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1. ESCOPO DA PROPOSTA
O presente Plano de Trabalho é referente à Contratação do serviço de consultoria
para compilar e levantar informações necessárias para subsidiar o processo de
criação da unidade de conservação (UC) marinha representada pela proposta de
criação de UC de nome Cordilheira Vitória Trindade (02070.001206/2011-10), nos
municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari. O Plano de Trabalho descreve as
etapas e atividades previstas para conclusão do projeto, que visam compilação e
levantamento de dados necessários para a indicação das áreas prioritárias e
categorias de UCs adequadas para a região.
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2. ATIVIDADES
2.1.

Plano de Trabalho
Presente documento.

2.2.

Referências Bibliográficas.
Esta atividade prevê a entrega de um documento sistematizado com o
levantamento da bibliografia existente sobre a área de estudo. Esta
atividade conta com a busca, pesquisa e sistematização de artigos
científicos, monografias, dissertações, teses, relatórios e projetos
relacionados com a Cadeia Vitória-Trindade.

2.3.

Descrição dos meios biótico, abiótico e pressão da pesca.
Esta atividade prevê a entrega de um relatório parcial do diagnóstico
ambiental e de pressão da pesca. Esta atividade conta com o estudo
detalhado da bibliografia existente e descrição dos ecossistemas,
habitats, padrões de biodiversidade, espécies chave, espécies
ameaçadas, espécies de importância comercial, padrões e
características da atividade de pesca, produtividade de pescado,
espécies capturadas e suas características biológicas. Este relatório
também conterá uma descrição da distribuição espacial das
embarcações pesqueiras rastreadas pelo programa PREPS, e conter
com dados primários do consultor sobre as embarcações pesqueiras
que visitaram a Ilha da Trindade entre os anos de 2007 e 2009.

2.4.

Descrição dos estudos socioeconômicos.
Esta atividade prevê a entrega de um relatório parcial dos estudos
socioeconômicos. Esta atividade conta com o estudo detalhado da
bibliografia existente e descrição das atividades socioeconômicas e
culturais praticadas na região da Cadeia Vitória-Trindade, incluindo o
litoral do Espírito Santo, adjacente a região de estudo. Este relatório
contará não só com as atividades econômicas existentes, mas também
aquelas previstas para desenvolvimento na região marinha pelo
governo do estado do Espírito Santo.

2.5.

Visita a entidades de pesquisa e governanças da pesca e
adequação da proposta.
Esta atividade prevê visitas a instituições de pesquisa com a finalidade
de apresentação do projeto, atualização da bibliografia existente,
discussão sobre áreas de relevância ambiental e resultados parciais.
3

Estas visitas também possui a finalidade de adquirir apoio técnico à
proposta final. As instituições a serem visitadas incluem aquelas que
vêm desenvolvendo um maior número de pesquisas relacionadas a
Cadeia Vitória-Trindade nos últimos anos, incluindo: UFES (Vitória,
ES), UFRJ (Rio de Janeiro, RJ), Jardim Botânico de Rio de Janeiro (Rio
de Janeiro, RJ), UFSC (Florianópolis, SC) O projeto também será
apresentado às lideranças pesqueiras do estado do Espírito Santo,
com a finalidade de apresentação do projeto e atualização do
diagnóstico pesqueiro.
2.6.

Atividades de campo.
O projeto conta com atividades de campo para a coleta de dados
ambientais em áreas prioritárias da Cadeia Vitoria-Trindade, sendo
visitados montes submarinos e ilhas oceânicas. Os dados coletados
irão preencher as lacunas de informação, possibilitando o fechamento
da proposta. Informações levantadas incluirão a diversidade de
espécies, padrões de biodiversidade e biogeográficos, espécies chave,
espécies ameaçadas e espécies de importância comercial.

2.7.

Diagnóstico Final
Um relatório final será entregue contendo a descrição final dos meios
abiótico, biótico, atividades pesqueiras e demais atividades
socioeconômicas e culturais praticadas na região. Este relatório
conterá as áreas prioritárias para conservação, e áreas indicadas para
compor a(s) UC(s). As categorias de UC serão discutidas e sugeridas.
As decisões serão baseadas nas analises dos padrões de distribuição
espacial dos ecossistemas, da biodiversidade, atividades pesqueiras e
econômicas, sendo os critérios amplamente discutidos entre os
pesquisadores e tomadores de decisão. A necessidade de modelos
sistemáticos para conservação será discutida avaliando-se os
relatórios parciais, e incluída no relatório final caso necessária. O
Diagnóstico e relatório final contará com arquivos digitais contendo
extensivo material fotográfico e de vídeo sobre os ecossistemas e
espécies da Cadeia Vitória-Trindade.
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3. CRONOGRAMA
Atividades/meses

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Plano de Trabalho
Referências
Bibliográficas
Descrição dos meios
biótico, abiótico e
pressão da pesca
Descrição dos
estudos
socioeconômicos
Visita a entidades de
pesquisa e
governanças da
pesca
Atividade de campo.
Diagnóstico Final
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