 
Amansia multifida, J. V. 

Lamouroux, 1809 Coura (1999) Rhodophyta Ceramiales 
Laurencia sp., J. V. 
Lamouroux, 1813 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Rhodophyta Corallinales 
Amphiroa sp., J. V. 
Lamouroux, 1812 Coura (1999) Rhodophyta Corallinales  

Lithothamnion crispatum, 
Hauck, 1878 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Rhodophyta Ceramiales 
Bryothamnion seaforthii 
(Turner), Kützing, 1843 Coura (1999) Rhodophyta Peyssonneliales 

Peyssonnelia sp., 
Decaisne, 1841 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Rhodophyta Ceramiales 
Ceramium nitens (C. 

Agardh), J. Agardh, 1851 
Diagnóstico 
PEMPML Rhodophyta Corallinales  

Porolithon antillarum, 
Foslie e Howe, 1909 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Rhodophyta Corallinales  
Corallina sp., Linnaeus, 

1758 Coura (1999) Rhodophyta Gigartinales  

Ochtodes secundiramea 
(Montagne), M. A. Howe, 

1920 
Cordeiro et al. 

(2020) 

Rhodophyta Halymeniales 

Cryptonemia crenulata 
(C. Agardh), J. Agardh, 

1851 Coura (1999) Rhodophyta Ceramiales 
Wrangelia argus, 
Montagne, 1856 

Cordeiro et al. 
(2020) 

Fonte: própria, com base nas referências e no presente diagnóstico (2021). 
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3.4.1.3 Considerações finais 

Os pontos amostrados nesse diagnóstico retratam bem a diversidade dos 

ambientes recifais como identificado por Coura (2016) para a área do PEM do Parcel 

de Manuel Luís. Além de determinar a porcentagem de cobertura da comunidade 

bentônica desses ambientes, constatamos que espécies invasoras como o coral-sol 

(Tubastraea sp.) não estão presentes nem nos recifes naturais nem nos naufrágios. 

Outra constatação feita durante esse estudo foi que não observamos organismos 

branqueados nos locais amostrados. No entanto, essas avaliações não indicam que 

o PEMPML esteja a salvo dessas duas grandes ameaças para a região. Ao contrário, 

estudos indicam que o risco de colonização do coral-sol em substratos artificiais 

(sobretudo naufrágios) na região da província norte do Brasil só aumenta (SOARES 

et al., 2020). Assim como os ecossistemas recifais de todo o planeta são classificados 

como os ambientes mais ameaçados devido aos efeitos da crise climática, 

provocando, entre outras coisas, aquecimento e acidificação do oceano, a frequência 

de eventos de branqueamento em massa aumenta mais a cada década (HUGHES et 

al., 2018, SOARES et al., 2021). Ademais, existe o alto risco de chegada do peixe-

leão (Pterois sp.) nos recifes do PEM, um predador do Indo-Pacífico, extremamente 

voraz, que vem causando sérios impactos nos ambientes recifais do caribe, já tendo 

sido capturados dois indivíduos no grande sistema de recifes amazônicos (LUIZ et al., 

2021). 

Com base nos dados deste diagnóstico e nos dados secundários levantados 

para a área do PEM do Parcel de Manuel Luís, as regiões dos morros recifais, 

merecem mais atenção dentro da UC. Considerando apenas a cobertura bentônica 

dos pontos amostrados, e com base na diversidade e presença de espécies 

prioritárias para conservação (ex. M. laborelli), dentre os locais avaliados os pontos 

PA3 e PA5 se destacaram. Considerando também os naufrágios estudados, o 

Basil/Salinas se destaca pela diversidade de esponja e ascidias e porque nos morros 

recifais no entorno desse sítio arqueológico encontramos o coral de fogo endêmico do 

PEMPML. Vale destacar, contudo, que o naufrágio Ana Cristina, por ser mais recente 

e ter menor cobertura de organismos incrustantes competidores, oferece mais riscos 

à colonização de espécies exóticas como o coral-sol, e merece, pelo menos, um 

monitoramento mais constante para minimizar impactos caso essa espécie chegue à 

região. 
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Após a análise dos resultados obtidos neste diagnóstico para as comunidades 

bentônicas do Parcel, identificamos alguns estudos prioritários para esta UC: 

 

-  Criação de um sítio de pesquisa ecológica de longo prazo (PELD), para 

monitorar a saúde do ecossistema e a possível chegada de espécies 

invasoras à região; 

-  Estudo sobre a composição das estruturas biogênicas do PEMPML, com 

furos para coletar testemunhos e avaliar a composição dos pináculos e 

morros recifais.  

 

Em resumo, um programa de monitoramento efetivo, aliado a medidas de 

conservação preventivas (como a criação de uma rede de áreas de proteção marinha 

no entorno do PEMPML, promovendo a conexão com o Grande Sistema de Recifes 

da Foz do Amazonas – GSRA), deve ser adotado para evitar mineração, pesca não 

regulamentada e perfuração para exploração de petróleo em regiões tão importantes 

para conservação marinha. Dessa maneira, além de preservar esse refúgio, 

ajudaremos a atingir as metas de objetivos internacionais importantes, como a Agenda 

20/30, sobretudo o objetivo para o desenvolvimento sustentável (ODS) 14, que trata 

da conservação e do uso de forma sustentável dos oceanos, mares e recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável, como também as diretrizes da Década 

da Ciência Oceânica da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (Unesco). 

 

3.4.2 Organismos nectônicos 

Os animais marinhos nectônicos são organismos com capacidade de 

deslocamento ativo, capazes de vencer a densidade do meio marinho e suas 

correntes, como peixes, tubarões, baleias e tartarugas (CASTELLO, 1994). Entre os 

organismos nectônicos, o grupo mais abundante são os peixes, totalizando, no Brasil, 

aproximadamente 1.200 espécies; destas, 274 estão no estado do Maranhão e 132 

no PEM Parcel de Manuel Luís (NELSON; GRANDE; WILSON, 2016; NUNES; 

PIORSKI, 2011; ROCHA; ROSA, 2001). 
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Os impactos sobre a fauna de peixes têm aumentado exponencialmente nas 

últimas décadas, levando populações inteiras ao declínio (MYERS; WORM, 2003), 

sendo a biomassa de peixes predadores reduzida em mais de 60% e 

aproximadamente 30% dos estoques sobre explotados, tendo a maior parte desse 

declínio se iniciado na década de 1970 (FAO, 2018).  

Grandes predadores (macrocarnívoros) (que ocupam altos níveis tróficos), 

como grandes teleósteos e tubarões, estão em declínio em todo o mundo, e em ritmo 

acelerado, acarretando mudanças irreversíveis no ecossistema marinho (PAULY et 

al., 1998). Estimativas recentes sugerem que algumas populações locais de grandes 

tubarões diminuíram cerca de 90%, bem como de outros predadores associados a 

recifes (MYERS et al., 2007). 

Embora uma abordagem global do impacto sobre as populações de predadores 

de topo e outros organismos chave nos recifes (como tubarões, garoupas, bodiões e 

peixes papagaio) seja dificultada, está claro que a supressão desses grupos pode 

causar um efeito de “cascata trófica” no ecossistema (MYERS et al., 2007; RICE, 

2016), acarretando consequências irreparáveis a ele, devendo esses grupos terem 

estratégias específicas para conservação (MYERS; WORM, 2003; PAULY et al., 

1998; RICE, 2000). 

A fauna dos recifes do PEM do Parcel de Manuel Luís foi descrita incialmente 

no final da década de 1990 (MOURA et al., 1999; ROCHA et al., 2001), mas somente 

a partir de 2016, com o surgimento de novos trabalhos científicos e a inserção no 

Grande Sistema de Recifes da Foz do Amazonas (GSRA), ganhou notoriedade. Os 

recifes do PEM do Parcel de Manuel Luís estão localizados no extremo sul do GSRA, 

o qual teve a descrição de sua diversidade, importância ecológica e sua função como 

pontos de ligação ou trampolins ecológicos entre as províncias biogeográficas do 

Caribe e do Brasil somente na última década (CORDEIRO et al., 2020; FRANCINI-

FILHO et al., 2018; MOURA et al., 2016). O PEM do Parcel de Manuel Luís possui 

características únicas em relação aos recifes brasileiros, dada sua riqueza de 

espécies e a grande representatividade de grupos classificados em algum status de 

risco, como bodiões (Labridae-Scarinae) e grandes predadores (e.g. tubarão dos 

recifes – Carcharhinus perezii, Mero – Epinephelus itajara, Dentão – Lutjanus jocu) 

(CORDEIRO et al., 2020; MORAIS; FERREIRA; FLOETER, 2017; ROCHA; ROSA, 

2001). A elevada abundância de predadores de topo de cadeia e de importância 
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comercial (nº espécies, abundância e biomassa) permite inferir que sua comunidade 

de peixes está muito próxima de sua condição “natural”, não impactada (MORAIS; 

FERREIRA; FLOETER, 2017; CORDEIRO et al. 2020), tornando o PEM do Parcel de 

Manuel Luís ímpar para as comunidades da província biogeográfica brasileira e para 

estudos comparativos da fauna (MORAIS; FERREIRA; FLOETER, 2017).  

Dessa forma, para o conhecimento da comunidade nectônica do PEM do Parcel 

de Manuel Luís, torna-se evidente a necessidade de um plano de manejo que 

considere os níveis tróficos médio e alto como grupos chave (FRIEDLANDER; 

DEMARTINI, 2002), como objetivado realizar neste plano de manejo. 

 

3.4.2.1 Metodologia 

A comunidade nectônica foi caracterizada utilizando-se três metodologias 

diferentes, a saber: 1) fotografias e vídeos subaquáticos; 2) censo visual estacionário; 

e 3) estações de vídeo com isca operadas remotamente (Baited Remote Underwater 

Video – BRUV) (Figura 124). 

 

Figura 124 – Metodologias utilizadas para amostragem da fauna nectônica no PEM 

do Parcel de Manuel Luís 

 

Legenda: A) Imagens subaquáticas – Mergulhador Leopoldo Francini, B) Censo Visual – Mergulhador 
Marcos Rosa, C) Baited Remote Underwater Video (BRUV), e D) BRUV em operação. 

Fonte: Própria. Fotos: Leopoldo Francini e Marcos Rosa. 
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Fotografias e tomadas de vídeo subaquáticas (câmeras bênticas, HD câmera e 

GoPro) foram realizadas para apoiar na descrição qualitativa da comunidade e na 

identificação taxonômica das espécies. As espécies, sempre que possível, foram 

identificadas ao menor nível taxonômico, classificadas de acordo com seu grupo 

trófico (PINHEIRO et al., 2018; QUIMBAYO et al., 2021) e status de conservação pelo 

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018).  

A metodologia de amostragem de censos visuais estacionários (MINTE-VERA; 

MOURA; FRANCINI-FILHO et al., 2008; MORAIS; FERREIRA; FLOETER, 2017; 

PINHEIRO et al., 2015; PINHEIRO et al., 2019; ROSA et al., 2016) consiste na 

contagem dos indivíduos (todas as espécies de peixes), de comprimento total (CT) ≤ 

10 cm em um raio de 2 m em torno do ponto marcado, e em um raio de 4 m (totalizando 

50,2 m²) dos indivíduos de comprimento total (CT) >10 cm, sempre utilizando um 

período de 5 minutos para listagem das espécies, seguido da contagem destas. 

As assembleias de peixes foram descritas através das seguintes variáveis 

ecológicas: abundância (total por amostra), riqueza (número de taxas/espécie), 

diversidade (índice de Shannon-Wiener H’), equidade (Pielou’s J), composição 

taxonômica (número de indivíduos por taxa por amostra) e tamanho (número de 

indivíduos por faixa de tamanho por amostra). A variação desses descritores foi 

comparada entre os pontos amostrais (PA1 e PA3) por análise de variância (ANOVA) 

(UNDERWOOD, 1997) para os descritores univariados e análise multivariada 

permutacional (PERMANOVA) (ANDERSON, 2017) para os descritores multivariados 

(desenho das análises: 1 fator ‘Pontos amostrais’, dois níveis ‘PA1, PA3’). A 

PERMANOVA utilizou uma matriz de semelhança de Bray-Curtis sob um modelo de 

resíduos reduzidos e os dados foram transformados em raiz quadrada (CLARKE; 

GORLEY, 2006). Uma análise canônica de coordenadas principais (CAP) 

(ANDERSON; WILLIS, 2003) foi realizada para determinar a associação entre 

variáveis ambientais (pontos amostrais e profundidade) e contribuição das espécies 

das diferenças entre as assembleias de peixes (ocorrência de espécies e famílias). O 

design gráfico e a análise foram realizados no ambiente R Project (R Core Team, 

2021) com os pacotes: ‘ggplot2’ (WICKHAM, 2016), ‘vegan’ (OKSANEN et al., 2018) 

e MASS (RIPLEY et al., 2019). Os dados das espécies foram verificados no repositório 

do World Register of Marine Species (WORMS, disponível em: 

http://www.marinespecies.org/). 
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Para caracterizar as comunidades também foram utilizadas estações de vídeo 

com iscas operadas remotamente (Baited Remote Underwater Video) (BRUV) 

(CAPPO; HARVEY; SHORTIS, 2006; PINHEIRO et al., 2020; ROLIM et al., 2019; 

ROLIM; RODRIGUES; GADIG, 2019; WHITMARSH; FAIRWEATHER; HUVENEERS, 

2017), sendo este os métodos mais indicados no levantamento da fauna de grandes 

carnívoros (CAPPO; HARVEY; SHORTIS, 2006; PINHEIRO et al., 2020).  

Os dados referentes aos BRUV foram coletados entre as 6h e as 18h, 

diariamente, sempre na estofa da maré (momento de menor correnteza), tendo sido 

realizados nove lançamentos, de aproximadamente 60 minutos de vídeo. A 

profundidade mínima atingida nos lançamentos foi de 23 m e a máxima foi de 35,7 m. 

O equipamento utilizado consiste em uma armação de aço com a base 

retangular para sustentação (Figura 124). Na parte superior da estrutura encontra-se 

uma estrutura vazada para proteger a câmera, uma GoPro modelo Hero 5, dentro de 

uma caixa estanque. Uma haste horizontal de PVC de aproximadamente 120 cm foi 

fixada na estrutura, perpendicular à câmera (HARVEY et al., 2002; LANGLOIS et al., 

2012); na outra extremidade, foi fixado um compartimento para isca, feito de malha, 

em polímero e na cor preta. Todo o lançamento foi realizado a partir da embarcação 

de pesquisa, sendo utilizados, respectivamente, cabos e boias flutuantes.  

Para cada lançamento, foi adicionado aproximadamente 1 kg de peixes, de 

diversas espécies, macerada com alimento de felino (DORMAN; HARVEY; NEWMAN, 

2012) no compartimento de isca. Essa mistura foi utilizada devido ao alto teor de óleo 

e por ser mais atrativa para grandes predadores (LANGLOIS et al., 2006). Para que a 

pluma originada da isca de um BRUV não interferisse na atuação da estação seguinte, 

cada equipamento foi lançado há mais de 1 km de distância do outro. O processo de 

recolhimento dos BRUV foi realizado após, aproximadamente, 90 minutos do 

lançamento de cada equipamento. 

 

3.4.2.1.a Análise das vídeo-amostras 

Os vídeos foram analisados utilizando o software SeaGIS EventMeasure. As 

amostras se iniciam a partir do momento em que a estrutura de BRUV assenta no 

fundo marinho e então contabiliza-se 60 minutos até o final. Os indivíduos foram 

registrados ao menor nível taxonômico possível e para cada espécie foi estimada a 

abundância relativa por meio do MaxN (CAPPO et al., 2003) (Figura 125). O registro 
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do MaxN é utilizado para estimar a abundância relativa das espécies, sendo definido 

como o número máximo de indivíduos de uma espécie presente, num mesmo 

instante/frame, de forma a evitar a contagem dupla de um mesmo indivíduo (CAPPO 

et al., 2003; WILLIS; MILLAR; BABCOCK, 2000). Esse método é considerado uma 

estimativa conservadora devido à possibilidade de outros indivíduos estarem 

presentes ao redor do BRUV, mas não poderem ser contados, por não estarem 

presentes, ao mesmo tempo, no campo de visão da câmera (WHITMARSH; 

FAIRWEATHER; HUVENEERS, 2017). 

As análises foram feitas a partir de um banco de dados gerado com as 

informações de cada amostra. A partir de uma tabela dinâmica foi possível inferir os 

índices ecológicos (abundância e riqueza) e a estrutura taxonômica e trófica das 

assembleias de peixes.  

 

Figura 125 – Interface do sistema EventMeasure. Indicação do momento de registro 

da abundância relativa por meio do MaxN 

 
Fonte: Própria. 

 

A variação da composição e estrutura das assembleias de peixes do PEM do 

Parcel de Manuel Luís, utilizando a metodologia de BRUV, foi analisada em função de 

dois fatores ambientais, profundidade e substrato. Para investigar a relação entre as 

variações de abundância e riqueza das assembleias de peixes por amostra, e os 

fatores ambientais supracitados, foram realizadas análises multivariadas utilizando o 

software PRIMER 6 com pacote adicional PERMANOVA. Essa análise foi conduzida 
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a partir da matriz de abundância relativa (MaxN) das espécies, transformada pela 4º 

raiz. A partir desta, foi calculada a matriz de similaridade utilizando o índice de Bray-

Curtis com 999 permutações, a qual precedeu o ordenamento de coordenadas 

principais (PCO). Foi adotado o nível de significância dos fatores p ≤ 0,05. 

 

3.4.2.2 Resultados e discussão 

Foram realizados vídeos e imagens para a lista de espécies em todos os pontos 

propostos. Foram realizados 6 censos visuais, distribuídos nos pontos PA1 e PA3, 

sendo 3 réplicas em cada, e 11 lançamentos de BRUV nos pontos amostrais PA1, 

PA3, PA4, PA5, PA6, PA7 e PA8. 

No total, foram observadas 65 espécies nectônicas, sendo 61 de peixes 

(actinopterígeos) e 4 de tubarões e raias (elasmobrânquios), sendo as famílias de 

peixes com maior número de espécies Labridae (23,5%), Pomacentridae (8,8%) e 

Epinephelidae (7,3%) (Figura 126, Gráfico 23, Tabela 12). Nos pontos amostrais, 

considerando as metodologias abordadas, foram observadas, em: PA1, 6 espécies; 

PA3, 14 espécies; PA4, 12 espécies; PA5, 25 espécies; PA6, 26 espécies; PA7, 20 

espécies; e PA8, 29 espécies (Gráfico 24, Apêndice A). As espécies foram 

classificadas segundo seu status de conservação nacional, conforme ICMBio (2018) 

(Tabela 12).  
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Figura 126 – Diversidade de espécies nectônicas do PEM do Parcel de Manuel Luís 

 
Legenda: A) Tubarão dos recifes Carcharhinus perezii, B) Mero Epinephelus itajara, C) Bodião azul 
Scarus trispinosus, D) Corcoróca Haemulon plumieri, E) Bodião fantasma Clepticus brasiliensis, e F) 

Dentão Lutjanus jocu. 
Fonte: Própria. Fotos: Leopoldo Francini e Marcos Rosa. 
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Gráfico 23 – Riqueza de espécies nectônicas por ponto amostral no PEM do Parcel 

de Manuel Luís  

 

Legenda: PA – ponto amostral; % – porcentagem. 
Fonte: Própria. 

 

PA1; 11%

PA3; 11%

PA4; 9%

PA5; 17%
PA6; 19%

PA7; 15%

PA8; 18%

Porcentagem do NÚMERO DE ESPÉCIES 
POR PONTO AMOSTRAL
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Tabela 12 – Lista geral de espécies de peixes observadas no PEM do Parcel de Manuel Luís, por família em ordem alfabética, 

seguido dos grupos tróficos (PINHEIRO et al., 2018; QUIMBAYO et al., 2021) e status de conservação pelo Livro 

Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018)  

FAMÍLIA ESPÉCIE SIGLA GRUPO TRÓFICO STATUS DE CONSERVAÇÃO METODOLOGIA 

ELASMOBRANCHII      

      

AETOBATIDAE Aetobatus narinari AETNAR MINV NT Vídeo 

CARCHARHINIDAE Carcharhinus perezii CARPER MCAR VU Censo visual - BRUV 

DASYATIDAE 

 
Hypanus berthalutzae  

 HYPBER MINV DD Censo visual 

GINGLYMOSTOMATIDAE Ginglymostoma cirratum GINCIR MINV NT Vídeo 

      

ACTINOPTERYGII      

      

ACANTHURIDAE Acanthurus chirurgus ACACHI HERB LC Censo visual, BRUV 

 Acanthurus coeruleus ACACOE HERB LC Censo visual, BRUV 

 Acanthurus bahianus ACABAH HERB LC* Vídeo, BRUV 

CARANGIDAE Caranx crysos CARCRY MCAR LC Censo visual, BRUV 

 Caranx ruber CARRUB MCAR LC Censo visual, BRUV 

 Caranx latus CARLAT MCAR LC Censo visual, BRUV 

 Carangoides bartholomaei CARBAR MCAR LC Imagem, BRUV 

CHAETODONTIDAE Chaetodon ocellatus CHAOCE SINV LC Vídeo, BRUV 

 Chaetodon sedentarius CHASED SINV LC BRUV 

 Chaetodon striatus CHASTR SINV LC BRUV 

 Prognathodes brasiliensis PROBRA SINV LC* BRUV 

ECHENEIDAE Echeneis naucrates ECHNAU MCAR LC Vídeo 

EPHIPPIDAE Chaetodipterus faber CHAFAB MINV LC Imagem 

EPINEPHELIDAE Cephalopholis fulva CEPFUL MCAR LC BRUV 

 Dermatolepis inermis DERINE MCAR DD Vídeo 

(continua) 
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(continuação) 

FAMÍLIA ESPÉCIE SIGLA GRUPO TRÓFICO STATUS DE CONSERVAÇÃO METODOLOGIA 

EPINEPHELIDAE (continuação) Paranthias furcifer PARFUR PLANK LC Imagem 

 Epinephelus itajara EPIITA MCAR CR Censo visual 

 Mycteroperca bonaci MYCBON MCAR VU Censo visual, BRUV 

GRAMMATIDAE Gramma brasiliensis GRABRA MINV DD* Imagem 

HAEMULIDAE Anisotremus virginicus ANIVIR MINV LC Censo visual 

 Haemulon aurolineatum HAEAUR MINV LC Censo visual, BRUV 

 Haemulon plumierii HAEPLU MINV DD Censo visual, BRUV 

HOLOCENTRIDAE Holocentrus adscensionis HOLADS MINV LC Imagem, BRUV 

 Myripristis jacobus MYRJAC MINV LC Vídeo, BRUV 

KYPHOSIDAE Kyphosus sectatrix  KYPSEC MINV LC Vídeo 

LABRIDAE Bodianus rufus BODRUF MINV LC Censo visual, BRUV 

 Bodianus pulchellus BODPUL MINV LC Vídeo 

 Halichoeres maculipinna HALMAC MINV LC Censo visual 

 Halichoeres bivittatus HALBIV MINV LC Vídeo 

 Halichoeres dimidiatus HALDIM MINV LC Vídeo, BRUV 

 Halichoeres poeyi HALPOE MINV LC BRUV 

 Thalassoma noronhanum THANOR PLANK LC* Vídeo 

 Clepticus brasiliensis CLEBRA PLANK LC* Imagem 

LABRIDAE – SCARINAE Cryptotomus roseus CRYROS HERB LC BRUV 

 Scarus trispinosus SCATRI HERB EM* Censo visual, BRUV 

 Scarus zelindae SCAZEL HERB VU* Imagem 

 Sparisoma amplum SPAAMP HERB LC* Censo visual, BRUV 

 Sparisoma frondosum SPAFRO HERB VU Censo visual, BRUV 

 Sparisoma axillare SPAAXI HERB VU* Vídeo, BRUV 

 Sparisoma radians SPARAD HERB LC Imagem, BRUV 

LABRISOMIDAE Malacoctenus sp. MALTRI MINV DD Vídeo 

LUTJANIDAE Lutjanus Jocu LUTJOC MCAR NT Censo visual, BRUV 

(continua) 
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(conclusão) 

FAMÍLIA ESPÉCIE SIGLA GRUPO TRÓFICO STATUS DE CONSERVAÇÃO METODOLOGIA 

LUTJANIDAE (continuação) Lutjanus cyanopterus LUTCYA MCAR VU Imagem 

 Ocyurus chrysurus OCYCHR MCAR DD Vídeo, BRUV 

MULLIFORMES Pseudupeneus maculatus PSEMAC MINV NT Vídeo, BRUV 

MURAENIDAE Gymnothorax moringa GYMMOR MCAR DD BRUV 

 Gymnothorax vicinus GYMVIC MCAR LC BRUV 

OSTRACIIDAE Acanthostracion polygonius ACAPOL OMNI LC BRUV 

POMANCANTHIDAE Holacanthus ciliaris HOLCIL SINV DD Censo visual, BRUV 

 Holacathus tricolor POMPAR SINV LC Censo visual 

 Pomacanthus paru HOLTRI SINV DD Vídeo, BRUV 

 Pomacanthus arcuatus HOLARC SINV DD BRUV 

POMACENTRIDAE Stegastes pictus STEPIC  HERB LC* Censo visual, BRUV 

 Chromis multilineata CHRMUL PLANK LC Vídeo 

 Abudefduf saxatilis ABUSAX OMNI LC Imagem 

 Chromis scotti CHRSCO PLANK LC Imagem, BRUV 

 Stegastes variabilis STEVIR HERB DD* Vídeo 

 Microspathodon chrysurus MICCHR HERB VU Vídeo 

SERRANIDAE Diplectrum formosum DIPFOR MCAR LC Vídeo 

 Serranus baldwini  SERBAL MINV LC Vídeo, BRUV 

SPHYRAENIDAE Sphyraena barracuda ESPBAR MCAR LC Censo visual, BRUV 

Legenda: Grupos tróficos – (HERB) herbívoros, (MINV) Comedores de invertebrados móveis, (SINV) Comedores de invertebrados sésseis, (MCAR) 
Macrocarnívoros, (PLANK) Planctívoros e (OMNI) Onívoros. Status de conservação, CR – Criticamente em perigo, EN – Em perigo, VU – Vulnerável, NT – 
Quase ameaçada, DD – Dados insuficientes, LC – Menos preocupante. *Endêmicas (FROESE; PAULY, 2021). 
Fonte: Própria. 
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Nos censos visuais foram observadas 22 espécies de peixes, pertencentes a 

12 famílias, sendo a espécie Lutjanus jocu a mais abundante, com 149 indivíduos 

(54,8%) do total amostrado, seguida de Acanthurus coeruleus (6,6%), Scarus 

trispinosus (5,5%), Sparisoma amplum (5,1%), Caranx latus (4,0%) e Pomacanthus 

paru (4%). A família Lutjanidade foi a mais abundante em número de indivíduos, com 

149 (54,8%), seguida de Labridae (13,2%), Acanthuridae (7,7%), Pomacanthidae (7%) 

e Carangidae (6,3%) (Tabela 13, Figura 127). Entre os pontos amostrados, PA3 

apresentou significativamente (p < 0,05) maior diversidade e equidade da comunidade 

que o ponto amostral PA1, e o ponto amostral PA1 com maior abundância (p < 0,05) 

que o PA3 (Gráfico 120, Tabela 14). Nas análises multivariadas, a variável ambiental 

“pontos amostrais” foi determinante nas diferenças entre as comunidades, tanto para 

ocorrência de espécies quanto das famílias (Gráfico 24 e Gráfico 25). O eixo 1 explicou 

87%, enquanto o eixo 2 explicou 13% da ordenação; estes eixos de ordenação 

refletem tanto a variabilidade das espécies quanto suas correlações múltiplas com as 

variáveis ambientais (Tabela 15).   

 

Tabela 13 – Lista de espécies de peixes observadas nos censos visuais no PEM do 

Parcel de Manuel Luís, por família em ordem alfabética, seguido dos 

grupos tróficos (PINHEIRO et al., 2018; QUIMBAYO et al., 2021)  

FAMILIA ESPÉCIE ABUNDÂNCIA % ABUNDÂNCIA GRUPO TRÓFICO 

Lutjanidae Lutjanus Jocu 149 54,8 MCAR 

Acanthuridae Acanthurus coeruleus 18 6,6 HERB 

Scaridae Scarus trispinosus 15 5,5 HERB 

Scaridae Sparisoma amplum 14 5,1 HERB 

Carangidae Caranx latus 11 4,0 MCAR 

Pomacanthidae Pomacanthus paru 11 4,0 SINV 

Sphyraenidae Sphyraena barracuda 10 3,7 MCAR 

Pomacanthidae Holacanthus ciliaris 8 2,9 SINV 

Haemulidae Anisotremus virginicus 7 2,6 MINV 

Carangidae Caranx crysos 4 1,5 MCAR 

carcharhinidae Carcharhinus perezii 4 1,5 MCAR 

Acanthuridae Acanthurus chirurgus 3 1,1 HERB 

Labridae Bodianus rufus 3 1,1 MINV 

Labridae 
Halichoeres maculipinn
a 3 1,1 MINV 

Serranidae Mycteroperca bonaci 3 1,1 MCAR 

Carangidae Caranx ruber 2 0,7 MCAR 

Haemulidae Haemulon aurolineatum 2 0,7 MINV 

(continua)  
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(conclusão) 

FAMILIA ESPÉCIE ABUNDÂNCIA % ABUNDÂNCIA GRUPO TRÓFICO 

Serranidae Epinephelus itajara 1 0,4 MCAR 

Haemulidae Haemulon plumierii 1 0,4 MINV 

Dasyatidae Hypanus americanus 1 0,4 MINV 

Scaridae Sparisoma frondosum 1 0,4 HERB 

Pomacentridae Stegastes pictus 1 0,4 HERB 

Legenda: Grupos tróficos – HERB herbívoros; MINV comedores de invertebrados móveis; SINV 
comedores de invertebrados sésseis; MCAR macrocarnívoros; PLANK Planctívoros; OMNI = Onívoros.  
Fonte: Própria. 

 

Figura 127 – Espécies mais abundantes amostradas nos censos visuais no PEM do 

Parcel de Manuel Luís 

 
Legenda: A) Dentão Lutjanus jocu, B) Cirurgião-azul Acanthurus coeruleus, C) Bodião-azul Scaru 
trispinosus, D) Bodião-verde Sparisoma amplum, E) Paru Pomacanthus paru, e F) Xaréu Caranx 

latus. 
Fonte: Própria. Fotos: Leopoldo Francini e Marcos Rosa 
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Gráfico 24 – Descrição da ictiofauna (abundância, riqueza, diversidade e equidade) 

amostrados nos censos visuais no PEM do Parcel de Manuel Luís 

 
Legenda: PA1 = ponto amostral 1; PA3 = ponto amostral 3. 

Fonte: Própria.
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Tabela 14 – Sumário dos dados ecológicos sobre as assembleias de peixes amostradas através de censo visual 

       Faixa de tamanho 

Ponto 

amostral 

Amostra Profundidade Abundância Riqueza Diversidade Equidade < 20 cm 20 a 30 cm 30 a 40 cm > 40 cm 

PA1 A1 20 73,0 7,0 1,1 0,6    100 % 

 A2 17 47,0 6,0 0,6 0,4   4 % 96 % 

 A3 17 61,0 7,0 0,8 0,4 7 % 2 %  91 % 

PA3 A1 16 47,0 12,0 2,1 0,9 35 % 65 %   

 A2 27 23,0 6,0 1,7 0,9  48 % 26 % 26 % 

 A3 27 21,0 8,0 1,8 0,9  67 % 0 33 % 

Legenda: cm = centímetros; % = porcentagem. 
Fonte: própria. 
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Gráfico 25 – Ordenação da análise de correspondência canônica entre os dados de 

ocorrência das espécies de peixes e as variáveis ambientais (profundidade e sítios 

amostrais) do PEM do Parcel de Manuel Luís 

 
Legenda: CAP = Análise Canônica de Coordenadas Principais (CAP1 – eixo 1, CAP2 – eixo 2); F = 

estatístico; p = valor de p.; % = Porcentagem. 
Fonte: Própria. 

 

Gráfico 26 – Ordenação da análise de correspondência canônica entre os dados de 

ocorrência das famílias de peixes e as variáveis ambientais (profundidade e sítios 

amostrais) no PEM do Parcel de Manuel Luís 

 
Legenda: CAP = Análise Canônica de Coordenadas Principais (CAP1 – eixo 1, CAP2 – eixo 2); F = 

estatístico; p = valor de p.; % = Porcentagem. 
Fonte: Própria.
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Tabela 15 – Resultados das ANOVA e PERMANOVA para avaliar as variações na abundância, diversidade, riqueza, equidade, 

composição e faixa de tamanho da assembleia de peixes entre os pontos amostrados (PA1 e PA3). Resultados 

significativos (p < 0.05) estão destacados * 

 Abundância total Riqueza Diversidade Equidade 

 gl SQ QM F p SQ QM F p SQ QM F p SQ QM F p 

Ponto 

Amostral 
1 1350.0 1350.0 7.1 

0.0558

* 
6.00 6.00 1.2 0.3280 1.5 1.5 28.4 0.0059* 0.3 0.3 42.7 0.0028* 

Resíduos 4 757.3 189.3   19.33 4.83   0.2 0.1   0.03 0.006   

 Composição Faixa de tamanho     

 gl SQ QM F p SQ QM F p         

Ponto 

Amostral 
1 0.7 0.7 4.8 0.07 0.7 0.7 8.9 0.11         

Resíduos 4 0.6 0.1   0.3 0.07           

Total 5 1.3    0.9            

Legenda: gl = graus de liberdade; SQ = soma dos quadrados; QM = quadrado médio; F = estatístico; p = valor de p. 
Fonte: Própria. 
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Foi possível observar que as espécies Acanthurus coeruleus e Holacanthus 

ciliaris foram responsáveis pela separação do Ponto Amostral 3 (PA3), e Sphyraena 

barracuda e Lutjanus jocu pela separação do Ponto Amostral 1 (PA1). O eixo 1 

explicou 87% e o eixo 2, 13%, apresentando uma influência significativa das áreas 

amostradas (pontos amostrais) sobre a diversidade de espécies (Gráfico 24). Quando 

utilizadas as famílias das espécies de peixes, as famílias Pomacanthidae, 

Acanthuridae, Scaridae e Haemulidae foram responsáveis pela separação do ponto 

amostral 3 (PA3), enquanto Lutjanidae foi a única responsável pela separação do 

ponto amostral 1 (PA1). O eixo 1 explicou 87% e o eixo 2, 13%, apresentando 

influência significativa das áreas amostradas (pontos amostrais) sobre as famílias de 

peixes (Gráfico 25). 

Em termos tróficos, foram registrados quatro grupos distintos, sendo eles os 

herbívoros (HERB), comedores de invertebrados móveis (MINV), comedores de 

invertebrados sésseis (SINV), macrocarnívoros (MCAR). O principal grupo trófico, 

tanto em número de espécies (8) quanto de indivíduos (184), foi macrocarnívoros, ao 

passo que herbívoros apresentou 52 indivíduos e 6 espécies; comedores de 

invertebrados móveis, 17 indivíduos e 6 espécies; e comedores de invertebrados 

sésseis, 19 indivíduos e 2 espécies (Gráfico 27, Tabela 14). 

 

Gráfico 27 – Riqueza e abundância de espécies nos grupos tróficos, amostrados por 

censo visual no PEM do Parcel de Manuel Luís 

 
Legenda: Grupos tróficos– MCAR = macrocarnívoros; HERB = herbívoros; MINV = comedores de 

invertebrados móveis; SINV = comedores de invertebrados sésseis.  
Fonte: Própria. 
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Nas amostragens realizadas com BRUV foram registrados 415 indivíduos, 

pertencentes a 18 famílias e representados por 47 táxons (Gráfico 27). As principais 

espécies em abundância relativa foram Lutjanus jocu, com 108 indivíduos e 26% do 

total, seguidos de Haemulon aurolineatum, com 55 (13%), Sparisoma radians, com 27 

(7%), e Ocyurus chrysurus, com 24 (6%) (Figura 116). A família mais especiosa foi 

Labridae, com 13 espécies, seguida de Pomacanthidae e Carangidae, ambas com 

quatro espécies. Dentre os elasmobrânquios, foi registrado apenas um indivíduo, o 

tubarão dos recifes Carcharhinus perezii. Segundo o ICMBio (2018), as espécies 

Scarus trispinosus, Mycteroperca bonaci, Sparisoma axillare, Sparisoma frondosum e 

Carcharhinus perezii encontram-se classificadas em algum nível de ameaça – “em 

perigo” ou “vulnerável”; adicionalmente, com exceção de Sparisoma frondosum, as 

demais espécies tiveram abundância total inferior a dez. 
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Figura 128 – Espécies mais abundantes amostradas nos BRUV no PEM do Parcel 

de Manuel Luís 

 
Legenda: A) Dentão Lutjanus jocu, B) Xira Haemulon aurolineatum, C) Bodião Sparisoma radians e 

D) Guaiuba Ocyurus chrysurus, E e F) Tubarão dos recifes Carcharhinus perezii. 
Fonte: Própria. Fotos: Leopoldo Francini e Marcos Rosa. 

 

Em termos tróficos, foram registrados seis grupos distintos, sendo eles 

herbívoros (HERB), comedores de invertebrados móveis (MINV), comedores de 

invertebrados sésseis (SINV), macrocarnívoros (MCAR), planctívoros (PLANK) e 

onívoros (OMNI). O principal grupo trófico, tanto em número de espécies (14) quanto 

de indivíduos (160), foi macrocarnívoros, ao passo que os herbívoros apresentaram 

93 indivíduos e 10 espécies; comedores de invertebrados móveis, 109 indivíduos e 11 

espécies; comedores de invertebrados sésseis, 27 indivíduos e 7 espécies; 
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planctívoros, 15 indivíduos e 2 espécies; e onívoros, 4 indivíduos e 3 espécies (Gráfico 

28, Tabela 16). 

 

Gráfico 28 – Riqueza e abundância de espécies nos grupos tróficos, amostrados por 

BRUV no PEM do Parcel de Manuel Luís 

 
Legenda: HERB – herbívoros; MINV – comedores de invertebrados móveis, SINV – comedores de 

invertebrados sésseis; MCAR – macrocarnívoros; PLANK – planctívoros; OMNI – onívoros. 
Fonte: Própria. 

 

Tabela 16 – Lista de espécies de peixes observadas nas amostragens por BRUV no 

PEM do Parcel de Manuel Luís, por família em ordem alfabética, seguida 

dos grupos tróficos (PINHEIRO et al., 2018; QUIMBAYO et al., 2021) 

Família / Espécie Grupo trófico MaxN 

Acanthuridae  18 
Acanthurus bahianus HERB 13 
Acanthurus coeruleus HERB 3 
Acanthurus sp. HERB 2 

Carangidae  8 
Carangoides bartholomaei MCAR 3 
Caranx crysos MCAR 3 
Caranx latus MCAR 1 
Caranx sp. MCAR 1 

Carcharhinidae  1 
Carcharhinus perezii MCAR 1 

Chaetodontidae  8 
Chaetodon sedentarius SINV 4 
Chaetodon striatus SINV 2 
Prognathodes brasiliensis SINV 2 

Epinephelidae  7 
Mycteroperca bonaci MCAR 6 
Cephalopholis fulva MCAR 1 
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(conclusão) 

Família / Espécie Grupo trófico MaxN 

Haemulidae  66 
Haemulon aurolineatum MINV 55 
Haemulon plumierii MINV 11 

Holocentridae  6 
Holocentrus adscensionis MINV 3 
Myripristis jacobus MINV 3 

Labridae  37 
Bodianus rufus MINV 3 
Cryptotomus roseus HERB 21 
Halichoeres dimidiatus MINV 14 
Halichoeres poeyi MINV 6 
Halichoeres sp. MINV 2 
Scarus trispinosus HERB 3 
Sparisoma amplum HERB 1 
Sparisoma axillare HERB 3 
Sparisoma frondosum HERB 12 
Sparisoma radians HERB 27 
Sparisoma sp1  3 
Thalassoma noronhanum PLANK 11 

Lutjanidae  138 
Lutjanus jocu MCAR 108 
Ocyurus chrysurus MCAR 24 

Mullidae  10 
Pseudupeneus maculatus MINV 10 

Muraenidae  3 
Muraenidae  1 
Gymnothorax moringa MCAR 1 
Gymnothorax vicinus MCAR 1 

Ostraciidae  2 
Acanthostracion polygonius OMNI 1 
Acanthostracion sp. OMNI 1 

Pomacanthidae  19 
Holacanthus ciliaris SINV 1 
Pomacanthus arcuatus SINV 4 
Pomacanthus paru SINV 12 
Pomacanthus sp. SINV 2 

Pomacentridae  12 
Chromis scotti PLANK 4 
Stegastes pictus HERB 8 

Scombridae  2 
Scomberomorus sp.  2 

Serranidae  10 
Serranidae  1 
Serranus baldwini MINV 1 
Serranus sp1  2 

Sphyraenidae  2 
Sphyraena barracuda MCAR 2 

Tetraodontidae  2 
Canthigaster figueiredoi OMNI 2 

Legenda: Grupos tróficos – HERB = herbívoros; MINV = comedores de invertebrados móveis; SINV = 
comedores de invertebrados sésseis; MCAR = macrocarnívoros; PLANK = planctívoros; OMNI = 
onívoros.  
Fonte: Própria. 
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Ao analisar a abundância e a riqueza de espécies por profundidade, nota-se 

maior esforço e, consequentemente, maiores índices em amostras além dos 30 

metros (Tabela 16 e Tabela 17). Em contrapartida, considerando a média desses 

índices e o número de lançamentos por categoria, percebe-se o dobro do número de 

espécies em amostras mais rasas (< 30 m) e cerca de 45 indivíduos por lançamento, 

nesta mesma categoria. 

 

Tabela 17 – Valores totais de abundância e riqueza de espécies por categoria de 

profundidade no PEM do Parcel Manuel Luís. 

  < 30 > 30 Total 

MaxN 90 325 415 
Riqueza 20 43 49 

N  2 8 10 

Legenda: MaxN = abundância estimada; N = número de amostras. 
Fonte: Própria. 

 

O resultado da análise multivariada PERMANOVA para os dados do BRUV 

indicou a profundidade como fator significante na estruturação e composição das 

assembleias de peixes do PEM do Parcel de Manuel Luís (p < 0,05) (Tabela 18). 

 

Tabela 18 – Resultado da análise multivariada sequencial PERMANOVA da 

abundância relativa das espécies em função dos fatores ambientais 

Fatores df SS Peseudo-F P 

Profundidade 4 15746 3,669 0,006 

Substrato 2 3732,8 1,7396 0,179 

Legenda: df = grau de resíduos de liberdade; SS = soma dos quadrados; P = 
valor de p. 
Fonte: Própria. 

 

De acordo com o ordenamento de coordenadas principais (PCO), o eixo PCO1 

explicou 19% da variação total e evidenciou bem a separação das amostras mais 

profundas (> 35 m) das demais amostras (Gráfico 29). Já o eixo PCO2 explicou 

aproximadamente 25% da variação total, porém, não evidenciou um padrão de 

separação das amostras por profundidade. 
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Gráfico 29 – Análise de coordenadas principais, com a distribuição das amostras 

com base na estruturação e composição taxonômica das assembleias de peixes em 

função da profundidade 

 
Legenda: PCO = análise de coordenadas principais (PCO1 – eixo1, PCO2 – eixo2); % = 

porcentagem; PA = pontos amostrais. 
Fonte: Própria. 

 

O PEM do Parcel de Manuel Luís apresentou uma fauna de peixes exuberante 

e conservada, considerando-se a alta biodiversidade de espécies, abundância e 

presença de predadores de topo, para todas as metodologias utilizadas (CORDEIRO 

et al., 2020; ROCHA; ROSA, 2001). 

Com os dados primários obtidos, e comparando-se com os resultados iniciais 

existentes (ex. MOURA et al., 1999; ROCHA et al., 2001), a fauna de peixes tem se 

mantido conservada durante os últimos 20 anos. Isso se deve, principalmente, às 

condições legais relacionadas à UC, condições inóspitas do mar, fortes correntes e 

perigos para navegação. Ainda, diferentemente do descrito por Rocha et al. (2001) – 

possivelmente devido a diferenças metodológicas –, foi observada uma dominância 

de grandes predadores (Ex. Lutjanus Jocu, Caranx latus, Mycteroperca bonaci, 

Epinephelus itajara), inclusive do tubarão dos recifes Carcharhinus perezii, na fauna 

nectônica  

A profundidade não teve influência na estruturação das comunidades de peixes 

recifais do PEM Parcel de Manuel Luís, mesmo resultado encontrado por Cordeiro et 

al. (2020), no entanto, foi observada uma influência direta do habitat sobre a 
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estruturação da comunidade, diferentemente de Cordeiro et al. (2020). A diferença da 

influência do habitat na estruturação das comunidades se deve ao maior número de 

pontos amostrais realizados, se diferenciando pela malha amostral mais ampla e mais 

distribuída dentro dos limites da UC: os estudos prévios realizados basearam suas 

amostragens em áreas no centro da UC (CORDEIRO et al., 2020; ROCHA; ROSA, 

2001). 

O PEM Parcel de Manuel Luís apresentou uma grande riqueza e biodiversidade 

de “predadores de topo de cadeia”, representados pelos macrocarnívoros – piscívoros 

(ex. tubarões, barracudas, garoupas e dentões), em especial nos naufrágios, sendo 

ainda responsáveis pela maior abundância e biomassa do nécton local (ROCHA; 

ROSA, 2001). O tubarão dos recifes Carcharhinus perezii, foi o elasmobrânquio mais 

abundante observado, diferentemente de outras regiões da costa brasileira, com 

esparsas ocorrências, possuindo abundância semelhante somente à encontrada no 

Arquipélago de Fernando de Noronha e Atol das Rocas na Costa Brasileira (GARLA 

et al., 2005; GARLA et al., 2006).  

O tubarão dos recifes C. perezii possui uma “fidelidade de área” quando na sua 

fase juvenil, ocorrendo em áreas recifais conservadas, próximas de suas condições 

naturais, ou seja, pouco impactadas pelo homem (GARLA et al., 2005; GARLA et al., 

2006), colocando o PEM do Parcel de Manuel Luís em uma condição única de 

conservação perante as unidades de conservação marinhas nacionais, se 

equiparando a Fernando de Noronha e ao Atol das Rocas, ressaltando a importância 

da UC para essa e outras espécies de tubarões recifais, devendo, para tanto, possuir 

medidas de conservação efetiva para manutenção da sua fauna (GARLA et al., 2005, 

2006, PIRES; GARLA; CARVALHO, 2016) . 

O bodião-azul Scarus trispinosus e o bodião-verde Sparisoma amplum, as 

maiores espécies de peixe-papagaio da costa brasileira, historicamente impactadas 

pela pesca no Norte e Nordeste do Brasil, foram a terceira e a quarta espécie mais 

abundantes no PEM do Parcel de Manuel Luís, tendo sido observados grandes 

cardumes, acima de 20 indivíduos, como encontrado em outras localidades da costa 

Nordeste e Norte (FERREIRA; GONÇALVES, 2006; MORAIS; FERREIRA; 

FLOETER, 2017; ROOS et al., 2019; ROOS et al., 2020), diferentemente da baixa 

abundância encontrada anteriormente (CORDEIRO et al., 2020; ROCHA; ROSA, 

2001), o que pode ser devido a diferentes metodologias utilizadas (CORDEIRO et al., 
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2020) ou relativo aos sítios amostrais restritos (CORDEIRO et al., 2020; ROCHA; 

ROSA, 2001). 

O PEM do Parcel de Manuel Luís encontra-se no extremo sul do Grande 

Sistema de Recifes do Amazonas (GSRA), que compreende um extenso ecossistema 

de recifes mesofóticos entre o Brasil e o Caribe, e são os recifes mais ao norte da 

costa brasileira, possuindo, portanto, grande importância como pontos de ligação ou 

trampolins ecológicos entre as províncias biogeográficas do Caribe e a Brasileira 

(CORDEIRO et al., 2020; FRANCINI-FILHO et al., 2018; MOURA et al., 1999; MOURA 

et al., 2016; PINHEIRO et al., 2018; ROCHA; ROSA 2001). O GSRA é atualmente 

considerado um dos mais importantes ecossistemas recifais mesofóticos do Atlântico 

Sul, sendo composto por um mosaico de recifes rasos (50 a 70 m) e recifes 

mesofóticos (30 a 220 m de profundidade) que margeiam a borda da plataforma 

continental na foz do Rio Amazonas, proporcionando diversidade biológica 

excepcional para as espécies marinhas recifais (FRANCINI-FILHO et al., 2018; 

MAHIQUES et al., 2019; MOURA et al., 1999; MOURA et al., 2016). 

No PEM do Parcel de Manuel Luís foram observados um grande número de 

espécies sob algum grau de ameaça, segundo o ICMBio (2018), como tubarão dos 

recifes Carcharhinus perezii, tubarão lambaru Ginglymostoma cirratum, raia-prego 

Hypanus americanos, raia-chita Aetobatus narinari, mero Epinephelus itajara, garoupa 

Mycteroperca bonaci, caranha Lutjanus cyanopterus, donzelinha-azul Microspathodon 

chrysurus e os bodiões Scarus trispinosus, Scarus zelindae, Sparisoma axillare, 

Sparisoma frondosum, encontrando-se elas classificadas nos níveis de ameaça “Em 

perigo” ou “Vulnerável”. Dados a abundância e o tamanho destes, acima de 30 

centímetros, pode se inferir que a UC tem se mostrado efetiva (em extensão e grau 

de proteção) em sua conservação e, considerando os serviços ambientais, bem como 

o valor intrínseco dessas espécies, os esforços para a conservação deles devem ser 

mantidos ou ampliados (PIRES; GARLA; CARVALHO, 2016). 

 

3.4.2.3 Considerações finais 

Com base nos resultados obtidos, indica-se a realização de um monitoramento 

do complexo recifal do PEM do Parcel do Manuel Luís, bem como do seu entorno, e 

das espécies sob algum grau de ameaça ou sensíveis a impactos antrópicos, como 
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pesca e poluição, de modo a ter uma visão geral da função da UC na proteção destes 

ao longo do tempo. 

Tendo em vista o aumento dos impactos da pesca, global e localmente, bem 

como o efeito da cascata-trófica da depleção da população de algumas espécies-

chave nos recifes (ex. predadores de topo de cadeia e herbívoro-detritívoras) 

(MYERS; WORM, 2003; PAULY et al., 1998; RICE, 2000), torna-se necessária uma 

avaliação contínua das comunidades objeto da pesca no PEM do Parcel de Manuel 

Luís, em especial as espécies alvo desta, como o tubarão dos recifes C. Perezii, o 

mero Epinephelus itajara, a garoupa Mycteroperca bonaci, o dentão Lutjanus Jocu e 

os Bodiões da família Labridae, subfamília Scarinae, em especial o bodião-azul 

Scarus trispinosus e o bodião-verde Sparisoma amplum.  

 

3.4.3 Organismos planctônicos 

Os organismos planctônicos são a base de muitas cadeias tróficas marinhas e, 

portanto, um componente importante na regulação da dinâmica ecológica no oceano 

(VALLINA et al., 2014). Principalmente em áreas oceânicas ou sob sua influência, 

onde a concentração de nutrientes é menor, o plâncton tem papel fundamental na 

geração do carbono azul, que é incorporado tanto na coluna d’água quanto nos bentos 

(LOVELOCK; DUARTE, 2019). Nesses locais, as florações fito e zooplanctônicas 

tendem a ser eventuais e dependentes de condições oceanográficas favoráveis à 

entrada de nutrientes na zona fótica (BOYD et al., 2010; CLOERN et al., 1996). Muitos 

processos bento-pelagiais são catalisados por eventos planctônicos, cuja variação 

determina períodos e locais de agregação e maior diversidade marinha (BENOIT-

BIRD; MCMANUS, 2012; FREDERIKSEN et al., 2006). Alterações na intensidade e 

duração desses eventos podem modificar o estado trófico do oceano, com 

consequências negativas para os ecossistemas dependentes (CHUST et al., 2014; 

SMITH, 2007). Assim, em tempos de mudanças climáticas aceleradas e dinâmicas 

oceanográficas extremas, mapear o plâncton e suas forçantes auxilia no 

aprimoramento das previsões ecológicas marinhas e é ferramenta chave para 

determinar a saúde do oceano (HAYS; RICHARDSON; ROBINSON, 2005; 

MACREADIE et al., 2019). 
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O plâncton marinho é um grupo muito diverso, abundante e representativo da 

dinâmica oceanográfica (DALY; SMITH, 1993; IBARBALZ et al., 2019). Nessa 

comunidade são encontrados todos os filos de invertebrados marinhos 

(PEIJNENBURG; GOETZE, 2013; RIGBY; MILSOM, 2000), muitas espécies de 

peixes no estágio larval (MOTA et al., 2017; NORCROSS; SHAW, 1984), diversos 

protistas eucariontes, eubactérias e arqueobactérias (KARLUSICH; IBARBALZ; 

BOWLER, 2020; VARGAS et al., 2015). Essa comunidade é classificada em 

holoplâncton, espécies que permanecem todo o ciclo de vida como parte do plâncton 

e meroplâncton para aquelas que passam um período do desenvolvimento como 

plâncton e depois são incorporadas aos bentos e nécton (CARRIER; MACRANDER; 

REITZEL, 2018; TODD; LAVERACK; BOXSHALL, 1996). Suas espécies 

fotossintetizantes, o fitoplâncton, são responsáveis por grande parte da produtividade 

e regulação de processos biológicos no oceano (VALLINA et al., 2014). O 

zooplâncton, demais espécies metazoárias (BUCKLIN et al., 2010), é alimento e 

facilitador da entrada de nutrientes e carbono incorporado pelo fitoplâncton aos níveis 

superiores das cadeias tróficas marinhas (STEINBERG; LANDRY, 2017). 

Nas áreas de plataforma continental, a ocorrência de determinadas espécies 

de fitoplâncton e zooplâncton está diretamente associada aos processos 

oceanográficos dominantes no sistema pelagial, com forte influência adicional do 

sistema bentônico em áreas mais rasas (CARSTENSEN; KLAIS; CLOERN, 2015; 

COLEBROOK, 1987). O que se observa no plâncton de áreas costeiras é um balanço 

dos dois compartimentos marinhos, com respostas que integram as assinaturas de 

diversas massas de água, variação na incidência de luz, padrões de circulação 

complexos e ressuspensão de nutrientes (GRAHAM; PAGÈS; HAMMER, 2001; 

MCMANUS; WOODSON, 2012). Alguns processos físico-químicos ganham destaque 

na regulação das comunidades planctônicas na zona costeira, como as correntes de 

maré, ressurgência e aporte de rios, os quais modificam os sistemas tróficos em 

múltiplas escalas espaciais e temporais (BOYD; SMITH, 1983; HOFMANN et al., 

2011; MOLINE et al., 2008). O plâncton da plataforma continental tem maior influência 

sobre os bentos que, em áreas oceânicas profundas, contribui de forma significativa 

para a transferência de matéria orgânica e o controle dos padrões ecológicos 

(NAVARRETE et al., 2005; LOWERY et al., 2020; ZHANG et al., 2015). A estes se 

unem interações ecológicas dinâmicas, como, por exemplo, a agregação de peixes 
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para alimentação em zonas de acúmulo de plâncton e a presença de larvas 

meroplanctônicas pós-eventos reprodutivos (FERNANDES et al., 2012; GENIN, 

2004). As fontes de variação no plâncton tendem a aumentar com a complexidade da 

plataforma e a diversidade de paisagens pelagiais (exemplos em CERMEÑO; 

FALKOWSKI, 2009; MONTES et al., 2020).  

Os organismos planctônicos devem estar presentes nos programas de 

conservação e monitoramento da vida marinha e podem ser usados de forma 

estratégica na identificação de alterações no equilíbrio do oceano (BATTEN et al., 

2019; BEAUGRAND, 2004). As diversas variáveis essenciais do oceano refletem o 

estado trófico dos ambientes pelagiais e apontam variações nos demais níveis 

ecossistêmicos marinhos (BARTON et al., 2013; MILOSLAVICH et al., 2018). No 

planejamento espacial e gestão de UCs marinhas, a caracterização da comunidade 

planctônica é ferramenta chave para classificação dos diferentes habitat com base na 

condição pelagial (KAVANAUGH et al., 2014, 2016), facilitando a detecção de 

influências externas, como o efeito de mudanças climáticas (ver exemplo em HAYS; 

RICHARDSON; ROBINSON, 2005) e de agentes antrópicos costeiros (ver exemplo 

em MCCORMICK; CAIRNS, 1994). 

A costa N-NE do Brasil é uma área muito extensa e ainda pouco conhecida 

ecologicamente; ademais, falta informação desde o plâncton aos grandes predadores 

de topo. Seus imensos acúmulos calcários e sistemas recifais biogênicos ricos e 

diversos sustentam inúmeros serviços à sociedade e são importantes reservatórios 

de carbono e vida nessa região (FRANCINI-FILHO et al., 2018). Devido à proximidade 

do Rio Amazonas e demais rios costeiros, esses recifes podem estar em um contínuo 

Continente-Oceano, sistemas sob um balanço de aporte de águas fluviais, ricas em 

nutrientes e sedimento, e condições oceânicas equatoriais que permitem a penetração 

de luz por toda a coluna d’água, proporcionando o crescimento de algas e corais 

(MAHINES et al., 2019; MOURA et al., 2016; NEUMANN-LEITÃO et al., 2018; 

OMACHI et al., 2019). Essas formações recifais adicionam complexidade ao fundo 

marinho e podem modificar a circulação das correntes, com impacto na ocorrência de 

florações fitoplanctônicas, acúmulos de zooplâncton e agregações larvais, com 

consequência direta na dinâmica desses habitat (HAMMER et al., 1988; LEICHTER 

et al., 2013; WYATT et al., 2010). Devido à sua importância ecológica, alguns desses 

recifes estão inseridos em UCs, onde é preciso obter informações básicas sobre a 
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biodiversidade e seus reguladores para a conservação e manejo de curto, médio e 

longo prazo (BAN, 2009; BAN et al., 2017).  

Assim como os outros recifes da região, existem poucos registros sobre as 

comunidades planctônicas no PEMPML; suas espécies, dinâmica ecológica e sua 

importância para o equilíbrio ambiental da região ainda são desconhecidas (CASTRO; 

PIRES, 2001). O mesmo cenário ocorre para o plâncton, com estudos esparsos e 

pontuais. Exemplos antigos incluem o relatório de planctonologia, do Programa 

REVIZEE, que cita descrições regionais de produtividade primária (SOROKIN, 1963; 

TEIXEIRA; TUNDISI, 1967) e um trabalho sobre a comunidade zooplanctônica 

(JACOB; BRAGA; BARTH, 1966). Os estudos mais recentes desenvolvidos em 

regiões próximas ao PEM e com foco no sistema recifal da foz do Amazonas (DIAS et 

al., 2020; LEITE et al., 2020; NEUMANN-LEITÃO et al., 2018; OMACHI et al., 2019; 

STUKEL et al., 2014).  

Acredita-se que a comunidade planctônica no PEMPML seja semelhante aos 

demais ambientes recifais tropicais localizados em sítios remotos do Atlântico oeste, 

como Atol das Rocas, Arquipélago de São Pedro e São Paulo e Fernando de Noronha, 

com comunidades características de sistemas pelagiais oligotróficos, mas com 

injeções adicionais de origem de águas estuarinas e costeiras. A avaliação da 

comunidade planctônica no PEMPML é um dos pontos de partida da determinação do 

seu potencial produtivo e base para caracterização da biodiversidade pelagial. 

Considerando a ausência de dados e a importância da caracterização da dinâmica 

planctônica para regulação dos habitat marinhos, na elaboração desse plano de 

manejo foi possível: (1) descrever as variações ecológicas nas comunidades fito e 

zooplanctônicas no Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís; (2) avaliar 

tendências espaço-temporais associadas aos descritores ambientais (e.g., 

localização, condições pelagiais, profundidade e proximidade de habitat recifais); e (3) 

determinar padrões históricos nas paisagens pelagiais marinhas da região, com foco 

nas variações de concentração de clorofila-a. As informações apresentadas foram 

geradas através de dados obtidos in situ durante a expedição de abril de 2021 e 

sensoriamento remoto por satélite. Toda metodologia utilizada, procedimentos de 

processamento, análises estatísticas e gestão de dados estão detalhados 

conjuntamente. As tendências encontradas foram avaliadas à luz da literatura 
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científica disponível e citadas as potenciais contribuições para a conservação e o 

manejo da Unidade de Conservação. 

 

3.4.3.1 Metodologia 

3.4.3.1.a Métodos de coleta e processamento das amostras 

A identificação e a quantificação dos organismos fitoplanctônicos, para as 

classes de tamanho do nanoplâncton (5 a 20 μm) e do microfitoplâncton (> 20 μm) foi 

realizada a partir da concentração de 1 L de água através de filtração reversa em 

malha de 5 μm, a um volume final de aproximadamente 50 ml, e contabilizados 

separadamente os organismos pertencentes ao nanoplâncton. A coleta da água foi 

efetuada com garrafa coletora do tipo Van Dorn (5 L) ou balde plástico (4 L) em sub-

superfície (0 a 1 m). As amostras concentradas foram preservadas em Lugol 2% e 

frascos âmbar (ANDERSON; KARLSON, 2017). Complementarmente às coletas de 

água, foram realizados arrastos verticais (fundo até superfície) com rede de plâncton 

de malha 20 µm para concentração dos organismos fitoplanctônicos distribuídos ao 

longo da coluna d’água. Essas amostras foram acondicionadas em frascos de 500 ml 

e preservadas em solução de formaldeído 4% (ANDERSON; KARLSON, 2017). O 

processamento das amostras foi realizado sob microscópio óptico invertido (Nikon®), 

equipado com contraste de fase, sob o aumento de 400x (nanoplâncton) e 200x 

(microfitoplâncton), em câmaras de sedimentação (LUND; KIPLING; LE CREN, 1958; 

UTERMÖHL, 1958). A identificação e a quantificação dos grupos zooplanctônicos 

foram realizadas também por arrastos verticais (fundo à superfície) com rede de 

plâncton de malha de 100 µm.  

As amostras de zooplâncton também foram acondicionadas em frascos de 500 

ml e preservadas em solução de formaldeído 4%. As amostras (fracionadas em 

quartos ou alíquotas) foram processadas sob estereomicroscópio (Nikon®), com 

identificação e contagem dos organismos dos principais grupos holoplanctônicos e 

meroplanctônicos. Para ambos os grupos, a identificação foi realizada para o maior 

nível taxonômico possível nos equipamentos disponíveis e tempo de processamento 

das amostras. Para potencializar a identificação de um maior grupo de espécies, as 

amostras foram processadas de duas formas: quali-quantitativa, onde os organismos 

presentes eram identificados e contabilizada a abundância, e qualitativa, com rodadas 

de estimativas de presença e ausência para cálculo de riqueza taxonômica. O 
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processamento de todas as amostras foi realizado através de alíquotas (1 a 5 ml, 

desde que houvesse um mínimo de 100 organismos presentes na alíquota), e 

posteriormente extrapoladas aos equivalentes do volume total da amostra e volume 

filtrado pela rede em m3.  

A metodologia de amostragem e análise do fito e zooplâncton foi formulada 

baseada nas boas práticas internacionais de monitoramento de comunidades 

planctônicas marinhas (ANDERSON; KARLSON, 2017; CHIBA et al., 2018; ICES 

DATA AND INFORMATION GROUP, 2006; IOC, 2010; SCOR WORKING GROUP 

154, 2020; US IOOS, 2017) e alinhadas às demais atividades da expedição. 

 

3.4.3.1.b Desenho amostral 

As amostragens de fito e zooplâncton foram realizadas em duas abordagens, 

desenvolvidas em adequação ao planejamento da expedição (Figura 129, ilustrativa):  

 

(1) Estações oceanográficas, com 6 pontos de amostragem (sítios) 

distribuídos pela área do PEM em diferentes zonas batimétricas, em um 

total de sete eventos amostrais. Em cada um dos eventos amostrais foram 

realizados, quando possível, três arrastos verticais para fitoplâncton e três 

para zooplâncton (total n = 42 amostras), e, quando possível, coleta de 

água (3 réplicas em 4 pontos, total n = 12 amostras).  

(2) Estação geo-estacionária, em um ponto de amostragem, localizado na área 

NE do PEM, onde as amostragens foram repetidas a cada três horas por 

um total de doze horas (no dia 18 de abril de 2020). Cada uma das 

amostragens incluiu arrastos de fitoplâncton, zooplâncton e coleta de água, 

todas em triplicatas, quando possível (total n = 33).  
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Figura 129 – Imagens das coletas de plâncton a bordo durante a expedição  

 
Legenda: A e B) utilização da rede de arrasto; C) acondicionamento das amostras; D) fixação das 

amostras. Fotos: Beatriz Bandeira. 
Fonte: Própria. 

 

3.4.3.1.c Descrição das paisagens pelagiais marinhas 

A caracterização das paisagens pelagiais marinhas sobre o PEM e a 

mesorregião do litoral do MA foi realizada através de um índice oceanográfico 

integrador de diversas variáveis descritoras do estado do oceano, chamada de 

Seascape Pelagic Habitat Classification, desenvolvida pelo Programa CoastWatch-

OceanWatch da National Ocean and Atmospheric Administration (KAVANAUGH et al., 

2014, 2016). Essa ferramenta oferece uma classificação de habitat pelagiais de 

acordo com valores de temperatura, salinidade, concentração de clorofila-a, conteúdo 

de matéria orgânica dissolvida e altura do nível do mar, obtidos através de produtos 

de sensoriamento remoto por satélite e modelos numéricos. As diferentes classes de 

Seascapes fornecem estimativas sobre estado trófico e condição físico-química e 

biológica integrada no sistema pelagial, favorecendo a observação de um panorama 

regional da área de estudo e a determinação de padrões de produtividade 

fitoplanctônica. Os dados de Seascape foram adquiridos por meio do repositório 

aberto Easier Access to Scientific Data NOAA (ERDDAP), em valores mensais e 
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calculadas as médias latitudinais para a mesorregião desde 2003 (1º N, 3º S, 46º O, 

41º O), e também um mapa representativo ao mês de amostragem (abril de 2021).   

 

3.4.3.1.d Banco de dados e análises estatísticas 

Os dados obtidos com as coletas de fito e zooplâncton foram utilizados para 

cálculo de variáveis ecológicas de densidade (número de indivíduos por m3), riqueza 

(número de taxa), equabilidade (índice de Pielou, J’) e diversidade (índice de 

Shannon-Weiner, H’) (FISHER et al., 1943; HURLBERT, 1971; MARGALEF, 1958). 

Mapas das classes de Seascapes foram gerados para a avaliação dos padrões de 

habitat pelagiais na região, contabilizadas as frequências mensais/anuais relativas de 

ocorrência das diferentes classes de Seascapes para os últimos 5 anos. 

Os padrões espaço-temporais nas comunidades planctônicas foram avaliados 

através de análises de variância (ANOVA – UNDERWOOD, 1997) e análise 

multivariada permutacional de variância (PERMANOVA – ANDERSON, 2017), 

testando as diferenças entre as estações amostrais (ou dia de coleta) e o horário 

amostral (para o ciclo de 12h). Complementarmente, a associação entre os padrões 

no plâncton e as demais condições oceanográficas foi testada através de análise 

canônica das coordenadas principais (CAP) (ANDERSON; WILLIS, 2003; MCARDLE; 

ANDERSON, 2001). Na CAP foram incluídas as densidades para as diferentes taxas 

e amostragens, sobrepostas às médias dos dados ambientais disponíveis. As 

premissas da ANOVA foram avaliadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov 

(normalidade; CONOVER, 1971) e teste de Bartlett (homogeneidade das variâncias; 

BARTLETT, 1937), e os dados foram transformados, quando necessário, para atender 

as premissas (log (x + 1); UNDERWOOD, 1997). PERMANOVA e CAP foram 

baseados em uma matriz de semelhança de Bray-Curtis sob um modelo de resíduos 

reduzidos e os dados foram transformados em raiz quadrada para dar mais peso aos 

táxons raros nas análises (CLARKE; GORLEY, 2006). Testes pareados post-hoc 

(Tukey ou PERMANOVA) foram realizados para identificar diferenças significativas 

dentro dos níveis dos fatores. 

Os testes estatísticos consideraram α = 0,05 como nível de significância. O 

processamento gráfico e analítico foi realizado primariamente nos softwares ODV 

(SCHLITZER, 2021), Panoply 4.8.1 (SCHMUNK, 2013) e R (R DEVELOPMENT 

CORE TEAM, 2020) com pacotes: ‘stats’, ‘GAD’ (SANDRINI-NETO; CAMARGO, 
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2014), ‘vegan’ (OKSANEN et al., 2018), ‘rich’ (ROSSI, 2016), ‘outliers’ (KOMSTA, 

2011) e MASS (VENABLES; RIPLEY, 2002).  

Os conjuntos de dados biogeográficos foram organizados nos formatos 

internacionais (Darwin Core e WORMS) recomendados pela Comissão Oceanográfica 

Intergovernamental, para serem depositados nos repositórios eletrônicos do Ocean 

Biodiversity Information System (OBIS), conectados aos repositórios do Global 

Biodiversity Information Facility (GBIF) e Sistema de Informações da Biodiversidade 

Brasileira, assim que autorizados. 

 

3.4.3.2. Resultados e discussão 

Durante a expedição, foram registrados um total de 118 taxa de fitoplâncton e 

55 taxa de zooplâncton, muitos deles identificados ao nível de gênero ou espécie e 

pertencentes a diferentes famílias ou níveis taxonômicos mais altos (Apêndice C). A 

maior parte desses organismos havia sido reportado nos estudos do plâncton marinho 

na região de influência da pluma do Amazonas, citados no item anterior, 

principalmente correspondendo aos sistemas encontrados próximos à borda da 

plataforma. Em resumo geral, os dados do plâncton e a análise das paisagens 

marinhas evidenciam a rica biodiversidade das comunidades que habitam a coluna 

d’água no PEMPML, em um sistema saudável, com relativa estabilidade das 

condições pelagiais (durante as amostragens), em um balanço entre influência 

oceânica e costeira, com aparente influência dos habitat bentônicos. Em ambos os 

grupos, fitoplâncton e zooplâncton, foram observadas espécies exclusivas de 

ambientes oceânicos, mas também grande incidência de grupos característicos de 

águas salobras e doces (Apêndice B), informação que reforça o conceito de contínuo 

rio-oceano para explicar a dinâmica planctônica nesta região (ARAUJO et al., 2017). 

 

3.4.3.2.a Variações ecológicas no fitoplâncton 

Os organismos fitoplanctônicos ocorreram em alta riqueza e diversidade na 

maioria dos pontos de amostragem, com densidades médias por estação de 24E104 

indivíduos por m3 para o fitoplâncton de tamanho entre 5 e 20 µm, 1.050 indivíduos 

por m3 para o fitoplâncton > 20 µm (Tabela 19). As grandes densidades de 

nanoplâncton observadas são características de sistemas saudáveis, onde a 
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produtividade primária planctônica é diversa e a alça microbiana é ativa (ver 

correspondência em FERRIER-PAGÈS; GATTUSO, 1997; HAGSTRÖM et al., 1988). 

 

Tabela 19 – Valores médios do fito e zooplâncton para as variáveis ecológicas de 

todos os pontos de amostragem 

 Profundidade Método Amostragens Ds R’ H’ J’ 

Fitoplâncton        

5 a 20 µm 0 a 1 m 
Coleta de 

água 
5 pontos  24E104 ind/m3 5 taxa 0,7 0,5 

> 20 µm 5 a 35 m Arrasto 8 pontos 1050 ind/m3 43 taxa 1,9 0,6 

Zooplâncton > 100 µm       

Holoplâncton 5 a 35 m Arrasto 8 pontos 1772 ind/m3    

Meroplancton 5 a 35 m Arrasto 8 pontos 1963 ind/m3    

Legenda: ind = indivíduos; m3 = metros cúbicos; µm = micrômero; > = maior; m = metros; DS = 
densidade; R = riqueza; H´= diversidade; J´= equabilidade. 
Fonte: Própria. 

 

Em geral, foi observada pouca variação na densidade, riqueza, diversidade e 

equitabilidade no fitoplâncton dentre os dias e pontos amostrados no PEMPML 

(Gráficos 30 e 31).  
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Gráfico 30 – Variação temporal ecológica na comunidade fitoplanctônica durante a 

expedição, avaliadas através de densidade, riqueza, diversidade e equitabilidade 

entre as amostragens 

 

Fonte: Própria. 
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Gráfico 31 – Variação espacial da densidade e riqueza fitoplanctônica durante a 

expedição 

 
Legenda: µm = micrômero; ° = grau; S = sul; W = oeste; m3 = metros cúbicos; DIVA = método de 

interpolação. 
Fonte: Própria. 

 

As comparações estatísticas mostraram que apenas o ponto PA4 (dia 17) e o ponto 

PA6 (dia 22) apresentaram valores discrepantes dos demais para o nanoplâncton e o 

microplâncton, respectivamente (p < 0.05, Tabelas 20 e 21). Essa mesma tendência 

de variação foi observada na composição das assembleias, que, no ponto PA4, 

apresentou maior contribuição das microalgas verdes da classe 

Pyramimonadophyceae e no ponto PA6 de cyanobactérias Trichodesmium thiebautii 

(p < 0.05, Tabela 22). Duas hipóteses que explicam uma concentração dessas 

cyanobactérias no ponto PA6 são a maior profundidade e distância dos recifes, fatores 

que poderiam favorecer a entrada de nutrientes e a quebra de frentes termohalinas e, 

portanto, aumentar a ocorrência de florações. As florações de Trichodesmium são 

comuns nas áreas de plataforma continental (e.g. HUISMAN et al., 2018; ŚLIWINSKA-

WILCZEWSKA et al., 2019) e foram registradas em áreas próximas à pluma do 

Amazonas (CARPENTER; CUBRAMANIAM; CAPONE, 2004; FOSTER et al., 2007) 
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e nas demais regiões da costa do Brasil, a maioria delas sob influência do deságue 

de rios sobre a plataforma (DETONI et al., 2016a; ODEBRECHT; CASTELLO 2001). 

Essas florações costumam formar manchas de coloração escura bem parecidas às 

observadas visualmente no momento da coleta. Essas cianobactérias têm grande 

capacidade de fixação de nitrogênio e são importantes fontes de nutrientes em 

ambientes pelagiais (CARPENTER; CAPONE, 1992). Entretanto, seu eventual 

potencial tóxico pode reduzir a saúde do sistema e afetar a ocorrência de outros 

organismos, como o zooplâncton (e.g., DETONI et al., 2016b; HAWSER et al., 1992; 

HAWSER; CODD, 1992). Na situação oposta (ponto PA4), uma área supostamente 

mais abrigada de correntes pode proporcionar condições para maior tempo de 

residência das massas de água e permitir o aumento/crescimento de algumas 

espécies de fitoplâncton de menor tamanho (BOROWITZKA, 2018), como foi 

observado no ponto PA4 (Gráfico 32). Pyramimonadophyceae são pequenos 

organismos fotossintetizantes comuns em todo o globo (WORMS, 2021), importante 

fonte de alimento e produtividade primária em águas costeiras. 

 

Tabela 20 – Resultados das ANOVA para avaliar as variações ecológicas  

Ds gl SQ QM F p  gl SQ QM F p 

Amostragem 4 1E106 3E105 4,2 0,030* Horário 3 5E105 2E105 6,1 0,018* 

Resíduos 10 8E105 8E104   Resíduos 8 2E105 3E104   

Resultados Tukey:  
PA4b (dia 17) ≠ PA4a (dia 16), PA3 (dia 21), PA5 
(dia 20) e PA7 (dia 18) 

Resultados Tukey: 
12:30 ≠ 18:30 

R            

Amostragem 4 17,6 4,4 3,1 0,064 Horário 3 12,0 4,0 0,8 0,534 

Resíduos 10 14,0 1,4   Resíduos 8 40,6 5,1   

H’            

Amostragem 4 0,2 0,03 0,4 0,787 Horário 3 0,03 0,01 0,2 0,919 

Resíduos 10 0,9 0,1   Resíduos 8 0,5 0,06   

J’            

Amostragem 4 0,02 0,06 0,2 0,916 Horário 3 0,03 0,01 0,9 0,452 

Resíduos 10 0,03 0,03   Resíduos 8 0,1 0,01   

Legenda: Ds = Densidade; R = riqueza; H’ = diversidade; J’) equabilidade no nano-fitoplâncton entre 
as amostragens. Resultados significativos (p < 0.05) estão destacados (*). 
Fonte: Própria. 
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Tabela 21 – Resultados das ANOVA para avaliar as variações ecológicas  

Ds gl SQ QM F p  gl SQ QM F p 

Amostragem 7 5E106 7E105 3,8 0,011* Horário 2 3E105 1E105 0,8 0,482 

Resíduos 16 3E106 2E105   Resíduos 6 1E106 2E105   

Resultados Tukey:  
PA6 (dia 22) ≠ PA4b (dia 17), PA3 (dia 21) e PA4a 
(dia 15) 

 

R            

Amostragem 7 832,9 118,9 4,1 0,009* Horário 2 67,6 33,8 0,5 0,618 

Resíduos 16 464,7 29,0   Resíduos 6 388,7 64,8   

Resultados Tukey: 
PA5 (dia 20) ≠ PA4a (dia 15) e PA8 (dia 23) 
PA8 (dia 23) ≠ PA4b (dia 17) 

      

H’            

Amostragem 7 2,9  0,4 3,9 0,010* Horário 2 0,3 0,1 3,4 0,101 

Resíduos 16 1,7 0,1   Resíduos 6 0,3 0,04   

Resultados Tukey:  
PA6 (dia 22) ≠ PA4b (dia 17), PA3 (dia 21), PA4a 
(dia 15), PA7 (dia 18), PA8 (dia 23) 

      

J’            

Amostragem 7 0,3 0,04 8,5 < 0,001* Horário 2 0,02 0,009 2,5 0,162 

Resíduos 16 0,1 0,005   Resíduos 6 0,02 0,003   

Resultados Tukey:  
PA6 (dia 22) ≠ PA4b (dia 17), PA3 (dia 21), PA4a 
(dia 15), PA5 (dia 20), PA7 (dia 18), PA8 (dia 23) 

      

Legenda: Ds = Densidade; R = riqueza; H’ = diversidade; J’ = equabilidade no micro-fitoplâncton entre 
as amostragens; gl = grau de liberdade; SQ = soma dos quadrados; QM = quadrado médio; F = F 
estatístico; p = p estatístico de probabilidade de erro; PA = Ponto Amostral; < = menor;  ≠ = diferente; 
Resultados significativos (p < 0.05) estão destacados (*). 
Fonte: Própria. 
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Tabela 22 – Resultados das PERMANOVA para avaliar as variações na composição 

taxonômica do fitoplâncton entre as amostragens 

 gl SQ QM F p  gl SQ QM F p 

Nanoplâncton            

Amostragem 4 0,9 0,2 4,0 0,01* Horário 3 0,9 0,3 3,1 0,01* 

Resíduos 10 0,6 0,6   Resíduos 8 0,8 0,1   

Total 14 1,5    Total 11 1,7    

Microplâncton            

Amostragem 7 2,0 0,3 2,8 0,01* Horário 2 0,2 0,1 1,1 0,32 

Resíduos 2 1,6 0,1   Resíduos 6 0,6 0,09   

Total 23 3,6    Total 8 0,8    

Legenda: Ds = Densidade; R = riqueza; H’ = diversidade; J’ = equabilidade no micro-fitoplâncton entre 
as amostragens; gl = grau de liberdade; SQ = soma dos quadrados; QM = quadrado médio; F = F 
estatístico; p = p estatístico de probabilidade de erro; Resultados significativos (p < 0.05) estão 
destacados (*). 
Fonte: Própria. 

 

Gráfico 32 – Variação temporal na composição das assembleias fitoplanctônicas 

durante a expedição. Resultados significativos de acordo com as PERMANOVA 

estão destacados 

 
Legenda: µm = micrômero; % = porcentagem; PA = Ponto Amostral. 

Fonte: Própria. 
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Para os demais pontos de amostragem onde as tendências ecológicas não 

diferiram, a comunidade de fitoplâncton encontrada é característica de ambientes 

tropicais mais oligotróficos, com alta riqueza e densidades variadas entre os muitos 

taxa (VENRICK, 1990; VILICIC et al., 1989). Vale destacar que o padrão típico de 

áreas de plataforma continental mais distantes da linha de costa e sem grandes 

formações geológicas é de mais homogeneidade das comunidades fitoplanctônicas, 

onde as condições pelagiais costumam apresentar variação espacial mais 

significativas apenas na meso (10 a 1000 km) e grande (> 1000 km) escala, com 

diferenças locais (> 10 km) menos evidentes (ver exemplos em LUCAS et al., 2011; 

MACKAS; DENMAN; ABBOTT, 1985; THOMAS; TOWNSEND; WEATHERBEE, 

2003). É evidente que as amostragens são uma fotografia daquela condição de alguns 

dias, que pode se alterar rapidamente, pois o tempo de resposta do fitoplâncton às 

alterações na coluna d’água costuma ser quase-imediato. Compreender essa 

dinâmica e identificar possíveis variações de 1 m a 10 km no fitoplâncton e seus 

reguladores de curto prazo requer aumento da resolução de amostragem, integração 

de equipamentos bióticos e testes de indicadores de variação meteo-oceanográfica 

(BRACHER et al., 2017; DICKEY, 1991). 

Foi possível detectar também mudanças significativas na densidade e 

composição do micro e nanofitoplâncton no período de 12 horas (Tabelas 20 e 22). 

Essas amostragens obtiveram medidas apenas para águas superficiais, que 

costumam apresentar variação na densidade de organismos do plâncton em função 

da variação diurna da luminosidade (FORWARD JR., 1986). Isso explica a diferença 

entre a quantidade de organismos entre as amostragens próximas ao meio-dia e 

aquelas ao crepúsculo, quando ocorreram maiores densidades de Trichodesmium e 

menores de Criptophyceae (p < 0.05; Tabela 22). A comunidade de fitoplâncton 

também costuma responder há variações diurnas na estratificação da coluna d’água 

e mudanças nas correntes de maré, quando determinados organismos podem ter 

preferências ambientais e ocupar uma diferente massa de água (e.g., KAMYKOWSKI; 

ZENTARA, 1977; LAURIA; PURDIE; SHARPLES, 1999). Esse processo tem grande 

importância na reciclagem de nutrientes em áreas costeiras e costuma ser 

acompanhado por outros organismos de níveis tróficos maiores (BEHRENFELD et al., 

2019; WIRTZ; SMITH, 2020). 
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3.4.3.2.b. Variações ecológicas no zooplâncton 

A comunidade zooplanctônica observada durante a expedição mostrou pouca 

variabilidade entre os pontos e dias de amostragem (Gráficos 33 e 34; p > 0.01, 

Tabelas 23 e 24), com densidades médias regionais por estação de 1.772 ind/m3 para 

o holoplâncton e 1.963 ind/m3 para o meroplâncton (Tabela 23). Os dados de 

zooplâncton parecem corroborar a alta riqueza e diversidade no sistema pelagial da 

bacia Pará-Maranhão quando comparada às áreas próximas da Foz do Amazonas, 

por exemplo (DIAS et al., 2020). A alta densidade de meroplâncton surpreende, pois 

a quantidade de larvas e ovos no plâncton não costuma ser maior que a do 

holoplâncton em áreas distantes da costa, com exceção de períodos reprodutivos (ver 

exemplos em GINDERDEUREN et al., 2014; ROURA et al., 2013). Grandes 

agregações larvais são comuns em locais de grande influência do sistema bentônico, 

como é o próximo a recifes (ver exemplos em SANTOS et al., 2019; YAHEL; YAHEL; 

GENIN, 2005). Essas agregações larvais podem aumentar com o aquecimento global 

para alguns taxa e em comparação com o holoplâncton, e, portanto, devem ser 

monitoradas (KIRBY; BEAUGRAND; LINDLEY, 2008).  
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Gráfico 33 – Variação temporal ecológica na comunidade zooplanctônica durante a 

expedição, avaliadas através de densidade, riqueza, diversidade e equitabilidade 

entre as amostragens 

 

Fonte: Própria. 
 

  



305 
 

Gráfico 34 – Variação espacial da densidade e riqueza zooplanctônica durante a 

expedição 

Fonte: Própria. 

 

Tabela 23 – Resultados das ANOVA para avaliar as variações ecológicas no 

holoplâncton entre as amostragens 

Ds gl SQ QM F p  gl SQ QM F p 

Amostragem 7 1E107 2E106 5,4 0,002* Horário 3 3E106 1E106 7,9 0,008* 

Resíduos 16 4E106 3E105   Resíduos 8 1E106 2E105   

Resultados Tukey:  
PA8 (dia 23) ≠ PA4a (dia 15), Paa (dia 16), PA7 
(dia 18), PA5 (dia 20) e PA3 (dia 21). 

Resultados Tukey: 
12:30 ≠ 18:30 

R            

Amostragem 7 259,3 37,0 7,5 < 
0,001* 

Horário 3 46,9 15,6 2,7 0,123 

Resíduos 16 78,7 4,9   Resíduos 8 48,0 6,0   

(continua)  
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(conclusão) 

Ds gl SQ QM F p  gl SQ QM F p 

Resultados Tukey:  
PA4a (dia 15) ≠ PA7 (dia 18), PA5 (dia 20), PA6 
(dia 22). 
PA4a (dia 16) ≠ PA4b (dia 17), PA7 (dia 18), PA5 
(dia 20) e PA6 (dia 22). 

      

H’            

Amostragem 7 0,9 0,1 2,9 0,033* Horário 3 0,3 0,1 2,2 0,164 

Resíduos 16 0,7 0,04   Resíduos 8 0,3 0,04   

Resultados Tukey:  
PA4a (dia 16) ≠ PA5 (dia 20). 

      

J’            

Amostragem 7 0,3 0,04 8,5 < 
0,001* 

Horário 3 0,01 0,004 1,8 0,225 

Resíduos 16 0,1 0,05   Resíduos 8 0,02 0,002   

Resultados Tukey: 
PA6 (dia 22) ≠ PA4a (dia 15), PA4b (dia 17), PA7 
(dia 18), PA5 (dia 20), PA3 (dia 21) e PA8 (dia 23). 

      

Legenda: Ds = Densidade; R = riqueza’ H’ = diversidade’ J’ = equabilidade no micro-fitoplâncton entre 
as amostragens; gl = grau de liberdade; SQ = soma dos quadrados; QM = quadrado médio; F = F 
estatístico; p = p estatístico de probabilidade de erro; PA = Ponto Amostral; < = menor; ≠ = diferente; 
Resultados significativos (p < 0.05) estão destacados (*). 
Fonte: Própria. 

 

Para os organismos holoplanctônicos, a maior densidade foi registrada no 

ponto 8 (dia 23), local mais distante e fora dos limites atuais do Parcel (Gráficos 29 e 

30 p < 0.01, Tabela 24), e a maior diversidade foi registrada no ponto PA5, sítio 

também localizado na porção mais ao sul (Gráficos 33 e 34; p < 0.01, Tabela 24). 

Esses pontos estão localizados em áreas mais distantes dos recifes rasos e 

permanecem na sombra das correntes e dos ventos mais fortes no PEMPML (do 

quadrante W), condições físicas que poderiam favorecer a ocorrência e a 

concentração de zooplâncton (ver exemplo em PFEIFFER-HERBERT, 2007). É 

interessante que o zooplâncton apresentou uma tendência de distribuição e 

abundância entre as estações quase oposta ao fitoplâncton. Mesmo pertencendo à 

mesma comunidade, o fito e o zooplâncton nem sempre são regulados pelas mesmas 

forçantes oceanográficas (THACKERAY, 2012). Além disso, o tempo de resposta 

capaz de gerar uma alteração ecológica significativa de ser detectada na amostragem 

é diferente entre esses grupos, o que pode contribuir para o contraste nos padrões 
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distribuição do fito e zoo (ver exemplo em CHIVERS; WALNE; HAYS, 2017). As 

maiores diversidades de meroplâncton foram registradas nos pontos PA3 e PA4 

(Gráfico 33), locais onde foram observados recifes ricos e com grande abundância e 

diversidade de organismos bentônicos e peixes. Larvas planctônicas são indicadores 

importantes de ligação bento-pelagial em ambientes recifais, podendo ser utilizados, 

por exemplo, para determinar áreas de relevante interesse ecológico, fonte ou 

berçários. A proximidade com comunidades bentônicas e pelagiais ricas é um fator 

importante na disponibilidade de larvas e ovos no plâncton e pode estar relacionada 

com a variação espacial (ou temporal) observada (ver exemplos em ALLDREDGE; 

KING, 2009; BRITO-LOLAIA et al., 2020). 

 
Tabela 24 – Resultados das ANOVA para avaliar as variações ecológicas no 

meroplâncton entre as amostragens 

Ds gl SQ QM F p  gl SQ QM F p 

Amostragem 7 2E107 2E106 7,3 < 0,001* Horário 3 5E106 2E106 4,8 0,03• 

Resíduos 16 5E106 3E105   Resíduos 8 3E106 4E105   

Resultados Tukey:  
PA8 (dia 23) ≠ PA4a (dia 15), PA4a (dia 16), PA 4b (dia 
17), PA7 (dia 18), PA3 (dia 21) e PA6 (dia 22) 
PA5 (dia 20) ≠ PA4a (dia 16) 

Resultados Tukey: 
12:30 ≠ 18:30 

R            

Amostragem 7 27,6 3,9 0,9 0,505 Horário 3 4,9 1,6 0,7 0,602 

Resíduos 16 67,3 4,2   Resíduos 8 20,0 2,5   

H’            

Amostragem 7 1,1 0,2 3,6 0,017* Horário 3 0,05 0,02 3,4 0,678 

Resíduos 16 0,7 0,04   Resíduos 8 0,3 0,03 0,5  

Resultados Tukey:  
PA8 (dia 23) ≠ PA 4b (dia 17) e PA3 (dia 21) 

      

J’            

Amostragem 7 0,2 0,03 4,5 0,006• Horário 3 0,03 0,01 1,4 0,301 

Resíduos 16 0,1 0,01   Resíduos 8 0,06 0,007   

Resultados Tukey:  
PA8 (dia 23) ≠ PA3 (dia 21) 

      

Legenda: Ds = Densidade; R = riqueza’ H’ = diversidade’ J’ = equabilidade no meroplâncton entre as 
amostragens; gl = grau de liberdade; SQ = soma dos quadrados; QM = quadrado médio; F = F 
estatístico; p = p estatístico de probabilidade de erro; PA = Ponto Amostral; < = menor; ≠ = diferente; 
Resultados significativos (p < 0.05) estão destacados (*). 
Fonte: Própria. 
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É preciso considerar que essas variações para holo e meroplâncton também 

podem ser temporais, pois as amostragens ocorreram em dias diferentes. As 

assembleias da fauna planctônica costumam apresentar mudanças significativas 

entre dias (horas), principalmente em áreas mais rasas e próximas a formações 

recifais, onde inúmeros processos físicos, químicos e biológicos do oceano podem 

influenciar a distribuição e a ocorrência desses organismos (e.g., ANDRADI-BROWN 

et al., 2017; HEIDELBERG; SEBENS; PURCELL, 2004; RICHARDS; LINDEMAN, 

1987; WARNER; COWEN, 2002). O padrão de correntes é um dos fatores-chave na 

regulação da dinâmica do zooplâncton no oceano (HAWKINS et al., 2019).  

A comunidade zooplanctônica apresentou maior dominância de copépodos > 

50%, com estágios larvais e adultos (Gráfico 35). Outros grupos também foram 

encontrados em altas densidades, como foraminíferos, bivalves e gastrópodes, os 

dois últimos em estágios iniciais de desenvolvimento (Gráfico 35). Essa composição 

foi diferente entre os pontos de amostragem, com os maiores contrastes observados 

nos dias 22 e 23, quando houve o aumento da densidade de Appendicularia (pontos 

PA6 e PA8, p < 0.01, Tabela 25; Gráfico 35). No dia 20 (ponto PA3), foram 

encontradas grandes concentrações de larvas e ovos de peixes (Gráfico 35), 

provavelmente capturando um evento reprodutivo ou representativo de uma área de 

acúmulo ou berçário para essas espécies (ver exemplo em HAMMER; COLIN; 

HAMMER, 2007; HAMMER; LARGIER, 2012).  
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Gráfico 35 – Variação temporal na composição das assembleias zooplanctônicas 

durante a expedição. Resultados significativos de acordo com as PERMANOVA 

estão destacados 

 
Legenda: % = porcentagem. 

Fonte: Própria. 

 

Tabela 25 – Resultados das PERMANOVA para avaliar as variações na composição 

taxonômica do zooplâncton entre as amostragens 

 gl SQ QM F p  gl SQ QM F p 

Holoplâncton            

Amostragem 7 1,6 0,2 2,9 0,01* Horário 3 0,4 0,1 2,3 0,01* 

Resíduos 16 1,3 0,1   Resíduos 8 0,4 0,05   

Total 23 2,8    Total 11 0,8    

            

Meroplâncton            

Amostragem 7 0,9 0,1 2,2 0,01* Horário 3 0,3 0,1 2,4 0,02* 

Resíduos 16 0,9 0,6   Resíduos 8 0,4 0,04   

Total 23 1,8    Total 11 0,7    

Legenda: gl = grau de liberdade; SQ = soma dos quadrados; QM = quadrado médio; F = F estatístico; 
p = p estatístico de probabilidade de erro; Resultados significativos (p < 0.05) estão destacados (*). 
Fonte: Própria. 
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As densidades de zooplâncton (holo e meroplâncton) variaram 

significativamente entre os períodos do dia, com os maiores contrastes ocorrendo 

entre o meio-dia e o fim de tarde (p < 0,01, Tabela 23 e Tabela 24), padrão semelhante 

ao observado para o fitoplâncton. A composição do holo e do meroplâncton também 

mudou nesses períodos (p < 0,01, Tabela 25). Na escala de horas é comum observar 

uma reação em cadeia na distribuição e abundância de zooplâncton direcionada pelo 

movimento do fitoplâncton na coluna d’água e presença de predadores (STASIO JR.; 

BART, 1993). Essa variação costuma ocorrer de forma mais marcada entre os estratos 

da coluna d’água, mas também já foi observada entre sítios direcionado pelas 

formações recifais e entre áreas da plataforma continental em função das correntes 

de maré (FLAGG; WIRICK; SMITH, 1994; HILL, 1994). O meroplâncton tem 

movimento mais ativo e variável que o holoplâncton, direcionado por estratégias de 

retenção e dispersão das larvas (COWEN; SPONAUGLE, 2009; NORCROSS; SHAW, 

1984). Essas agregações larvais costumam atrair animais marinhos de níveis maiores, 

como peixes planctívoros e seus predadores (GENIN, 2004; ROE, 1974).  

 

3.4.3.2.c. Associações plâncton e condições meteo-oceanográficas 

As análises multivariadas (CAP) identificaram a composição e a abundância 

das assembleias planctônicas no PEMPML que, durante a expedição, estiveram 

associadas principalmente às variações de salinidade e profundidade (p < 0,01, 

Gráficos 36 e 37).  
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Gráfico 36 – Resultados da CAP avaliando a associação entre a composição 

fitoplanctônica e variáveis ambientais 

 
Legenda: CAP = análises multivariadas; PA = Ponto Amostral; % = porcentagem; O2 = Oxigênio 

dissolvido; pH = acidez; F = F estatístico; p = p estatístico de probabilidade de erro. 
Fonte: Própria. 

 

Gráfico 37 – Resultados da CAP avaliando a associação entre a na composição 

zooplanctônica e variáveis ambientais 

 
Legenda: CAP = análises multivariadas; PA = Ponto Amostral; % = porcentagem; O2 = Oxigênio 

dissolvido; pH = acidez; F = F estatístico; p = p estatístico de probabilidade de erro. 
Fonte: Própria. 
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Para o microfitoplâncton, as maiores densidades foram registradas nos locais 

(dias) de profundidade maior e mais distantes dos recifes rasos (Gráfico 35). Em um 

desses casos, a salinidade permaneceu bem mais alta e houve maior incidência de 

Trichodesmium, que direcionou as tendências de associação. Esses resultados 

evidenciam, mais uma vez, a importância dessa cianobactéria no controle da 

produtividade primária em áreas de plataforma. As florações de Trichodesmium 

costumam ser observadas após eventos de chuva e em frentes de plumas de rios, 

inclusive associadas à pluma do Amazonas, onde é comum a transição entre 

comunidades dominadas por diatomáceas diazotróficas em áreas mesohalinas e 

Trichodesmium em locais mais offshore (CONROY et al., 2017; STUKEL et al., 2014). 

Nessas florações nem sempre há correspondência negativa com a variação da 

salinidade, pois o tempo de resposta está geralmente associado à disponibilidade de 

nutrientes, e não necessariamente à presença de água doce (ver revisão de 

MCKINNA, 2015). Além disso, a pastagem pelo zooplâncton tem papel fundamental 

no controle das florações (CONROY et al., 2017; STUKEL et al., 2014). 

A fauna holoplanctônica apresentou assembleias distintas entre os locais de 

maior e menor salinidade, principalmente associadas às variações na densidade e 

ocorrência da Appendicularia Oikopleura e dos copépodes Oithona e Farranula 

gracilis. Oikopleura é um importante predador no plâncton, que costuma ser 

encontrado em altas densidades, associadas a florações pico e nanoplâncton, e 

podem ser prejudicados pelas toxinas produzidas pelo Trichodesmium (NAKAMURA, 

1998; TORRES-ÁGUILA et al., 2018). Para o meroplâncton, outras variáveis meteo-

oceanográficas (oxigênio dissolvido e precipitação), além da salinidade e da 

profundidade, apresentaram correspondência significativa com os padrões espaço-

temporais de larvas de invertebrados (principalmente copepodes) e ovos e larvas de 

peixes. O meroplâncton costuma apresentar padrões mais complexos de distribuição 

e abundância, com bastante contraste entre os diferentes grupos de larvas (BECKER 

et al., 2007; D’ALOIA et al., 2015).    
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3.4.3.2.d. Padrões de Paisagens Marinha (Seascape10) 

Foram observadas em média nove classes de habitat pelágicos marinhos na 

mesorregião do litoral do MA, incluindo na área do PEMPML. Esses habitat tropicais 

(Classe 15) variam de condições oligotróficas (Classes 3, 5 e 17) e eutróficas (Classe 

27) até eventos de ressurgência tropical. Existe uma aparente variação sazonal, com 

destaque para os períodos de outono, onde aumenta a ocorrência de água costeira 

quente com aporte de água doce (Classe 21). A menor presença de paisagens 

pelágicas eutróficas é um dado interessante, pois mostra que, apesar do Parcel estar 

localizado em uma região equatorial e próximo de grandes sistemas fluviais, as 

florações parecem não permanecer por longos períodos. Outro dado que chama a 

atenção é a relativa constância anual na frequência de ocorrência das diferentes 

classes de Seascapes nessa região. Apesar da intensificação do aquecimento global 

e alteração de diversas condições oceanográficas ao redor do globo, parece que isso 

ainda não causou a mudança dos habitat pelágicos nessa região ou não é possível 

observá-la nessa escala de abordagem. Dados de sensoriamento remoto têm sido 

amplamente utilizados para observação de mudanças no oceano (GROOM et al., 

2019). As Seascapes NOAA vêm nesse movimento com uma proposta inovadora para 

classificação dinâmica de habitat marinhos e tem sido utilizada de forma promissora 

pela Rede de Observação da Biodiversidade Marinha, para explicação de padrões 

ecológicos e gestão de unidades de conservação (ver exemplo MONTES et al., 2020). 

No Brasil, essa ferramenta está sendo aplicada em alguns sítios de monitoramento de 

longo prazo (ver MBON POLE TO POLE OF THE AMERICAS, 2021) e áreas de 

relevante interesse ecológico, como o PEMPML (Gráfico 38). 

 

  

                                            

10  NOAA Pelagic Seascape Habitat Classification. Disponível em: 

https://cwcgom.aoml.noaa.gov/erddap/griddap/noaa_aoml_4729_9ee6_ab54.html. 
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Gráfico 38 – Histórico das paisagens pelagiais na região 

 

Fonte: Adaptado de NOAA Pelagic Seascape Habitat Classification (2021). 

 

3.4.3.3 Considerações finais 

Contando com o fato de existirem poucos dados prévios referenciados sobre o 

plâncton marinho na região e apenas algumas análises das características pelágicas, 

essas amostragens foram muito importantes para criar uma linha de base de alta 

resolução taxonômica sobre o fito e o zooplâncton presente nas águas do PEMPML.  

Foi possível avaliar potenciais variações espaço-temporais na comunidade 

planctônica e obter uma fotografia do seu estado trófico, informações essenciais para 

o manejo e a conservação dos ecossistemas marinhos. A dominância de condições 

oligotróficas e a ocorrência de uma grande diversidade de organismos planctônicos 

são indicadores que podem ser monitorados ao longo do tempo e como alerta para 

potenciais mudanças na qualidade ambiental planctônica.  

A presença de cianobactérias típicas fixadoras de nitrogênio, mas com 

potencial tóxico, também devem ser observadas. As áreas mais ao sul do PEM 

merecem atenção por demonstrarem uma alta diversidade de organismos 

planctônicos e potenciais locais de maior ocorrência de entrada de nutrientes na 

cadeia trófica primária. Houve maior acúmulo de larvas nessas regiões também, onde 

há possíveis berçários associados às áreas de sombra da entrada de ventos de W.  



315 
 

Recomenda-se a implementação de um sistema de observação dos habitat e 

biodiversidade pelagial, que integre amostragens in situ (boias oceanográficas, 

perfiladores, fundeios e coletas pontuais) e métodos de sensoriamento remoto por 

satélite (cor dos oceanos), capazes de alertar sobre mudanças nas condições 

ecossistêmicas em associação ao plâncton. É preciso também ampliar a catalogação 

e a identificação de novas espécies planctônicas, através da integração de 

metodologias tradicionais morfológicas e genéticas, em um banco de dados 

planctônico validado. 

 

3.4.4 Aves marinhas 

Aves marinhas constituem um grupo com ampla diversidade da Classe Aves, 

que se adaptaram com grande eficiência a ambientes oceânicos e litorâneos e podem 

ser definidas por terem justamente no mar o seu principal habitat (BRANCO; 

BARBIERI; FRACASSO, 2010; HARRISON, 1983). 

Nesse ambiente oceânico, a busca por alimentos exercida por predadores 

depende da probabilidade de encontro de presas, bem como da abundância, 

disponibilidade e distribuição dos itens alimentares relativamente escassos e 

frequentemente distribuídos desigualmente nos oceanos tropicais, que podem ser 

limitados por seu afastamento de um abrigo ou fonte, por seu grau de conexão a 

outros locais ou por fatores abióticos (JAQUEMET et al., 2008; NAVARRO; 

GONZÁLEZ-SOLÍS, 2009; STANILAND; TRATHAN; MARTIN, 2006). Nesse cenário, 

a sua localização especial e sua paisagem marinha singular tornam o PEM do Parcel 

de Manuel Luís um importante stepping-stone não só para a biota entre as províncias 

da biologia marinha do Brasil e do Caribe, mas também se apresenta como potencial 

área de alimentação para aves em rota migratória entre os hemisférios norte e sul, já 

que se encontra próximo a Cururupu e outros locais onde foram registradas aves 

marinhas em migração (CARLOS; FEDRIZZI, 2013; CORDEIRO et al., 2020; NISBET 

et al., 2011; RODRIGUES, 2007). O nível de conservação é tal que o Parque pôde ser 

considerado um modelo de como seriam as paisagens oceânicas com uma menor 

interferência antrópica e como um berçário de vida marinha (CORDEIRO et al., 2020; 

MOTTA et al., 2009). 
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O objetivo deste diagnóstico foi de relacionar as espécies de aves marinhas 

com possível ocorrência no PEMPML, uma vez que foram observados indivíduos de 

aves marinhas durante a expedição de diagnóstico. 

 

3.4.4.1 Materiais e métodos 

Com atenção ao objeto pesquisado, o estudo bibliográfico é um conjunto de 

estratégias organizadas de busca por resoluções de problemas de pesquisa (LIMA; 

MIOTO, 2007). Quando o objeto de estudo proposto é pouco pesquisado, a 

formulação de hipóteses acuradas ou instrumentalizáveis não é assim muito prática e 

esse tipo de estudo tem sido utilizado por inúmeras vezes em pesquisas exploratórias 

e descritivas como forma de sanar as indagações iniciais. Dessa forma, o 

levantamento bibliográfico permite o acesso a uma vasta dimensão de dados, além 

de possibilitar a compilação e a análise de um conjunto de informações dispostas em 

diversas fontes, permitindo a criação ou melhor formulação de definição situacional 

acerca do objeto de estudo acolhido (GIL, 1994). 

Segundo Von Matter et al. (2010, p. 241) a denominação de “dados 

secundários” (vide IN-146, Cap.1: Art. 4: Par. 1) pode ser considerada “incorreta e 

tendenciosa, pois tanto pela cronologia quanto pela importância, tais dados são 

efetivamente primários e é por esse motivo que, no presente estudo, foi adotada a 

denominação de dados de base”. 

Assim, foram utilizados busca e levantamento de dados de base ornitológica 

para a construção de uma lista preliminar de aves para o PEMML, além do uso e 

identificação de imagens coletadas em campanha de campo de forma oportunística 

em visita técnica no local.  

 

3.4.4.2 Resultados e discussão 

Para a composição de uma lista preliminar de aves marinhas do PEM do Parcel 

de Manuel Luís foram consideradas espécies com reprodução em ilhas rochosas 

brasileiras no Nordeste com potencial de forrageamento de longa distância e também 

aves migratórias marinhas que passam seu período de invernagem no litoral do 

Maranhão ou que durante o período migratório sua rota possa coincidir com a 

localização do PEMPML. Ademais, foram consideradas aves com distribuição ampla. 
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Neste plano, foram desconsideradas aves marinhas que habitam e migram apenas 

regiões circumpolares antárticas e de distribuição austral mais restrita, sem registros 

para o norte/nordeste brasileiro. As áreas de vida analisadas estão presentes na 

literatura pertinente (BILLERMAN, 2020; HARRISON, 1983; SICK, 1997; SIGRIST et 

al., 2009).  

As espécies com maior possibilidade de uso do PEM do Parcel de Manuel Luís 

pela sua inclusão na área de vida foram: Família Phaethontidae: Phaethon lepturus 

(rabo-de-palha-de-bico-laranja), P. aethereus (Rabo-de-palha-de-bico-vermelho); 

Família  Procellariidae: Calonectris borealis (Bobo-grande), Puffinus gravis (bobo-

grande-de-sobre-branco), Puffinus griseus (bobo-escuro); Família Stercorariidae: 

Stercorarius longicaudus (mandrião-de-cauda-comprida), Stercorarius maccormicki 

(mandrião-do-sul), Stercorarius parasiticus (mandrião-parasítico), Stercorarius skua 

(Great skua); Família Sternidae: Anous stolidus (trinta-réis-escuro), Sterna hirundo 

(trinta-réis-boreal); Família Fregatidae: Fregata magnificens (tesourão); Família 

Sulidae: Sula dactylatra (Atobá-grande), S. leucogaster (atobá-pardo), Sula sula 

(atobá-de-pé-vermelho); Família Hydrobatidae: Oceanites oceanicus (Alma-de-

mestre), Oceanodroma leucorhoa (Painho-de-cauda-furcada). 

E aquelas espécies com menor probabilidade de visita, porém que não se 

descarta a possibilidade: Família Diomedeidae: Thalassarche chlororhynchos 

(albatroz-de-nariz-amarelo); Família Hydrobatidae: Oceanodroma castro (Painho-da-

ilha-da-madeira), Oceanodroma leucorhoa (Painho-de-cauda-furcada); Família 

Phaethontidae: Procellaria conspicillata (Pardela-de-óculos), Pterodroma hasitata 

(Diablotim). 

É preciso ressaltar que um levantamento local específico pode suprir as 

necessidades de aquisição de dados primários. 

 

3.4.4.2.a Lista preliminar comentada de aves marinhas do PEM do Parcel de Manuel 
Luís 

Família Phaethontidae 

Phaethon lepturus (rabo-de-palha-de-bico-laranja) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: R – Residente 

(evidências disponíveis de reprodução no País). 

Status de conservação: LC (IUCN) – pouco preocupante. 
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Phaethon aethereus (Rabo-de-palha-de-bico-vermelho) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: R – Residente 

(evidências disponíveis de reprodução no País). 

Status de conservação: LC (IUCN) – pouco preocupante. 

 

Ordem Suliformes 

Família Fregatidae  

Fregata magnificens (tesourão) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: R – Residente 

(evidências disponíveis de reprodução no País). 

Status de conservação: LC (IUCN) – pouco preocupante 

 

Família Procellariidae 

Calonectris borealis (Bobo-grande)  

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VN – visitante sazonal 

vindo do hemisfério norte. 

Estado de Conservação (IUCN 3.1) – pouco preocupante. 

 

Pterodroma hasitata (Diablotim) 

Os registros em águas brasileiras nordestinas são questionáveis (PIACENTINI et al., 

2015)  

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VS – visitante sazonal 

vindo do sul da América do Sul. 

Status de conservação: EM (IUCN) – está ameaçado de extinção. 

 

Puffinus gravis (bobo-grande-de-sobre-branco) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VS – visitante sazonal 

vindo do sul da América do Sul. 

Status de conservação: LC (IUCN) – pouco preocupante. 

 

Procellaria aequinoctialis (pardela-preta) 
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Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VS – visitante sazonal 

vindo do sul da América do Sul. 

Status de Conservação VU (IUCN 3.1) – vulnerável. 

    

Procellaria conspicillata (Pardela-de-óculos) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VS – visitante sazonal 

vindo do sul da América do Sul. 

Status de Conservação VU (IUCN 3.1) – vulnerável. 

 

Puffinus griseus (bobo-escuro) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VS – visitante sazonal 

vindo do sul da América do Sul. 

Status de Conservação (IUCN 3.1) – quase ameaçada. 

 

Puffinus puffinus (bobo-pequeno) (Figura 130) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos:  VN – visitante sazonal 

vindo do hemisfério norte. 

Status de Conservação LC (IUCN 3.1) – pouco preocupante. 
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Figura 130 – Puffinus puffinus (bobo-pequeno) registrado no PEMPML 

 
Fonte: Própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 

 

Procellariidae 

Order Charadriiformes 

Suborder Lari 

Família Stercorariidae 

Stercorarius longicaudus (mandrião-de-cauda-comprida) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VN – visitante sazonal 

vindo do hemisfério norte. 

Status de Conservação LC (IUCN 3.1) – pouco preocupante. 

 

Stercorarius maccormicki (mandrião-do-sul) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VS – visitante sazonal 

vindo do sul da América do Sul. 

Status de Conservação LC (IUCN 3.1) – pouco preocupante. 
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Stercorarius parasiticus (mandrião-parasítico)  

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VN – visitante sazonal 

vindo do hemisfério norte. 

Status de Conservação LC (IUCN 3.1) – pouco preocupante. 

 

Stercorarius skua (Great skua) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VN – visitante sazonal 

vindo do hemisfério norte. 

Status de Conservação LC (IUCN 3.1) – Pouco Preocupante.  

 

Família Sternidae 

Anous stolidus (trinta-réis-escuro) 

Classificação do Comitê Brasileiros de Registros Ornitológicos: R – Residente 

(evidências disponíveis de reprodução no País). 

Status de conservação: LC (IUCN) – pouco preocupante. 

 

Sterna hirundo (trinta-réis-boreal)   

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VN – visitante sazonal 

vindo do hemisfério norte. 

Status de Conservação LC (IUCN 3.1) – pouco preocupante. 

 

Família Sulidae 

Sula dactylatra (Atobá-grande)  

Classificação do Comitê Brasileiros de Registros Ornitológicos: R – Residente 

(evidências disponíveis de reprodução no País). 

Status de conservação: LC (IUCN) – pouco preocupante. 

 

Sula leucogaster (atobá-pardo) 

Classificação do Comitê Brasileiros de Registros Ornitológicos: R – Residente 

(evidências disponíveis de reprodução no País). 

Status de conservação: LC (IUCN) – pouco preocupante. 
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Sula sula (atobá-de-pé-vermelho) 

Classificação do Comitê Brasileiros de Registros Ornitológicos: R – Residente 

(evidências disponíveis de reprodução no País). 

Status de conservação: LC (IUCN) – pouco preocupante. 

 

Família Hydrobatidae 

Oceanodroma castro (Painho-da-ilha-da-madeira)  

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VS – visitante sazonal 

vindo do sul da América do Sul. 

Status de Conservação LC (IUCN 3.1) – pouco preocupante. 

 

Oceanites oceanicus (Alma-de-mestre) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VS – visitante sazonal 

vindo do sul da América do Sul. 

Status de Conservação LC (IUCN 3.1) – pouco preocupante. 

 

Oceanodroma leucorhoa (Painho-de-cauda-furcada)  

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VN – visitante sazonal 

vindo do hemisfério norte. 

Status de Conservação LC (IUCN 3.1) – pouco preocupante. 

 

Família Diomedeidae 

Thalassarche chlororhynchos (albatroz-de-nariz-amarelo) 

Classificação do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos: VS – visitante sazonal 

vindo do sul da América do Sul. 

Status de Conservação LC (IUCN 3.1) – pouco preocupante. 

 

3.4.4.3 Considerações finais 

Apesar de no PEM do Parcel de Manuel Luís as algas apresentarem uma 

cobertura preponderante se comparado com a presença de corais (CORDEIRO et al., 

2021), sabe-se que os nutrientes advindos da fertilização das águas pelas aves 

marinhas (como fósforo e nitrogênio) aumentam a produtividade, a taxa de 

crescimento e o funcionamento das comunidades de recifes de coral (LORRAIN et al., 
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2017; SAVAGE, 2019). Assim, é preponderante que a biota como um todo possa ser 

preservada levando em conta os benefícios das suas inter-relações ecológicas e que 

as aves marinhas possam ter a proteção nacional assegurada.  

A UC certamente é um ambiente importante para o forrageamento de aves 

marinhas e, por isso, é importante que sejam feitos estudos futuros sobre o uso do 

PEMPML para determinar relações bióticas entre as espécies de aves marinhas e 

ambientes. 

 

3.5 Análise de modelagem da biodiversidade do PEM do Parcel de Manuel Luís 

e entorno 

Esta análise teve como objetivo criar modelos preditivos para extrapolar os 

padrões riqueza, diversidade, cobertura de bentos, número e presença/ausência de 

espécies ameaçadas e endêmicas do Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel 

Luís e em seu entorno imediato, utilizando Modelo Lineares Generalizados e 

realizando predições geoespaciais desses modelos a partir de variáveis ambientais 

que julgamos estar relacionados com esses padrões. 

Optou-se por uma análise conservadora, linear, sem explorar todos as 

possíveis variáveis preditoras para o ambiente do PEM do Parcel de Manuel Luís, 

ficando os resultados neste momento resumidos ao objetivo principal de elaboração 

do presente plano de manejo. Recomenda-se que para estudos específicos a serem 

desenvolvidos no Plano de Monitoramento e no Plano de Pesquisa, que modelagens 

mais completas sejam realizadas, e que se busque relacionamentos mais complexos 

e que possam explicar de forma minuciosa os aspectos da biodiversidade da Unidade 

de Conservação. 

Dessa forma, as variáveis respostas foram: índices de riqueza e índice de 

diversidade de Shannon, ambos ponderados pelo esforço amostral, dos seguintes 

grupos taxonômicos: fitomicroplancton, fitonanoplancton, zooholoplancton, 

zoomeroplancton, nécton e bentos. Além desses, modelamos a cobertura 

(porcentagem) de: coral pétreo, Siderastrea stellata, Favia gravida, Montastrea 

cavernosa, Meandrina braziliensis, Mussismilia hispida, Millepora laboreli, Palythoa 

caribaeorum, esponjas, algas calcárias incrustantes, algas calcárias articuladas, algas 

folhosas, Turf, algas filamentosas e algas corticadas. Por fim, também modelamos o 

número de espécies ameaçadas de nécton, número de espécies endêmicas e 
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ameaçadas de bentos, e o número total dessas espécies, além dessas espécies 

individualmente ameaçadas do nécton: Aetobatus narinari, Carcharhinus perezii, 

Epinephelus itajara, Ginglymostoma cirratum, Lutjanus cyanopterus, Lutjanus jocu, 

Mycteroperca bonaci, Pseudupeneus maculatus, Scarus trispinosus, Sparisoma 

axillare e Sparisoma frondosum; espécies endêmicas do bentos: Favia gravida, 

Millepora braziliensis, Millepora laboreli, Mussismilia hispida, Phyllogorgia dilatata e 

Siderastrea stellata; e finalmente a espécie ameaçada do bentos: Millepora laboreli. 

Como variáveis preditoras, utilizamos a batimetria do SRTM15+ 

(https://topex.ucsd.edu/WWW_html/srtm15_plus.html) (TOZER et al., 2019); e a 

cobertura média das espécies formadoras de corais: Siderastrea stellata, Favia 

gravida, Montastrea cavernosa, Meandrina braziliensis, Mussismilia hispida, coral 

pétreo e alga calcária incrustante, sendo a cobertura gerada por interpolação espacial 

por IDW (Inverse Distance Weighting – Inverso da potência das distâncias). Os raster 

foram gerados com resolução espacial de cerca de 500 m, com Datum SIRGAS2000 

para a projeção UTM na zona 23S. 

Duas abordagens metodológicas foram utilizadas para a criação dos modelos 

preditivos: interpolação espacial (IDW) e Modelos Lineares Generalizados 

(Generalized Linear Model - GLM), para diversas famílias de distribuição de erros, a 

depender da variável resposta modelada. A interpolação espacial é o processo de uso 

de pontos com valores conhecidos para estimar valores em outros pontos 

desconhecidos, gerando um raster de resposta preditivo e espacialmente depentente. 

Como explicado no segundo parágrafo, utilizamos aqui o método IDW de interpolação 

por ser mais simplista e não assumir grandes premissas, devido ao fato de poucos 

pontos terem sido amostrados para o presente documento (vide item 3.1 

Caracterização das amostragens), além da interpolação não ser dependente de 

fatores ambientais preditivos. Nesse método de interpolação, as amostras de pontos 

são pesadas de acordo com a influência de um ponto relativo a outro, declinando os 

valores com a distância a partir de um ponto desconhecido (HIJMANS et al., 2021). 

Já os modelos ajustados por GLMs levam em conta as variáveis ambientais 

(nesse caso a batimetria e a cobertura de espécies formadoras de corais) como 

variáveis preditoras do padrão espacial para ajuste dos modelos e sua predição 

espacial. Os GLMs são uma ampliação dos modelos lineares e são usados quando 

os resíduos (erros) apresentam distribuição diferente da distribuição normal 

https://topex.ucsd.edu/WWW_html/srtm15_plus.html
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(Gaussiana), utilizando a máxima verossimilhança para estimativa dos parâmetros de 

intercepto (β0) e inclinação (β1, β2, β3, ...), além de diferentes funções de ligação, 

que dependem da natureza da variável resposta (DOBSON, 1990).  

Dessa forma, para modelar os padrões de riqueza e diversidade, utilizamos a 

família de distribuição Gamma, que se inicia em zero e vai até infinito e é contínua; 

para os padrões de número de espécies ameaçadas, endêmicas e a soma de ambas, 

utilizamos a família de distribuição de Poisson, que também inicia em zero e vai até 

infinito, mas é para dados de contagem; e por fim, utilizamos a família de distribuição 

binomial para modelar a presença/ausência das espécies individuais, que é adequada 

para variáveis que possuem dois valores (0 e 1). Por fim, como o padrão de resposta 

ecológico das espécies tende a ser representado por uma linha de tendência 

quadrática, i.e., aqui com concavidade voltada para cima, utilizamos para todas as 

modelagens um termo quadrático nas variáveis preditoras, para que o ajuste melhor 

se adequasse a esse padrão observado. 

Todas as análises foram realizadas na linguagem R (R CORE TEAM, 2021), 

utilizando os pacotes sf (PEBESMA, 2018) e raster (HIJMANS, et al., 2021) para 

manipulação dos dados geoespaciais e predições dos GLMs, e gstat (GRÄLER et al., 

2016, PEBESMA, 2004) para as interpolações por IDW. 

As formações de ambientes recifais encontram-se concentrados no ponto 

central do PEM do Parcel de Manuel Luís local onde as cotas batimétricas encontram-

se em profundidades menores (Figura 131A). Quando estes ambientes são 

relacionados com aspectos ambientais encontrados nos estudos relacionados com a 

elaboração do plano de manejo, é possível verificar uma forte relação com a média 

de riqueza de espécies com as formações de ambientes recifais (Figura 131 B). 

As algas calcárias são um dos organismos pioneiros no estabelecimento da 

comunidade, proporcionando substrato e os necessários atratores para o 

estabelecimento de outras macroalgas bem como o assentamento de larvas de 

invertebrados (FIGUEIREDO et al., 2007; GOLBUU; RICHMOND, 2007; SPOTORNO-

OLIVEIRA et al., 2015 apud SISSINI, 2021). 

Nas cotas batimétricas mais profundos ocorrem os bancos de rodolitos que são 

ambientes associados às formações coralíneas e bons representantes destas cotas 

são os Pontos Amostrais 06, 07 e 08 (vide item 3.1 Caracterização das amostragens), 

estas cotas apresentaram uma parcela importante de riqueza média de espécies 
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amostradas (Figura 131B). Segundo Sissini (2021), é inquestionável a importância 

ecológica das algas calcárias e o seu papel nos recifes, os recifes biogênicos 

construídos por elas, com destaque para os bancos de rodolitos, constituem habitat 

estruturalmente complexos que abrigam assembleias de diversos grupos de animais. 

Baseados na distribuição atualmente conhecida, foram estimados cerca de 230.000 

km2 de área potencial para ocorrência de rodolitos ao longo do litoral brasileiro 

(CARVALHO et al., 2020 apud SISSINI, 2021). Em uma escala espacial menor, 

rodolitos funcionam como “bancos de sementes” de recifes por abrigar estágios 

microscópicos e diferentes fases do ciclo de vida de algas e invertebrados, facilitando 

processos de sucessão ou recuperação destes ambientes (SISSINI, 2021). 

 

Figura 131 – Análise de modelagem da biodiversidade do PEM do Parcel de Manuel 

Luís. A: Interpolação de espécies formadoras de recifes; B: Riqueza média das 

espécies amostradas relação com espécies formadoras de recifes 

 

Fonte: Própria. 

 

Quando trazemos a discussão destas condições físicas do PEM do Parcel de 

Manuel Luís para os organismos base na cadeia, os gráficos 36 e 37 do item 3.4.3.2 

Associações plâncton e condições meteo-oceanográficas relacionam os plânctons 

com parâmetros físicos do nicho que influenciam na maior densidade em áreas mais 

profundas para o microfitoplâncton (Figura 132). Cordeiro et al. (2020) citam que as 

A B 
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águas ao redor do PEMPML também estão expostas a abundância de partículas 

suspensas, especialmente durante correntes de maré da primavera, o que pode 

ajudar na distribuição do plâncton apresentado na Figura 132. 

 

Figura 132 – Distribuição do plâncton. A: Mapa de predição da diversidade do 

microfitoplâncton e a batimetria; B: Mapa de predição da diversidade do 

zooholoplâncton e a batimetria 

  

Fonte: Própria. 

 

Omachi et al. (2019) apud Cordeiro et al. (2020) comentam que, mesmo 

localizado no Sistema de Corais Amazônicos (corais em ambiente afótico), o PEM do 

Parcel de Manuel Luís possui uma transparência da água que permite a penetração 

de luz suficiente para apoiar espécies construtoras de recifes. Ao mesmo tempo, esta 

parte deste sistema está exposta a entradas substanciais de nitrogênio orgânico 

dissolvido e fósforo da pluma do rio Amazonas (GOUVEIA et al., 2019 apud 

CORDEIRO et al., 2020), favorecendo alta produtividade planctônica (STUCKEL et 

al., 2014 apud CORDEIRO et al., 2020) e, potencialmente, também macroalgas e 

esponjas que poderiam substituir os corais pétreos em tais condições. A forte relação 

entre as espécies ameaçadas e endêmicas nos pontos amostrais localizados entre os 

pináculos e a formação dos morros recifais (PA1 e PA4) pode ser explicado pela 

diversidade de microhabitats encontrados nestes ambientes, além de serem locais 

A B 
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abrigados das fortes correntes oceânicas. A formação recifal do PEMPML é biogênica 

o que explica também a acentuada dispersão destas espécies nos pontos amostrais 

PA3, os naufrágios e PA8, este último fora dos limites da UC (Figura 133).  

 

Figura 133 - A: Relação entre número de espécies ameaçadas e endêmicas com 

espécies formadoras de ambientes recifais; B: Espécies ameaçadas e endêmicas 

relação com a cobertura de espécies formadoras de ambientes recifais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Própria. 

 

Epinephelus itajara (mero), os tubarões Gynglistoma cirratum e Carcharhinus 

perezii e a raia Aetobatus narinari, apresentaram predição semelhante àquela 

encontrada para a relação apresentada anteriormente (Figura 134). Cordeiro et al. 

(2020) encontraram maior abundância de peixes e biomassa em naufrágios em 

comparação com outros habitat, além de espécies semelhantes em questão de 

riqueza e composição. Os naufrágios encontram-se na região central do PEM do 

Parcel de Manuel Luís e estão abrigados das correntes igualmente os ambientes 

recifais dos pontos amostrais PA1 e 4. O uso destes habitat antrópicos, segundo 

Simon et al. (2013) apud Cordeiro et al. (2020), estão ligadas às diferenças entre 

artificial e recifes naturais e associados à cobertura bentônica e características do 

substrato que afetam a atratividade, além da idade dos naufrágios. Isso envolve 

principalmente grandes espécies de cardumes alimentando-se em áreas não 

A 
B 
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consolidadas do substrato (HONÓRIO et al. 2010 apud CORDEIRO et al., 2020) ou 

se beneficiando de presas associado à estrutura do naufrágio (CORDEIRO et al., 

2020). 

 

Figura 134 - Predição das espécies Epinephelus itajara (mero), os tubarões 

Gynglistoma cirratum e Carcharhinus perezii e a raia Aetobatus narinari com 

cobertura de espécies formadoras de ambientes recifais e batimetria 

 

Fonte: Própria. 

 

A região central do PEM do Parcel de Manuel Luís possui diversidade de habitat 

e formações complexas. Esta diversidade é influenciada por processos de deposição 

e erosão causada pelas correntes. As estruturas dos naufrágios são somatórios à esta 

complexidade, como mostra a distribuição de Lutjanus jocu, Scarus trispinosus e 
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Sparisoma axilare na Figura 135 (A, B e C respectivamente), espécies abundantes no 

PEM, formando cardumes em densidade populacional dificilmente encontrada em 

outras UCs marinhas. 

 

Figura 135 - Predição de Lutjanus jocu, Scarus trispinosus e Sparisoma axilare com 

cobertura de espécies formadoras de ambientes recifais  

 

 
Fonte: Própria. 

A B 

C 
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Por sua vez, aqueles organismos sésseis se favoreceram por estruturas 

formadoras de corais, como a Favia gravida (Figura 136 A), a espécie endêmica 

Milepora laboreli (Figura 136 B) e Siderastrea stellata (Figura 136 C), que quando 

somados a variável de profundidade, acentua-se a sua distribuição e ocorrência sobre 

os topos dos pináculos no centro do PEM.  

 

Figura 136 - Predição das espécies Favia gravida, Milepora laboreli e Siderastrea 

stellata com cobertura de espécies formadoras de ambientes recifais e batimetria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Própria. 

A B 
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A região sul do Sistema de Recifes da Amazônia sofre apenas de forma limitada 

e sazonal influência da pluma amazônica, dificilmente afetando as águas 

transparência no PEM do Parcel de Manuel Luís (COLLETTE; RÜTZLER, 1977; 

MOURA et al., 2016; OMACHI et al., 2019 apud CORDEIRO et al., 2020). Portanto, 

recifes do PEMPML são únicos no sentido de que representam a única parte do 

Sistema de Recifes da Amazônia com condições hídricas de forma consistente dentro 

dos limites exigidos para um crescimento significativo de recife raso construindo corais 

escleractínicos (CORDEIRO et al., 2020). 

É inegável a importância do PEM do Parcel de Manuel Luís como fundamental, 

e talvez único, representante desta formação recifal e todos os seus ambientes 

associados, tais como os bancos de rodolitos, dentro do Sistema de Recifes 

Amazônicos. Este plano de manejo se fez mostrar como um documento aglutinador 

dos estudos realizados ao longo de décadas na UC, além de trazer informações 

inéditas necessárias para cunhar a proteção futura da unidade, ou ao menos tentar 

entender os efeitos das mudanças climáticas sobre os organismos marinhos, 

especialmente aqueles que ocorrem no PEM do Parcel de Manuel Luís e ambientes 

adjacentes. 

As evidências mostram que limitar o aquecimento global a 1,5° C acima dos 

níveis pré-industriais é fundamental para a sobrevivência dos sistemas de recifes de 

coral, uma vez que um aquecimento global médio de 2°C combinado com acidificação 

leva a perdas severas de biodiversidade (ROY et al., 2018 apud HORTA et al., 2021). 

Isso enfatiza a urgência de mitigação, restauração e ações de adaptação 

socioeconômica (BERGSTROM et al., 2019 apud HORTA et al., 2021). A perda da 

capacidade de calcificação por estes organismos, observados em cenários 

combinados de aquecimento, acidificação e poluição costeira, podem aumentar as 

perdas de serviços ecossistêmicos. Se, por um lado, o aquecimento pode 

comprometer a calcificação em até para 50%, a poluição pode reduzir a produção 

primária desses organismos construtores em 90 a 100% (SCHUBERT et al., 2019 

apud HORTA et al., 2021). 

Considerando os recifes biogênicos e leitos de rodolitos desde a foz do Rio 

Amazonas até a costa de Estado de Santa Catarina (CARVALHO et al., 2020), a 

exposição desses organismos a temperaturas extremas, condições de pH mais baixo 

podem levar à perda de 80% da estrutura carbonática, comprometendo assim todo o 
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ecossistema (MUÑOZ et al., 2018 apud HORTA et al., 2021). Os leitos de rodolitos 

não são totalmente investigados, mas devido à sua importância ecológica e evolutiva, 

merecem maior atenção nas políticas públicas de conservação e gestão. Esses 

organismos ocupam cerca de 230 mil km2 ao longo da Zona Econômica Exclusiva, o 

que corresponde a um depósito carbonático de cerca de 2.1011 toneladas, sendo, 

portanto, um reservatório de carbono de longo prazo (CARVALHO et al., 2020 apud 

HORTA et al., 2021).  
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4 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E CULTURAL DOS MUNICÍPIOS DE 
SÃO LUÍS, APICUM-AÇU E CURURUPU 
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4.1 História e cultura do entorno do PEM do Parcel de Manuel Luís 

O PEMPML encontra-se em águas pertencentes ao estado do Maranhão, que 

está na transição entre as regiões Amazônica (Norte) e semiárida (Nordeste) do Brasil. 

Essa transição entre as regiões também é visível em aspectos culturais e 

demográficos, já que o estado incorpora tradições de ambas as regiões e possui uma 

população bastante miscigenada, estando marcada até os dias atuais pela migração, 

que ora parte em direção às grandes cidades e ao Centro-Sul, ora retorna para o 

Nordeste (FUSCO, 2012). A história da sua ocupação pelos colonizadores europeus 

também se reflete nesses aspectos transitórios, sendo, à época da colonização, uma 

espécie de fronteira agrícola e geográfica distante e de necessária proteção para a 

sustentação da economia adjacente à produção da cana-de-açúcar (FURTADO, 

2009). Na área de influência do PEM do Parcel de Manuel Luís, destacam-se três 

municípios: a capital do estado, São Luís, Apicum-Açu e Cururupu (Figura 137). A 

respeito dessas duas últimas cidades, destacam-se modos de vida ainda bastante 

tradicionais e que sustentam uma economia que, apesar de não ser estritamente 

capitalista, encontra-se como parte do sistema econômico nacional como um todo 

(HARVEY, 2004; OLIVEIRA, F., 2003).
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Figura 137 – Mapa de comunidades, entorno do PEMPML 
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No presente diagnóstico, foram analisados os dados das entrevistas realizadas 

pela Sema no ano de 2017 nas seguintes comunidades da porção norte do 

arquipélago de Maiaú: Beiradão (Figura 138), Porto do Meio (Figura 139), Ilha de 

Lençóis (Figura 140), Mirinzal e Bate Vento (Figura 141). Esses dados foram 

digitalizados, analisados e estão dispostos nos itens específicos descritos nos 

subitens a seguir. 

 

Figura 138 – Comunidade de Beiradão 

 
Fonte: própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 
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Figura 139 – Comunidade de Porto do Meio 

 
Fonte: própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 

 

Figura 140 – Comunidade de Ilha de Lençóis 

 
Fonte: própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 

 

  



339 
 

Figura 141 – Comunidade de Bate Vento 

 
Fonte: própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 

 

4.1.1 História do Maranhão 

A história do estado do Maranhão está intrinsecamente ligada a dois diferentes 

aspectos: um é a importância geográfica da localidade, que é bastante próxima da 

desembocadura do rio Amazonas e possui diversas ilhas defensivas; o outro é a 

dinâmica sangrenta da expulsão e escravização dos povos indígenas da região, que 

se reflete, de certa forma, até os dias de hoje (VIEZZER; GRONDIN; PEREIRA, 2019). 

No panorama da exploração europeia da América, especialmente dos portugueses, o 

mais importante dos pontos de consolidação e criação das colônias do Brasil e do 

Maranhão (posteriormente Grão-Pará) é o Atlântico. O Oceano Atlântico, há várias 

décadas antes da descoberta da América pelos europeus, era essencialmente 

território português, e a economia e cultura do pequeno reino eram dependentes da 

constante expansão e uso econômico desse vasto território e de suas costas 

(RUSSEL-WOOD, 2014). Quando a América começou a se formar como elemento do 

imaginário europeu na virada do século XV para o XVI, outros países começaram as 

suas expansões, levando os portugueses a utilizarem técnicas defensivas e a 
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propriamente conquistar a região (CORRÊA, 2018). Como aponta Todorov (1983), a 

conquista da América está intimamente ligada à transformação de quem estava 

nessas terras antes (a quem Todorov chama de ‘Outro’), em uma forma de recurso 

natural em si próprio, algo visto diretamente na exploração de povos indígenas como 

escravos, mas também indiretamente nas muitas trocas desenvolvidas com esses 

povos. Isso demonstra que esse aspecto da conquista e da colonização da América 

foi uma via de mão dupla, especialmente para os portugueses. Inicialmente, houve 

um movimento pela consolidação de seu controle sobre as terras que compõem os 

atuais estados do Maranhão e do Pará devido à ameaça externa, que transformou as 

práticas ainda bastante comedidas de extermínio e genocídio dos povos indígenas em 

prática corrente para a proteção e para a tomada da terra. De acordo com Rocha 

(2017, p. 530), esse processo dura alguns séculos: 

 

Grosso modo, o processo de consolidação do território colonial português 
naquela parte da América dependia de muitas variáveis: a política imperial 
portuguesa no globo; o delicado equilíbrio de poder entre as potências 
europeias no continente e em seus respectivos impérios coloniais; as políticas 
indígenas e indigenistas praticadas pelos diversos grupos indígenas e pelas 
referidas potências coloniais europeias; e os interesses de e as ações 
adotadas por diversos outros grupos ou indivíduos que habitavam as 
proximidades do rio Amazonas (negros, mestiços, portugueses, franceses, 
espanhóis, holandeses, missionários, entre outros). 

 

A história da cidade de São Luís, localizada na ilha de Upaon-Açu, na 

desembocadura do rio Mearim, é intimamente ligada a essas dinâmicas da exploração 

e consolidação do território pelos portugueses. Sua localização estratégica e 

defensiva chamou a atenção dos colonizadores enquanto eles exploravam o litoral 

brasileiro. Após um século de tentativas fracassadas da coroa portuguesa – muito em 

parte pela resistência dos indígenas da região –, uma fortaleza foi fundada em São 

Luís, em 1612, por exploradores franceses, à época a principal potência que competia 

com os portugueses pelo controle da desembocadura do Rio Amazonas (SÃO LUÍS, 

2018). Essa era a segunda tentativa da França de estabelecer uma colônia 

permanente em solo brasileiro e na América do Sul, contudo, estando dentro do 

território português determinado pelo, à época vigente, Tratado de Tordesilhas, a 

colônia foi considerada ilegal, havendo, portanto, carta branca dos portugueses para 

o combate dos franceses na região (CORRÊA, 2018). A cidade fora batizada em 

homenagem ao rei francês da época, Luís XIII e seu antepassado, o rei Luís IX, o São 
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Luís. Em 1615, após poucos anos, a França perdeu a colônia para Portugal (SÃO 

LUÍS, 2018). 

Apesar de ser considerado parte do Brasil, o estado do Maranhão estava em 

uma posição bastante interessante naquela época devido à União Ibérica (1580-

1640), quando o rei da Espanha tinha controle também sobre a coroa portuguesa. 

Dessa forma, havia uma espécie de integração entre as regiões sob controle 

diretamente espanhol e aquelas que, apesar da união dos dois países sob o mesmo 

monarca, ainda eram consideradas territórios portugueses. Como afirma P. Muniz 

(2020, p. 80), havia um “papel fundamental dessa região que estava, pós-União 

Ibérica, no ‘meio’, entre as Índias de Castela e o Estado do Brasil e, por conta dessa 

configuração, foi importante para demarcar a soberania da monarquia portuguesa no 

território”. É durante esta época que o Maranhão começa a ter uma identidade própria, 

distinta daquela utilizada para a colonização dos territórios mais ao norte pelos 

espanhóis (nas atuais Colômbia e Venezuela) e daquela utilizada nos territórios do 

Brasil meridional (CORRÊA, 2011). Nesse período, a pequena fortaleza de São Luís 

e sua cidade adjacente atingiram um breve momento de estabilidade política, algo que 

não se observava mais ao leste, com a conquista holandesa dos territórios de 

Pernambuco ao Rio Grande do Norte. Contudo, tal estabilidade política limitava-se 

apenas aos brancos. Os conflitos entre os colonizadores e os povos indígenas da 

região foram bastante extensos e marcaram a ocupação do território até os dias 

atuais, conforme afirmam Viezzer, Grondin e Pereira (2019, p. 10-11): 

 

Os Guajajara, em 1616, foram alvo da guerra declarada por Bento Maciel 
Parente, quando da conquista do Maranhão. Para começar, ele assassinou 
30 índios em sua aldeia em Tapuytapera (Alcântara), como uma 
demonstração de força para que os índios da aldeia não se rebelassem. Mas 
eles conseguiram se organizar e resistir, fazendo o mesmo até os dias atuais. 
Porém, em 1618 Bento Maciel organizou uma forte repressão contra eles nas 
cidades de Alcântara e Cumã, resultando no assassinato de cerca de 30 mil 
índios. Como recompensa, Maciel Parente foi nomeado governador do 
Estado do Maranhão […]. 

 

Devido a seus interesses na região, os holandeses tentaram conquistar a 

cidade entre 1641 e 1644, buscando expandir seus domínios no Nordeste brasileiro, 

parte de sua guerra de independência contra a Espanha (1568-1648). Durante um 

período houve domínio holandês na cidade, fato que, contudo, apenas aprofundou os 

interesses portugueses em manter e explorar a terra e seus recursos no Maranhão, 

que, desde a criação de um governo ligado diretamente à coroa espanhola (1621-
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1640) e, posteriormente, à coroa portuguesa (1640-1822), estava no centro das 

atenções da exploração portuguesa nas Américas (CORRÊA, 2011). Após o período 

de domínio espanhol, em que os interesses ibéricos como um todo estavam voltados 

para as minas de ouro no Peru e no México, com a independência portuguesa, o foco 

da coroa portuguesa voltou a ser os territórios do Brasil e do Maranhão/Grão-Pará, 

vistos como a porta de entrada para uma das duas regiões ainda de difícil exploração 

na América do Sul, a Amazônia e a Patagônia, cujo potencial era considerado 

imensuravelmente grande já na época (CORRÊA, 2011; 2018; FURTADO, C., 2009; 

MUNIZ, P., 2020). 

Com esse retorno dos interesses para a região, ao longo do século XVII, a 

cidade cresceu em importância e era sustentada, principalmente, pela criação de gado 

e pelo cultivo de arroz e algodão por mão de obra escrava indígena (SOUZA JR., 

2011). Durante a expansão dessas culturas na região, entre 1680 e 1750, a principal 

mão de obra utilizada era a de indígenas, algo que contrastava com a mão de obra 

utilizada no Estado do Brasil, cada vez mais dependente da escravidão de africanos 

e na qual o uso de indígenas decrescia ao longo do tempo. No Maranhão, contudo, 

era observada uma dinâmica expressiva de migração (forçada ou não) das 

populações indígenas, negras e brancas (DIAS; BOMBARDI; COSTA, 2020, p. 8). 

Dessa forma, apesar de ser uma região potencialmente11 com boa dispersão 

populacional dos povos originários antes da conquista portuguesa, alguns lugares 

foram despovoados para favorecer a agricultura em outros. Contudo, o crescimento 

em importância do Maranhão na economia da América Portuguesa indicava que, 

durante essa época, houve rápido crescimento populacional e uma grande dose de 

miscigenação entre brancos e indígenas e indígenas e negros.  

Mais tarde, com a proibição da escravidão indígena no estado do Maranhão, 

em 1755 (CORRÊA, 2011), a escravidão de africanos passou a ser utilizada em mais 

larga escala na região. São Luís e Maranhão voltariam a ter uma grande aceleração 

do crescimento populacional e econômico nos anos 1770. Um aspecto importante 

dessa onda migratória é que muitos dos indígenas libertos saíram das cidades e vilas, 

incluindo São Luís. Muitos escravos fugidos também encontrariam mais liberdade fora 

                                            

11  Diz-se potencialmente devido à falta de informação e de pesquisas sobre a dispersão desses 

povos. Sobre isso, ver Dias, Bombardi e Costa (2020). 
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das cidades e formaram quilombos, bastante presentes na região (FURTADO, M., 

2012; GOMES, 2011). 

Durante a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX, 

o estado do Maranhão e, por consequência, sua capital e porto exportador, 

experimentaram grande crescimento econômico. Contudo, esse crescimento, 

baseado na plantação de arroz e de algodão, dependia da exploração extensiva da 

mão de obra escrava africana, que correspondia à grande maioria da população. Ou 

seja, não havia uma transferência do crescimento econômico para a maior parte da 

população, criando um sistema baseado e sustentado por uma grande disparidade de 

renda e de acesso a recursos necessários para a vida, algo que se reflete até os dias 

atuais e move, também, o aumento da desigualdade atual, em que o modelo marxista 

de retroalimentação do capital ainda se observa (BRAUDEL, 1987; MARX, 2013). 

A criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 

1755, impulsionou tal comércio e também a economia do atual estado, sendo uma 

das importantes forças-motrizes de seu desenvolvimento à época (BARBOSA, 2005). 

Conforme afirma M. Furtado (2012, p. 31): 

 

Mesmo que não seja possível precisar a quantidade de quilombos existentes, 
desde o início da implantação dos empreendimentos agroexportadores, até a 
abolição da escravatura, tem-se afirmado que, no Maranhão, havia poucas 
fazendas escravistas sem quilombos a sua volta. Como resultado de todo 
esse processo histórico, constata-se que, em pelo menos 134 dos 217 
municípios maranhenses existem, atualmente, comunidades quilombolas 
[…]. 

 

Apesar de as cidades aqui analisadas não apresentarem quilombos titulados, 

conforme a lista oficial do Instituto de Terras do Maranhão (ITERMA, 2021), é 

importante ressaltar que a lista é composta de apenas 65 quilombos, número muito 

inferior ao inferido pela pesquisa de M. Furtado (2012). Como se pode ver na Figura 

142, a distribuição de tais comunidades é bastante concentrada no norte do estado, 

onde se encontra o litoral e, por consequência, o PEM do Parcel de Manuel Luís. Após 

análise do mapa, pode-se observar que ao menos o município de Cururupu tem um 

quilombo identificado pela pesquisa que produziu o mapa, apesar de não ser um 

quilombo titulado pelos órgãos do governo. Uma das razões para a falta de 

informações sobre os quilombos, tanto os existentes na atualidade quanto os do 

passado, é a falta de informações sobre a população do Brasil como um todo (e 

especialmente do Maranhão) até o período da união com Portugal (1815-1822) e 
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mesmo depois, devido à falta de censos e de levantamentos e pesquisas estruturadas 

antes do fim do século XIX (DIAS; BOMBARDI; COSTA, 2020; FURTADO, M., 2012). 

 

Figura 142 – Distribuição das comunidades quilombolas no Maranhão por 

municípios 

 
Fonte: FURTADO, M. (2012). 

 

É nesse cenário de expansão da população e da ocupação do estado que 

outros municípios se formaram próximos à costa, como é o caso de Cururupu. 

Segundo os dados oficiais informados pelo IBGE (2021), “[o] local onde hoje se ergue 
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a Cidade, foi habitado, primitivamente, pelos tupinambás, tendo com cacique ‘Cabelo 

de Velha’, apelidado de Cururupu, origem do nome da localidade”. O texto ainda 

adiciona que, “[e]ntre 1816 e 1835, os indígenas, que escaparam ao massacre de 

Bento Maciel Parente, abandonaram a terra, pela impossibilidade de convivência 

pacífica”. Ou seja, após mais de 200 anos, os respaldos das políticas genocidas contra 

os povos indígenas ainda eram sentidos diretamente na ocupação do norte do 

Maranhão. Após a migração desses indígenas para o interior amazônico, seu 

assassinato e/ou assimilação na população local, o município passou a ser ocupado 

por pequenas vilas pescadoras, a principal das quais formando a atual cidade de 

Cururupu. A atual cidade de Apicum-Açu também é uma dessas vilas, sendo, contudo, 

mais recente sua ocupação e emancipação de outro município desmembrado de 

Cururupu, Bacuri. Esse estilo de ocupação reflete-se também nas comunidades do 

arquipélago de Maiaú (Figura 143), sobre o qual se falará mais na próxima parte deste 

documento. 

 

Figura 143 – Província do Maranhão em 1838, ano de início da revolta da Balaiada 

 

Fonte: Assunção (1997). 
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Na época em que essa região e essas cidades estavam se desenvolvendo, o 

Maranhão atingiu o seu apogeu. A produção de algodão para o mercado nacional e 

internacional ganhou força especialmente com a guerra civil nos Estados Unidos 

(1860-1865), quando a produção da commodity praticamente parou no sul do país, 

levando grandes produtores industriais, como a Inglaterra, a exportarem em massa 

dos produtores maranhenses. Barbosa (2005, p. 19) afirma que “[a]té o terceiro 

decênio do século XIX a economia do Maranhão poderia ser denominada ‘a economia 

do algodão’. A participação desse produto na exportação variou entre 73% e 82%, e 

mesmo nos períodos de crise, a partir de 1845, o algodão continuou a ser o mais 

importante produto de exportação maranhense, até os primórdios do século XX”. Ou 

seja, a economia maranhense era bastante dependente de um único produto, algo 

que não foi favorecido com a decadência do setor após o término da guerra de 

secessão americana e o reestabelecimento e rápida expansão da economia do País.  

Esse apogeu econômico, contudo, representou um aumento expressivo nas 

condições de espoliação da mão de obra escrava e de índios e negros libertos, além 

de pequenos fazendeiros brancos (HARVEY, 2004; FURTADO, M., 2012). Nesse 

contexto, as tensões sociais no estado chegaram a pontos extremos, que levaram à 

eclosão da Balaiada (1838-1841), uma das muitas guerras civis pelas quais o Brasil 

passou na primeira década do século XIX. Assunção (2015), porém, explora os 

elementos peculiares da dinâmica de exploração das mãos de obra indígena e 

africana no Maranhão na época, explicando que  

 

[a]pesar de um segmento da economia camponesa assumir uma função 
complementar à economia de plantation, o antagonismo estrutural entre os 
dois setores está na base do conflito entre os fazendeiros escravistas e os 
camponeses, chamados e autodenominados caboclos desde aquela época” 
(ASSUNÇÃO, 2015, p. 21). 

 

Ou seja, a revolta expandiu-se muito além das fazendas de escravos e das 

cidades mais importantes ao longo dos principais rios. Assim como a Cabanagem, a 

Balaiada também foi alvo de forte repressão e contribuiu para a interiorização das 

populações marginalizadas, nesse caso, especialmente os indígenas (ASSUNÇÃO, 

2015). A situação criada também levou a uma crise generalizada no estado após uma 

confluência de fatores como seca, falta de infraestrutura em âmbito nacional e queda 

dos preços do algodão, que assolou o estado (ASSUNÇÃO, 2000, p. 52-53). 
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Apesar de alguns esforços industrialistas nas últimas décadas do século XIX 

(BARBOSA, 2005), o eixo da economia industrial brasileira passou rapidamente às 

imediações da cidade de São Paulo e as poucas indústrias fora do eixo Rio-São Paulo 

eram pouco integradas ao comércio geral do País devido à falta de infraestrutura 

ligando as regiões, além de um espírito empresarial pouco integrador no Brasil 

(CARDOSO, 2020; FURTADO, C., 2009). Além disso, como afirma Tavares (1999 

apud FIGUEIREDO, 2016, p. 10), 

 

[…] os fatos relevantes para a história social e política do Brasil e, portanto, 
para o entendimento de seu território, parecem ter sido, desde o Século XIX, 
além da apropriação privada do território e das migrações da população, em 
busca de terra e trabalho, a centralização e descentralização do próprio 
domínio do Estado Nacional sobre um pacto federativo que se revelou 
precário desde a nossa constituição como país independente. Essa 
precariedade está relacionada, entre outros motivos, com a continentalidade 
do País e com a enorme diversidade que comporta seu vasto território. 

 

Nessa mesma seara são vistos processos de exploração como a expansão do 

mercado da borracha e das chamadas drogas do sertão nos anos 1880-1900. Nesse 

período, a região amazônica passou novamente por um processo de crescimento e 

expansão populacional. O estado do Maranhão, contudo, estava apenas nas franjas 

de tal expansão, que causou desenvolvimento maior em cidades como Belém do Pará 

e Manaus. Assim, principalmente para os pobres, maioria da população, as crises 

causadas pelo fim desses períodos de expansão resultavam em estagnação e 

pobreza maior ainda, vindas da falta de interesse na região pelos governos centrais e 

da pouca diversificação da economia. Durante o longo século XX, esta foi uma das 

regiões de maior estagnação, que viu pouca industrialização posterior ao período 

inicial de euforia e poucos incentivos para melhorias das condições de vida. Como 

afirma Gistelinck (1988), a dinamização da economia maranhense que existira durante 

o século XIX foi substituída por produtos menos dinâmicos e de menor valor agregado, 

mas que dependem de menor mão de obra. Com isso, o extenso processo de grilagem 

do interior do Brasil se intensificou na região durante a segunda metade do século XX 

(GISTELINCK, 1988; LOUREIRO, 2016) e a produção industrial tornou-se cada vez 

menos uma parte importante da economia do estado. Devido ao aprofundamento das 

crises no Maranhão, houve um insulamento de muitas das comunidades de menor 

expressividade econômica e populacional, resultando em pouca infraestrutura em 

muitas das comunidades (como pode-se ver nos dados do censo de 2010, explorados 
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na descrição socioeconômica), especialmente na costa, que nunca esteve ligada aos 

centros da economia, sempre interiorizada no estado. 

 

4.1.2 Análise histórica e antropologia das comunidades do Arquipélago Maiaú, nas 

cidades de Cururupu e Apicum-Açu 

A história de Cururupu e de seus muitos desmembramentos (dentre os quais 

Apicum-Açu) iniciou-se pouco antes da Balaiada e das crises do século XIX. Conforme 

a história oficial da prefeitura da cidade, já citada neste documento, houve uma 

“migração” dos indígenas que ali habitavam quando da chegada de populações 

brancas para povoar uma área que, até a época, era considerada “terra de ninguém” 

pelo governo do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve (1815-1822) e, mais tarde, 

apenas do Brasil (1822-). É mister precisar, contudo, que as populações originais 

desses lugares não se tornaram dóceis e fugidias após séculos de combate direto 

com os portugueses (CORRÊA, 2018; FURTADO, M., 2012; ROCHA, 2017; SÃO 

LUÍS, 2018; VIEZZER; GRONDIN; PEREIRA, 2019). Em verdade, apesar de 

apagadas da história oficial, houve expulsões e extermínios de indígenas e de 

quilombolas ao longo dos últimos dois séculos. Além disso, há um constante 

apagamento da herança indígena (e em menor, mas não desprezível escala, da 

herança negra) no imaginário das populações que habitam essa região e que são fruto 

também da miscigenação entre os diferentes povos (VARGA, 2019). Em uma das 

entrevistas realizadas junto aos habitantes do local, no começo de 2021, perguntou-

se sobre a origem do nome Maiaú, que pertencia a um habitante do arquipélago e era 

alegadamente um pescador. Apesar da relação sanguínea do entrevistado com o 

parente distante em algumas gerações, ele não sabia dizer se Maiaú, cujo nome é 

indígena, possuía alguma descendência indígena. Dessa forma, ficam apagados 

marcadores de uma cultura que passou por constante repreensão e ataques 

materiais, imateriais e físicos ao longo de toda a história ocidental dos territórios 

brasileiros. 

O outro lado crucial da história de Cururupu, Apicum-Açu e, principalmente, das 

comunidades do arquipélago de Maiaú é a economia da pesca e a sua relação com o 

mar. Fernand Braudel (1966) é a primeira pessoa a colocar o mar (no contexto de 

ambiente) como personagem principal de processos históricos. Mesmo muito distante 
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de seu mar, podemos apreender de seu O Mediterrâneo a importância do próprio 

ambiente como um produtor da cultura e das condições geopolíticas que condicionam 

a história de quem habita nesses ambientes costeiros. Essas comunidades são 

formadas e vivem em condições que dependem do mar não apenas para a sua 

sobrevivência, mas também como elemento constitutivo de suas experiências como 

cultura, de certa forma marcadores sociais de diferença (Figura 144). 

 

Figura 144 – Fotos de diversas formas de pesca, apetrechos e embarcações 

registrados no arquipélago de Maiaú 
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Fonte: própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 
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Nisso há uma relação intrínseca com a pesca e com as formações geográficas 

desse oceano, como é o caso do território do PEM do Parcel de Manuel Luís. Segundo 

lendas locais, descritas pelos moradores nas entrevistas realizadas em março de 

2021, os primeiros brancos a aportarem na região da Ilha dos Lençóis, uma das que 

compõem o Arquipélago de Maiaú, foram vítimas de um naufrágio no final do século 

XVI e deixaram por ali vestígios em forma de joias. Segundo o entrevistado, esses 

navegantes procuravam pelo rei Dom Sebastião de Portugal (1554-1578?), que 

desaparecera após uma batalha no Marrocos. Além dessa história, o local conta com 

uma grande quantidade de outros naufrágios, marcando a navegação como um 

aspecto complicado para aqueles que não habitam o lugar. Por isso, a identidade 

dessas comunidades é bastante definida pela sua existência com relação a esse 

ambiente e com uma grande amálgama de lendas populares, que constituem, de certa 

forma, a história local segundo os locais, que se distancia, como afirma um dos 

entrevistados, da “história acadêmica”. Isso forma um sentido não de mitologia, mas 

de folclore, que resulta em uma diferenciação entre cada comunidade e as outras ao 

seu entorno (LÉVI-STRAUSS, 1987, 2008, 2013). Um bom exemplo da mistura dos 

elementos pesqueiros e das histórias que compõem esse imaginário coletivo é a 

música tradicional cantada por um grupo de entrevistados durante o reconhecimento 

da Ilha de Lençóis, em março de 2021 (Figura 145), transcrita abaixo.  

 

Lá onde reina Dom Sebastião 

Quem tem dinheiro, barco e rede 

Não é rei, e também não é são 

Pode até não ser dono das águas 

Mas do pescado é patrão 

 

Mãe preta tem filho que nasce albino 

Os filhos da lua do seu litoral 

O sol quando nasce lá na morraria 

Parece uma coisa sobrenatural; 

Lá onde reina Dom Sebastião. 
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Figura 145 – Entrevista coletiva na Ilha de Lençóis 

 
Fonte: própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 

 

Ainda nessa comunidade, em entrevista com a D. Salete (Figura 146), ela 

cantou outra música popular usada no terreiro de Tambor de Mina da comunidade, 

que fala sobre o Manuel Luís, que “desencantou na pedra” (foi até o Parcel e não 

retornou): 

 

Lá mais na água adentro 

Onde eu fiz minha moradia 

Cercadinho de bateiro 

Só Deus Virgem Maria 

Quando eu fui de lá e quando eu fui passar 

E no bater da minha porta 

Minha família eu fui criar 

  



353 
 

Figura 146 – Entrevista com a D. Saleta na Ilha de Lençóis 

 
Fonte: própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 

 

Além de apresentar aspectos próprios da linguagem local – morraria, segundo 

outro entrevistado, é a palavra para dunas utilizada apenas naquela região –, o canto 

também revela essa história sobre o sebastianismo da região, outra história popular 

sobre o casamento entre uma mulher preta e um homem albino, e os elementos que 

compõem a vida cotidiana de pescadores. Esse tipo de motivo aparece 

recorrentemente nas falas dos locais entrevistados e remonta às suas próprias 

trajetórias de vida através de suas trajetórias como pescadores; ainda, remonta, de 

certa forma, à história local através das trajetórias de seus antepassados, construindo 

um imaginário coletivo centrado na pesca. Apesar de recair um pouco nos problemas 

indicados por Bourdieu (2006, p. 185) a respeito da forma como se constituem as 

reconstruções da própria biografia, como uma narrativa, uma “sequência de 

acontecimentos com significado e direção”, essas memórias, principalmente as que 

dizem respeito aos antepassados da comunidade, indicam um caminho de saber 

popular, marcado por inexatidões, sem recair necessariamente em reconstruções 

completas que funcionam como um único olhar sobre essas histórias (BOURDIEU, 
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2006; FOUCAULT, 1999; SCHWARCZ, 2013). Talvez a mais emblemática dessas 

histórias seja a do nome do Parcel de Manuel Luís, em que uma história oficial se 

mistura à história popular, como se verá na próxima seção. 

Quando se trata da cultura desses povos que habitam o litoral brasileiro e 

produzem e reproduzem sua vida (BALBI, 2015; WILLIAMS, 2009) através da pesca 

tradicional, é crucial ressaltar os entraves que existem entre esses modos de vida e a 

modernidade. Ramalho e Melo (2015) explicam que um dos mais importantes 

aspectos da vida dessas comunidades é a sua luta pela manutenção do modo de vida 

sem, contudo, rejeitar a modernidade como um todo. Diegues (1999, p. 373) deixa 

isso mais claro, percebendo que os “problemas e desafios enfrentados pelas 

comunidades de pescadores em suas relações com o meio ambiente, o mar, no seu 

mundo de valores e ideologias decorrentes dessas relações com o mundo natural e 

também com a sociedade mais ampla, a nível regional e nacional” é o que constitui as 

grandes relações observáveis nesses microcosmos. Além disso, a forma de ver esses 

problemas deve ser  

 

[…] a partir das diversidades, sociais, econômicas e culturais existentes, 
apresenta problemáticas similares que imprimem relevância ao tema dos 
impactos socioambientais nas regiões da costa Nordeste do Brasil, nas quais 
as populações pesqueiras têm sido altamente comprometidas por 
transformações socioeconômicas, culturais e tecnológicas. (OLIVEIRA, C., 
2018, p. 169). 

 

Em face disso, os próprios moradores apresentaram, nas entrevistas, as 

contradições existentes nesse processo de transformação. Há o conflito entre os 

locais e os pescadores que vem de fora, há a redução da quantidade de peixes, visível 

a “olho nu”, segundo seus relatos; há, além disso, a história da tentativa de construção 

de uma fábrica de gelo na Ilha de Lençóis, que teria grande impacto positivo para a 

economia local, mas também traria grandes impactos sociais e ambientais. A ação 

dos pescadores em face dessas contradições apresenta aquilo que Francisco de 

Oliveira (2003, p. 22) afirma: “de fato, o processo real mostra uma simbiose e uma 

organicidade, uma unidade de contrários, em que o chamado ‘moderno’ cresce e se 

alimenta da existência do ‘atrasado’, se se quer manter a terminologia”. Dessa forma, 

os moradores do Arquipélago de Maiaú, em seu arquétipo de pescadores, profissão 

que engloba todos os membros das comunidades de uma forma ou de outra, 

encontram-se na tensão e produzem, através de seus atos, ações que contribuem 
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para a manutenção de um status quo que contribui para a proteção do ambiente com 

o qual interagem (ACOSTA, 2016; ALTIERI; TOLEDO, 2011; BIEL, 2016; BREDA, 

2011; MARCOS et al., 2021; ROSSET, 2016). 

Com isso, observa-se uma quimera que constitui a cultura e a sociedade das 

comunidades que interagem diretamente com o PEM do Parcel de Manuel Luís. Por 

um lado, existe a sua relação complicada com a história pré-colonização branca, 

deixando apagados os vestígios dos primeiros povos que habitaram a região. Por 

outro, existe a sua relação íntima com o mar e seus recursos. Ainda, existe a sua 

relação com a sociedade brasileira como um todo e os conflitos que surgem dessa 

interação. 

 

4.2 Caracterização socioeconômica do entorno do PEM do Parcel de Manuel 

Luís 

As formas como as condições socioeconômicas atuais se relacionam com o 

PEM do Parcel de Manuel Luís são bastante dependentes da história da região da 

Amazônia Costeira. A exploração da costa como forma de sobrevivência e 

crescimento econômico sempre fez parte da construção do Brasil como uma nação e 

da economia brasileira (FURTADO, 2009). Além disso, as relações entre as diferentes 

populações que compõem as sociedades brasileiras também são cruciais para 

entender as dinâmicas que existem não só entre as regiões do País, mas também 

entre as “sedes”, centros urbanos dos municípios e as comunidades afastadas, como 

as do Arquipélago do Maiaú. Isso porque, conforme nos ilumina Daryl Aden (1963 

apud DIAS; BOMBARDI; COSTA, 2020, p. 3), “uma história social adequada não pode 

prescindir das características demográficas das pessoas que viveram o contexto 

analisado”. Dessa forma, apresentados história e contexto cultural-antropológico na 

parte anterior deste trabalho, é possível adentrar em uma discussão sobre condições 

de vida da população ali residente em seu contexto de formação e em comparação 

com os dados oficiais do censo de 2010 e de outras pesquisas realizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Sistema Único de Saúde (SUS), Governo Federal e 

Governo do Maranhão. Algumas dessas pesquisas já são bastante antigas, porém, 

não foram atualizadas em virtude de condições em âmbito macronacional e mesmo 

internacional, como a pandemia de Coronavírus. Devido a isso, parte dos dados 
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apresentados será debatida com projeções baseadas em tendências e estimativas, 

embasadas na literatura recente sobre as condições socioeconômicas no Brasil. 

 

4.2.1 Demografia 

4.2.1.1 Composição racial 

De colonização bastante antiga, o litoral do Maranhão passou por um processo 

constante de expansão populacional em direção às ilhas na costa Amazônica. Com a 

expulsão e o massacre de vários grupos indígenas (VIEZZER; GRONDIN; PEREIRA, 

2019), a principal força de construção “oficial” da população da costa maranhense 

foram os escravizados africanos, a partir da segunda metade do século XVIII e XIX, e 

os brancos, que iam para as terras da borda amazônica criar gado desde o século XVI 

e constituíram, ao longo do tempo, uma população subalterna ao sistema principal da 

economia nordestina (FURTADO, C., 2009; HARVEY, 2004). Dessa forma, observa-

se um apagamento da herança indígena na autodeclaração racial dos habitantes do 

litoral maranhense, apesar de as evidências históricas apontarem para uma grande 

interação entre as populações indígenas e os outros grupos com mais presença na 

região (CORRÊA, 2011, 2018; DIAS; BOMBARDI; COSTA, 2020; FURTADO, M., 

2012). Varga (2019, p. 3-4) afirma que “[a] violência, o esbulho e a grilagem, que 

marcam profundamente o tecido social e a estrutura fundiária da Amazônia 

contemporânea” produzem “[…] teses que afirmam a ‘aculturação’, o ‘acaboclamento’ 

e/ou o ‘acamponesamento’ de povos e grupos indígenas, para argumentar que seus 

descendentes não poderiam mais ser considerados indígenas e, portanto, não seriam 

mais sujeitos de direito a seu território”. Ou seja, o apagamento da população indígena 

é também uma forma utilizada de controle social por parte daqueles que buscam 

explorar a terra (LOUREIRO, 2016), cujo resultado principal é uma absorção de tal 

visão pelas próprias vítimas do problema, como é observável na ínfima participação 

de autodeclarados indígenas na composição da população dos municípios de São 

Luís, Cururupu e Apicum-Açu. No censo de 2010, observa-se uma predominância de 

três grupos na população das cidades: os pardos, brancos e negros. Apesar de 

representarem dados com mais de uma década, a tendência no Brasil não tem sido 

de grandes mudanças demográficas na composição da população desde então. O 

Gráfico 39 (A, B e C) mostra esses percentuais em cada cidade. 
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Gráfico 39 – Distribuição racial em A) São Luís; B) Cururupu; e C) Apicum-Açu 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010). 
 

Um importante resultado dessa composição racial é que as dinâmicas que 

existem de exclusão e desigualdade, causadas pelas estruturas de discriminação12 

(FURTADO, C., 2009; IANNI, 1989), não são o fator fundamental internamente nesses 

municípios. A discriminação é sim presente e a desigualdade é bastante alta (ver item 

1.5.2), mas existe um amortecimento desses fatores internamente, sendo maior a 

influência externa. Dessa forma, é principalmente quando se coloca em comparação 

com o resto do Brasil que se veem os impactos dessa desigualdade, na qual os 

municípios aqui estudados se encontram na parte menos favorecida pelos 

investimentos e pela falta de infraestrutura, resultado dessa criação racial e 

socialmente excludente. 

 

                                            

12  Juntamente com os problemas estruturais causados pelo afastamento geográfico e a falta de 

investimento. 

Amarelos; 
1%

Brancos; 
29%

Indígenas; 
0%

Pardos; 
56%

Pretos; 
14%

Amarel
os; 1%

Brancos
; 16%

Indígen
as; 0%

Pardos; 
70%

Pretos; 
13%

A B 

C 

Amarelos
2%

Brancos; 
13%

Indígenas
; 0%

Pardos
65%

Pretos; 
20%



358 
 

4.2.1.2 Tendências demográficas e migrações 

Além da tendência de estabilização da composição racial nos municípios, há 

também uma tendência de estagnação do crescimento populacional em pelo menos 

dois deles: Cururupu e São Luís. Dois elementos são importantes na produção da 

desaceleração do crescimento: o primeiro é a queda no número de filhos por mulher, 

visto em âmbito nacional e que tem ocorrido de forma mais acelerada que o previsto 

em décadas passadas (IBGE, 2015); e o segundo é principalmente geográfico, 

tratando-se das migrações internas no Brasil, que fazem pessoas (principalmente 

jovens) saírem de cidades menores para maiores e do Nordeste para outras regiões. 

Isso, contudo, não explica tudo, já que existe, no caso do Nordeste, “uma espécie de 

efeito bumerangue, que produz constantes vaivéns de pessoas que se deslocam entre 

as regiões brasileiras” (FUSCO, 2012, p. 102). Apesar da grande importância dos 

movimentos migratórios de retorno, isso afeta principalmente as capitais dos estados, 

deixando as pequenas cidades, como Apicum-Açu e Cururupu, como centros de 

saída, além de São Luís como um centro de chegada (FUSCO; OJIMA, 2014). 

Ademais, podem ser vistas tendências, dentro do próprio Nordeste, que favorecem 

alguns estados específicos, dentre os quais não se encontra o Maranhão (DANTAS; 

FREIRE, 2014, p. 53). Com isso, pode-se ver, nos dados dos censos, que, apesar de 

uma grande migração de retorno e mesmo uma importante relação de migração das 

cidades pequenas ou mais pobres para cidades maiores e mais ricas, o Maranhão 

como um todo, e São Luís em específico, continuam tendo uma grande perda de 

pessoas jovens que migram (especialmente para o Centro-Oeste, na última década e 

meia) para outras regiões do País (DANTAS; FREIRE, 2014; FUSCO; OJIMA, 2014). 

A migração e a estagnação do crescimento populacional bruto (número de 

nascimentos menos número de mortes) causou relativa estagnação no crescimento 

populacional total em São Luís, que, em 2020, tinha população estimada em 

1.108.975 hab., representando crescimento de 1,50% em relação a 2017, quando a 

cidade tinha população estimada em de 1.091.868 habitantes, representando um 

crescimento de 3,60% em relação a 2013 (IBGE, 2020a). Em Cururupu, os impactos 

dessa transição foram mais sentidos, tendo uma população estimada em 32.626 

habitantes em 2020, número que representa estagnação em relação aos dados de 
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2010, quando o município contava com 32.652 habitantes (IBGE, 2010; 2020a).13 A 

cidade de Apicum-Açu foi a única das cidades que apresentou crescimento elevado 

nesse período, contando, em 2020, com uma população estimada em 17.413 

habitantes, tendo crescido cerca de 16% desde o censo de 2010, quando a cidade 

tinha 14.959 habitantes (IBGE, 2010, 2020a). 

Outro impacto importante de ambos os processos de migração e de queda na 

natalidade, juntamente com as melhorias nas condições de saúde (ver seção 

posterior), foi o envelhecimento da população nas últimas décadas. Em São Luís, a 

transição já é mais consolidada, com os grupos entre 20 e 30 anos sendo os mais 

populosos e os menores de 15 anos correspondendo a apenas 23,70% da população 

em 2010, comparados a 30,37% em 2000 (IBGE, 2010, 2020a). A razão de 

dependência da cidade, descrita pelo PNUD (2021) como “a população com menos 

de 15 anos ou com mais de 65 anos de idade (população economicamente 

dependente) em relação à população de 15 a 64 anos de idade (população 

potencialmente ativa)”, também apresentou queda, passando de 52,05 para 40,61. Já 

Cururupu apresentou uma transição menor, mas também bastante representativa. A 

população entre 5 e 15 anos ainda era a maior da cidade em 2010, mas correspondia 

a apenas 30,34% do total, em comparação a 36,98% em 2000 (IBGE, 2010, 2020a). 

A razão de dependência na cidade, devido a essa moderada transição, passou de 

75,84 para 62,84 entre os dois censos (PNUD, 2017). Em Apicum-Açu, a transição foi 

a mais expressiva entre as cidades, passando de 44,36% da população tendo menos 

de 15 anos em 2000 para 32,74% em 2010 (IBGE, 2010, 2020a). Os grupos de 10 a 

19 anos são os maiores na população da cidade, que aparenta passar por transição 

demográfica mais acelerada que as outras duas. A razão de dependência, em razão 

disso isso, passou de 94,34 para 61,30 (PNUD, 2017). 

 

4.2.1.3 Renda, trabalho e desigualdade 

A desigualdade dentro dos municípios, principalmente Apicum-Açu e Cururupu, 

não é segregada por cor ou gênero, já que a maioria da população pertence à mesma 

categoria racial, que é discriminada de forma global dentro do País. Em São Luís, a 

maior diferença entre pessoas de diferentes raças está na renda: a renda per capita 

                                            

13  Com a pandemia de Covid-19, é possível que essa estagnação se intensifique nos próximos anos, 

já que a migração foi reduzida e a taxa de mortalidade aumentou. 
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da cidade em 2010 era de 805,36 reais, cerca de 1,58 salários-mínimos; contudo, as 

populações parda e negra tinham renda per capita de 602,62 reais, isto é, 1,18 

salários-mínimos, enquanto os brancos tinham renda per capita de 1.284,82, ou seja, 

2,52 salários-mínimos (PNUD, 2017). Havia também diferença entre os sexos, mas 

esta era menos acentuada, limitando-se a 0,10 salários-mínimos a menos para as 

mulheres em relação aos homens (PNUD, 2017). Em relação aos trabalhadores 

formais, o IBGE (2018) indica que o salário médio mensal era de 3,2 salários-mínimos 

em 2018, com 33,8% da população ocupada; ambos os números colocam São Luís 

entre os 1% melhores municípios do País. Isso exacerba a desigualdade entre 

trabalhadores formais e informais ou desocupados, algo que se vê no Índice de Gini 

de São Luís, de 0,6266, número bastante elevado (DATASUS, 2010). 

A desigualdade no município de Apicum-Açu também é bastante alta, com Gini 

de 0,5092 em 2010 (DATASUS, 2010). Apesar de menor que o índice da capital e do 

estado (0,6291), o valor é ainda elevado comparado às condições consideradas boas. 

Isso se reflete nas condições de trabalho e rendimento: segundo os dados do IBGE 

(2018), o salário médio mensal dos trabalhadores formais era de apenas 1,6 salários-

mínimos, com apenas 3,7% da população ocupada em emprego formal, ou seja, 625 

pessoas. Isso levava 56,5% da população a ter renda nominal mensal per capita 

inferior a meio salário-mínimo no ano de 2010 (IBGE, 2010). Esses dados colocam o 

município nos últimos 1% nas comparações nacionais, exceto no último caso, em que 

a cidade se encontra em posição boa nos rankings, apesar de serem números 

bastante negativos (apenas ressaltando a desigualdade e a falta de renda no País 

como um todo).  

A mesma inferência pode ser feita sobre o município de Cururupu com base 

nos dados de trabalho e rendimento do IBGE (2018). O salário médio mensal dos 

trabalhadores formais da cidade é de dois salários-mínimos e a quantidade de 

habitantes ocupados no momento da pesquisa era de apenas 4,6% da população, 

com um percentual da população vivendo com rendimento nominal mensal per capita 

de até ½ salário-mínimo, em 2010, de 53,4% (IBGE, 2010). O Índice de Gini do 

município também revela a desigualdade resultante dos outros dados apresentados, 

correspondendo a 0,5790 em 2010 (DATASUS, 2010).  

Grande parte desse trabalho informal é sustentado pelo pescado, que causa 

movimento intenso no porto do município de Apicum Açu (Figura 147) e em partes no 

porto de Cururupu (Figura 148). 
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Figura 147 – Porto de Apicum Açu 

 
Fonte: própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 

 

Figura 148 – Porto de Cururupu, em 2021 

 
Fonte: Francisco Carvalho Júnior. 
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Assim como em São Luís, os dois municípios não apresentam grandes 

diferenças de gênero na questão de renda, principalmente porque a grande maioria 

da população não é empregada, trabalhando principalmente na pesca, na agricultura 

e em outros setores informais, proporcionando poucos dados de renda e, 

principalmente, não tendo renda fixa. Em comunidades como estas, costumeiramente, 

todos os membros das famílias trabalham, incluindo os mais novos (OLIVEIRA, F., 

2003). Dessa forma, apesar de não terem renda fixa e tampouco emprego formal, 

todos os membros das famílias contribuem para a sobrevivência do lar. Além disso, 

uma importante parte do consumo dessas comunidades vem de agricultura e pesca 

familiar/de subsistência, existindo fora dos círculos propriamente integrados à 

economia e ao mercado brasileiros, como anexos a esses sistemas (OLIVEIRA, F., 

2003). 

 

4.2.1.3.a O impacto do Bolsa Família 

Um fator importante para a população da região em que se encontra o PEM do 

Parcel de Manuel Luís é a ajuda monetária do programa Bolsa Família, que contribuiu 

conjuntamente para retirar muitas pessoas do mapa da fome, da pobreza e para 

colocar crianças e adolescentes na escola (BELLO, 2016). No Quadro 13 podem ser 

vistos os dados da cobertura desse programa nas cidades. 
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Quadro 13 – Dados do Bolsa Família nos municípios de influência do PEM do Parcel 

de Manuel Luís 

 
Fonte: Ministério da Cidadania (2021). 

 

Alguns fatores são bastante relevantes nesses dados. Em primeiro lugar, a 

quantidade de famílias atendidas nessas comunidades é extremamente alta, 

representando praticamente todo o universo da população em Apicum-Açu e em 

Cururupu. Isso indica o segundo elemento importante: a constatação de que essas 

pessoas, apesar de viverem através de produções familiares como a pesca e a 

agricultura, já são bastante incluídas nas dinâmicas gerais do capitalismo nacional, 
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tornando-se cada vez mais vítimas de processos nos quais são forçosamente 

inseridas (HARVEY, 2004; MARX, 2013). Dessa forma, o programa do governo 

brasileiro é capaz de promover uma melhor integração ao sistema capitalista e para a 

acomodação a necessidades modernas e garantia de melhores condições de vida 

(BELLO, 2016), refletidas em parte nos dados de educação e saúde, que seguem. 

 

4.2.1.4 Educação 

Devido à forma como a educação básica (Ensinos Fundamental e Médio) é 

estruturada no Brasil, a responsabilidade pelo seu financiamento é relegada em 

grande parte aos municípios (BRASIL, 1988, 1996). Algumas medidas foram tomadas 

para ajudar os governos municipais ao longo dos anos, como a criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef), que vigorou entre 1998 e 2006; e o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que o substituiu em 2007. O Fundeb 

tem como objetivo garantir o acesso a um valor mínimo anual para todos os 

municípios, como forma de garantir os objetivos constitucionais e da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB) (BERNARDO et al., 2020; BRASIL, 1996; OLIVEIRA, R., 

2007). Apesar da existência de formas de auxílio, as cidades, especialmente no 

Nordeste brasileiro, sofrem com a falta de recursos para garantir condições mínimas 

de qualidade de ensino. Como colocam Bernardo et al. (2020, p. 3): 

 

Especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, há alto grau de 
municipalização, arcando com responsabilidade maior quanto à educação 
que os demais entes federados. Aliado à baixa capacidade de arrecadação 
de receitas próprias e a expressiva dependência no Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM), tais municípios enfrentam dificuldades para assegurar 
condições mínimas para os habitantes, precisando recorrer a 
complementações financeiras, como ocorre na educação. 

 

Dessa forma, devido aos problemas estruturais no desenvolvimento do 

Maranhão nos últimos 150 anos, e ao seu isolamento econômico, a infraestrutura 

escolar do estado é bastante defasada quando comparada com outras unidades 

federativas. A falta de estrutura é algo que se reflete principalmente nas gerações 

mais velhas, que receberam pouca educação ao longo de sua vida, mas podem ser 

vistas melhorias significativas naqueles nascidos nas últimas décadas, resultado de 

políticas sistemáticas de ampliação da educação para garantir acesso universal, que 
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remetem já aos anos 1970, mas que, em regiões mais afastadas, passaram por maior 

ampliação recentemente (OLIVEIRA; ADRIÃO, 2007; PNUD, 2017). De maneira geral, 

o acesso ao Ensino Fundamental nos municípios de relevância para o PEM do Parcel 

de Manuel Luís – São Luís, Apicum-Açu e Cururupu – está próximo de valores 

universais nos dados do censo de 2010, último momento em que houve cálculo oficial 

do percentual de crianças e adolescentes matriculados nas escolas. Contudo, os 

dados disponíveis sobre quantidade de matrículas mantém-se estáveis, apresentando 

pequeno declínio nos últimos anos (IBGE, 2010; INEP, 2019), reflexo das dinâmicas 

populacionais descritas na seção 1.5.1.2 deste documento (OLIVEIRA; ADRIÃO, 

2007). 

Dos municípios aqui analisados, São Luís possui os melhores indicadores 

relativos à educação, principalmente pela condição de capital do estado. Entre 2000 

e 2010, o percentual de pessoas com mais de 18 anos com Ensino Fundamental 

completo passou de 59,58 para 73,45 no município (PNUD, 2017). Além disso, em 

2010, 96,8% das crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos encontravam-se 

matriculadas em escolas (IBGE, 2010). Na cidade, apenas 5,92% da população acima 

de 25 anos era analfabeta em 2010 (PNUD, 2017). Em Cururupu, por outro lado, a 

situação é diferente. Apesar de contar com 96,8% de suas crianças e adolescentes 

entre 6 e 14 anos matriculadas em suas 44 escolas de Ensino Médio e Fundamental 

(IBGE, 2010; INEP, 2019), o município tinha apenas 36,27% de sua população adulta 

com o Ensino Fundamental completo em 2010, um salto relativamente grande, mas 

ainda insuficiente quando comparado aos 20,88% do ano 2000 (PNUD, 2017). Além 

disso, cerca de 22,22% da população acima de 25 anos da cidade era analfabeta em 

2010 (PNUD, 2017). Já em Apicum-Açu, a situação era parecida no ano do último 

censo, com 96,8% das crianças e adolescentes matriculadas nas 23 escolas de 

Ensino Fundamental e Médio do município (IBGE, 2010; INEP, 2019). O município, 

contudo, contava, no ano de 2010, com apenas 34,74% da sua população adulta 

tendo completado o ensino fundamental, valor que representava também um salto em 

comparação ao último censo, em 2000, quando apenas 10,10% da população possuía 

o mesmo grau de estudos (PNUD, 2017). Ainda, o analfabetismo na população com 

mais de 25 anos em Apicum-Açu atingia 25,56% em 2010 (PNUD, 2017). Apesar de 

os valores de analfabetismo nessas cidades serem altos, é importante lembrar que 

eles estavam abaixo da média do estado do Maranhão naquele ano, que era de 

27,15%, conforme informa o PNUD (2021). 
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A Tabela 26 apresenta dados sobre a população das principais comunidades 

do Arquipélago de Maiaú, conforme citadas na introdução do presente item e 

coletadas pela Sema em 2017. Nela, é possível ver que a população adulta dessas 

comunidades carece de educação básica, por falta de infraestrutura local e de 

possibilidade de locomoção para escolas próximas do centro urbano. Além disso, nas 

entrevistas realizadas no começo de 2021, os entrevistados, ao falarem sobre as suas 

trajetórias de vida, deram pistas para a confirmação da reprodução da tendência geral 

em locais subalternos ao sistema produtivo e econômico brasileiro de crianças 

participarem dos meios de reprodução da vida desde bastante cedo (ALENCAR et al., 

2020; OLIVEIRA, F., 2003). Nesse sentido, mesmo os mais novos na comunidade 

evadem o Ensino Fundamental para trabalhar. A combinação de ambos os fatores 

contribui para o menor tempo de estudo entre os mais velhos. No entanto, nos últimos 

anos, com a expansão da educação básica e as diretrizes de recebimento do Bolsa 

Família (BELLO, 2016), houve grande expansão do acesso à educação por parte das 

novas gerações, o que se reflete nos dados do IBGE (2010), do Inep (2019) e do 

PNUD (2017). 

 

Tabela 26 – Escolaridade nas comunidades da porção norte do arquipélago de Maiaú: 

Beiradão, Porto do Meio, Bate Vento, Mirinzal e Ilha de Lençóis 

Idade Sem 
escolaridade 

Fund. 
Inc. 

Fund. 
Comp. 

Med. 
Inc. 

Med. 
Comp. 

Sup. 
Inc. 

Sup. 
Comp. 

s. inf.  1 1      

17-23  9 2  1   

24-29  9 2 3 1   

30-35 1 13 5   1  

36-40 2 15 4 1 1   

41-45 1 11 1  1  1 

46-50 1 11 1 1 1  1 

51-55 3 6 1 1 1   

56-60 1 2 1     

61+ 2 13 1     

Total 12 94 18 6 6 1 2 

Fonte: Própria. 

 

Pode-se ver, portanto, o impacto positivo da expansão do ensino quando se 

observa o universo dessas cidades como um todo (principalmente São Luís), fato visto 

em saltos imensos no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da 

educação de todas as três cidades entre 2000 e 2010, com uma tendência de 

continuação do crescimento na última década (ALENCAR et al., 2020; BERNARDO 

et al., 2020; BRASIL, 1996; IBGE, 2010; INEP, 2019; PNUD, 2017). Ainda há, porém, 
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uma grande repetição de mecanismos extraescolares que prejudicam a educação nas 

comunidades afastadas, como no Arquipélago de Maiaú. É mister relembrar que em 

comunidades como essas algumas lógicas de trabalho e educação existentes nas 

cidades grandes não são possíveis devido à natureza do trabalho pescador, 

impedindo que existam trabalhadores-estudantes (ROMANELLI, 2000), resultando na 

evasão escolar ou na não continuação dos estudos após alguns anos. 

 

4.2.1.5 Saúde 

Em questões de saúde, três elementos são cruciais para entender as condições 

de vida de uma localidade: a taxa de mortalidade infantil, a esperança de vida ao 

nascer e a infraestrutura presente. Todos esses elementos representam uma miríade 

de fatores estruturais e de condições de saneamento, além de apontar para a 

capacidade de acesso da população a unidades de saúde para fazer 

acompanhamento de suas necessidades a longo prazo, mas também para urgências 

e emergências. Além disso, na região onde encontra-se o PEM do Parcel de Manuel 

Luís, a incidência de doenças tropicais (principalmente da malária) é bastante 

importante, conforme afirma Alecrim (2001, p. 145): 

 

No geral, a dinâmica representada pelo aumento do número de pessoas 
adoecendo guarda relação direta com o papel que o ser humano desenvolve 
e está na dependência do estabelecimento de uma relação defeituosa entre 
o homem e os ecossistemas. Apesar dos esforços desenvolvidos no sentido 
de controlar ou erradicar as doenças transmissíveis e tropicais na Amazônia 
brasileira, não tem sido possível conseguir êxito ou resultados satisfatórios 
em todas essas doenças. 

 

Ou seja, a incidência dessas doenças é natural da região, mas o seu aumento 

na população e relativo descontrole tem mais a ver com a forma como nós, humanos, 

lidamos com o meio ambiente e com o tratamento de tais doenças do que com a 

natureza mortífera de qualquer enfermidade. Apesar de bastante antigo, esse texto 

ainda se faz verdade quando são observados dados recentes. Sobre a malária, em 

estudo recente Gomes et al. (2020, p. 2) afirmaram que, 

 

Apesar dos esforços para reduzir a incidência da malária por meio de 
programas nacionais e estaduais de controle, as diferenças de saúde entre 
grupos humanos resultam de condições de vida e trabalho, hábitos e 
comportamentos construídos socialmente que influenciam o processo saúde-
doença, notadamente na produção de iniquidades de saúde. 
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Dessa forma, o que determina o sucesso no combate a essas doenças (e contra 

a sua mortalidade) é a infraestrutura de saúde presente nos municípios e a capacidade 

de acesso da população a esses serviços. Se os habitantes de um lugar não 

conseguem acessar os serviços de saúde, ou se esses serviços não dispõem de 

equipamentos e pessoal adequado, a quantidade de mortes por causas evitáveis – 

incluindo a maioria das doenças tropicais – é maior, já que a maior parte das infecções 

é causada pela dinâmica entre as pessoas e o ambiente (ALECRIM, 2001). 

Infelizmente é isso que se observa em Apicum-Açu, município que conta com 

apenas cinco estabelecimentos de saúde e nenhum leito hospitalar (IBGE, 2009). Já 

Cururupu possui situação melhor, com 24 estabelecimentos de saúde e 100 leitos 

para internação (IBGE, 2009). Em meio à pandemia de coronavírus, esses leitos 

também se tornaram mais importantes. É relevante ressaltar que as comunidades que 

mais entram em contato direto com a área do PEM do Parcel de Manuel Luís são 

aquelas que habitam as ilhas do Arquipélago de Maiaú, longe dos centros urbanos 

propriamente ditos e dos serviços de saúde com melhores equipamentos, quando há 

algum na comunidade. Isso também reflete na maior incidência de doenças e maior 

mortalidade por causas evitáveis entre essas comunidades. São Luís, na condição de 

capital do estado, possui infraestrutura mais completa, contando com 283 

estabelecimentos de saúde, que possuem equipamento e pessoal para lidar com 

todas as especialidades julgadas cruciais pelo IBGE (2009). Além disso, a cidade 

conta com 3.430 leitos hospitalares, 1.691 na esfera pública e 1.739 em hospitais 

privados (IBGE, 2009). Apesar de relativamente velhos, esses dados ainda são 

bastante relevantes, já que, apesar de investimentos terem sido feitos nos últimos 

anos, a quantidade de leitos e de novos estabelecimentos de saúde abertos é sempre 

relativamente pequena. 

A capacidade estrutural das cidades se reflete em outros indicadores 

considerados cruciais para entender a saúde das cidades. Em São Luís, com maior 

infraestrutura, a taxa de mortalidade infantil manteve-se por volta de 16 por mil por 

mais de uma década e, no último dado disponível (DATASUS, 2019), estava no valor 

mais baixo da história, 13,96 por mil, indicando melhora nas condições de vida e 

tratamento e se aproximando do objetivo da OCDE de menos de 12 mortes de 

crianças com menos de um ano por mil por ano (PNUD, 2017). Já em Apicum-Açu, o 

dado de 2019 indica apenas 9,93 mortos por mil, valor bastante positivo, mas que não 
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reflete a série histórica, que varia muito, dependendo da quantidade de crianças que 

nascem todo ano (DATASUS, 2019). O número absoluto de mortes dentro da faixa 

considerada, contudo, não varia muito, estando sempre entre 3 e 7, aumentando os 

dados com relação à quantidade de nascidos a cada ano, bastante baixa. Cururupu 

passa por um problema parecido, em que uma quantidade similar de mortes ocorre 

todo ano, mas a taxa é bastante elástica devido à variação no número de nascimentos. 

Contudo, é visível uma alteração positiva na segunda metade da última década, com 

a quantidade de mortos caindo de por volta de 15 cada ano para por volta de 7, 

influenciando o último dado a ser de apenas 8,18 por mil em 2019 (DATASUS, 2019). 

Infelizmente, apesar dos dados positivos para os três municípios aqui pesquisados, é 

relevante que uma pesquisa (PREZOTTO et al., 2021) descobriu um crescimento no 

número de mortes neonatais no estado do Maranhão com comparação a 2000, um 

dos únicos dois estados brasileiros nessa condição. 

A esperança de vida ao nascer também tem apresentado melhorias positivas 

ao longo dos anos. Em Cururupu, passou de 63,22 para 71,06 anos entre 2000 e 2010 

(PNUD, 2017). Em Apicum-Açu a mudança foi um pouco menor, mas também 

bastante expressiva, passando de 61,04 para 68,10 anos na década entre 2000 e 

2010 (PNUD, 2017). São Luís passou pela menor mudança, mas possui os melhores 

dados entre as três; além disso, a sua população maior faz que as mudanças sejam 

menores devido à maior quantidade de condicionalidades. A expectativa de vida ao 

nascer na capital do Maranhão passou de 69,19 para 73,76 anos entre 2000 e 2010 

(PNUD, 2017). Para a cidade, há também desambiguação de dados entre homens e 

mulheres, indicando uma grande diferença nesses valores entre os sexos: as 

mulheres tinham, em 2010, uma esperança de vida ao nascer de 77,82 anos e os 

homens de apenas 69,49 (PNUD, 2017). Entre os diferentes grupos raciais a diferença 

é pequena (PNUD, 2017). 

 

4.2.1.6 Infraestrutura básica 

As infraestruturas de saneamento, abastecimento de água e fornecimento de 

energia elétrica, além da disponibilidade de coleta de lixo, possuem um grande 

impacto nas condições de vida da população de uma localidade. Como já trabalhado 

nas seções anteriores, esse tipo de infraestrutura, conjuntamente com a infraestrutura 

de educação, de saúde e a capacidade de acesso a outros lugares (principalmente 
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para comunidades afastadas, como no caso do Arquipélago de Maiaú) determina 

diversos fatores de bem-estar e qualidade de vida dos habitantes. Os dados 

fornecidos pelo IBGE sobre isso nos indicam uma parte da situação no que se refere 

a impactos diretos disso no PEM do Parcel de Manuel Luís e na população que faz 

uso de seus recursos. Tais dados nos dão um panorama geral dos municípios, mas 

não representam cada uma das comunidades. Como é de interesse saber quais os 

impactos que a falta de infraestrutura básica pode causar na natureza, além de nas 

condições de vida e habitação da população, alguns dados foram coletados em 2017 

nas seguintes comunidades da porção norte do arquipélago de Maiaú: Beiradão, Porto 

do Meio, Bate Vento, Mirinzal e Ilha de Lençóis. Infelizmente, devido à falta de 

levantamento pelo IBGE, em partes em virtude da pandemia global de Coronavírus, 

os dados mais recentes sobre infraestrutura são do censo de 2010. Apesar de já 

serem velhos e estarem desatualizados, ainda nos indicam caminhos para como o 

desenvolvimento desses fatores ocorreu ao longo desta última década. Infelizmente, 

o assunto tampouco está entre os mais pesquisados pela academia brasileira. 

Em relação à coleta de lixo, quando se trata dos dados gerais dos municípios 

o IBGE indicava que, no ano de 2010, apenas 33,7% das residências de Cururupu 

tinham algum tipo de coleta, com a maior parte da população queimando (44,8%) ou 

jogando em terreno baldio (13,5%) o seu lixo (IBGE, 2010). Em São Luís, a situação 

era melhor, com 91% dos domicílios particulares tendo acesso a algum tipo de coleta; 

a queima de lixo, segunda opção mais popular, contava com apenas 4% dos 

respondentes (IBGE, 2010). Apicum-Açu, por outro lado, contava com apenas 5% de 

lixo coletado em 2010; queimar (54,5%) e jogar o lixo em terreno baldio (29,5%) eram 

as opções mais populares no município (IBGE, 2010). O que se pode tirar dessas 

informações para a realidade atual é apenas uma pequena melhora, já que ainda se 

vê, nas comunidades do Arquipélago de Maiaú citadas (Tabela 27), que essas são as 

práticas possíveis. É importante ressaltar que existe consciência da população de que 

algumas destas práticas são nocivas ao meio ambiente e à sua própria saúde, porém, 

a falta de opção os limita ao que é possível. Isso se repete para os outros casos. 
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Tabela 27 – Destinação dos resíduos sólidos (lixo) nas comunidades da porção norte 

do arquipélago de Maiaú: Beiradão, Porto do Meio, Bate Vento, Mirinzal 

e Ilha de Lençóis 

Comunidade Incineração Enterra Lixão/Outro 

Porto do Meio 19 3 2 

Mirinzal 36 1 3 

Lençóis 2 1 1 

Beiradão 15 14 1 

Bate-Vento 42 26 3 

Total = 114 45 10 

Obs.: Foram permitidas mais de uma resposta para cada categoria. As categorias reciclagem, 
reutilização e coleta pública também eram opções no questionário inicial, contudo, não houve 
respostas. 
Fonte: Própria. 

 

Quanto ao acesso a água encanada e banheiro, o PNUD (2017) apresenta os 

seguintes dados sobre os municípios: em Apicum-Açu, o percentual da população que 

tinha acesso a ambos era de apenas 2,33, em 2000, tendo passado para 27,29%, em 

2010; em Cururupu, os números eram de 12,13%, em 2000, e 34,62%, em 2010; já 

São Luís tinha os melhores indicadores, com 59,76% tendo acesso a banheiro e água 

encanada, em 2000, e 81,26%, em 2010. Esses números mostram que há melhorias 

em todos os lugares, mas que o ritmo dessa melhoria deveria ser maior, 

especialmente em Apicum-Açu, que ainda tinha três quartos de sua população sem 

acesso a condições consideradas básicas para a sobrevivência em suas casas. O 

IBGE (2010) também indica que 35% das residências de Cururupu tinham acesso a 

água por meio de poços ou nascentes e 62% tinham acesso à rede geral de 

abastecimento. Em Apicum-Açu, os números eram de 73% com acesso à rede geral 

de abastecimento e 26% com acesso por meio de poços ou nascentes (IBGE, 2010). 

Já em São Luís, 76% das residências estavam ligadas à rede geral e 21% faziam uso 

de água de poço ou de nascentes (IBGE, 2010). Com relação às comunidades do 

Arquipélago de Maiaú entrevistadas em 2017, quase a totalidade dos respondentes 

usava água de algum tipo de poço ou cacimba, com exceção da comunidade de 

Beiradão, em que metade dos respondentes afirmou trazer a água de consumo do 

centro urbano de Apicum-Açu. Tais dados podem ser vistos na Tabela 28. O ritmo de 

melhorias, como informam os dados do PNUD (2017), mostra que esses valores 

cresceram durante a década de 2010, principalmente na sua primeira metade, antes 

de existir a crise econômica, que afetou os investimentos públicos. Contudo, mesmo 

com a crise econômica, pode-se esperar algum tipo de melhoria nesses dados. 
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Tabela 28 – Abastecimento de água nas comunidades da porção norte do arquipélago 

de Maiaú: Beiradão, Porto do Meio, Bate Vento, Mirinzal e Ilha de Lençóis 

Comunidade Água 
encanada 

Poço 
residencial 

Poço 
comunitário 

Fonte 
externa 

Água da 
praia 

Porto do Meio  10 11   

Mirinzal  21 15 1  

Lençóis   3   

Beiradão 1 6 3 11 1 

Bate-Vento  48 7   

Total = 1 85 39 12 1 

Obs.: Foram permitidas mais de uma resposta para cada categoria. 
Fonte: Própria. 

 

No que se refere ao acesso ao tratamento de esgoto, apenas 2% da população 

de Cururupu tinha acesso à rede de esgoto ou fossa séptica (apenas 26 domicílios 

com acesso ao esgotamento sanitário), em 2010 (IBGE, 2010). A maior parte das 

residências do município tinham acesso às fossas rudimentares (56,6%) ou valas 

(19,3%) naquele mesmo ano. Em Apicum-Açu, a situação era ainda pior em 2010, 

com 0,7% da população tendo acesso à rede de esgoto ou fossa séptica, sendo 

apenas três residências com esgotamento (IBGE, 2010). A maior parte da população 

faz uso de fossas rudimentares (45,3%) e valas (30%). Em São Luís, as condições 

em 2010 eram muito melhores, com 46,7% dos domicílios tendo acesso à rede geral 

de esgoto, 19,8% fazendo uso de fossas sépticas e 23% de fossas rudimentares 

(IBGE, 2010). O uso de valas se limitava a apenas 4,6% da população. Nas 

comunidades do Arquipélago de Maiaú, novamente, a grande maioria da população 

não tem acesso a nenhum tipo de fossa séptica, fator encontrado apenas em Bate-

Vento, como pode-se ver na Tabela 29. Além disso, cerca de metade possui algum 

tipo de fossa negra/rudimentar e a outra metade deixa os dejetos e esgoto escorrer 

para o quintal ou para córregos e o mar. Esses dados são mais preocupantes, 

principalmente para Cururupu e Apicum-Açu, já que não havia muitos investimentos 

antes da virada da década e a crise econômica impacta mais obras como tratamento 

de esgoto, que dependem de investimentos muito maiores que outras obras de 

infraestrutura. O impacto dessa falta de infraestrutura nas seguintes comunidades da 

porção norte do arquipélago de Maiaú é grande, sendo percebido em reclamações 

dos moradores nos estudos feitos no local (tanto nos dados complementares dos 

questionários da Sema quanto nas entrevistas do começo de 2021). 
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Tabela 29 – Destinação de efluente domésticos nas comunidades da porção norte do 

arquipélago de Maiaú: Beiradão, Porto do Meio, Bate Vento, Mirinzal e 

Ilha de Lençóis 

Comunidade Sistema 
público 

Fossa 
séptica 

Fossa negra Quintal/praia/mato Outro 

Porto do Meio   10 9 5 

Mirinzal  3 13 22  

Lençóis   1  1 

Beiradão   5 10 4 

Bate-Vento  12 19 27  

Total =  15 48 68 10 

Obs.: Foram permitidas mais de uma resposta para cada categoria. 
Fonte: Própria. 

 

Por fim, o acesso à energia elétrica também representa um dado importante 

para as condições de vida das localidades. Em Apicum-Açu, 97,4% das residências 

tinham algum tipo de acesso à energia elétrica em 2010, em sua maioria de uso 

próprio (IBGE, 2010). O mesmo se vê em Cururupu, na qual 94% dos domicílios 

tinham acesso à energia elétrica no momento do último censo, apresentando o mesmo 

perfil que a cidade vizinha (IBGE, 2010). Na capital do estado, 99,8% das residências 

contavam com energia elétrica em 2010, em sua maioria com acesso e uso próprio 

(IBGE, 2010). Não foi conduzida pesquisa específica sobre isso nas comunidades do 

Arquipélago de Maiaú, contudo, algumas pistas são deixadas nos dados adicionais da 

pesquisa da Sema e nas entrevistas, em que se vê a requisição de energia elétrica 

por todo o dia e de melhor acesso para os moradores. Além disso, há uma tensão 

entre moradores e as autoridades para que haja melhor tratamento com relação a 

essas necessidades da vida diária. 

A geração da energia eólica (Figura 149) e a gerador é feita na Ilha de Lençóis, 

já nas outras comunidades há apenas a energia gerada por gerador à óleo. Segundo 

moradores da Ilha de Lençóis, esse sistema de geração eólica foi implantado como 

projeto da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) na região como forma de 

buscar a melhoria de vida das populações locais, porém, o uso inadequado pelos 

moradores causa problemas quanto à disponibilização de energia para todos, uma 

vez que o consumo é utilizado para “paredões” e outras atividades que sobrecarregam 

o sistema. Aventou-se a possibilidade de uma fábrica de gelo na comunidade como 

forma de desenvolvimento socioeconômico, porém, não seria possível a instalação de 

freezer devido ao suporte do sistema de energia não ser compatível. A presente 
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comunidade vive de pesca de subsistência, venda de pequenas quantidades de 

pescado e camarão. 

 

Figura 149 – Geração de energia eólica na Ilha de Lençóis 

 
Fonte: própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 

 

4.3 Visão das comunidades da porção norte do arquipélago de Maiaú: Beiradão, 

Porto do Meio, Bate Vento, Mirinzal e Ilha de Lençóis sobre o PEM do Parcel de 

Manuel Luís 

Durante as entrevistas realizadas em 2017 pela equipe da Sema, quase a 

totalidade dos entrevistados citaram o desconhecimento sobre o que é uma Unidade 

de Conservação e sobre o que é Parque Estadual, porém, quando perguntados sobre 

se foram ou ouviram falar sobre o PEM do Parcel de Manuel Luís, a maior parte dos 

entrevistados já o conhecia.  

Um entrevistado na comunidade de Bate Vento citou que o pai havia estado no 

PEM, já outros citam que o conhecem pelos naufrágios ocorridos, pelas pedras ou 

pela “pedra de Manoel Luís”, pelos corais e pela quantidade de peixes. 
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Quando questionados, contudo, sobre se sabiam da importância do Parcel e se 

acreditavam que o parque tem algum tipo de relação ou influência na vida da 

comunidade, a grande maioria, acima de 80%, respondeu que desconhecia. Os 

poucos que relataram saber da importância não souberam dizer qual seria ela. Outros 

citaram: refúgio, abrigo e reprodução de peixes, levar turistas para conhecer, beleza 

e “pouca importância”, sem citar qual seria. 

Quanto ao questionamento “Você faz ou já fez algum tipo de utilização do 

Parcel? Já foi na área ou conhece alguém que a utiliza?”, mais de 90% dos 

entrevistados citaram que nunca estiveram ou que conheceram alguém que foi; um 

dos entrevistados respondeu que os pescadores não chegam até o PEM por ser longe. 

Daqueles que responderam que já foram ou conheceram alguém, citam que foram 

para pescar e levar turista. Da mesma forma foram as respostas sobre: “Quais 

benefícios poderiam ser proporcionados pelo PEM do Manuel Luís à comunidade?”. 

A grande maioria dos entrevistados desconhecem esses benefícios e aqueles que 

responderam conhecer citaram: preservação dos peixes, pescados e corais; que 

poderia ser outra fonte de pesca, mas é distante; poderia trazer benefícios financeiros; 

berçário para muitas espécies; na alimentação, pois muitos vão pescar lá; e produção. 

Grande parte dos entrevistados conhecem ou já ouviram falar do “Parcel de 

Manuel Luís”, mas desconhecem que é uma unidade de conservação, o que leva ao 

uso direto dos recursos naturais dessa UC contrapondo a legislação vigente, na 

pesca, por exemplo, em virtude de reconhecerem que o PEM traz benefícios para a 

comunidade, uma vez que a pesca é a atividade mais reconhecida entre os 

entrevistados. O turismo foi citado apenas uma vez e não houve a citação da atividade 

desenvolvida neste evento. 

A resposta de que é “difícil chegar ao Parcel”, citada por alguns, foi rebatida 

quando um pescador que faz pesca embarcada fora do estuário contou à equipe de 

elaboração do plano de manejo que é possível chegar à região, uma vez que hoje os 

instrumentos de navegação são acessíveis para muitos. Esse pescador ainda relatou 

que no “Parcel” não se pesca com rede, pois é fácil perder os instrumentos, porém, é 

possível pescar de linha e chegar bem próximo com as embarcações feitas e usadas 

na região do arquipélago de Maiaú (a Figura 150 mostra a embarcação encontrada 

na Ilha de Lençóis e que foi citada pelo entrevistado como sendo uma embarcação 

que chega à região do PEM do Parcel de Manuel Luís). 
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Figura 150 – Embarcação do tipo típica do Maranhão adaptada para o mar aberto 

 
Fonte: própria. Foto: Fabiana Dallacorte. 

 

4.4 Considerações finais 

Apesar de apresentar uma composição populacional, cultural e histórica 

bastante interessante e rica, a região do entorno do PEM do Parcel de Manuel Luís 

ainda se encontra nas franjas do sistema econômico brasileiro como um todo, 

beneficiando-se em parte disso, mas, principalmente, sofrendo com as mazelas de 

seu isolamento geográfico e social (HARVEY, 2004). Programas como o Bolsa Família 

têm ajudado a população a atingir melhores condições de vida (BELLO, 2016), 

juntamente com investimentos no âmbito estadual e mesmo municipal, apesar de 

haver muitas dificuldades nessa frente. A implementação do PEM do Parcel de 

Manuel Luís e os objetivos de construção de dinâmicas favoráveis ao emprego e ao 

desenvolvimento sustentável na região apresentam-se como boa saída para a 

integração saudável dos municípios aqui estudados – em especial suas comunidades 

mais pobres, como as do Arquipélago de Maiaú, aquelas que mais interagem com o 

ambiente marinho onde se encontra o PEM do Parcel de Manuel Luís. 

Segundo Saraiva et al. (2018) apud Horta et al. (2021) há uma intersecção dos 

impactos mais distintos das mudanças climáticas em áreas socialmente vulneráveis 

nas zonas costeiras do país. A pobreza e a desigualdade socioeconômica abrangem 
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tanto as áreas urbanas população e povos tradicionais, que dependem totalmente das 

zonas costeiras e do oceano para o seu caminho de vida e economia. Dados 

socioambientais mostram que 82% do litoral brasileiro os municípios têm menos da 

metade de seus domicílios ligados à rede de esgoto, implicando no lançamento 

irregular desses resíduos em cursos que deságuam no mar. A média da população 

costeira a renda não ultrapassa 6 salários mínimos e 27% desses municípios têm 

renda média de menos de um salário mínimo, em torno de US $ 200,00 (IBGE, 2010 

apud HORTA et al., 2021). 

A partir dessa perspectiva, a pesca e outros recursos hídricos podem ser 

comprometidos pela sobre exploração e gestão inadequada, além das ameaças das 

mudanças climáticas. Impactos do clima nos recursos pesqueiros são causados por 

um aumento da temperatura do ar e do oceano e pelo aumento do nível do mar. 

Combinado com a acidificação, aquecimento e estressores locais causam perdas de 

recifes de coral, o que, por sua vez, leva à perda de produtividade costeira e escassez 

de vários recursos naturais (CYBULSKI et al., 2020 apud HORTA et al., 2021). Estima-

se que 1% de perda de coral global a cobertura levaria a 3,8% de perda econômica 

associada ao valor recreativo e comercial do recife cobertura equivalente a US $ 3,95 

a US $ 23,78 bilhões anuais (CHEN et al., 2015 apud HORTA et al., 2021). 

Apesar das elevadas, e até agora subestimadas perdas econômicas para o 

Brasil (MARTINS e GASALLA, 2018 apud HORTA et al., 2021), impactos da mudança 

climática levaram a perdas culturais, como alterar e comprometer o modo de vida, 

mortes ligadas a catástrofes causadas por eventos extremos, bem como migrações 

forçadas do local de origem associada à erosão costeira. Esses aspectos não são 

quantificados na avaliação econômica. métricas, mas levam a danos significativos 

(HOEGH-GULDBERG et al., 2014; PRADO et al., 2015b). Essas perdas não 

econômicas para a população comprometem as próximas gerações e a capacidade 

de construir um futuro digno, seguro e sustentável (ROY et al., 2018 apud HORTA et 

al., 2021).  
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5 ANÁLISE DO USO PÚBLICO DO PEM DO PARCEL DE MANUEL LUÍS 
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O PEM do Parcel de Manuel Luís é uma unidade de conservação que encarna 

uma oportunidade única para a conservação marinha mundial, por ser um lugar 

inóspito, distante da costa, onde a geologia e os corais formaram morros alternados 

com pináculos ameaçadores para qualquer embarcação, escondidos sob variações 

de maré imensas, agitadas por uma intensa corrente marinha e com a superfície 

atormentada por um vento inclemente, uma região impossível para barcos muito 

grandes e perigosíssima para embarcações pequenas, com praticamente nenhum 

ponto seguro de ancoragem.  

É também relevante o fato de que é totalmente submerso, sendo praticamente 

impossível de ser localizado sem instrumentos. Por sua vez, os mergulhos também 

são, em sua maioria, de nível avançado e com janelas de operação muito restritas, de 

acordo com a maré. Devem ser levados em conta o perigo e as restrições para entrar 

em embarcações soçobradas. O PEM do Parcel de Manuel Luís pode ser visitado 

plenamente, com condições aceitáveis de navegação e segurança de mergulho, após 

a temporada de chuvas no continente, em um período de 45 a 60 dias entre fins de 

fevereiro e começo de abril. Ir na época errada aumenta o risco de, na pior das 

hipóteses, ter a embarcação incluída na lista de naufrágios que aconteceram na 

região, ou de ficar dias para apenas um mergulho. Em 2014, estimou-se que não mais 

que 20 expedições haviam sido feitas desde a criação da UC, com cerca de uma 

centena de pessoas no total que visitaram o parque RAHE (2014). De 2014 a 2021, 

foram não mais do que cinco expedições, incluindo a feita para este plano de manejo, 

uma das maiores, com o escopo incluindo fatores abióticos, bióticos e arqueológicos 

e duração de mais de duas semanas.  

Dentre as expedições citadas acima por Rahe (2014), a maioria delas foi 

realizada para a retirada de peças das embarcações naufragadas, segundo o já 

comentado no item “3.3 Arqueologia subaquática”, cinco expedições científicas e 

outras com o objetivo de pesca e mergulho por turistas/visitantes eventuais.  

Souza Filho (2002) descreve, em Aventuras de um pescador sub, uma 

expedição realizada ao “Parcel do Manoel Luiz” em abril de 1990, quando se pescou 

uma quantidade de peixes considerável (Figura 151). Ainda sobre relatos de visitas 

com o objetivo de pesca, H. Moreira, em comunicação pessoal, relatou que durante 

muitos anos foi guia de expedições para o PEM do Parcel de Manuel Luís e que, por 

ano, em média três expedições eram realizadas, algumas com o objetivo de mergulho, 

com visitantes vindo de outros países na sua grande maioria, outras visitações com o 



380 
 

objetivo de conhecer a unidade de conservação, porém, em todas essas expedições 

a pesca foi realizada para consumo da tripulação. 

 

Figura 151 – Pescaria subaquática praticada no PEM do Parcel de Manuel Luís 

  
Fonte: Souza Filho (2002). 

 

Aproximadamente duas semanas após a expedição realizada para este plano 

de manejo, H. Moreira relatou que seria guia de visitantes vindos da Austrália, que 

iriam realizada apneia no PEM do Parcel de Manoel Luís. Através de pesquisas com 

conhecidos da região, verificou-se que esses visitantes ficaram conhecendo sobre a 

possibilidade de chegar à unidade de conservação por intermédio de mergulhador do 

Rio de Janeiro, que indicou H. Moreira como guia. Não foi um contato organizado por 

uma agência de viagem, muito menos com autorizações realizadas pela gestora da 

unidade de conservação. A posteriori, soube-se que a Sema e a Capitania dos Portos 
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do Maranhão, em articulação conjunta, proibiram a realização dessa expedição junto 

ao guia e à embarcação contratada. 

Esse episódio e outros relatos encontrados em mídias sociais na internet 

deixam claro que a visitação com cunho de lazer, pesca, mergulho autônomo ou 

apneia são feitos sem controle e sem agenciamento que possibilite registro das 

atividades. 

Houve relato de venda de mergulho no PEM do Parcel de Manuel Luís por uma 

pousada da Ilha de Lençóis a um visitante vindo da Argentina. Esse visitante teria 

chegado à ilha com equipamentos de mergulho e quando lá chegou recebeu a notícia 

de que não seria possível, tendo em vista não haver embarcação e nem guia para 

levá-lo à unidade. Soube-se que tão logo esse visitante pode retornar para São Luís 

o fez sem ficar na ilha para qualquer outra atividade turística e de visitação. 

Como já relatado, a navegação até o PEM do Parcel de Manuel Luís e dentro 

de seu limite não é uma atividade fácil. A embarcação mais adequada para navegar 

em águas do PEM é o catamarã (Figura 152), embarcação típica da região, trazida 

por um português que navegou até as águas brasileiras no idos da década de 1950. 

Essa embarcação é considerada leve por ser construída com material de fibra de vidro 

e o calado não ser profundo, sendo possível navegar sobre os muitos pináculos 

presentes no PEMPML. A possiblidade do uso de vela favorece o deslocamento de 

forma silenciosa, aproveitando a abundância de ventos da região; porém, não são 

muitas as embarcações existentes em São Luís que podem oferecer segurança para 

o deslocamento até a unidade, conforme verificado na contratação para realizar a 

expedição para elaboração deste plano de manejo. Os barcos de apoio, necessários 

para o deslocamento interno à unidade, também são inexistentes. Quando ampliamos 

para a possibilidade de uso dos portos dos municípios de Apicum-Açu e Cururupu, a 

possibilidade de encontrar embarcações apropriadas e seguras para navegar no PEM 

do Parcel de Manuel Luís fica quase impossível.   
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Figura 152 – Embarcação Tchegla no PEM do Parcel de Manuel Luís 

 
Fonte: própria. Foto: Léo Francini. 

 

Não há uma empresa especializada para realização do uso público do PEM do 

Parcel de Manuel Luís nos municípios de Apicum-Açu, Cururupu e São Luís, e esta 

não é uma visitação que deva ser operada por uma pessoa ou por uma empresa sem 

experiência, com embarcação sem recursos e sem documentação correta junto à 

Marinha do Brasil/Capitania dos Portos. Há um inventário da oferta turística do 

município de Cururupu (Maranhão), elaborado pela UFMA no ano de 2019 e que cita 

o PEMPML, porém, não desenvolve um planejamento de turismo desse município 

relacionado à UC. 

Esse uso público deverá ser realizado conforme as indicações do planejamento 

descrito neste documento, uma vez que se pretende resguardar a biodiversidade da 

UC, assim como o patrimônio arqueológico descrito neste diagnóstico. Para tanto, 

será necessário dirimir questões legais relacionadas à autorização de exploração da 

Fragata Portuguesa para que se possa permitir acesso aos sítios arqueológicos e ao 

naufrágio Ana Cristina de forma correta e segura para uma operadora credenciada. 
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6 ANÁLISE INSTITUCIONAL E GERENCIAL 
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O PEMPML é administrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais do Maranhão (Sema), que tem por finalidade planejar e coordenar 

a execução das políticas relativas à promoção, organização, normatização, 

fiscalização e controle das ações relativas à exploração e preservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais. 

A estrutura da Sema é composta pela administração superior, onde ficam o 

Secretário de Meio Ambiente, juntamente com o Conselho Estadual de Meio Ambiente 

do Maranhão (Consema), a Câmara Estadual de Compensação Ambiental (Ceca) e o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Maranhão (Conerh). Além das unidades 

de assessoramento direto ao Secretário e de suporte operacional, o órgão possui três 

Secretarias-Adjuntas:  

 

- Desenvolvimento Sustentável; 

- Licenciamento; e  

- Recursos Ambientais. 

 

Por sua vez, as Secretarias-Adjuntas se subdividem em Superintendências. A 

Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas, vinculada à Secretaria-

Adjunta de Recursos Ambientais, é a responsável pelos processos de criação e 

administração de áreas protegidas no âmbito estadual, incluindo o PEMPML.  
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7 LEGISLAÇÃO 
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Para o Plano de Manejo do PEMPML, os atos legais e administrativos mais 

representativos são relatados a seguir (Quadro 14). 

 

Quadro 14 – Atos legais e administrativos relacionados ao PEM do Parcel de Manuel 

Luís 

ESTADUAL 

Norma, número e data Ementa 

Decreto Estadual nº 11.902, de 
11 de junho de 1991 

CRIA, no Estado do Maranhão, o PARQUE ESTADUAL 
MARINHO DO PARCEL DE MANUEL LUÍS (MANUEL LUÍS – 
MESTRE ALVARO – DO SILVA (BAIXIOS), com limites que 
especifica e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 5.405, de 8 de 
abril de 1992 

Institui o Código de Proteção de Meio Ambiente e dispõe sobre 
o Sistema Estadual de Meio Ambiente e o uso adequado dos 
recursos naturais do Estado do Maranhão. 

Decreto Estadual nº 13.494 de 12 
de novembro de 1993 

Regulamenta o Código de Proteção do Meio Ambiente do 
Estado do Maranhão (Lei nº 5.405/1992). 

Lei Estadual nº 9.279, de 20 de 
outubro de 2010 

Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema 
Estadual de Educação Ambiental do Maranhão. 

Decreto Estadual n° 28.549, de 
31 de agosto de 2012 

Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 9.279, de 20 de 
outubro de 2010, que institui a Política Estadual de Educação 
Ambiental e o Sistema Estadual de Educação Ambiental do 
Estado do Maranhão. 

Lei Estadual nº 9.412, de 13 de 
julho de 2011 

Regulamenta a Compensação Ambiental no âmbito do Estado 
do Maranhão. 

Lei Estadual nº 9.413, de 13 de 
julho de 2011 

Regulamenta o art. 241 da Constituição do Estado do Maranhão, 
o Capítulo III, Seção VII da Lei Estadual nº 5.405, de 08 de abril 
de 1992, o Capítulo II, Seção VIII do Decreto Estadual nº 13.494, 
de 12 de novembro de 1993, e institui o Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação da Natureza do Maranhão e dá outras 
providências. 

Decreto Estadual nº 35.177, de 
12 de setembro de 2019 

Regulamenta o art. 20, inciso II, da Lei Estadual nº 5.405, de 8 
de abril de 1992, e disciplina as atividades e governança do 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão 
(ZEE/MA). 

Portaria SEMA nº 188, de 7 de 
dezembro de 2020 

Dispõe sobre a instituição do Mosaico dos Recifes Maranhenses 
abrangendo as Unidades de Conservação Estaduais-UCE’s dos 
Parques Marinhos Estaduais Banco do Álvaro, Banco do Tarol, 
Parcel de Manuel Luís e suas respectivas zonas de 
amortecimento 

Portaria SEMA nº 62, de 28 de 
maio de 2012  
 

Institui o Termo de Referência para elaboração do item 
específico Unidades de Conservação e Compensação 
Ambiental no conteúdo dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 
a serem apresentados no procedimento de Licenciamento 
Ambiental. 

FEDERAL 

Norma, número e data Ementa 

Lei Federal nº 3.924, de 26 de 
julho de 1961 

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

Lei Federal nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981.  

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

(continua) 
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(conclusão) 

Decreto Federal nº 99.165, de 12 
de março de 1990. 

Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção e demolição de 
coisas ou bens afundados, submersos, encalhados e perdidos 
em águas sob jurisdição nacional, em terreno de marinha e seus 
acrescidos e em terrenos marginais, em decorrência de sinistro, 
alijamento ou fortuna do mar, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 1.905, de 16 
de maio de 1996. 

Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar. 

Decreto Federal nº 2.508, de 4 de 
março de 1998. 

Promulga a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 
Internacional, especialmente como Habitat de Aves Aquáticas, 
conhecida como Convenção de Ramsar, de 02 de fevereiro de 
1971. 

Lei Federal nº 7.661, de 16 de 
maio de 1988. 

Promulga o Convenção Internacional para a Prevenção da 
Poluição Causada por Navios, concluída em Londres, em 2 de 
novembro de 1973, seu Protocolo, concluído em Londres, em 17 
de fevereiro de 1978, suas Emendas de 1984 e seus Anexos 
Opcionais III, IV e V. 

Resolução Conama nº 237, de 19 
de dezembro de 1997 

Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras 
providências. 

Lei Federal nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000. 

Revisão dos procedimentos e critérios utilizados no 
licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do 
sistema de licenciamento como instrumento de gestão 
ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente 

Decreto Federal nº 3.607, de 21 
de setembro de 2000 

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 5.300, de 7 de 
dezembro de 2004. 

Dispõe sobre a implementação da Convenção sobre Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em 
Perigo de Extinção – CITES, e dá outras providências. 

Decreto Federal nº 5.758, de 13 
de abril de 2006. 

Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui 
o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, dispõe 
sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece 
critérios de gestão da orla marítima, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.698, de 17 de 
dezembro de 2008. 

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – 
PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá 
outras providências. 

Portaria ICMBIO nº 19, de 9 de 
março de 2016 

Declara as águas jurisdicionais marinhas brasileiras Santuário 
de Baleias e Golfinhos do Brasil. 

Portaria ICMBio nº 19, de 9 de 
março de 2016 

Aprova o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos 
Ambientes Coralíneos – PAN Corais, contemplando 52 espécies 
ameaçadas de extinção, estabelecendo seu objetivo geral, 
objetivos específicos, prazo de execução, abrangência e formas 
de implementação e supervisão. 

Fonte: Adaptado dos documentos citados. 
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8 PRESSÕES E AMEAÇAS AO PEM DO PARCEL DE MANUEL LUÍS 
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Os Blocos BM-PAMA-16 e BM-PAMA-17 encontram-se na porção leste da 

Bacia do Pará-Maranhão, a aproximadamente 210 km ao norte de São Luís (MA) e a 

128 km do ponto mais próximo da costa, sendo licenciados pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) (Figura 153 círculo azul). Como as 

correntes dominantes fluem para o norte, os impactos potenciais de derramamentos 

de óleo das atividades de extração podem ser menores em comparação com o risco 

potencial de derramamento de óleo de navios de transporte na produção e na rota do 

PEMPML (CORDEIRO et al., 2020). Esta preocupação se faz após o trágico 

derramamento de óleo registrado em setembro de 2019, que afetou mais de 2.000 km 

de Costa brasileira (DUNCOMBR, 2019 apud CORDEIRO et al., 2020), incluindo a 

costa do Maranhão. Em expedição realizada especificamente após este episódio, não 

foi registrado a presença de óleo no PEMPML, porém, não é seria prudente antever o 

futuro e precaver possíveis acidentes apenas com informações desta expedição, ter 

como princípio o pior cenário se faz necessário para mitigar e responder de forma 

rápida a possíveis eventos catastróficos.   

Espécies invasoras são susceptíveis de chegar ao PEMPML devido ao tráfego 

intenso e potenciais futuras plataformas de petróleo a serem estabelecidas próximos 

ao PEMPML (Figura 153 círculo azul). Plataformas de petróleo são vetores notórios 

do coral sol Tubastraea tagusensis e T. coccinea no sudoeste Costa Atlântica (CAPEL 

et al., 2019 apud CORDEIRO et al., 2020), concorrentes agressivos frequentemente 

deslocando espécies nativas (GUILHEM et al., 2020 apud CORDEIRO et al., 2020). 

Além disso, o peixe-leão Pterois volitans, uma espécie invasora agressiva 

generalizada no Caribe deverá expandir seu alcance cruzando a barreira da 

Amazônia, sendo o PEMPML um dos primeiros locais potenciais a serem colonizados 

(FERREIRA et al., 2015a, b; LUIZ et al., 2013 apud CORDEIRO et al., 2020). 
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Figura 153 – Localização dos empreendimentos em relação às UCs estaduais 

 

Fonte: Empreendimentos de exploração de petróleo e gás: 

http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round9/Coordenadas/Blocos.zip; Empreendimentos de 

mineração: https://dados.gov.br/dataset/sistema-de-informacoes-geograficas-da-mineracao-

sigmine/resource/3bb924ae-e740-4d02-8e8e-6dbcf6742bfb; Limites das UCs: Sema (2021); Carta 

Náutica nº 21500 Marinha do Brasil. 

 

Os blocos de exploração de fosfato e calcário somam mais de 100.000 hectares 

de área de exploração. Na figura 153 é possível notar duas autorizações de pesquisas 

sobre bancos de rodolitos muito próximos ao limite do PEM do Parcel de Manuel Luís 

(#2 e #3 Figura 153). Os blocos #3 tiveram processo de autorização de pesquisa 

negado no ano de 2017 segundo dados do SIGMINE, já o bloco #2 tem solicitação 

recente em 2019, assim como os blocos #4, estes empreendimentos possuem 

solicitação de mesma empresa, que mesmo tendo autorização negada em 2017 voltou 

a solicitar nova autorização em mesmo local. Cabe salientar que estes 

empreendimentos encontram-se sobre o PA8, local de amostragem durante o 

http://rodadas.anp.gov.br/arquivos/Round9/Coordenadas/Blocos.zip
https://dados.gov.br/dataset/sistema-de-informacoes-geograficas-da-mineracao-sigmine/resource/3bb924ae-e740-4d02-8e8e-6dbcf6742bfb
https://dados.gov.br/dataset/sistema-de-informacoes-geograficas-da-mineracao-sigmine/resource/3bb924ae-e740-4d02-8e8e-6dbcf6742bfb
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diagnóstico in loco para este plano de manejo que se obteve uma das maiores 

biodiversidades entre todos os pontos amostrais. 

Os efeitos diretos da mineração de rodolito incluem remoção de habitat, 

mudanças na disponibilidade local de carbonato e aumento da turbidez da água, que 

pode afetar todos os taxa associados a este habitat e áreas adjacentes (CORDEIRO 

et al., 2020). Leitos de rodolito encontrados na plataforma rasa ao sul da Amazônia 

têm um alta diversidade de algas coralinas e outros construtores (VALE et al., 2018 

apud CORDEIRO et al., 2020), consistindo em um rico ecossistema que está 

ameaçado de sofrer mudanças nas próximas décadas por causa de acidificação do 

oceano (AMADO-FILHO et al., 2012 apud CORDEIRO et al., 2020).  

Há de se ter em mente a influência da pluma da baía de São Marcos, e 

possivelmente a influência do rio Amazonas, como impacto indireto destas bacias e 

suas atividades sobre a região marinha. É importante destacar que a variabilidade da 

precipitação altera o escoamento continental tanto qualitativamente como 

quantitativamente, afetando a região costeira. A diminuição da salinidade costeira 

associada ao aumento da precipitação pode estar ligada ao esgotamento das florestas 

subaquáticas de Sargassum (SCHERNER et al., 2012 apud HORTA et al., 2020). A 

fertilização de bacias hidrográficas com nutrientes derivados de fertilizantes, erosão 

do solo e atividades pecuárias também podem ser prejudiciais às florestas 

subaquáticas (BUSTAMANTE et al., 2015 apud HORTA et al., 2020), causando 

problemas à produção primária e consequentemente à toda cadeia trófica. 

Tal como expressado no item 5. Análise do uso público do PEM do Parcel de 

Manuel Luís, a pesca é praticada dentro da UC como forma recreativa e há relatos de 

pesca industrial. Durante a expedição de diagnóstico foi possível observar barcos de 

pesca próximo aos limites, um destes encontrava-se carregado de gaiolas para 

captura de lagosta (Figura 154 A) e durante os estudos subaquáticos foi registrada 

gaiola usada na captura de lagosta dentro da UC (Figura 154 B). A pesca ocorre 

dentro do PEM e deve ser fiscalizado e punido, independentemente de sua 

intensidade, recomenda-se ações conjuntas de fiscalização e proteção, além de 

monitoramento de desembarques no porto de Apicum Açu e às atividades de uso 

público. 
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Figura 154 – Registros de captura lagosta próximo e dentro do PEM do Parcel de 

Manuel Luís 

 

Fonte: Própria. Fotos: Léo Francini e Fabiana Dallacorte. 

 

Há relatos encontrados em mídias sociais na internet que deixam claro que a 

visitação com cunho de lazer, pesca, mergulho autônomo ou apneia são feitos sem 

controle e sem agenciamento que possibilite registro das atividades.  

Por fim, as atividades realizadas durante muitos anos para a retirada de bens 

soçobrados dos naufrágios, onde dinamite e equipamentos nocivos à biota local foram 

utilizados para estes resgates. Os danos causados à UC podem ser considerados 

como crimes ambientais e devem ser apurados pela autorizada gestora, uma vez que 

a autorização da Marinha do Brasil para tal resgate estava restrito a “fragata 

portuguesa” e é sabido que houve o saque/resgate em outros naufrágios presentes 

no PEM do Parcel de Manuel Luís. 

A 

B 
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Apêndice A - Espécies de organismos nectônicos por ponto amostral, Plano de Manejo do PEM do Parcel de Manuel Luís 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOMES VERNACULA-

RES 
SIGLA 

GRUPO  
TRÓFICO 

STATUS DE 
CONSER-
VAÇÃO 

METODOLOGIA PONTO AMOSTRAL 

        

ELASMOBRANCHII        

        

AETOBATIDAE Aetobatus narinari Raia-pintada AETNAR MINV NT Vídeo PA1, Naufrágio Ana Cristina 

CARCHARHINIDAE Carcharhinus perezii Tubarão-bico-fino CARPER MCAR 
VU 

Censo visual - 
BRUV 

PA1, Naufrágio Ana Cristina 

DASYATIDAE Hypanus berthalutzae  Raia-mantega HYPAME MINV DD Censo visual PA3 

GINGLYMOSTO-
MATIDAE 

Ginglymostoma cirra-
tum Tubarão-lixa GINCIR MINV 

NT 
Vídeo 

PA1 

        

ACTINOPTERYGII        

        

ACANTHURIDAE Acanthurus chirurgus Cirurgião ACACHI HERB LC Censo visual PA7, Naufrágio Ana Cristina 

 Acanthurus coeruleus Cirurgião ACACOE HERB 
LC 

Censo visual, 
BRUV 

PA4, PA7 

 Acanthurus bahianus Cirurgião ACABAH HERB LC* Vídeo, BRUV PA4, PA5, PA6, PA8 

CARANGIDAE Caranx crysos Xaréu CARCRY MCAR 
LC 

Censo visual, 
BRUV 

PA1 

 Caranx ruber Xaréu CARRUB MCAR 
LC 

Censo visual, 
BRUV 

PA6 

 Caranx latus Xaréu CARLAT MCAR 
LC 

Censo visual, 
BRUV 

PA1 

 
Carangoides bartholo-
maei Xarelete CARBAR MCAR 

LC 
Imagem, BRUV 

PA1 

CHAETODONTI-
DAE Chaetodon ocellatus Peixe-borboleta CHAOCE SINV 

LC 
Vídeo 

−−− 

 Chaetodon sedentarius Peixe-borboleta CHASED SINV LC BRUV PA7 

 Chaetodon striatus Peixe-borboleta CHASTR SINV LC BRUV PA8 

 
Prognathodes brasilien-
sis Peixe-borboleta PROBRA SINV 

LC* 
BRUV 

PA6 
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ECHENEIDAE Echeneis naucrates Remora ECHNAU MCAR LC Vídeo −−− 

EPHIPPIDAE Chaetodipterus faber Enxada CHAFAB MINV LC Imagem PA5 

EPINEPHELIDAE Cephalopholis fulva Garoupa-vermelha CEPFUL MCAR LC  BRUV PA7 

 Dermatolepis inermis Garoupa-marmore DERINE MCAR DD Vídeo −−− 

 Paranthias furcifer Pargo-mirim PARFUR PLANK LC Imagem −−− 

 Epinephelus itajara Mero EPIITA MCAR CR Censo visual PA1 

 Mycteroperca bonaci Badejo MYCBON MCAR 
VU 

Censo visual, 
BRUV 

PA1, PA4, PA5, PA6, Naufragio 
Ana Cristina 

GRAMMATIDAE Gramma brasiliensis Grama-brasileira GRABRA MINV DD* Imagem −−− 

HAEMULIDAE Anisotremus virginicus Salema ANIVIR MINV LC Censo visual PA3 

 
Haemulon aurolinea-
tum Xira HAEAUR MINV 

LC 
Censo visual, 
BRUV 

PA3, PA5, PA6, PA8 

 Haemulon plumierii Caranho-vermelho HAEPLU MINV 
DD 

Censo visual, 
BRUV 

PA1, PA4, PA8, Naufrágio Ana 
Cristina 

HOLOCENTRIDAE 
Holocentrus adscensio-
nis Olho-de-cão HOLADS MINV 

LC 
Imagem, BRUV 

PA6, PA7 

 Myripristis jacobus Mariquita MYRJAC MINV LC Vídeo, BRUV PA5, PA8 

KYPHOSIDAE Kyphosus sectatrix  Pirajica KYPSEC MINV LC Vídeo −−− 

LABRIDAE Bodianus rufus Bodião BODRUF MINV 
LC 

Censo visual, 
BRUV 

PA3, PA6 

 Bodianus pulchellus Bodião-vermelho BODPUL MINV LC Vídeo −−− 

 
Halichoeres maculi-
pinna Bodião-palhaço HALMAC MINV 

LC 
Censo visual 

PA1, Naufrágio Ana Cristina 

 Halichoeres bivittatus Bodião HALBIV MINV LC Vídeo −−− 

 Halichoeres dimidiatus Bodião HALDIM MINV LC Vídeo, BRUV PA4, PA5, PA6, PA7, PA8 

 Halichoeres poeyi Bodião HALPOE MINV LC BRUV PA4, PA5, PA8 

 
Thalassoma noronha-
num Bodião-de-noronha THANOR PLANK 

LC* 
Vídeo 

−−− 

 Clepticus brasiliensis bodião-fantasma CLEBRA PLANK LC* Imagem PA3 

LABRIDAE - SCA-
RINAE Cryptotomus roseus Bodião-batata CRYROS HERB 

LC 
BRUV 

PA5, PA8 

 Scarus trispinosus Budião-azul SCATRI HERB 
EN* 

Censo visual, 
BRUV 

PA1, PA3, PA4, PA7, Naufrágio 
Ana Cristina 

 Scarus zelindae Budião-zelinha SCAZEL HERB VU* Imagem −−− 



437 
 
 

 Sparisoma amplum Budião-verde SPAAMP HERB 
LC* 

Censo visual, 
BRUV 

PA1, PA3, Naufrágio Ana Cristina 

 Sparisoma frondosum Budião-vermelho SPAFRO HERB 
VU 

Censo visual, 
BRUV 

PA3, PA6, PA7, PA8 

 Sparisoma axillare Budião-cinza SPAAXI HERB VU* Vídeo, BRUV PA6, PA7 

 Sparisoma radians Budião-batata SPARAD HERB LC Imagem, BRUV PA4, PA5, PA6, PA7, PA8 

LABRISOMIDAE Malacoctenus sp. Peixe-pena MALTRI MINV DD Vídeo −−− 

LUTJANIDAE Lutjanus jocu Dentão LUTJOC MCAR 
NT 

Censo visual, 
BRUV 

PA1, PA3, PA5, PA6, Naufrágio 
Ana Cristina 

 Lutjanus cyanopterus Caranha  LUTCYA MCAR VU Imagem −−− 

 Ocyurus chrysurus Guaiuba OCYCHR MCAR DD Vídeo, BRUV PA5, PA6, PA7, PA8 

MULLIFORMES 
Pseudupeneus macula-
tus Salmonete PSEMAC MINV 

NT 
Vídeo, BRUV 

PA4, PA5, PA6, PA7, PA8 

MURAENIDAE Gymnothorax moringa Moréia 
GYM-
MOR MCAR 

DD 
BRUV 

PA6 

 Gymnothorax vicinus Moréia GYMVIC MCAR LC BRUV PA7 

OSTRACIIDAE 
Acanthostracion 
polygonius Peixe-cofre ACAPOL OMNI 

LC 
BRUV 

PA6 

POMANCANTHI-
DAE Holacanthus ciliaris Peixe-anjo HOLCIL SINV 

DD 
Censo visual, 
BRUV 

PA3, PA6 

 Holacathus tricolor Peixe-anjo POMPAR SINV LC Censo visual PA3 

 Pomacanthus paru Paru HOLTRI SINV 
DD 

Vídeo, BRUV 
PA1, PA3, PA4, PA5, PA6, PA8, 

Naufrágio Ana Cristina 

 Pomacanthus arcuatus Paru-boquinha HOLARC SINV DD BRUV PA7, PA8 

POMACENTRIDAE Stegastes pictus Donzélinha STEPIC  HERB 
LC* 

Censo visual, 
BRUV 

PA4, PA5, PA6, PA8, Naufrágio 
Ana Cristina 

 Chromis multilineata Tesourinha CHRMUL PLANK LC Vídeo −−− 

 Abudefduf saxatilis Sargentinho ABUSAX OMNI LC Imagem PA1 

 Chromis scotti Tesourinha CHRSCO PLANK LC Imagem, BRUV PA6 

 Stegastes variabilis Donzélinha STEVIR HERB DD* Vídeo −−− 

 
Microspatho-
don chrysurus Donzélinha MICCHR HERB 

VU 
Vídeo 

−−− 

SERRANIDAE Diplectrum formosum Micholé-de-areia DIPFOR MCAR LC Vídeo −−− 

 Serranus baldwini  Serrano SERBAL MINV LC Vídeo, BRUV PA5 
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SPHYRAENIDAE Sphyraena barracuda Barracuda ESPBAR MCAR 
LC 

Censo visual, 
BRUV 

PA1, PA5, Naufrágio Ana Cristina 

Legenda: Status de conservação - CR = Criticamente em Perigo; EN = Em Perigo; VU = Vulnerável; NT = Quase ameaçada; DD = Dados insuficientes; LC = Menos 
Preocupante;  ICMBIO = Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade; *Endêmicas (FROESE; PAULY, 2021). 
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Apêndice B - Lista de taxa de organismos planctônicos encontrados no PEMPML durante à expedição, com classificação de 

ocorrência gerada pelo WORMS 

        Ocorrência  

AphiaID Reino Filo Classe Ordem Família Genero Espécie Marinha 
Águas 

salobras 
Água 
doce 

Terrestre 

578002 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Triceratiales Triceratiaceae Amphitetras  X    

148953 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Asterionella  X X X  

162255 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Asterolamprales Asterolampraceae Asteromphalus flabellatus X    

163728 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Bacillaria paxillifera X  X  

162952 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Biddulphiales Biddulphiaceae Biddulphia biddulphiana X    

961694 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Hemiaulales Hemiaulaceae Cerataulina pelagica X    

254448 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Chaetocerotanae 
incertae sedis 

Chaetocerotaceae Chaetoceros aequatorialis X    

149241 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Chaetocerotanae 
incertae sedis 

Chaetocerotaceae Chaetoceros affinis X    

156607 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Chaetocerotanae 
incertae sedis 

Chaetocerotaceae Chaetoceros concavicornis X    

149120 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Chaetocerotanae 
incertae sedis 

Chaetocerotaceae Chaetoceros danicus X    

149126 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Chaetocerotanae 
incertae sedis 

Chaetocerotaceae Chaetoceros decipiens X    

156617 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Chaetocerotanae 
incertae sedis 

Chaetocerotaceae Chaetoceros lorenzianus X    
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178185 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Chaetocerotanae 
incertae sedis 

Chaetocerotaceae Chaetoceros peruvianus X    

148985 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Chaetocerotanae 
incertae sedis 

Chaetocerotaceae Chaetoceros  X X X  

149125 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Chaetocerotanae 
incertae sedis 

Chaetocerotaceae Chaetoceros teres X    

232118 Chromista Myzozoa Dinophyceae Dinophysiales Dinophysaceae Citharistes apsteinii X    

196804 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Hemiaulales Hemiaulaceae Climacodium frauenfeldianum X    

418618 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Climacospheniales Climacospheniaceae Climacosphenia elongata X    

178598 Chromista Haptophyta Prymnesiophyceae Coccolithales Coccolithaceae Coccolithus  X    

149376 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Achnanthales Cocconeidaceae Cocconeis scutellum X  X  

149109 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Corethrales Corethraceae Corethron  X    

148917 Chromista Ochrophyta Bacillariophyceae Coscinodiscales Coscinodiscaceae Coscinodiscus  X X X  

106282 Chromista Cryptophyta Cryptophyceae Cryptomonadales Cryptomonadaceae Cryptomonas  X X X X 

17639 Chromista Cryptophyta Cryptophyceae     X X X X 
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Anexo A – Decreto de criação do PEM do Parcel de Manuel Luís 
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Anexo B – Portaria n31 - nomeia conselheiros do conselho consultivo mosaico recifes 

maranhenses biênio 2021-22 - DOEMA19.05.2021 
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Anexo C – Portaria nº 0188 de 07 de dezembro de 2020 - Dispõe sobre a instituição 

do Mosaico dos Recifes Maranhenses abrangendo as Unidades de Conservação 

Estaduais - UCE’s dos Parques Marinhos Estaduais Banco do Álvaro, Banco do 

Tarol, Parcel de Manuel Luís e suas respectivas zonas de amortecimento 
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Anexo D – Portaria 70 Completa – IPHAN 
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