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01. AprEsENtAção

Este Relatório de Impacto Ambiental (RIAP) apresenta as principais questões abordadas no Estudo Ambiental 
de Perfuração (EAP) da atividade de Perfuração Marítima no Bloco CE-M-717, na Bacia do Ceará. No EAP 
são descritos os detalhes técnicos da atividade, as características ambientais da área onde ela será realizada, 
os possíveis impactos (negativos e positivos) que ela poderá provocar, e o que será feito para potencializar os 
impactos positivos e reduzir e prevenir os efeitos dos impactos negativos.

Para tornar essas informações mais claras, e consequentemente mais acessíveis para um público amplo, 
este RIAP foi elaborado de forma a resumir o EAP e os termos considerados mais técnicos são esclarecidos 
em notas próximas ao texto, de modo a contribuir para uma melhor compreensão do todo. 

A empresa Premier Oil do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (Premier Oil) é a responsável pela perfuração marítima 
exploratória no Bloco CE-M-717, e seu objetivo é verificar a presença de petróleo e/ou gás natural além de 
avaliar as suas características caso sejam encontrados.

O licenciamento ambiental desta atividade está sendo conduzido pelo Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por meio da Coordenação de Licenciamento 
Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás – COEXP.

Licenciamento Ambiental: é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições 
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
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02. QUEM soMos
A premier oil é uma empresa independente de exploração e produção com interesses no setor de óleo e gás no 

Mar do Norte, Sudeste da Ásia, Paquistão, Ilhas Malvinas, África e Brasil. Possui 11 escritórios em todo o mundo com 
mais de 900 funcionários e é organizada em seis unidades de negócios principais - Grã Bretanha, Noruega, Paquistão, 
Indonésia, Vietnã e Ilhas Falkland – com suporte fornecido pelo escritório corporativo de Londres. 

prEMIEr oIL Do BrAsIL pEtrÓLEo  
E GÁs LtDA.
CNPJ: 16.640.556/0001-82
Endereço: Rua Lauro Müller 116 | Torre Shopping Rio Sul |
sala 2006 | Botafogo
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22290-906
Telefone: (21) 3550-7000 | Fax: (21) 3550-7025
Representante legal: Nathan Biddle
Pessoa de contato: Sonia Lima
Telefone: (21) 3550-7002
E-mail: sbrotas@premier-oil.com
Nº do Cadastro Técnico Federal de atividades
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos
ambientais: 5987451

AECoM Do BrAsIL LtDA.
CNPJ: 02.739.256/0001-40
Endereço: Praia de Botafogo, 440 | Sala 2401 | Botafogo 
Rio de Janeiro/RJ | CEP: 22250-040
Telefone: (21) 2005-3677 | Fax: (21) 2005-3660
Nº do Cadastro Técnico Federal de atividades 
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos 
ambientais: 196011
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03. DEsCrIção DE AtIvIDADEs
Será realizada a perfuração de um poço exploratório no Bloco CE-M-717, a fim de avaliar a presença de petróleo e/ou 

gás natural na área. 

CArACtErÍstICAs Do BLoCo CE-M-717

• Distância da costa: 50 km (Paracuru - CE);
• Área total do bloco: 497,50 km2;
• Profundidade (Lâmina d’água): de 200 a 2000 m .
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Base de apoio aéreo

O transporte de trabalhadores para o navio-sonda será 
feito por helicópteros a partir do aeroporto localizado na 
cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. São esperados 
de um a dois voos por dia, durante 6 dias na semana. 

INfrAEstrUtUrA DA AtIvIDADE

Unidade de perfuração

O navio-sonda que realizará a perfuração tem capacidade 
para operar entre 500 a 3.000 m de lâmina d’água e 
perfurar poços de até 12.192 m de profundidade total. Na 
indústria, ele é considerado com um dos mais modernos do 
mercado (caracterizado como de 7ª geração) e conta com 
equipamentos de controle do poço e equipamentos gerais 
de segurança operacional e de prevenção à poluição. Além 
disso, os principais equipamentos pertinentes à perfuração 
encontram-se triplicados, proporcionando maior segurança 
e agilidade às suas operações. 

O navio-sonda possui um moderno equipamento de 
posicionamento dinâmico e, portanto, uma grande 
capacidade de manter a sua posição em relação ao poço.

posICIoNAMENto DINâMICo (figura 3.1)
Durante o processo de perfuração do poço, o navio-sonda precisa ficar parado, mantendo sempre a mesma posição 

em relação aos equipamentos que estão no fundo do mar. Em águas muito profundas, onde o uso de âncoras não é 
possível, o sistema de posicionamento dinâmico garante que a unidade permaneça na posição desejada.

Esse sistema é composto por computadores ligados a sensores de posição via satélite (por exemplo, GPS) que 
permitem que a unidade identifique a sua posição e a posição em que estará no próximo momento. Assim, os 
sinais emitidos e recebidos são usados pelos computadores para ativar os motores da unidade corrigindo a sua 
posição a cada segundo.

resíduos: são materiais considerados sem utilidade, supérfluos 
ou perigosos, gerados pela atividade humana, e que precisam ser 
descartados ou eliminados. Podem ser recicláveis como papéis, vidros, 
plásticos, caixas de madeira e latas de alumínio, ou não recicláveis 
como trapos e tambores sujos com óleo, óleo usado, embalagens de 
produtos químicos e fluidos de perfuração e cascalho.

INfrAEstrUtUrA DE ApoIo

Embarcações de apoio

A Premier Oil contará com apoio logístico de duas 
embarcações de apoio, ainda a serem definidas. 
Elas serão responsáveis por transportar suprimentos, 
equipamentos, materiais e resíduos entre o navio-sonda 
e a base de apoio marítimo em terra.

Além dessas, haverá ainda uma terceira embarcação 
de resposta à emergência em caso de vazamento 
de óleo no mar, que permanecerá de prontidão nas 
proximidades do bloco ou da base de apoio. 

Base de apoio marítimo

As bases de apoio marítimo à atividade serão o Porto 
de Pecém (Figura 3.2), localizado em São Gonçalo do 
Amarante, e Porto de Mucuripe, em Fortaleza, ambos 
no Ceará. No Porto de Pecém, serão realizadas as 
trocas das tripulações das embarcações de apoio, a 
estocagem de suprimentos necessários à atividade de 
perfuração e o desembarque de resíduos gerados na 
atividade. Já no Porto de Mucuripe, será realizado o 
abastecimento de combustíveis.
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B.o.p: (Blow Out Preventer, equipamento de prevenção de 
descontrole do poço). Um dos principais sistemas de segurança 
do poço, responsável pelo seu fechamento em situações de 
emergência como kicks* ou blowouts*. O seu funcionamento será 
testado regularmente antes e durante a perfuração.
*Kick: expulsão não planejada do fluido de perfuração do interior 
do poço. 
*Blowout: descontrole do poço.
fluido de perfuração: também chamado de lama de 
perfuração, consiste em uma mistura complexa de produtos 
químicos que além de transportar os cascalhos perfurados pela 
broca para superfície, tem a função de resfriar a broca, sustentar a 
parede do poço e prevenir a corrosão da coluna de perfuração.

sIstEMA DE sEGUrANçA DE poço

O sistema de segurança de poço tem a finalidade 
de proteger a superfície de eventuais erupções 
(kicks / blowouts).

Os principais sistemas de segurança do poço são 
a cabeça do poço e o B.O.P. Além disso, no navio-
sonda, um rígido sistema de monitoramento do 
poço registra e controla uma série de parâmetros 
específicos que possibilitam detectar rapidamente 
qualquer problema relativo à perfuração.

EsQUEMA sIMpLIfICADo DE pErfUrAção

pErfUrAção Do poço

A perfuração do poço será realizada em fases (Figura 
3.3) com a penetração de uma broca (11) localizada na 
ponta de um grande tubo de aço chamado coluna de 
perfuração (8). Essa broca é acionada por um motor que 
a faz girar perfurando a rocha. A coluna de perfuração é 
protegida pelo riser (1). O riser é formado por uma coluna 
de tubos firmemente conectados e ao seu final localiza-se 
o B.o.p. (2) (do inglês Blow Out Preventer – equipamento 
de prevenção de descontrole do poço). Este é composto 
por um conjunto de equipamentos e válvulas de segurança 
que permitem o fechamento do poço em caso de 
descontrole por excesso de pressão.

Abaixo do B.O.P. encontra-se a cabeça do poço (3), 
composta por diversos dispositivos que realizam a 
vedação do poço. Nela são instaladas as extremidades 
dos tubos de revestimento.

Ao atingir determinadas profundidades, a broca é retirada e 
as paredes do poço são revestidas por tubos de aço (tubos de 
revestimento) (7) e cimentadas, dando maior resistência ao 
mesmo. Quanto maior a profundidade alcançada pela broca, 
mais tubos de revestimento são instalados, aumentando 

o comprimento da coluna de perfuração em direção ao 
reservatório de petróleo e/ou gás. À medida que a broca 
atravessa as rochas do solo marinho, são gerados pequenos 
pedaços de rochas, chamados cascalhos de perfuração (5). 
Para ajudar a retirá-los e lubrificar a broca, é injetado um 
fluido de perfuração (4) através da própria broca. Este 
fluido circula pelo poço e retorna ao navio-sonda pelo espaço 
entre a coluna de perfuração (8) e a parede do poço (10), 
subindo pelo riser.

Nas primeiras fases, o descarte de fluidos, cascalho e 
cimento é realizado direto no fundo do mar. Posteriormente, 
quando essa mistura de fluido e cascalho (6) chega ao 
navio-sonda, o fluido é separado e tratado para ser utilizado 
novamente no poço, enquanto que os cascalhos, após 
passarem por uma limpeza, são descartados no mar. 
O descarte somente ocorrerá se atendida as diretrizes 
definidas pela presidência do IBAMA, conforme, Despacho 
nº 5540547/2019-GABIN (SEI 5540547).

A perfuração do poço termina quando a zona onde se 
espera encontrar o petróleo é alcançada. Depois de uma 
avaliação do reservatório, o poço é fechado de acordo com o 
regulamento de abandono de poços perfurados (Portaria da 
Agência Nacional de Petróleo - ANP -  nº 25/02).
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A Área de Estudo (Mapa 4.1) corresponde a toda a região com possibilidade de receber alguma interferência 
decorrente da atividade. Essa interferência pode acontecer de formas e graus variados, conforme descrito no Capítulo 6 
“Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras”. 

Entender a Área de Estudo é fundamental pois a partir dela é definida a Área de Influência da atividade. 
Os critérios mínimos para definição de Área de Estudo de acordo com recomendações do IBAMA para as atividades 

da Premier Oil na Bacia do Ceará, são apresentados no Quadro 4.1: 

04. ÁrEA DE EstUDo

Quadro 4.1 - Critérios mínimos para definição da Área de Estudo: 

recomendações 
do IBAMA

Área de Estudo Justificativa

1. Áreas da perfuração, 
incluindo a zona de segurança 
de 500 metros ao redor da 
unidade de perfuração.

• Área do Bloco CE-M-717 na Bacia do Ceará.

• Área a ser utilizada para a manobra drift running.
• Local de posicionamento da 
unidade de perfuração.
• Implantação da zona de 
segurança de 500 m no entorno da 
unidade de perfuração, de acordo 
com as portarias da Marinha do 
Brasil, NORMAN 07 / NORMAN 08.

2. Áreas onde ocorrerão 
atividades das embarcações 
e aeronaves que viabilizarão 
a mobilização, operação e 
desmobilização da atividade.

• São Gonçalo do Amarante, estado Ceará.

• Fortaleza, estado do Ceará.

• Rota das embarcações e das aeronaves de apoio à atividade 

de perfuração no Bloco CE-M-717.

• São Gonçalo do Amarante/CE - 
base de apoio marítimo .
• Fortaleza/CE - base de apoio 
marítimo e aéreo.
• Trajetória utilizada pelas 
embarcações e aeronaves de 
apoio à atividade entre 
o bloco e as bases de apoio 
marítimo e aéreo.

3. Os municípios que 
possuem instalações que 
darão apoio à atividade e 
seus sistemas associados em 
todas as fases (mobilização, 
operação e desmobilização).

• São Gonçalo do Amarante, estado Ceará.

• Fortaleza, estado do Ceará.
• São Gonçalo do Amarante 
e Fortaleza/CE - base de 
apoio marítimo utilizada pelas 
embarcações.
• Fortaleza/CE - base de apoio 
aéreo utilizada pelas aeronaves.

4. Os municípios que 
possuem infraestrutura, 
serviços e equipamentos 
urbanos que podem ser 
demandados e/ou afetados 
durante a atividade.

• São Gonçalo do Amarante, estado Ceará.

• Fortaleza, estado do Ceará. 
• São Gonçalo do Amarante/CE - 
base de apoio marítimo.
• Fortaleza/CE - base de apoio 
marítimo e aéreo; e principal 
município recebedor dos resíduos 
provenientes da atividade de 
perfuração no Bloco CE-M-717.

Drift running: consiste em deslocar a unidade de perfuração, em função das correntes marinhas, para uma posição a montante do poço e, ao 
mesmo tempo, descer os equipamentos de prevenção de acidentes na coluna d’água, até a unidade de perfuração chegar na locação do poço.
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Unidades de Conservação (UCs): são porções do território nacional com características naturais específicas e legalmente 
estabelecidas pelo Poder Público com objetivos de preservação ambiental (Capítulo 5).

Modelagem matemática: é uma simulação dos sistemas reais a fim de prever o comportamento dos mesmos. Empregada em 
diferentes campos, entre eles em estudos marinhos, une conhecimentos de maré, ventos, correntes, entre outros com o objetivo de 
prever a dispersão do óleo em caso de um vazamento acidental não controlado.

recursos Biológicos: são a matéria e energia que o ser humano obtém a partir dos seres vivos, como por exemplo, os recursos 
marinhos (diversas espécies de peixes, crustáceos, moluscos e as algas) que fornecem alimentos e matérias-primas.

Quadro 4.1 - Critérios mínimos para definição da Área de Estudo: 

recomendações 
do IBAMA

Área de Estudo Justificativa

5. Os municípios que terão 
as atividades econômicas 
(pesca, aquicultura e turismo) 
sujeitos à interferência da 
atividade, pelas atividades 
das embarcações de apoio.

• CE: Icapuí, Aracati, Fortim, Beberibe, Fortaleza, São Gonçalo 

do Amarante, Paracuru, Paraipaba, Trairi, Itarema, Acaraú e 

Camocim.

• Devido à localização da atividade 
em águas profundas, somente a 
pesca é a atividade econômica 
sujeita à interferência.

6. Os municípios que terão 
as atividades econômicas 
(pesca, aquicultura e 
turismo) e Unidades de 

Conservação (UCs) 
sujeitos aos impactos 
decorrentes de vazamento 
acidental de óleo.

• Probabilidades de toque do óleo vazado maior que 30%: 

Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, Barreirinhas, 

Paulino Neves, Tutóia e Araioses, todos no estado do Maranhão.

• Probabilidades de toque do óleo vazado próxima a 30% 

(27,7): Ilha Grande e Parnaíba, no estado do Piauí.

• Unidades de Conservação (UCs) atingidas com probabilidade 

de toque do óleo vazado maior que 30%: APA das Reentrâncias 

Maranhenses, APA Delta do Parnaíba, PE Marinho do Banco do 

Tarol, PE Marinho do Banco do Álvaro, PE Marinho do Parcel 

de Manuel Luís, APA da Foz do Rio das Preguiças - Pequenos 

Lençóis - região Lagunar Adjacente, PARNA dos Lençóis 

Maranhenses. 

• Tempo de toque do óleo vazado na costa menor que 5 dias: 

Itarema, no estado do Ceará.

• Água Doce do Maranhão: Embora não ocorra toque de óleo 

na costa deste município, ocorre toque com probabilidade 

maior que 30% em frente à costa do mesmo, nas UCs APA do 

Delta do Parnaíba e APA da Foz do Rio Preguiças.

• Segundo as modelagens 

matemáticas, considerou-se 
probabilidades de toque de óleo 
maiores que 30% e/ou tempos 
de toque menores que cinco dias 
para inclusão de municípios na 
Área de Estudo e Unidades de 
Conservação. 
• O município de Água Doce do 
Maranhão foi adicionado, de forma 
conservativa, pela importante relação 
econômica do município com as 
águas do Delta do Parnaíba e as 
respectivas UCs.

7. Os municípios com 
recursos biológicos 
relevantes sujeitos aos 
impactos decorrentes de 
vazamento acidental de óleo.

• Área costeira entre os municípios de Humberto de Campos e 

Araioses, no Maranhão e Parnaíba, no Piauí.

• UCs: APA Delta do Parnaíba, APA Foz do Rio das Preguiças 

– Pequenos Lençóis - Região Lagunar Adjacente, PARNA de 

Jericoacoara, PARNA dos Lençóis Maranhenses, PEM Banco do 

Álvaro, PEM do Recife do Manuel Luís.

• Áreas marinhas das Bacias do Ceará, Barreirinhas e Pará-

Maranhão, entre o Ceará (a partir de Fortaleza) ao final do 

estado do Maranhão, até cerca de 3.500 m de profundidade.

• Segundo as modelagens 
matemáticas, considerou-se 
probabilidades de toque de óleo 
maiores que 30% e/ou tempos 
de toque menores que cinco dias 
para inclusão de municípios na 
Área de Estudo e Unidades de 
Conservação.



Humberto
de Campos

Primeira
Cruz Luís

Correia

Cajueiro
da Praia Barroquinha

Amontada
Itapipoca

Eusébio

Cascavel

Tibau

Icatu

Morros

Raposa
Bequimão

Paço do
Lumiar

São
Luís

Rosário

Santa
Rita

Baca-
beira

AnatajubaViana

Matinha

S. J.
Batista

Alcântara

Guimarães

Cedral

Curupuru

Barreirinhas

Santo 
Amaro do
Maranhão

Paulino
Neves

Tutóia

Água Doce
do Maranhão

Araioses

Ilha
Grande

Parnaíba

Camocim

Jijoca de
Jericoacoara

Cruz
Acaraú

Itarema

Trairi
Parai-
paba Para-

curu
São Gonçalo
do Amarante

Caucaia Fortaleza

Aquiraz

Beberibe
Fortim

Aracati
Icapuí

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁ

RIO 
GRANDE

DO NORTE

BACIA 
DO CEARÁ

BACIA 
DE BARREIRINHAS

BACIA 
POTIGUAR

BACIA DO PARÁ-
MARANHÃO

PE Marinho
Banco do Álvaro

PE Marinho do
Parcel de Manoel Luís

PN dos 
Lençóis

Maranhenses

APA da Foz
do Rio 

Preguiças

APA do Delta
do Parnaíba

PN de
Jericoacoara

Men
or

 d
ist

ân
cia

da
 co

st
a 5

0 k
m

100 m

1000 m

2000 m

3000 m

3500 m

CE-M-717

0 30 60 km15

LEGENDA
Porto de Pecém e Porto de Mucuripe
Aeroporto Pinto Martins
Municípios costeiros que não estão na Área de Estudo
Capital

ÁREA DE ESTUDO
Rota de Aeronaves
Área estimada de navegação das embarcações de apoio
Bloco Exploratório
Unidades de Conservação com probabilidade de toque de óleo
Drift Running | área de exclusão - durante a instalação por 33 horas no início de julho de 2020

MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ESTUDO POR CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Probabilidade de toque de óleo (> 30%)
Tempo de toque de óleo (<5 dias)
Pesca
Pesca e base de apoio marítimo
Pesca, base aérea, base de apoio marítimo e resíduos

38°0'0"W39°0'0"W40°0'0"W41°0'0"W42°0'0"W43°0'0"W

1°
0'

0"
S

0°
0'

0"
S

0°
0'

0"
S

2°
0'

0"
S

3°
0'

0"
S

4°
0'

0"
S

5°
0'

0"
S

1°
0'

0"
S

2°
0'

0"
S

3°
0'

0"
S

4°
0'

0"
S

5°
0'

0"
S

38°0'0"W39°0'0"W40°0'0"W41°0'0"W42°0'0"W43°0'0"W44°0'0"W45°0'0"W

44°0'0"W45°0'0"W

AM MAPA

AC

RO

RR AP

PI

GO

MT

MS

RS

SC

PR

TO

MG

RJ

BA

SP

CE

ES

SE

RN
PB

PE
AL

MAPA 4.1 - ÁREA DE ESTUDO
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Quadro 5.1 - Área de Estudo e características estudadas

ÁrEAs CArACtErÍstICAs EstUDADAs

 ÁREA DO BLOCO CE-M-717
 TRAJETóRIA DAS EMBARCAÇõES DE APOIO 

Características físicas
Características biológicas
Características socioeconômicas

TRAJETóRIA DAS AERONAvES Características físicas (ar)
Características biológicas (aves)*
Características socioeconômicas (com exceção da atividade pesqueira)

ÁREAS OCEâNICAS BRASILEIRAS quE PODEM SER 
ATINGIDAS POR óLEO COM PROBABILIDADE MAIOR quE 30% 
E/Ou TEMPO INFERIOR A 5 DIAS.
CEARÁ: Itarema.
PIAUÍ: Parnaíba e Ilha Grande.
MARANHÃO: Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, 
Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia, Araioses e Água Doce do Maranhão.

Características físicas
Características biológicas
Características da atividade pesqueira

uNIDADES DE CONSERvAÇÃO
CEARÁ: São Gonçalo do Amarante e Fortaleza.

Características físicas
Características biológicas

ATIvIDADE PESquEIRA
CEARÁ: Icapuí, Aracati, Fortim, Beberibe, Aquiraz, Fortaleza, 
Caucaia, Jijoca de Jericoacoara, São Gonçalo do Amarante, 
Paracuru, Paraipaba, Trairi, Itarema, Acaraú, Cruz e Camocim.
PIAUÍ: Parnaíba e Ilha Grande.
MARANHÃO: Humberto de Campos, Santo Amaro do Maranhão, 
Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia, Araioses e Água Doce do Maranhão.

Características socioeconômicas

MEIO BIÓTICO (FAUNA)**

CEARÁ: Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, 
Paraipaba, Trairi, Itapipoca, Amontada, Itarema, Acaraú, Camocim 
e  Barroquinha.
PIAUÍ: Cajueiro da Praia e Luís Correia.
MARANHÃO: Primeira Cruz e Humberto de Campos.

Características biológicas

05. DIAGNÓstICo AMBIENtAL
A Área de Estudo, identificada no capítulo anterior, foi caracterizada após levantamento de dados primários (coletados 

em campo) e secundários, disponibilizados por órgãos públicos (IBGE, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Especial 
de Aquicultura e Pesca, dentre outros), para descrever as principais características físicas (condições do mar, clima 
e ventos), biológicas (organismos e ambientes) e socioeconômicas (pesca e comunidades tradicionais costeiras). No 
Quadro 5.1 são apresentadas as caraterísticas estudadas em cada área:

* Considerando a possível interferência das aeronaves com as aves da região, optou-se por pesquisar características biológicas apenas deste 
grupo na trajetória entre a base aérea a área do bloco.
** Municípios incluídos de forma voluntária para o diagnóstico de tartarugas, aves, baleias, golfinhos e peixes-boi.

Fo
nte

: A
EC

OM

Luís Correia, PI



64

16

CArACtErÍstICAs fÍsICAs

Os dados coletados para a Área de Estudo indicam que 
a região da Bacia do Ceará apresenta um clima quente e 
úmido, com sazonalidade marcada em dois períodos:

• jANEIro A jUNho 
- ventos alísios de nordeste com intensidade  

média de 5m/s;
- precipitação média aumenta;
- umidade relativa elevada (~80%);
- menor taxa de insolação devido a maior
cobertura de nuvens. 

• jULho A DEzEMBro
- ventos alísios de sudeste com intensidade média de 7m/s;
- precipitação baixa;
- umidade relativa é menor e a insolação é maior. 

A dinâmica de ondas presentes na Bacia do Ceará indica 
que a região recebe ondulações mais frequente entre 1 e 
2,5 m, enquanto com ondulações maiores, ultrapassando 3 
m de altura associadas a situações de swell, gerados por 
tempestades no Atlântico Norte, mais frequentes no inverno.

Os dados de correntes mostram que a região é 
influenciada principalmente pela Corrente Norte do 
Brasil. Até aproximadamente 500 m de profundidade o 
fluxo tem direção preferencial para noroeste.

CArACtErÍstICAs BIoLÓGICAs

As análises realizadas mostraram uma região 
costeira com grande diversidade ecológica, composta 
por manguezais, estuários, restingas, praias, bancos 
arenosos, dunas e costões rochosos. Além disso, a área 
marinha possui três importantes ambientes recifais: o 
Parcel de Manuel Luís, o Banco do Álvaro e o Banco 
do Tarol. Cada um desses ambientes possui plantas 
e animais específicos, e sua integração resulta em 
uma biodiversidade marinha significativa. Juntos, eles 
cumprem o papel de armazenar nutrientes e de manter a 
qualidade da água do mar.

Além dos ambientes recifais citados, estudo recentes 
descobriram a presença de consideráveis extensões de 
recifes biogênicos na Área de Estudo, ambientes estes 

sÍtIos rAMsAr: As áreas definidas como Sítio Ramsar 
possuem ecossistemas úmidos importantes para os animais e 
plantas ali presentes. quando uma área é assim classificada 
entra para uma lista de Zonas Úmidas de Importância 
Internacional e o país se compromete com a sua preservação. 
A inserção de áreas úmidas brasileiras na lista de Ramsar 
favorece também o país na captação de investimentos 
estrangeiros em pesquisas. Fonte: ICMBio, 2014

pArCEL DE MANUEL LUÍs – pArQUE 
ESTADUAL MARINHo, LoCALIzADo No 
EstADo Do MArANhão

Criado em junho de 1991, o Parcel foi o primeiro 
Parque Estadual Marinho do Brasil. Vinculado 
ao município de Cururupu, localiza-se a cerca de 
100 milhas náuticas da capital maranhense, São 
Luís. É uma Unidade de Conservação Brasileira 
de Proteção Integral à fauna e flora marinhas 
e aos recifes de corais da região, com área de 
45.937,9 hectares.

A importância ecológica do Parcel de Manuel 
Luís é reconhecida, tanto pela riqueza de 
espécies, quanto por sua extensão e localização 
estratégica (próximo a áreas onde deságuam 
grandes e numerosos rios), sendo considerado 
um dos mais importantes ambientes recifais do 
Atlântico Sul. O reconhecimento da importância 
ecológica do Parcel de Manuel Luís culminou em 
2000, quando foi designado Sítio Ramsar. 
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pArCEL DE MANUEL LUÍs

de grande importância ecológica, econômica e social, por 
serem ricos em recursos naturais e estoques pesqueiros.

Visando a proteção e o uso sustentável dos ambientes, 
Unidades de Conservação (UCs) têm sido criadas nas 
áreas marinhas e costeiras dessa região. Todas as 
Unidades de Conservação são regulamentadas hoje pelo 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 
(Lei no 9.985/2000), cujo processo de elaboração e 
negociação durou mais de dez anos. O SNUC divide as 
Unidades de Conservação (UC) em dois grandes grupos: 
Proteção Integral e Uso Sustentável. Cada um desses 

swell : ondas que podem ser geradas em lugares distantes do oceano 
e viajar milhares de quilômetros sobre a superfície da água para longe 
da tempestade e chegar a áreas distantes. Estes são diferentes das 
ondas do mar levantadas pelo vento local.
Os dados de correntes mostram que a região é influenciada 
principalmente pela Corrente Norte do Brasil. Até aproximadamente 500 
m de profundidade o fluxo tem direção preferencial para noroeste.

recifes biogênicos: estruturas biológicas marinhas construídas 
por organismos que possuem um esqueleto duro (ex: corais, algas 
calcárias), formando uma estrutura consolidada sobre a qual outros 
organismos podem se fixar (como as esponjas).



64

17

• APA das Reentrâncias Maranhenses • ApA Delta do parnaíba • PE Marinho do Banco do Tarol
PE Marinho do Parcel de Manuel Luís • APA da Foz do Rio das Preguiças - Pequenos Lençóis - 
região Lagunar Adjacente • PARNA dos Lençóis Maranhenses

grupos possui diversas categorias:

UC de proteção Integral: Nela não são permitidas 
atividades humanas, sendo possível apenas seu 
aproveitamento indireto através de pesquisas científicas 
ou turismo ecológico. Este grupo inclui categorias como 
Estação Ecológica (ESEC), Reserva Biológica (REBIO) 
e Parques: Nacional (PARNA), Estadual (PE) ou Natural 
Municipal (PNM).

UC de Uso Sustentável: Nela é permitida 
a exploração sustentável dos recursos naturais, 
respeitando a biodiversidade local. Neste grupo estão 

Crustáceos: grupo composto majoritariamente por animais que possuem uma crosta na parte externa do corpo, aparentando uma carapaça dura. 
período de Defeso: Paralisação temporária da pesca durante o período reprodutivo de algumas espécies para a preservação de seus estoques.  
Extinção: é o total desaparecimento de uma espécie. Atualmente, o homem é um dos maiores agentes causadores de extinções, pela 
destruição dos ecossistemas naturais.

orGANIsMos MArINhos

Muitos são os tipos de animais e plantas que devem ser 
considerados na Área de Estudo. 

Entre os grupos presentes está a comunidade bentônica 
que é formada por organismos que vivem e se relacionam 
com o fundo do mar (substrato marinho). São muito 
importantes, pois refletem as condições ambientais da 
região onde vivem. Como parte da comunidade bentônica, 
encontra-se fitobentos, composto pelas algas marrons, 
algas vermelhas e algas verdes, assim como o zoobentos, 
representado principalmente pelos crustáceos  
camarão-rosa, camarão-branco, camarão-sete-barbas, 
lagosta-vermelha, lagosta-verde e caranguejo-uçá.  
Este caranguejo ocorre ao longo dos manguezais da 
área estudada e é uma das espécies mais capturadas da 
região devido ao seu elevado valor socioeconômico. Vale 

ressaltar que devido à intensa 
atividade pesqueira na região, 
algumas espécies de interesse 
comercial possuem períodos 
de defeso estabelecidas  
pela legislação brasileira. 
Dentre estas espécies estão todos os crustáceos já 
citados, além do pargo. Com relação aos mamíferos 
marinhos, foram identificadas 22 espécies na Área de 
Estudo entre baleias, botos e golfinhos, assim como uma 
espécie de peixe-boi. Dentre as espécies de mamíferos 
marinhos identificadas, três encontram-se ameaçadas de 
extinção no Brasil: boto-cinza, cachalote, e peixe-boi-
marinho. Os principais impactos sofridos atualmente pelos 
mamíferos marinhos na região são as capturas acidentais 
em rede de pesca e espinhel e a degradação do ambiente 
causada pelo desenvolvimento costeiro.
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categorias como a Área de Proteção Ambiental (APA), 
Reserva Extrativista (RESEX) e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN).

A parte costeira dos municípios que tiveram suas 
características biológicas estudadas abriga um total 
de 35 uCs, sendo 9 de Proteção Integral e 26 de uso 
Sustentável. As unidades listadas a seguir merecem 
destaque, não só pela importância ambiental e 
localização, mas também devido à probabilidade 
de toque de óleo de mais de 30% e/ou tempo de 
toque inferior a cinco dias, em caso de ocorrência de 
vazamento de óleo de pior caso:

O peixe-boi-marinho é uma espécie que ocorre apenas em águas costeiras 
e alguns estuários (ambiente de transição entre o rio e o mar). A maior 
concentração de peixe-boi-marinho na Área de Estudo é registrada nos estuários 
dos rios Timonha e ubatuba, na divisa do Ceará com Piauí; e na barra da Ilha do 
Gato, na Baía do Tubarão, município de Humberto de Campos, Maranhão.
No Nordeste do Brasil, as principais ameaças enfrentadas pelo peixe-

boi-marinho são acidentes em redes de pesca, colisão com embarcações 
motorizadas e a intensa degradação do seu habitat.

pEIxE-BoI-MArINho 
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O Guará é uma ave que apresenta plumagem vermelha 
por se alimentar do caranguejo chama-maré que possui 
pigmento que tinge suas plumas. No cativeiro, com a 
mudança da alimentação, as plumas perdem a cor e 
ficam com um tom cor-de-rosa apagado.

Além dos mamíferos, répteis de grande importância 
habitam a região. As cinco espécies de tartarugas marinhas 
existentes no Brasil (tartaruga-cabeçuda, tartaruga-de-
pente, tartaruga-verde, tartaruga-oliva e a tartaruga-de-
couro) podem ser encontradas na Área de Estudo.

Todas as cinco espécies de tartarugas marinhas que 
ocorrem no Brasil e na Área de Estudo estão presentes na 
lista nacional de espécies ameaçadas de extinção (MMA, 
2014). As principais ameaças a essas espécies são o 
desenvolvimento costeiro, captura incidental pela pesca, 
consumo humano, mudanças climáticas, poluição e doenças.

A diversidade de aves aquáticas na região chama 
atenção, são pelo menos 68 espécies. Observa-se 
espécies de atobás e bobos que vivem praticamente toda 
a sua vida no mar aberto; trinta-réis, gaivotas, batuíras 
e maçaricos, mais presentes nas áreas costeiras, assim 
como  saracucas, savacus e garças, típicas de mangue. 
Destacam-se sete espécies presentes na região 
que se encontram ameaçadas de extinção no Brasil: 
atobá-do-pé-vermelho, maçarico-de-papo-vermelho, 
maçarico-rasteiro, maçarico-de-costas-branca, trinta-
réis-róseo, trinta-réis-real e batuíra-bicuda. O guará e a 

águia-pescadora, apesar de não estarem em perigo de 
extinção, podem chegar a essa situação se o comércio 
não for rigorasamente regulamentado. 

A biodiversidade de peixes na Área de Estudo conta com 
algumas espécies com representatividade econômica, 
sendo a base da atividade pesqueira da região: ariacó, 
camurupim, cavala, corvina, cioba, pargo, pescada-
amarela, pescada-gó, gurijuba, além de alguns tubarões 
e raias. Destaca-se que quatro espécies registradas com 
frequência na região encontram-se ameaçadas em extinção 
no Brasil, são elas: cação-lixa, pargo, camurupim e gurijuba.

GUArÁ
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MEIo soCIoECoNÔMICo

No que se refere aos fatores socioeconômicos, o 
IBAMA determinou que fossem obtidas informações 
sobre gerenciamento de resíduos nos municípios 
estudados; bases de apoio identificadas nestes 
municípios; comunidades e povos tradicionais 
costeiros;  grupos de interesse; e, também solicitou a 
caracterização das comunidades e atividades pesqueiras 
artesanais, industriais, extrativistas e de aquicultura.

 Com exceção do município de Fortaleza, capital do estado, 
a Área de Estudo caracteriza-se pela grande presença de 
atividades do setor primário, com destaque para a pesca e 
agropecuária. O setor terciário, referente a serviços, destaca-
se no emprego de mão de obra, principalmente no comércio 
e atividades ligadas ao turismo. Os municípios da Área 
de Estudo, assim como a região Nordeste como um todo, 
apresentam menor representatividade no setor de indústrias e 
tecnologia em comparação com as outras regiões do país.

A pEsCA ArtEsANAL

A atividade pesqueira artesanal ocorre em todos os 
municípios da Área de Estudo, nos três estados, Ceará, Piauí 
e Maranhão (Mapa 5.1). Somando todos os municípios é 
possível identificar mais de 150 comunidades onde a pesca 
se caracteriza como uma fonte de renda fundamental.

A pesca artesanal na Área de Estudo caracteriza-se por 

apresentar uma grande diversidade de artes de pesca, 
embarcações e recursos pesqueiros capturados. No Ceará 
destacam-se a pesca da lagosta com manzuá, as redes de 
emalhe e a pesca com linha de mão na quebra da plataforma. 

No Piauí há destaque para a pesca realizada com arrasto 
de fundo e da rede de emalhe, além do manzuá e linha de 
mão. No Maranhão a principal atividade embarcada são as 
pescarias com o uso de rede de emalhe.

A maior concentração da pesca artesanal se encontra em 
profundidades de até 60 metros. A partir desta profundidade 
a presença da pesca artesanal vai se tornando menos 
frequente. No local onde se pretende perfurar o poço no 
Bloco CE-M-717, situado a 600 metros de profundidade, a 
presença da pesca artesanal pode ser considerada ausente.

Além da pesca artesanal, é possível encontrar comunidades 
que realizam extrativismo também em toda a Área de 
Estudo. As principais espécies capturadas pelos extrativistas 
marinhos são caranguejo-uçá, camarão, sururu, sarnambi, 
siri, ostras e búzios. A captura destas espécies, assim como a 
atividade de pesca, permite compor a renda familiar além de 
complementar a alimentação destas populações.

Na região destaca-se a presença de Colônias de 
Pescadores, Sindicatos e Associações de Pescadores. Entre 
outras funções, estas entidades têm sido responsáveis por 
providenciar a documentação necessária para obtenção 
do seguro defeso de algumas espécies. Entre as espécies 
que possuem período de restrição para a pesca destaca-
se a lagosta e o camarão, cujo defeso envolve um número 
considerável de pescadores.

Aquicultura: é o cultivo de espécies com objetivo comercial. Pode ocorrer em áreas marinhas, estuárias, rios e ainda no continente, com tanques escavados. 
Na Área de Estudo destaca-se a aquicultura marinha, chamada de maricultura, de espécies como o camarão e peixes.
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A pesca do mero é proibida em todo mar territorial brasileiro durante todos os meses do ano até o fim de 2023. 
(Portarias Interministeriais 13 e 14/15).

Destaca-se que no caso dos mamíferos marinhos, a caça, perseguição, pesca e/ou captura em águas brasileiras 
são proibidas de acordo com a Portaria SuDEPE N-11/86.

A pesca é uma atividade que ocorre durante todo o ano, por isso, a probabilidade de ocorrência de barcos de 
pesca na rota das embarcações de apoio existe em todos os meses.

Quadro 5.2 - Períodos sensíveis da região*

Meses jan Fev Mar Abr Mai jun jul Ago set out Nov Dez

DEFESO DA LAGOSTA - no mar 
territorial brasileiro e na ZEE  brasileira (1)

DEFESO DO CARANGUEJO-UÇÁ 
- estados do Pará, Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (2)

DEFESO DO CAMARÃO ROSA, SETE-
BARBAS E BRANCO - entre a fronteira 
da Guiana Francesa com o Brasil e a 
divisa dos Estados do Piauí e Ceará (3)

DEFESO DO PARGO - entre o limite 
norte do AP até a divisa de AL e SE (4)

DEsovA DE QUELÔNIOS (6)

* alguns meses não tem todo seu período considerado como de defeso, devido os mesmos estarem associados a luas específicas de acordo com instrução normativa.

Desova: As fêmeas de tartarugas marinhas utilizam o ambiente terrestre (praia) para desova, garantindo o local adequado à incubação dos ovos 
e nascimento dos filhotes.

(1) Instrução Nomativa IBAMA 206/08; (2) Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n°09/14; (3) Instrução Normativa Interministerial MPA/
MMA n°15/12; (4) Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n° 08/12; (5) Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº 13/12; (6) MELO 
& LIMA, 2008; LIMA et al., 2009

UNIDADEs DE CoNsErvAção

As unidades de Conservação, apresentadas no diagnóstico do meio biológico, possuem grande importância para os 
meios de vida tradicionais. Como por exemplo, a APA Delta do Parnaíba  abriga em seu território pescadores, catadores 
de caranguejo, coletores de ostras e mariscos, para os quais esse trabalho é o único modo de subsistência. 

A pEsCA INDUstrIAL

A pesca industrial foi identificada em dez municípios da área de estudo. Atua sobre uma menor diversidade de 
pescados e de artes de pesca, se comparada à frota artesanal. Destaque para linha e espinhel para atum, manzuá para 
captura da lagosta, espinhel vertical para pargo, linha de mão de fundo para sirigado e vermelhos e pote para polvo. A 
área de atuação da pesca industrial é muito mais ampla do que aquela observada para a pesca artesanal, tendo sido 
notado um deslocamento significativo de embarcações do Ceará, Piauí e Maranhão para áreas mais a Norte do Brasil, 
alcançando pesqueiros na costa do Pará e do Amapá (Mapa 5.2).

pErÍoDos sENsÍvEIs DA rEGIão

A partir das informações obtidas nos estudos sobre os aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos da região, foi 
possível determinar épocas de desova das tartarugas marinhas (citadas nos estudos de alguns pesquisadores da área) e 
defeso (estabelecidas pelo governo) das principais espécies de importância ecológica da Bacia do Ceará (quadro 5.2).
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MApA 5.2 - ÁrEA DE pEsCA INDUstrIAL



MAPA 5.1 - ÁREA DE PESCA ARTESANAL
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Medidas mitigadoras: ações com o objetivo de evitar ou reduzir os efeitos negativos de um impacto.
Medidas de controle: ações com o objetivo de acompanhar os efeitos de um impacto ambiental para auxiliar, se necessário, na 
proposição de medidas mitigadoras.

06. IMpACtos AMBIENtAIs 
opErACIoNAIs E MEDIDAs 
MItIGADorAs

Impacto ambiental é qualquer interferência de um empreendimento sobre as características físicas, biológicas e/ou 
socioeconômicas de um ambiente. uma vez conhecidas as características da Área de Estudo e a dinâmica da atividade, 
é possível estabelecer os impactos ambientais que podem vir a ocorrer quando a mesma estiver sendo desenvolvida. 
Existem impactos que ocorrem durante a operação normal da atividade, e que podem ser previstos (impactos 
operacionais), bem como, impactos que podem ocorrer a partir de situações não usuais, como em caso de acidentes 
(impactos potenciais). 

O empreendedor precisa realizar ações que evitem, reduzam ou monitorem os impactos negativos identificados a 
partir dessa análise. Essas ações são denominadas medidas mitigadoras ou de controle. No caso dos impactos 
positivos, o empreendedor deve implementar ações que fortaleçam os mesmos.

Nas próximas páginas são apresentados os impactos ambientais possíveis de ocorrer durante a atividade de 
perfuração da Premier Oil no Bloco CE-M-717. O quadro 6.1 apresenta a classificação dos impactos.

Classe

Natureza

Forma de Incidência

Tempo de Incidência

Efetivo / Operacional

Potencial

Positivo

Negativo

Direto

Indireto

Imediato

Posterior

Quando o impacto está associado às condições normais da operação.

Quando se trata de um impacto associado às condições anormais da operação.

Quando a ação resulta na melhoria de um fator ambiental.

Quando a ação resulta em um dano à qualidade de um fator ambiental.

Quando o efeito resulta de uma ação direta.

Quando o efeito resultante de uma ação direta leva à manifestação de outros efeitos.

Quando o efeito surge no instante em que se dá a ação.

Quando o efeito surge após o término da ação.

CrItÉrIo CLAssIfICAção DEfINIção

IMpACto AMBIENtAL
Qualquer alteração
no meio ambiente

provocada pela atividade

Impacto operacional
Relacionados com
a operação normal

da atividade

Impacto potencial
Relacionados a um 

acidente ou impactos de 
ocorrência incerta

fator ambiental: característica ambiental afetada, que pode ser um componente do ecossistema (por exemplo: animais e plantas) ou em um 
processo (por exemplo, a pesca). Os fatores ambientais são avaliados quanto à sua sensibilidade aos impactos.

Quadro 6.1 - Classificação dos impactos
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sensibilidade: está relacionada à vulnerabilidade ou estabilidade do fator ambiental. Por exemplo, são considerados fatores ambientais de alta 
sensibilidade os ambientes onde ocorrem espécies ameaçadas ou com atividades econômicas importantes, entre outros.

Abrangência Espacial

Duração

Permanência

Reversibilidade

Cumulatividade

Frequência

Local 
 

Regional 
 

Suprarregional

Imediata

Curta

Média

Longa

Temporário

Permanente

Reversível

Irreversível

Não cumulativo

Cumulativo

Indutor

Induzido

Sinérgico

Pontual

Contínuo

Cíclico

Intermitente

Quando o impacto afeta as proximidades de onde ele foi gerado, ou seja, os 
efeitos sobre o fatos ambiental estão restritos em um raio de 5 km. Para o meio 
socioeconômico a abrangência local refere-se a impactos restritos a 1 município.

Quando os efeitos sobre o fator ambiental ultrapassam um raio de 5 km. No caso do 
meio socioeconômico a abrangência espacial é regional, isto é, quando o impacto afeta 
mais de 1 município.

Quando os efeitos sobre o fator ambiental ultrapassam um raio de 5 km e apresentam 
caráter nacional, continental ou global. Para o meio socioeconômico a abrangência 
é suprarregional quando o impacto afeta mais de 1 município e apresenta caráter 
nacional, continental ou global.

Quando os efeitos do impacto tem duração de até 5 anos.

Quando os efeitos do impacto em duração de 5 até 15 anos.

quando os efeitos do impacto tem duração de 15 até 30 anos.

quando os efeitos do impacto tem duração superior a 30 anos.

Impactos de duração imediata, curta ou média duração.

Impactos de longa duração.

Quando existe a possibilidade do fator ambiental afetado retornar às condições originais.

Quando a possibilidade do fator ambiental afetado retornar à condições originais não existe.

O impacto não acumula no tempo ou no espaço; não induz ou potencializa nenhum 
outro impacto; não é induzido ou potencializado por nenhum outro impacto; não 
apresenta interação de qualquer natureza com outro(s) impacto(s); e nãorepresenta 
incremento em ações passadas, presentes e razoavelmente possíveis no futuro.

O impacto incide sobre um fator ambiental que esteja sendo afetado por outro(s) 
impacto(s) de forma que haja relevante cumulatividade dos efeitos.

Quando um impacto induz a ocorrência de outro(s) impacto(s).

Quando um impacto é induzido por outro impacto.

Quando há a potencialização nos efeitos de um(ns) impacto(s) em decorrência da 
interação espacial e/ou temporal entre este(s).

Quando ocorre uma única.

Quando ocorre de maneira contínua.

Quando ocorre com intervalos regulares.

Quando ocorre com intervalos irregulares ou imprevisíveis.

CrItÉrIo CLAssIfICAção DEfINIção

Além desses critérios, os impactos também foram avaliados quanto à sua magnitude e importância. A magnitude 
representa o quanto um impacto interfere em um componente ambiental, e pode ser baixa, média ou alta. A importância é 
uma relação entre a magnitude do impacto e a sensibilidade do fator ambiental, e pode ser pequena, média ou grande.

A seguir serão apresentados os principais impactos ambientais identificados, bem como a sua classificação, para cada 
fase da atividade - Mobilização, Operação e Desmobilização - durante o cenário de operação normal (quadros 6.2 a 6.4).

Quadro 6.1 - Classificação dos impactos
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AMBIENtE fÍsICo

fator ambiental impactado: 
QUALIDADE DA ÁGUA

sensibilidade do fator: Baixa – pois 
constituem águas oceânicas profundas 
(> 500 m), com grande capacidade de 
dispersão.

Impacto: 
1. Alteração temporária da qualidade da 
água provocada pelo descarte de efluentes 
domésticos e oleosos (restos alimentares, 
efluentes sanitários e águas de drenagem) 
gerados nas embarcações e unidade de 
perfuração e pelo descarte de cascalhos e 
fluidos de perfuração.

2. Alteração da qualidade da água durante 
a etapa de operação (perfuração do poço) 
provocada pelo descarte de cascalho e fluido 
de perfuração no mar.

Qualificação: Negativo, direto, incidência 
imediata, local, duração imediata, temporário, 
reversível, indutor, intermitente - pequena 
magnitude e pequena importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude, pois o descarte de efluentes estará restrito à 
área de descarte e somente serão descartados após tratamento adequado. Já o descarte 
de cascalho e fluido de perfuração se dará em águas oceânicas profundas, com grande 
capacidade de dispersão e alta resiliência.

A importância do impacto é pequena, em função da baixa magnitude do impacto e da 
baixa sensibilidade do fator ambiental.

resiliência: capacidade de voltar ao estado anterior ao impacto.
 

  Medidas de controle e mitigadoras

O impacto na qualidade das águas será monitorado e mitigado através de ações 
dos Projetos de Controle da Poluição (PCP), Educação Ambiental dos Trabalhadores 
(PEAT) e do Projeto de Monitoramento de Fluidos e Cascalhos (PMFC) (capítulo 8), 
tais como:
• Armazenamento, coleta, transporte e envio de resíduos produzidos para empresas 
especializadas em tratamento e disposição final, evitando o lançamento de resíduos 
no mar (PCP).
• Gerenciamento, tratamento e controle dos efluentes descartados no mar, de forma a 
reduzir a carga orgânica (PCP).
• Conscientização dos trabalhadores envolvidos na atividade (PEAT).
• Monitoramento do descarte de cascalho e fluido de perfuração e realizará a 
avaliação do fluido utilizado durante a atividade (PMFC).

fator ambiental impactado: 
QUALIDADE Do Ar

sensibilidade do fator: Baixa – o poço 
a ser perfurado está localizados no mar, 
onde se verifica a ausência de barreiras 
topográficas, o que favorece a dispersão e 
dificulta a concentração dos gases gerados.

Impacto: Alteração temporária da qualidade 
do ar provocada pela queima de combustíveis 
para o funcionamento de equipamentos, 
exaustores de máquinas e turbinas a diesel, 
emitindo gases na atmosfera durante toda a 
atividade.

Qualificação: Negativo, direto, incidência 
imediata, regional, duração imediata, 
temporário, reversível, não cumulativo, 
contínuo - baixa magnitude e pequena 
importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude, pois os gases emitidos não chegarão a 
causar nenhum tipo de contaminação do ambiente e estarão concentrados no local da 
atividade, longe de áreas urbanas, sendo dispersos pelos ventos. 
A importância do impacto é pequena, em função da baixa magnitude do impacto e da 
baixa sensibilidade do fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos na qualidade do ar serão mitigados através da adequada operação e 
manutenção dos equipamentos geradores de energia; monitoramento pelo Projeto 
de Controle da Poluição (PCP) através do controle e manejo das fontes de poluição 
monitoradas e pelo inventário semestral das emissões atmosféricas (NT 01/11*).

*Nota técnica CGpEG/DILIC/IBAMA de 2011 – Resíduos sólidos das atividades de 
exploração e produção de petróleo.

Fonte: AECOM

Quadro 6.2 - Impactos operacionais no ambiente físico
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fator ambiental impactado: 
QUALIDADE Do sEDIMENto
DE fUNDo

sensibilidade do fator: Baixa – devido 
à ausência  de recifes de corais de águas 
profundas e/ou outros tipos de aglomerações de 
organismos com mobilidade limitada no local.

Impacto: O lançamento de fluido de 
perfuração e cascalho poderá causar 
variações na qualidade dos sedimentos 
marinhos no que diz respeito às alterações 
no tamanho dos grãos e à contaminação 
por constituintes dos fluidos de perfuração, 
incluindo metais pesados.  

Metais pesados: são metais altamente reativos e 
bioacumuláveis, o que significa que os organismos 
não são capazes de eliminá-los. Os fluidos de 
perfuração podem conter quantidades mínimas dos 
metais pesados Mercúrio e Cádmio.  
 
Qualificação: Negativo, direto, incidência 
imediata, local, longa duração, temporário, 
reversível, indutor, intermitente - alta 
magnitude e média importância.

  Avaliação

Classificado como de alta magnitude, uma vez que 
o local afetado pelo descarte é severamente alterado 
em sua granulometria e composição química.

A importância do impacto é média, em função da 
alta magnitude do impacto e baixa sensibilidade do 
fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos na qualidade do sedimento 
marinho são minimizados pelo uso de fluidos 
testados e aprovados quanto a sua toxicidade 
e biodegradabilidade. Além disso,  serão 
monitorados pelo Projeto de Monitoramento de 
Fluidos e Cascalhos (PMFC) que monitora o descarte 
de cascalho e fluido de perfuração além de avaliar o 
fluido utilizado durante toda a atividade.

Biodegradabilidade: Processo natural de decomposição 
dos materiais orgânicos pelas bactérias.

fator ambiental impactado: 
CLIMA

sensibilidade do fator: Alta – embora 
as emissões sejam proporcionalmente 
pequenas, elas contribuem para um 
fenômeno de escala global.

Impacto: As emissões para a atmosfera de 
gases de efeito estufa (GEE) vinculadas 
ao funcionamento de motores, máquinas e 
turbinas a diesel das embarcações vinculadas 
à atividade, assim como dos queimadores da 
unidade de perfuração e dos equipamentos 
utilizados para a perfuração do poço 
contribuem para o fenômeno das mudanças 
climáticas.

Efeito estufa: fenômeno natural de aquecimento 
do planeta Terra. Ele ocorre pois parte dos raios 
solares são absorvidos e transformados em calor. Os 
gases do efeito estufa atenuam essa absorção de 
calor, pois criam uma barreira que dificulta o retorno 
dos raios solares para o espaço. Assim, ocorre uma 
elevação anormal da temperatura do planeta. 
 
Qualificação: Negativo, direto, incidência 
imediata, suprarregional, duração longa, 
irreversível, cumulativo, contínuo - baixa 
magnitude e média importância.

  Avaliação
Devido às emissões do empreendimento serem 

proporcionalmente pequenas, este impacto pode ser 
considerado como de baixa magnitude, porém, como 
suprarregional em função do caráter global.

A importância do impacto é média, em função da 
baixa magnitude do impacto e da alta sensibilidade do 
fator ambiental. 

  Medidas de controle e mitigadoras
Os impactos na qualidade do ar serão mitigados 

através da adequada operação e manutenção dos 
equipamentos geradores de energia; monitoramento 
pelo Projeto de Controle da Poluição (PCP) através 
do controle e manejo das fontes de poluição 
monitoradas e pelo inventário semestral das emissões 
atmosféricas (NT 01/11).

AMBIENtE fÍsICo (CONTINUAÇÃO)
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Fortaleza, CE

Fonte: AECOM

fator ambiental impactado: 
pEIxEs

sensibilidade do fator: Alta – visto que os recursos 
pesqueiros são importantes para região. Destaca-se, porém, que a 
atividade pesqueira na região ocorre mais próxima à costa.

Impacto: A geração de ruídos, vibrações e luz durante 
todas as etapas da atividade pode causar alteração no 
comportamento dos peixes da região.

Qualificação: Negativo, direto, incidência imediata, 
regional, duração imediata, temporário, reversível cumulativo, 
indutor, contínuo - baixa magnitude e média importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude.
A importância do impacto é média em função da baixa magnitude 

do impacto e da alta sensibilidade do fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA) – através da observação 
e registro de animais marinhos buscando avaliar alterações de 
comportamento.

fator ambiental impactado: 
AvEs

sensibilidade do fator: Alta - em função da presença de 
espécies migratórias e ameaçadas de extinção na região.

Impacto: A unidade de perfuração pode atrair aves marinhas, 
continentais e migratórias em função da luminosidade e 
sua presença física e adicionalmente os ruídos causados 
pelos helicópteros também poderão causar interferências no 
comportamento do grupo. 

Qualificação: Negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, duração imediata, temporário, reversível 
cumulativo, intermitente - média magnitude e grande 
importância.

  Avaliação

Classificado, conservadoramente, como de média magnitude, pois 
este grupo poderá ser afetado de diferentes formas pela atividade. 

A importância do impacto é grande em função da média magnitude 
do impacto e da alta sensibilidade do fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

• Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA) – através da observação 
e registro de animais marinhos buscando avaliar alterações de 
comportamento.
• Plano de Manejo de Fauna na Plataforma (PMFP) – prevendo 
ações de atendimento e manejo emergencial de fauna em casos de: 
animais feridos ou que necessitem de atendimento especializado; risco 
de segurança para operação pela presença de animais na área da 
plataforma; aglomeração incomum de animais que represente risco 
para os mesmos ou para a operação; e presença de espécies cuja 
ocorrência não inclua a área da unidade de perfuração.
• Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) – através 
da orientação e sensibilização dos profissionais envolvidos na atividade 
sobre os riscos e danos ambientais potenciais do empreendimento; 
sobre a importância dos ecossistemas e fauna locais; e sobre o correto 
gerenciamento de resíduos.

AMBIENtE BIoLÓGICo
Quadro 6.3 - Impactos operacionais no ambiente biológico



fator ambiental impactado: 
MAMÍfEros AQUÁtICos E tArtArUGAs

sensibilidade do fator: Alta - em função da presença de 
espécies migratórias e ameaçadas de extinção na região.

Impacto: Possibilidade de colisões de mamíferos aquáticos e 
tartarugas com a unidade de perfuração durante sua navegação 
nas fases de mobilização e desmobilização, bem como pelo 
trânsito de embarcações de apoio para o transporte de materiais e 
equipamentos necessários à atividade, durante toda a operação. 
Esse evento tem baixa probabilidade de acontecer, pois além do 
número de embarcações usadas na atividade ser reduzido e das 
embarcações operarem em baixas velocidades na área, as baleias, 
golfinhos, peixes-boi e tartarugas possuem boa capacidade de 
locomoção, podendo desviar de embarcações em possíveis rotas de 
colisão.

Qualificação: Negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, duração imediata, reversível, cumulativo, 
intermitente - baixa magnitude e média importância.

Impacto: Possíveis alterações no comportamento de mamíferos 
aquáticos e tartarugas devido ao estresse causado por ruídos, 
vibrações e luz gerados pela unidade de perfuração e embarcações 
de apoio durante toda atividade.

Qualificação: Negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, duração imediata, temporário, reversível 
cumulativo, contínuo - alta magnitude e grande importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude, considerando que não 
haverá incremento expressivo no tráfego marítimo da região. 

A importância do impacto é média, em função da baixa magnitude 
dos impactos e da alta sensibilidade do fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

• As embarcações de apoio navegarão a baixas velocidades.
• Plano de Manejo de Fauna na Plataforma (PMFP) – prevendo ações 
de atendimento e manejo emergencial de fauna em casos de: animais 
feridos ou que necessitem de atendimento especializado; risco de 
segurança para operação pela presença de animais na área da 
plataforma; aglomeração incomum de animais que represente risco 
para os mesmos ou para a operação; e presença de espécies cuja 
ocorrência não inclua a área da unidade de perfuração.
• Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) – através 
da orientação e sensibilização dos profissionais envolvidos na 
navegação dos barcos de apoio a atividade sobre os riscos e danos 
ambientais potenciais do empreendimento; sobre a importância dos 
ecossistemas e fauna locais.

  Avaliação

Classificado, conservadoramente, como de alta magnitude, 
considerando que não haverá grandes alterações nos níveis de ruído, 
vibrações, luminosidade, e tendo em vista as poucas embarcações 
operantes na atividade. 

A importância do impacto é grande em função da alta magnitude do 
impacto e da alta sensibilidade do fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

• As embarcações de apoio navegarão a baixas velocidades.
• Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA) – através da 
observação e registro de animais marinhos buscando avaliar 
alterações de comportamento.
• Plano de Manejo de Fauna na Plataforma (PMFP) – prevendo ações 
de atendimento e manejo emergencial de fauna em casos de: animais 
feridos ou que necessitem de atendimento especializado; risco de 
segurança para operação pela presença de animais na área da 
plataforma; aglomeração incomum de animais que represente risco 
para os mesmos ou para a operação; e presença errática de espécies 
cuja ocorrência não inclua a área da unidade de perfuração.
• Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) – 
através da orientação e sensibilização dos profissionais envolvidos 
na atividade sobre os riscos e danos ambientais potenciais do 
empreendimento; sobre a importância dos ecossistemas e fauna 
locais; e sobre o correto gerenciamento de resíduos.

AMBIENtE BIoLÓGICo (CONTINUAÇÃO)
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Parnaíba, PI



fator ambiental impactado: 
CoMUNIDADE BENtÔNICA (ANIMAIs QUE 
vIvEM No sUBstrAto MArINho)

sensibilidade do fator: Alta –  avaliação 
conservadora, considerando o pouco conhecimento 
da região e a grande importância ecológica dessas 
comunidades em regiões profundas.

Impacto: Soterramento, asfixia e contaminação de 
organismos causados pelo depósito do cascalho ao redor do 
poço e pelo descarte de mistura fluido/ cascalho a partir da 
superfície durante a fase de operação (perfuração do poço).

Qualificação: Negativo, direto, incidência imediata, local, 
longa duração, temporário, irreversível, induzido, intermitente - 
alta magnitude e grande importância.

  Avaliação

Classificado como de alta magnitude, uma vez que a fauna do local 
afetado pelo descarte é severamente influenciada pela alteração na 
granulometria e composição química do sedimento, o que leva vários 
organismos à morte e à contaminação da cadeia trófica bentônica e 
até nectônica.

A importância do impacto é grande, em função da média magnitude do 
impacto e da alta sensibilidade do fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos nessas comunidades serão mitigados / monitorados 
pelas ações do Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA), que 
prevê a inspeção do fundo no entorno do poço, com a utilização de 
ROV, antes e após a perfuração. Esta medida evitará o soterramento 
sobre corais e algas calcárias, mas não evitará o impacto sobre a 
comunidade bentônica de fundo mole. Será implementado ainda o 
Projeto de Monitoramento de Fluidos e Cascalhos (PMFC), que prevê 
o monitoramento do descarte de cascalho e fluido de perfuração.

fator ambiental impactado: 
CoMUNIDADE pLANCtÔNICA 
(MICrorGANIsMos DA CoLUNA D’ÁGUA)

sensibilidade do fator: Baixa – em função da 
improbabilidade de alterações na estrutura das comunidades 
devido ao seu curto período de vida, à alta taxa reprodutiva 
dos organismos, ao dinamismo das correntes que deslocam 
as comunidades planctônicas e pelo fato de a atividade ocorrer 
em águas ultraprofundas (> 500 m) a cerca de 50-75 km da 
costa, bastante afastada da região costeira, onde ocorre a maior 
produtividade biológica.

Impacto: 1. Interferência temporária na comunidade 
planctônica em função da alteração da qualidade da água 
provocada pelo descarte de efluentes domésticos e oleosos (restos 
alimentares, efluente sanitário e água de drenagem).

2.  Alteração da qualidade da água durante a etapa de operação 
(perfuração do poço) provocada pelo descarte de cascalho e fluido 
de perfuração no mar.

Qualificação: Negativo, direto (1) - indireto (2), incidência 
imediata, local, duração imediata, temporário, reversível, induzido, 
intermitente - pequena magnitude e pequena importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude, visto que estarão restritos 
à área de descarte de efluentes e à baixa toxicidade dos fluidos 
de perfuração utilizados, o reduzido tempo de exposição e volume 
d’água. Adicionalmente, vale ressaltar a grande capacidade de 
dispersão das águas marinhas. 

 A importância do impacto é pequena, em função da baixa 
magnitude do impacto e da baixa sensibilidade do fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

O impacto será monitorado e mitigado através de ações dos 
Projetos de Controle da Poluição (PCP) e Educação Ambiental 
dos Trabalhadores (PEAT), Projeto de Monitoramento de Fluidos e 
Cascalhos (PMFC) (capítulo 8), tais como:
• Armazenamento, coleta, transporte e envio de resíduos produzidos 
para empresas especializadas em tratamento e disposição final, 
evitando o lançamento de resíduos no mar (PCP).
• Gerenciamento, tratamento e controle dos efluentes descartados no 
mar, de forma a reduzir a carga orgânica.
• Conscientização dos trabalhadores envolvidos na atividade (PEAT).
• Monitoramento do descarte de cascalho e fluido de perfuração e 
realizará a avaliação do fluido utilizado durante a atividade (PMFC).
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Fonte: AECOM



fator ambiental impactado: 
ECoLoGIA

sensibilidade do fator: Alta – devido às características 
inerentes ao mesmo que estão vinculadas à variação da 
ecologia local, mesmo sendo por curto espaço de tempo e em 
área localizada.

Impacto: A partir do posicionamento da unidade de 
perfuração, durante a fase de operação (perfuração do 
poço) serão criados substratos adicionais para a fixação 
de organismos (bioincrustação). Esse fato, associado ao 
descarte de efluentes sanitários e resíduos alimentares, 
e a sombra criada pela sonda, atrairão peixes e aves 
para o entorno da unidade de perfuração, alterando 
temporariamente a ecologia local.

Qualificação: Negativo, direto, incidência imediata, 
regional, duração imediata, temporário, reversível, não 
cumulativo, contínuo - baixa magnitude e  média importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude visto que a estrutura 
atratora é uma plataforma flutuante, portanto movimentando-se no 
nível mais superficial da lâmina d’água superior a 500 m, em área 
afastada da costa cerca de 50-75km e por tempo limitado.
• Classificado como de média importância em função da 
baixa magnitude do impacto e da alta sensibilidade do fator 
ambiental.
  Medidas de controle e mitigadoras

O Projeto de Controle da Poluição (PCP) poderá contribuir para a 
mitigação deste impacto através do gerenciamento, tratamento e 
controle dos efluentes descartados no mar, de forma a reduzir a 
carga orgânica e a proliferação de organismos. 
Além disso, o Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA) poderá 
contribuir através da observação de animais marinhos no entorno da 
unidade de perfuração.
O Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT) também 
contribuirá para a mitigação deste impacto através da orientação 
e sensibilização dos profissionais envolvidos na atividade sobre 
os riscos e danos ambientais potenciais do empreendimento; 
a importância dos ecossistemas e fauna locais; e o correto 
gerenciamento de resíduos.

fator ambiental impactado: 
BIoDIvErsIDADE LoCAL

sensibilidade do fator: Alta – devido às características 
inerentes ao mesmo que estão vinculadas à variação da 
diversidade biológica da região.

Impacto: Alteração na biodiversidade local, pela possível 
introdução de espécies exóticas no ambiente provocada pela 
bioincrustação na estrutura do navio-sonda, resultante do 
deslocamento da unidade do seu porto de origem até a área 
do Bloco.

Bioincrustação: é o processo natural de colonização de qualquer 
superfície exposta a água do mar. Inicialmente ocorre a ocupação 
desta por bactérias, seguidas por outros microrganismos e, por fim, os 
organismos maiores, como algas, mexilhões e cracas.
Espécies exóticas: são aquelas dispersadas através das 
atividades humanas e capazes de se estabelecer em ambientes 
originalmente não ocupados por elas.

Qualificação: Negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, duração imediata, reversível, cumulativo, 
intermitente - baixa magnitude e média importância.

  Avaliação

Primeiramente, deve-se destacar que a atividade de perfuração 
ocorrerá em áreas com poucos nutrientes, distantes da costa. As 
características locais não favorecem a fixação e, consequentemente, o 
desenvolvimento de espécies exóticas na área. Desta forma, o impacto 
foi considerado como de baixa magnitude. É considerado ainda como 
de média importância em função da baixa magnitude do impacto e da 
alta sensibilidade do fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

• Observar todas as recomendações da Organização Marítima 
Internacional (Internacional Maritime Association - IMO) 
quanto ao gerenciamento de incrustações em embarcações e da 
Marinha do Brasil.

AMBIENtE BIoLÓGICo (CONTINUAÇÃO)
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Fonte: AECOM



64

31

AMBIENtE soCIoECoNÔMICo

fator ambiental impactado: 
popULAção

sensibilidade do fator: média – por ser o fator principal 
da vida humana e ter capacidade de se adaptar a diversas 
mudanças no seu ambiente.

Impacto: Geração de expectativas na população 
relacionadas à atividade de perfuração e 
seus possíveis impactos devido à 
divulgação e à implantação da atividade.

Qualificação: Negativo, indireto, incidência imediata, 
regional, duração média ou longa, permanente, irreversível, 
cumulativo, contínuo – média magnitude e média importância.

  Avaliação

A divulgação e implantação da atividade poderão causar o impacto 
negativo de geração de expectativas e preocupações na população 
que extrapolem a realidade da atividade prevista. 

Classificado como de média magnitude, devido ao 
desconhecimento da população em relação ao processo de 
licenciamento e implementação de atividades de perfuração. 

Classificado como de média importância em função da média 
sensibilidade e média magnitude.

 

  Medidas de controle e mitigadoras

Este impacto será mitigado pelas ações do Projeto de 
Comunicação Social (PCS) que esclarecem as características 
específicas da atividade.

fator ambiental impactado: 
AtIvIDADE pEsQUEIrA

sensibilidade do fator: Alta – para a pesca artesanal, 
por conta da relevância socioeconômica da atividade, pela 
baixa mobilidade de sua frota e pela grande dependência da 
área marítima por ela utilizada.

Impacto: O trânsito de embarcações para o transporte de 
materiais, insumos e equipamentos necessários para atividade 
de perfuração marítima exploratória sobrepõe-se ao espaço da 
frota pesqueira, promovendo modificações na dinâmica do uso 
do espaço marítimo pela pesca artesanal.

Qualificação: Negativo, direto/indireto, incidência imediata, 
regional, duração imediata, temporário, reversível, cumulativo, 
contínuo – baixa magnitude e média importância.

  Avaliação

Classificado como de média magnitude, devido a área da sobreposição 
com a pesca ser pequena quando comparada à área de atuação 
destas frotas, e grande importância, em função da alta sensibilidade e 
média magnitude. 

  Medidas de controle e mitigadoras

O impacto pode ser mitigado pela execução do Projeto de 
Comunicação Social (PCS) e do Projeto de Educação Ambiental 
dos Trabalhadores (PEAT). Inicialmente foi previsto o Plano de 
Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP), que devido o 
detalhamento posterior do empreendimento, sendo definido o único 
poço a ser perfurado em local cuja profundidade supera os 600 
metros, foi constatada a inexistência de atividade pesqueira artesanal 
na localidade, não havendo assim impacto direto. Cabe destacar, 
porém, que este ponto se encontra em análise pelo IBAMA.

fator ambiental impactado: 
sEtor portUÁrIo

sensibilidade do fator: Média – devido à sua relevância 
para a economia local.

Impacto: O impacto sobre o setor portuário ocorre devido 
à demanda por serviços portuários nos Portos de Pecém e 
Mucuripe.

Qualificação: Positivo, direto, incidência imediata, local, 
duração imediata, temporário, reversível, cumulativo, contínuo – 
baixa magnitude e média importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude por só ser utilizada uma parcela 
do setor portuário das bases de apoio marítimo e pelo pequeno 
incremento das operações dos barcos envolvidos com a operação da 
Premier Oil sobre a movimentação dos portos. 
Classificado como de média importância, em função da baixa 
magnitude do impacto e da média sensibilidade do fator ambiental.

 

  Medidas de controle e mitigadoras

Por ser um impacto positivo, não existe medidas de mitigação.

Quadro 6.4 - Impactos operacionais no ambiente socioeconômico
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AMBIENtE soCIoECoNÔMICo (CONTINUAÇÃO)

fator ambiental impactado: 
trÁfEGo MArÍtIMo

sensibilidade do fator: Baixa – por ter capacidade de se 
adaptar às modificações com facilidade.

Impacto: O trânsito de embarcações de apoio para atender 
a demanda de serviços, materiais, equipamentos, insumos e o 
transporte de resíduos poderá causar aumento temporário 
de tráfego marítimo. A demanda por estes recursos e serviços 
se dará principalmente em São Gonçalo do Amarante e 
Fortaleza, por sediarem a base de apoio marítimo, e Fortaleza, 
por constituir um polo regional.

Qualificação: Negativo, direto, incidência imediata, regional, 
duração imediata, temporário, reversível, cumulativo, contínuo – 
baixa magnitude e pequena importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude por haver um aumento pequeno 
de tráfego numa área onde já existem muitas embarcações, a qual já 
prevê uma série de procedimentos e normas a serem seguidas.
 Classificado como pequena importância, em função da baixa 
magnitude do impacto e da baixa sensibilidade do fator ambiental.

 

  Medidas de controle e mitigadoras

As embarcações vão cumprir as normas de segurança de 
navegação da Marinha, além das ações de comunicação e 
capacitação, respectivamente previstas do Projeto de Comunicação 
Social (PCS) e do Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores 
(PEAT). 

fator ambiental impactado: 
sEtor AEroportUÁrIo

sensibilidade do fator: Baixa – devido a baixa atividade 
diária do Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Impacto: O transporte aéreo através de helicópteros entre o 
Aeroporto Internacional de Fortaleza e a unidade de perfuração 
poderão causar pressão sobre o tráfego aéreo e a infraestrutura 
disponível neste aeroporto.

Qualificação: Negativo, direto/indireto, incidência imediata, 
regional, duração imediata, temporário, reversível, cumulativo, 
contínuo – baixa magnitude e pequena importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude considerando o aumento de 
menos de 2% sobre o movimento do aeroporto de Internacional de 
Fortaleza. 

Classificado como pequena importância, em função da baixa 
magnitude do impacto e da baixa sensibilidade do fator ambiental.

 

  Medidas de controle e mitigadoras

A Premier Oil avaliará a necessidade do estabelecimento de ações 
de gestão institucional entre a operadora, a gestão pública e a 
administradora do aeroporto selecionado para antecipar a avaliação 
da necessidade de ampliação dos serviços disponíveis.

fator ambiental impactado: 
INfrAEstrUtUrA DE GErENCIAMENto 
DE rEsÍDUos

sensibilidade do fator: Alta – por ser essencial à 
garantia da qualidade ambiental dos municípios.

Impacto: A geração de resíduos pela atividade de perfuração 
causará uma pressão temporária sobre a infraestrutura de 
gerenciamento de resíduos existente.

Qualificação: Negativo, direto, incidência imediata, local, 
duração imediata, temporário, reversível, cumulativo, continuo – 
média magnitude e grande importância.

  Avaliação

Classificado como de média magnitude pelo quantitativo pequeno 
de resíduos gerados e pela complexidade de tipo e de tratamento 
necessário. 

Classificado como de grande importância em função da alta 
sensibilidade e média magnitude.

 

  Medidas de controle e mitigadoras

Este impacto será mitigado pela implantação do Projeto de 
Controle da Poluição (PCP) e do Projeto de Educação Ambiental dos 
Trabalhadores (PEAT).

Fonte: AECOM
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fator ambiental impactado: 
CoNhECIMENto tÉCNICo E CIENtÍfICo

sensibilidade do fator: Alta – gerará o aumento 
de conhecimento por parte da população, instituições 
governamentais e centros de pesquisa.

Impacto: O aumento do conhecimento técnico e científico na 
bacia do Ceará será gerado no desenvolvimento de estudos e 
projetos relacionados ao ambiente biótico e socioeconômico.

Qualificação: Positivo, indireto, imediato, longa duração, 
suprarregional, permanente, irreversível, cumulativo, contínuo, 
média magnitude e média importância.

  Avaliação

Classificado como de média magnitude, uma vez que o conhecimento 
gerado é incorporado às bases de informações técnico-científicas 
disponíveis universalmente.
Classificado como de média importância em função da alta 
sensibilidade e média magnitude.

 

  Medidas de controle e mitigadoras

A fim de fomentar a produção científica e incorporar o conhecimento 
local já produzido, os estudos e programas ambientais realizados 
privilegiam instituições e pesquisadores do estado do Ceará.

fator ambiental impactado: 
rECEItA trIBUtÁrIA

sensibilidade do fator: Alta – uma vez que a 
arrecadação de tributos implica no incremento da economia 
local e possíveis investimentos do setor público na região.

Impacto: O impacto refere-se ao incremento da arrecadação 
tributária local e regional advindo da atividade.

Qualificação: Positivo, indireto, incidência imediata, 
suprarregional, curta duração, temporário, reversível, 
cumulativo, contínuo – baixa magnitude e média importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude, tendo em vista a quantidade de 
materiais, equipamentos e insumos que poderão ser adquiridos.
Classificado como de média importância, considerando a baixa 
magnitude do impacto e alta sensibilidade do fator ambiental.

 

  Medidas de controle e mitigadoras

O impacto poderá ser potencializado com a contratação de mão de 
obra não especializada na área de influência, sempre que possível. 

AMBIENtE soCIoECoNÔMICo (CONTINUAÇÃO)

Barreirinhas, MA
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fator ambiental impactado: 
NÍvEL DE EMprEGo

sensibilidade do fator: Alta – uma vez que a atividade 
será de curta duração e o fator nível de emprego é 
considerado de alta sensibilidade.

Impacto: A atividade garantirá a manutenção dos empregos 
existentes e poderá ocorrer contratação de mão de obra, 
gerando empregos diretos.

Qualificação: Positivo, direto e indireto, incidência imediata, 
regional, duração imediata, temporário, reversível, cumulativo, 
contínuo – baixa magnitude e média importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude, uma vez que a chance de 
contratação de mão de obra não especializada na área de influência é 
quase nula, principalmente nesta etapa exploratória da atividade.
Classificado como de média importância, em função da baixa 
magnitude do impacto e da alta sensibilidade do fator ambiental nível 
de emprego.
 

  Medidas de controle e mitigadoras

Como medida, este impacto positivo poderá ser potencializado com a 
contratação de mão de obra não especializada na Área de Influência, 
sempre que possível.

fator ambiental impactado: 
ECoNoMIA LoCAL

sensibilidade do fator: Média – o incremento na 
economia local ocorrerá pela demanda de serviços, 
equipamentos e mão de obra.  

Impacto: Este impacto refere-se ao incremento na economia 
local pela presença da indústria de petróleo e gás no território, 
impulsionada pela demanda de serviços, equipamentos e mão 
de obra.

Qualificação: Positivo, direto, imediato, regional, duração 
curta, temporário, reversível, cumulativo, contínuo - baixa 
magnitude e média importância.

  Avaliação

Classificado como de baixa magnitude, devido ao seu caráter temporário.
Classificado como de média importância, em função da baixa 
magnitude do impacto, e da média sensibilidade do fator ambiental 
economia local.

 

  Medidas de controle e mitigadoras

Comunicação prévia com o objetivo de esclarecer a população, 
setores empresarias e instituições governamentais sobre as 
demandas da atividade e a real necessidade de utilização dos 
serviços, equipamentos locais e mão de obra.

AMBIENtE soCIoECoNÔMICo (CONTINUAÇÃO)

Fonte: AECOM



07. ÁrEA DE INfLUêNCIA

A partir do refinamento da Área de Estudo através do maior conhecimento da região e da Avaliação de Impactos 
Ambientais do empreeendimento, é definida a Área de Influência da atividade. Nela, portanto, são consideradas 
todas as áreas que apresentam possibilidade de receber interferências decorrentes das atividades regulares 
(Mapa 7.1). No caso da atividade de perfuração marítima da Premier Oil no Bloco CE-M-717, a Área de Influência 
foi definida de acordo com as orientações do IBAMA, discriminadas no quadro 7.1:
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Critérios Área de Influência Justificativa

A área onde será realizada a instalação 
de estruturas, incluindo a área de 
segurança de 500 metros ao redor da 
unidade de perfuração.

• Área do  

Bloco CE-M-717

e a área a ser utilizada 

para a manobra drift running

• Local de posicionamento da unidade de 
perfuração.
• Implantação da zona de segurança de
500 m no entorno da unidade de perfuração, 
de acordo com as portarias da Marinha do 
Brasil, NORMAN 07/NORMAN 08.

As rotas das embarcações 
utilizadas durante a atividade até as 
bases de apoio, incluindo os próprios 
portos ou terminais.

• São Gonçalo do Amarante 

e Fortaleza/ CE 

• Rota das embarcações  

de apoio à atividade

• São Gonçalo do Amarante e Fortaleza/
CE - bases de apoio marítimo utilizadas pelas 
embarcações.
• Fortaleza/CE - base de apoio aéreo utilizada 
pelas aeronaves.
• Trajetória utilizada pelas embarcações de 
apoio à atividade entre os blocos e as bases de 
apoio marítimo.

A área sujeita aos impactos decorrentes 
do descarte de alimentos triturados, 
esgoto sanitário e fluido de perfuração 
e cascalho.

• Área do 

Bloco CE-M-717 
• O resultado das modelagens matemáticas 
mostra que os efluentes estarão restritos a 
áreas próximas aos pontos de lançamento.

Município que receberá a maior parte 
dos resíduos provenientes da atividade.

• Fortaleza/ CE • A destinação final dos resíduos gerados 
durante a atividade deverá ocorrer nesse 
município.

Os municípios que terão a pesca 
artesanal local sujeita à interferência, 
considerando as atividades de todas as 
embarcações de apoio da atividade.

• Icapuí, Aquiraz, Fortaleza, Caucaia, São 

Gonçalo do Amarante, Paracuru, Trairi e 

Acaraú, estado do Ceará

• Municípios cujas frotas artesanais abrangem 
em suas áreas de pesca áreas passiveis 
de interação com a atividade da Premier 
Oil, sobretudo a rota de navegação das 
embarcações entre o poço e os portos de 
Pecem e os portos de Pecém e Mucuripe.*

*Destaca-se que não foram inseridos na Área de Influência os municípios de Paraipaba, por não sofrer influência direta da atividade de 
perfuração; e Camocim, pelo fato de sua área de pesca não apresentar, de forma significativa, sobreposição com a área do Bloco ou das rotas das 
embarcações previstas para a atividade.
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Fonte: AECOM
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objetivo: Estabelece os procedimentos de resposta e manejo a serem seguidos em caso de presença de fauna na  unidade de perfuração ou 
em seu entorno imediato, durante a atividade de perfuração no Bloco CE-M-717 na Bacia do Ceará.
Atividades realizadas:

• Descrição dos procedimentos a serem adotados para o manejo da fauna encontrada no navio-sondo e seu entorno;
• Detalhamento dos procedimentos de ativação do PMAvE e de comunicação entre as equipes no mar e de atendimento em terra;
• Definição do tempo de resposta da equipe;
• Descrição das instalações e equipamentos disponíveis para a execução do PMAvE; 
• Definição das funções e das responsabilidades dos membros da equipe do PMAvE;
• Garantia da segurança da equipe responsável pelas ações de resposta.

projEto DE MoNItorAMENto DE AvEs (pMAvE) 

08. projEtos AMBIENtAIs
Os projetos ambientais são uma exigência do processo de licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA e têm o 

objetivo de coordenar as ações de controle e mitigação dos impactos ambientais previstos, além de contribuir para a 
conservação do meio ambiente na Área de Influência da atividade.

objetivo: Monitorar as condições ambientais na área próxima ao poço para identificar e reportar eventuais alterações.
Atividades realizadas:

• Avaliação da presença de organismos marinhos do fundo oceânico, com especial interesse em corais de águas profundas, no entorno 
do poço antes e depois da perfuração; 
• Avaliação da qualidade do sedimento e dos organismos presentes no fundo marinho antes do início e após o término da perfuração;

projEto DE MoNItorAMENto AMBIENtAL (pMA)

Corais de águas profundas: são corais que vivem em regiões onde a luz solar, essencial para a maioria deles, não chega.

Fonte: AECOM

objetivo: Promover ações que proporcionem, aos trabalhadores envolvidos na atividade, a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento 
de atitudes, interesses e habilidades necessárias à preservação do meio ambiente. Além disso, pretende promover discussões e troca de 
experiências relativas a questões socioambientais gerais, considerando os participantes em uma dimensão mais ampla, como cidadãos capazes 
de contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente em que estão inseridos.
Atividades realizadas:

• Realização de oficinas/ reuniões com todos os trabalhadores envolvidos na atividade.  

projEto DE EDUCAção AMBIENtAL Dos trABALhADorEs (pEAt)
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objetivo: Reduzir os impactos ambientais que podem ocorrer em consequência da atividade, como a poluição derivada: da geração de 
resíduos, do seu tratamento e disposição final em terra, do descarte de rejeitos no mar e das emissões atmosféricas.
Atividades realizadas:

• Estimulação da redução da geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas;
• Reciclagem do máximo de resíduos gerados na atividade e desembarcados em terra;
• Destinação final adequada de todos os resíduos desembarcados que não podem ser reciclados;
• Minimização da poluição gerada pelas emissões atmosféricas e pelo descarte de efluentes no mar, tais como esgoto sanitário e água 
oleosa tratados;
• Controle dos impactos ambientais decorrentes do consumo de energia elétrica, de combustíveis e dos recursos naturais.

projEto DE CoNtroLE DA poLUIção (pCp)

objetivo: O objetivo geral deste Projeto de Comunicação Social é de esclarecer às comunidades identificadas como público-alvo das 
atividades sobre os aspectos relacionados às atividades de perfuração marítima exploratória, especificando o nome da empresa, da sonda e 
das embarcações de apoio e suas respectivas funções, os equipamentos utilizados, área e período de atuação das atividades, destacando 
as medidas a serem adotadas para mitigar e controlar os perigos e os impactos efetivos e potenciais da atividade dentro do contexto do 
licenciamento ambiental.
Atividades realizadas:

• Elaboração e divulgação de materiais comunicativos;
• Instalação, divulgação, manutenção e atendimento de canais de comunicação com as comunidades locais;
• Comunicação com embarcações pesqueiras atuando na proximidade da plataforma de perfuração;
• Realização de reuniões setoriais, informativas e semestrais com partes interessadas. 

projEto DE CoMUNICAção soCIAL (pCs)

objetivo: gerar informações de controle espaço-temporal, e sazonal, de tartarugas marinhas, avifauna e mamíferos marinhos, que permitam 
monitorar, no futuro, os impactos das atividades de perfuração exploratória no Bloco CE-M-717 sobre esses animais, comparando as 
informações obtidas com os registros de monitoramento previstos pelo Plano de Manejo de Fauna em Plataforma (PMFP).
Atividades realizadas:

• Registro, através de avistagem, da ocorrência e do comportamento de tartarugas, aves marinhas e mamíferos marinhos no percurso da 
embarcação, identificando as espécies; e
• Registro e identificação, através do monitoramento acústico, da ocorrência e do comportamento de mamíferos marinhos.

projEto DE CArACtErIzAção sAzoNAL DA BIotA NECtÔNICA (pC-BN)

objetivo: estabelecer procedimentos para o correto gerenciamento dos resíduos de fluidos de perfuração e complementares, cascalhos e 
pastas de cimento resultantes da atividade de perfuração marítima do Bloco CE-M-717, incluindo aqueles relacionados à unidade de perfuração, 
embarcações de apoio e base de apoio operacional e logístico, bem como a disposição final destes em terra. Especificamente o PGRP tem 
ainda como objetivos:
Atividades realizadas:

• Atendimento aos requisitos legais, nacionais e regionais relacionados ao gerenciamento de resíduos de fluidos de perfuração e 
complementares, cascalhos e pastas de cimento;
• Estabelecimento de procedimentos operacionais para a rotina de gerenciamento de resíduos da unidade de perfuração, embarcações e base de apoio;
• Garantia da rastreabilidade documentada da cadeia de resíduos desde sua geração até a disposição final;
• Implementação das melhores práticas e a correta condução das etapas de segregação, acondicionamento, transporte e destinação final em 
terra dos resíduos de fluidos de perfuração e complementares, cascalhos e pastas de cimento;
• Priorização, sempre que possível, de formas de redução, bem como a reutilização ou reaproveitamento dos materiais, a reciclagem e o 
tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos;
• Controle e minimização dos riscos ao meio ambiente, atendendo às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

pLANo DE GErENCIAMENto DE rEsÍDUos DE pErfUrAção (pGrAp)
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objetivo: visa controlar e monitorar o uso e o descarte de fluidos de perfuração e dos cascalhos gerados durante a atividade. Este projeto 
atende às diretrizes definidas pela presidência do Ibama, conforme Despacho nº 5540547/2019-GABIN (SEI 5540547).
Atividades realizadas:

• Controle e monitoramento do uso e descarte de fluidos de perfuração e cascalhos gerados durante a perfuração;
• Acompanhamento e avaliação dos resultados reais da atividade e minimizar os impactos ambientais gerados devido à atividade em questão;
• Destinação final adequada dos fluidos e cascalhos contaminados com óleo não descartados ao mar.

projEto DE MoNItorAMENto DE fLUIDos E CAsCALhos (pMfC)

objetivo: acompanhar os efeitos atrativos da unidade marítima de perfuração sobre tartarugas, aves, mamíferos marinhos e peixes ameaçados de extinção, 
de interesse comercial ou ainda aqueles identificados com comportamento residente, e, dessa forma, identificar padrões de comportamento que possam estar 
ligados, ainda que indiretamente, à atividade a ser realizada no Bloco CE-M-717, Bacia do Ceará.
Atividades realizadas:

• Registros das observações na biota marinha no entorno da unidade de perfuração, em três períodos: matutino, vespertino e noturno, durante toda a 
duração da atividade;
• Identificação e listagem de pelo menos 80% das espécies da fauna observada no entorno e/ou utilizando a unidade de perfuração de alguma forma;
• Registro de 100% das variáveis relacionadas aos animais observados; 
• verificação da ocorrência de indicadores ambientais de impactos operacionais dentre os resultados obtidos, considerando os efeitos da 
exposição aos diferentes aspectos ambientais de cada impacto;
• Alimentação de um catálogo de foto identificação de cetáceos avistados.

projEto DE MoNItorAMENto DA BIotA MArINhA NA AtIvIDADE DE pErfUrAção (pMBM-per)

objetivo: apresentar as estratégias e metodologias das ações de prevenção à introdução e de detecção precoce de espécies exóticas, com 
ênfase no coral-sol, bem como de contenção e/ou erradicação nos potenciais “vetores de introdução” de tais organismos, que irão participar das 
atividades de perfuração exploratória no Bloco CE-M-717.
Atividades realizadas:

• Gerenciamento do risco da unidade e embarcações de apoio envolvidas nas atividades que serão realizadas pela Premier Oil no Bloco CE-M-717 
quanto à presença de organismos exóticos, em especial espécies de coral-sol; 
• Inspeção da unidade e das embarcações de apoio envolvidas nas atividades que serão realizadas pela Premir Oil no Bloco CE-M-717 
quanto à presença de organismos exóticos, em especial espécies de coral-sol, caso indicada necessidade pela análise de risco; 
• Impedimento da introdução, controle ou erradicação da eventual ocorrência de organismos exóticos da unidade e embarcações de apoio 
envolvidas nas atividades que serão desenvolvidas pela Premir Oil no Bloco CE-M-717 quanto à presença de organismos exóticos, em 
especial espécies de coral-sol, caso encontrados nas inspeções visuais eventualmente realizadas.

projEto DE prEvENção E CoNtroLE DE DIssEMINAção DE EspÉCIEs ExÓtICAs (ppCEx)

objetivo: caracterizar de forma abrangente o fundo submarino na área de influência das atividades da Premier Oil na Bacia do Ceará. 
Atividades realizadas:

• Caracterização do sedimento do fundo marinho na Bacia do Ceará, através do geoprocessamento de dados sísmicos; 
• Determinação de áreas prioritárias com possibilidade de ocorrência de ambientes biogênicos e sua caracterização detalhada;
• Avaliação dos resultados obtidos (mapeamento), através de imageamento por amostragem de áreas e de coleta de amostras de sedimento; 
• Obtenção de imagens da cobertura do fundo em alta resolução que permitam posterior caracterização do padrão de distribuição da fauna/flora; 
• Obtenção de amostras de sedimento para análise; 
• Caracterização ambiental da cobertura do sedimento em áreas com probabilidade de toque no fundo igual ou superior a 30%, segundo a 
modelagem para o cenário de pior caso, em um evento acidental, através de imageamento por amostragem.

projEto DE CArACtErIzAção DE ANoMALIAs Do fUNDo MArINho (pCAf)



64

42

objetivo: ampliar o conhecimento a respeito da ocorrência e distribuição do peixe-boi-marinho nos municípios de Humberto de Campos, 
Primeira Cruz, Paulino Neves, Tutóia e Araioses, no litoral leste do Maranhão, por meio de realização de entrevistas com a comunidade residente 
e pescadores locais.
Atividades realizadas:

• Realização de entrevistas com comunidades residentes e pescadores locais a respeito da ocorrência histórica e atual de peixe-boi na região; 
• Identificação de áreas de fonte de água doce através dos questionários e posterior comprovação em campo; 
• Identificação de áreas de alimentação de peixes-boi e posterior comprovação no campo;
• Coletas para amostragem de água e de sedimento nos locais apontados como de ocorrência do peixe-boi para avaliar a qualidade ambiental local.

projEto DE CArACtErIzAção DE ÁrEAs DE ALIMENtAção DE pEIxE-BoI

A proposição de um Plano de Compensação da Atividade Pesqueira deverá ser contemplada em atividades de exploração de curta duração 
caso no diagnóstico socioeconômico sejam identificadas frotas pesqueiras artesanais nos municípios da Área de Influência que pratiquem 
capturas em áreas com sobreposição à pretendida para a perfuração do poço, caracterizando assim, a identificação de impactos não mitigáveis, 
impostos pelo empreendimento sobre a atividade pesqueira.

A maior concentração de atuação da pesca artesanal se encontra em área de profundidades de até 60 metros. A partir desta profundidade a 
presença da pesca artesanal vai se tornando menos frequente. No local onde se presente perfurar o poço no Bloco BM-CE-717, situado a 600 
metros de profundidade, a presença da pesca artesanal pode ser considerada ausente.

pLANo DE CoMpENsAção DA AtIvIDADE pEsQUEIrA (pCAp)
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Jijoca de Jericoacoara, CE

09. rIsCos AMBIENtAIs 
AssoCIADos à AtIvIDADE

Além dos impactos operacionais descritos no capítulo 06, as atividades de perfuração marítima na área do Bloco, assim como 
toda atividade deste tipo, envolvem riscos que podem levar a um vazamento acidental de óleo ou produtos químicos no mar.

A análise de riscos é um estudo que busca estimar todas as possibilidades de ocorrência de um acidente. Assim, a 
Análise de Riscos Ambientais (ARA) identifica qual a probabilidade de ocorrência desses eventos acidentais, quais 
seriam os danos provocados, se eles realmente ocorressem, e avalia medidas para mantê-los aceitáveis. 

O risco é calculado com base nas chances de falhas dos equipamentos usados na atividade (frequência com que já 
aconteceram no mundo), na quantidade de óleo que pode ser vazada em consequência dessas falhas (severidade) e 
nas medidas adotadas pela empresa para o seu controle.

Como exemplos de riscos avaliados, podem ser citados o vazamento de óleo a partir dos tanques de armazenamento e o 
vazamento de óleo combustível no mar quando este estiver sendo transferido dos barcos para a unidade de perfuração.

O gerenciamento dos riscos ambientais garante que as propostas para controle dos riscos sejam executadas durante 
as operações e que sejam eficientes, de modo a manter os riscos em níveis toleráveis. Para isso, são elaborados 
procedimentos, como os programas de manutenção e inspeções periódicas dos equipamentos, bem como realizado 
treinamentos de combate a acidentes com os funcionários envolvidos na atividade.

Fonte: AECOM
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Dentre os riscos analisados para a atividade de perfuração marítima no Bloco 
CE-M-717, o cenário de pior caso encontrado correspondeu ao vazamento 
de óleo ocorrido em função da perda de controle do poço, para o qual foi 
considerado o vazamento de 13.307 m³ de óleo ao longo de 30 dias. 

É importante mencionar a baixa probabilidade de ocorrência  deste evento 
acidental, no entanto ele é considerado de modo a permitir o planejamento de 
forma conservadora das ações de prevenção e resposta. Porém, este risco é 
classificado como médio devido à grande quantidade de óleo que poderia ser 
vazada. As seguintes medidas preventivas de controle de poço serão adotadas 
pela Premier Oil durante a atividade de perfuração marítima:

• Antes do início da atividade o B.O.P. (tratado no capítulo 03) passará 
por diversos testes e manutenções logo antes do início de cada nova 
fase da perfuração. Já durante a atividade o funcionamento do B.O.P. 
será testado regularmente e os equipamentos que compõem seu 
sistema de acionamento, além de possuírem alerta de falhas e serem 
monitorados eletronicamente, mesmo de fora do navio-sonda;

• O poço será monitorado através de vários instrumentos. A pressão 
do poço será medida e controlada continuamente através do fluido de 
perfuração;

• A equipe de perfuração da sonda passará por treinamentos 
periódicos de detecção de falhas e resposta a um descontrole de 
poço, que têm como principal objetivo exercitar o poder de reação 
dessas pessoas;

• Caso se detecte alguma variação anormal de pressão durante a 
perfuração do poço, o B.O.P. será ativado imediatamente, fechando o 
fluxo de saída do óleo.
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10. IMpACtos AMBIENtAIs 
potENCIAIs

Os impactos ambientais potenciais da atividade estão relacionados a cenários acidentais com vazamento de óleo e 
suas possíveis interações com ecossistemas costeiros e/ ou oceânicos (quadros 10.1 ao 10.3). Eles variam bastante em 
função do tipo do óleo (diesel, óleo cru, lubrificante), da quantidade vazada, da época do ano (condições de clima que 
influenciam, favoráveis à dispersão ou evaporação do óleo), da sua localização geográfica, da persistência do óleo. 

 Mesmo considerando o resultado da análise de riscos ambientais que aponta ser extremamente remota a 
possibilidade de ocorrer um acidente com vazamento de grande proporção, e que o Plano de Emergência Individual 
(PEI), descrito no capítulo 11, prevê ações específicas de resposta ao vazamento e para proteção dos ambientes 
vulneráveis, os impactos decorrentes de acidentes com derramamento de óleo no mar foram identificados e avaliados.

Isto porque, para a avaliação dos impactos ambientais em caso de acidentes, não se leva em conta a probabilidade 
de ocorrência do acidente, e sim a do impacto, caso o acidente ocorra. De forma conservadora, os impactos aqui 
apresentados foram avaliados sob a perspectiva de um vazamento de pior caso (13.307 m³), conforme apresentado no 
capítulo 9.

Os mapas probabilísticos (mapas 10.1 e 10.2), a seguir, apresentam os locais da costa com possibilidade de ser atingido 
por óleo em vazamentos de pior caso decorrentes de acidentes no bloco CE-M-717.  

Os mapas determinísticos (mapas 10.3 e 10.4), visam exemplificar duas situações em que o óleo vazado em acidentes de 
pior caso ocorridos no bloco CE-M-717 chega à costa considerando-se as condições de vento e correntes mais críticas.

Barreirinhas, MA

IMpACto 
AMBIENtAL

Qualquer alteração 
no meio ambiente 
provocada pela 

atividade

Impactos operacionais
Relacionados com a 
operação regular do 
empreendimento e 

controlado pela adoção 
de boas práticas 

tecnológicas e ambientais, e 
implementação das medidas 

exigidas pelo Ibama no 
processo de licenciamento 

ambiental.

Impactos potenciais
Relacionados a um acidente 
ou a impactos de ocorrência 

incerta. Controlado pelo 
gerenciamento do risco 

operacional, implantação 
de sistemas de segurança 

operacional e efetiva 
implementação de um PEI 
que garanta capacidade de 
combate a qualquer volume 

de óleo vazado.
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AMBIENtE fÍsICo

fator ambiental impactado: 
QUALIDADE DA ÁGUA

sensibilidade do fator: Média - 
considerando que as águas costeiras 
poderão ser afetadas em um evento de pior 
caso, embora com baixas probabilidades.
 
Impacto: O derramamento de óleo 
decorrente de um incidente na unidade de 
perfuração ou de resíduos em casos de 
acidentes com embarcação durante o seu 
transporte poderão causar alterações nas 
propriedades físico-químicas (temperatura, 
cor, etc.).

Qualificação: Potencial, negativo, direto, 
incidência imediata, suprarregional, duração 
imediata, temporário, reversível, indutor – alta 
magnitude e grande importância.

  Avaliação

A magnitude do impacto seria alta, considerando uma extensa área atingida. 
A importância também seria grande em função da média sensibilidade do fator 

ambiental e da alta magnitude do impacto.
 

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos potenciais provenientes de um vazamento de óleo no mar poderão ser 
minimizados através do cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) 
e através da efetiva implementação das ações previstas no Plano de Emergência 
Individual.

fator ambiental impactado: 
QUALIDADE DA Ar

sensibilidade do fator: Baixa - devido 
à grande capacidade de dispersão de gases 
na região oceânica onde se realizará a 
atividade.
 
Impacto: Evaporação de parte do óleo 
derramado.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, 
incidência imediata, suprarregional, duração 
imediata, temporário, reversível, indutor – 
média magnitude e média importância.

  Avaliação

Considerando a extensão da área possível de ser atingida no de pior caso, os impactos 
ambientais na qualidade do ar foram considerados conservadoramente como de média 
magnitude.

A importância foi classificada como média em função da baixa sensibilidade do fator 
ambiental e da média magnitude do impacto.

Não é esperado que os poluentes atmosféricos atingiam a região costeira, onde se 
encontram as concentrações urbanas e os ecossistemas sensíveis.
 

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos potenciais provenientes de um vazamento de óleo no mar poderão ser 
minimizados através do cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) 
e através da efetiva implementação das ações previstas no Plano de Emergência 
Individual.

fator ambiental impactado: 
QUALIDADE Do sEDIMENto DE 
fUNDo

sensibilidade do fator: Baixa - em 
função dos dados disponíveis não indicarem 
a presença de recifes de corais de águas 
profundas e/ou de aglomerações de 
organismos com mobilidade limitada. 

Impacto: Deposição do óleo no fundo do 
mar e contaminação do substrato marinho

Qualificação: Potencial, negativo, direto,
incidência imediata, suprarregional, média
duração, temporário, irreversível, indutor –
média magnitude e média importância.

  Avaliação

A magnitude foi classificada como média, visto a pequena extensão da área do 
substrato marinho afetada por um vazamento de óleo de fundo de grandes proporções, 
segundo a modelagem realizada. Para vazamentos de superfície, considerando a 
profundidade da área da atividade – superior a 500 m, e as baixas concentrações de 
material particulado, dificilmente haverá assentamento de uma grande quantidade de 
partículas de óleo.
A importância desse impacto foi considerada média, em função da baixa sensibilidade 

do fator ambiental e da média magnitude do impacto. 
No caso do óleo atingir o fundo pode permanecer no sedimento por longo período.

 

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos potenciais provenientes de um vazamento de óleo no mar poderão ser 
minimizados através do cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e 
através da efetiva implementação das ações previstas no Plano de Emergência Individual.

Fo
nte

: A
EC

OM

Quadro 10.1 - Impactos potenciais no ambiente físico
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AMBIENtE BIoLÓGICo 

Icapuí, CE

Quadro 10.2 - Impactos potenciais no ambiente biológico

Contaminação de organismos marinhos
fator ambiental impactado: CoMUNIDADE pLANCtÔNICA
sensibilidade do fator: Baixa – Não são esperadas alterações 
significativas na estrutura das comunidades, principalmente devido 
ao curto período de vida, a alta taxa reprodutiva dos organismos 
planctônicos, ao dinamismo das correntes que deslocam as comunidades 
planctônicas.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, duração imediata, temporário, reversível, induzido e 
indutor – alta magnitude e média importância.

fator ambiental impactado: CoMUNIDADEs BENtÔNICAs
sensibilidade do fator: Alta, visto a importância para os 
ecossistemas em que se insere o fator ambiental.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, média duração, temporário, reversível, indutor e 
induzido – média magnitude e grande importância.

fator ambiental impactado: pEIxEs
sensibilidade do fator: Alta - visto que os recursos pesqueiros 
são relevantes para a região, e que qualquer alteração na dinâmica da 
comunidade pode ter efeitos na atividade pesqueira local. 

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, duração imediata, temporário, reversível, indutor, 
induzido – alta magnitude e grande importância.

fator ambiental impactado: MAMÍfEros MArINhos
sensibilidade do fator: Alta - visto a ocorrência comprovada na 
região de espécies de cetáceos ameaçadas de extinção.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, média duração, temporário, reversível e induzido – alta 
magnitude e grande importância.

fator ambiental impactado: tArtArUGAs MArINhAs
sensibilidade do fator: Alta - visto a ocorrência comprovada na 
região de espécies ameaçadas de extinção.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, curta duração, temporário, reversível, indutor e induzido 
– alta magnitude e grande importância.

fator ambiental impactado: AvEs
sensibilidade do fator: Alta - visto a ocorrência comprovada na 
região de espécies migratórias e ameaçadas de extinção.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, curta duração, temporário, reversível, indutor e induzido 
– alta magnitude e grande importância.

Medidas de Controle e Mitigadoras: Os impactos potenciais provenientes de um vazamento de óleo no mar poderão ser minimizados 
através do cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e através da efetiva implementação das ações previstas no Plano de Emergência 
Individual (PEI).
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AMBIENtE BIoLÓGICo (CoNtINUAção)

fator ambiental impactado: 
ATIvIDADE PESQUEIRA, AQUICULTURA E 
ExtrAtIvIsMo

sensibilidade do fator: 
• pesca artesanal: alta – por conta da relevância socioeconômica 
da atividade, a baixa mobilidade dos pescadores e a dependência 
da área utilizada pelas comunidades tradicionais.

• pesca industrial: média – pela alta mobilidade e autonomia da frota.
 
Impacto: Um derramamento de óleo causa interferência sobre 
a atividade pesqueira já que atinge os recursos pesqueiros, o que 
inviabiliza a pesca até o ambiente voltar ao seu estado natural.
A atividade de extrativismo e aquicultura também podem sofrer 
alguma interferência caso ocorra um acidente com derramamento 
de óleo com toque na costa.

Qualificação: Potencial, negativo, direto/indireto, incidência 
imediata, regional/suprarregional, duração imediata, temporário, 
reversível, cumulativo – alta magnitude; média importância (pesca 
industrial) e grande importância (pesca artesanal).

  Avaliação

O impacto é avaliado como de alta magnitude. Para 
a pesca artesanal, é de grande importância, em função 
da alta sensibilidade. Para a pesca industrial é de média 
importância, em função da média sensibilidade.

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos potenciais provenientes de um vazamento 
de óleo no mar poderão ser minimizados através do 
cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos 
(PGR) e através da efetiva implementação das ações 
previstas no Plano de Emergência Individual.

Adicionalmente pode-se citar os Projetos de 
Comunicação Social (PCS) e de Educação Ambiental 
dos Trabalhadores (PEAT).
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AMBIENtE soCIoECoNÔMICo
Quadro 10.3 - Impactos potenciais no ambiente socioeconômico

fator ambiental impactado: prAIAs 
sensibilidade do fator: Alta - Em função das diversas unidades 
de conservação presentes na região costeira e da importância das 
praias para o turismo da região.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, curta duração, temporário, reversível, indutor, 
pontual – alta magnitude e grande importância.

fator ambiental impactado: MANGUEzAIs 
sensibilidade do fator: Alta - Por ser um dos ecossistemas mais 
sensíveis a derramamento de petróleo e seus derivados, dada a sua 
importância como berçário da vida marinha.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, longa duração, permanente, irreversível e indutor – 
alta magnitude e grande importância.

fator ambiental impactado: rECIfEs DE CorAIs
sensibilidade do fator: Alta - Em função de não ser possível 
a recuperação da comunidade coralínea em caso de grandes 
vazamentos de óleo.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência imediata, 
suprarregional, longa duração, permanente, irreversível e indutor – 
alta magnitude e grande importância.

fator ambiental impactado: CostõEs roChosos 
sensibilidade do fator: Alta - Trata-se de um ecossistema 
que abriga áreas consideradas como atrações turísticas e zonas de 
lazer, abrigando inúmeras espécies que são fontes de alimento para o 
homem e para o restante da cadeia trófica.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência imediata, regional, 
imediata, reversível e indutor – baixa magnitude e média importância.

Medidas de Controle e Mitigadoras: Os impactos potenciais provenientes de um vazamento de óleo no mar poderão ser minimizados 
através do cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e através da efetiva implementação das ações previstas no Plano de 
Emergência Individual (PEI).

Contaminação de ecossistemas
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Parnaíba, PI

fator ambiental impactado: 
popULAção

sensibilidade do fator: Alta: por ser o fator principal da vida 
humana e ter capacidade de se adaptar a diversas mudanças no 
seu ambiente.

 

Impacto: A geração de expectativas na população ocorre no 
momento que um eventual acidente com derramamento de óleo é 
divulgado.

Qualificação: Potencial, negativo, indireto, incidência imediata, 
suprarregional, duração imediata, temporário, reversível, cumulativo 
– média magnitude e grande importância.

  Avaliação

Classificado de média magnitude pelo fato do risco 
associado ao acidente ser pequeno em conjunto com a 
dimensão de um derramamento.

A importância do impacto é grande, devido à média 
magnitude e alta sensibilidade do fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos potenciais provenientes de um vazamento 
de óleo no mar poderão ser minimizados através do 
cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos 
(PGR) e através da efetiva implementação das ações 
previstas no Plano de Emergência Individual.

Uso dos sistemas de comunicação estabelecidos com 
as comunidades através do Projeto de Comunicação 
Social para esclarecimento dos riscos e consequencias 
dos vazamentos, bem como para o recebimento de 
reclamações relacionadas.

fator ambiental impactado: 
trÁfEGo MArÍtIMo

sensibilidade do fator: Média – por ser um fator 
que possui capacidade de se adaptar às modificações 
com facilidade.

Impacto: O aumento no uso de embarcações 
dedicadas ao Plano de Emergência Individual e de 
embarcações de apoio no processo de contenção e 
limpeza do óleo derramado.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência 
imediata, temporário, reversível, cumulativo – média 
magnitude e média importância.

  Avaliação

Classificado como de média magnitude e de média importância, em função 
da média magnitude e média sensibilidade.

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos potenciais provenientes de um vazamento de óleo no 
mar poderão ser minimizados através do cumprimento do Plano de 
Gerenciamento de Riscos (PGR) e através da efetiva implementação das 
ações previstas no Plano de Emergência Individual.

Adicionalmente os trabalhadores envolvidos com a navegação e 
operação de barcos de resposta a emergências serão previamente 
treinados sobre as sensibilidades ambientais locais. 



fator ambiental impactado: 
INfrAEstrUtUrA DE GErENCIAMENto 
DE rEsÍDUos

sensibilidade do fator: Alta – por apresentar poucas 
opções para o gerenciamento de resíduos deste tipo.

Impacto: Um derramamento de óleo causa aumento 
na geração de resíduos oleosos durante o processo 
de limpeza, o que gera um aumento na pressão sobre 
a infraestrutura de gerenciamento de resíduos.  

Qualificação: Potencial, negativo, indireto, 
incidência imediata, local, duração imediata, 
temporário, reversível, cumulativo - média magnitude e 
grande importância.

  Avaliação

Classificado como de média magnitude, devido à complexidade do tratamento 
necessário para este tipo de resíduo e volume que possa ser gerado.

A importância do impacto é grande, em função da média magnitude e alta 
sensibilidade.

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos potenciais provenientes de um vazamento de óleo no 
mar poderão ser minimizados através do cumprimento do Plano de 
Gerenciamento de Riscos (PGR) e através da efetiva implementação das 
ações previstas no Plano de Emergência Individual. 

Além disso, o Projeto de Controle da Poluição (PCP) define os 
procedimentos a serem adotados para transporte, armazenamento e 
tratamento de resíduos, incluindo aqueles gerados em eventos acidentais.

fator ambiental impactado: 
sEtor AEroportUÁrIo

sensibilidade do fator: Baixa a média – 
devido ao grande fluxo do Aeroporto Internacional 
de Fortaleza e a pequena interferência da atividade 
de perfuração.

Impacto: Um derramamento de óleo aumentará 
a atual demanda de voos entre a unidade de 
perfuração e a base de apoio aérea, o Aeroporto 
Internacional de Fortaleza.  

Qualificação: Potencial, negativo, direto, 
incidência imediata, local, duração imediata, 
temporário, reversível, não cumulativo – alta 
magnitude e média a grande importância.

  Avaliação

Classificado como de grande magnitude, considerando o incremento no 
uso dos aeroportos em um cenário de acidente.

A importância do impacto é média a grande, em função da alta magnitude 
do impacto, bem como da baixa a média sensibilidade do fator ambiental.

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos potenciais provenientes de um vazamento de óleo no 
mar poderão ser minimizados através do cumprimento do Plano de 
Gerenciamento de Riscos (PGR) e através da efetiva implementação das 
ações previstas no Plano de Emergência Individual.

fator ambiental impactado: 
UNIDADEs DE CoNsErvAção

sensibilidade do fator: alta - em função de 
sua importância para conservação dos ecossistemas, 
das espécies costeiras e marinhas, das atividades 
econômicas locais, como a pesca e o turismo, bem com 
para a manutenção biodiversidade.

Impacto: Na região, encontram-se 12 uCs costeiras e 
21 marinhas passíveis de serem atingidas por óleo em um 
cenário de pior caso. Nestes cenários, serão afetados não só 
seus recursos biológicos, como também a principal forma de 
subsistência das comunidades tradicionais que ali vivem.

Qualificação: Potencial, negativo, direto, incidência 
imediata, regional, imediata, reversível e indutor – alta 
magnitude e grande importância.

  Avaliação

Classificado como de grande importância, em função da alta magnitude e 
alta sensibilidade.

  Medidas de controle e mitigadoras

Os impactos potenciais provenientes de um vazamento de óleo no 
mar poderão ser minimizados através do cumprimento do Plano de 
Gerenciamento de Riscos (PGR) e através da efetiva implementação das 
ações previstas no Plano de Emergência Individual (PEI).

AMBIENtE soCIoECoNÔMICo (CONTINUAÇÃO)
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Quadro 10.4 - Impactos potenciais em Unidades de Conservação
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Até 10% PARÁ: Augusto Corrêa, Bragança, Quatipuru, Salinópolis, São João de Pirabas, 

Tracuateua e Viseu. 
MARANHÃO: Alcântara, Cajapió, Cândido Mendes, Carutapera, Cedral, Cururupu, 
Godofredo Viana, Guimarães, Icatu, Luís Domingues, Paço do Lumiar, Porto Rico do 
Maranhão, Raposa, São Luís e Turiaçu.
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PIAUÍ: Ilha Grande, Luís Correia e Parnaíba.
>30% MARANHÃO: Araioses, Barreirinhas, Humberto de Campos, Paulino Neves, Santo 
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MAPA 10.1 - MODELAgEM PRObAbILíSTICA DO VAZAMENTO DE PIOR CASO – VERÃO
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MAPA 10.2 - MODELAgEM PRObAbILíSTICA DO VAZAMENTO DE PIOR CASO – INVERNO
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MAPA 10.3 - MODELAgEM DETERMINíSTICA DO VAZAMENTO DE PIOR CASO – MAIOR MASSA DE óLEO NA COSTA
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MAPA 10.4 - MODELAgEM DETERMINíSTICA DO VAZAMENTO DE PIOR CASO – MENOR TEMPO DE ChEgADA DE óLEO NA COSTA





11. pLANo DE EMErGêNCIA 
INDIvIDUAL (pEI)

o QUE É?

O Plano de Emergência Individual (PEI), definido pela Resolução CONAMA 398/08, é uma exigência do processo de 
Licenciamento Ambiental e descreve os procedimentos e recursos previstos para responder a um eventual vazamento 
acidental de óleo no mar causado por um evento não planejado. É desenvolvido de acordo com as características 
específicas do empreendimento e inclui o tipo e local da atividade, a plataforma a ser utilizada, as características 
esperadas para o óleo a ser prospectado, entre outras, sendo específico para a perfuração marítima a ser realizada 
pela Premier Oil, na Bacia do Ceará.

pArA QUE sErvE?

Considerando a necessidade de rápidas ações de resposta no caso de um incidente, o PEI antecipa quais os papéis e 
responsabilidades de cada pessoa ou instituição envolvida, meios pré-definidos de comunicação, assim como as tarefas, 
técnicas e equipamentos a serem utilizados pelas diferentes equipes, tanto no local do incidente quanto na base de apoio 
e no escritório da empresa.

Com os procedimentos pré-estabelecidos, todos se preparam para executar suas ações a partir de treinamentos e exer-
cícios, tornando-se mais capacitadas ao pronto atendimento de uma resposta a um eventual vazamento.

Desse modo, o PEI ajuda a garantir que a resposta a um eventual vazamento acidental de óleo no mar aconteça de 
maneira rápida e eficiente, minimizando possíveis impactos ambientais e socioeconômicos.

Fonte: AECOM
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QUAIs os rECUrsos ENvoLvIDos 
NEstA AtIvIDADE?

Para execução das tarefas descritas no PEI, a 
Premier Oil manterá equipes e recursos em prontidão. 
Uma embarcação dedicada exclusivamente às 
atividades de resposta a um eventual vazamento 
acidental de óleo no mar estará disponível de forma 
permanente. Outras duas embarcações de apoio, 
que também atuarão no atendimento à eventual 
emergência, poderão ser acionadas para se juntarem 
à primeira aumentando a capacidade de resposta. 
Dependendo da magnitude do acidente, a Premier Oil 
contará ainda com mais uma embarcação.

Além das embarcações, a Premier Oil terá à sua 
disposição diversos equipamentos na base de apoio, 
em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, e contratos 
com empresas especializadas para fornecimento de 
pessoal e equipamentos.

São itens que pertencem ao PEI:

Plano de Proteção e Limpeza da Costa 
(ppLC):

A Premier Oil conta om o Plano de Proteção e 
Limpeza da Costa (PPLC), o qual apresenta as 
estratégias e recursos de resposta mais adequadas 
para a proteção e limpeza da região costeira passível 
de ser atingida por vazamentos acidentais de óleo. 
São definidas áreas prioritárias para proteção e áreas 
a serem usadas como apoio operacional e coleta de 
óleo com base em critérios estabelecidos a partir das 
características locais e os resultados da modelagem 
matemática de dispersão de óleo.

Plano de Proteção à Fauna (PPAF):

O Plano de Proteção à Fauna tem a função de prever 
as ações de resposta relacionadas aos animais que 
podem ser afetados pelo óleo, através do conhecimento 
das espécies e das áreas prioritárias para preservação 
presentes na região vulnerável ao óleo. A Premier Oil 
aguarda receber os resultados de uma ampla pesquisa 
que já vem sendo desenvolvida pelas empresas de 
exploração e produção de petróleo atuantes no Brasil, 
e apresentará informações robustas assim que a 
consolidação das informações estiver finalizada.
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Fortim, CE
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As avaliações ambientais realizadas pela equipe técnica responsável pela 
elaboração do Estudo Ambiental de Perfuração no BlocoCE-M-717 não 
indicaram restrições à realização da perfuração marítima programada desde 
que os riscos identificados sejam adequadamente gerenciados e os impactos 
passíveis de ocorrência sejam monitorados e/ou mitigados pela execução dos 
projetos ambientais propostos.

Ressalta-se entretanto que a viabilidade ambiental do projeto será 
determinada pelo processo de licenciamento ambiental em curso.

12. CoNCLUsão



13. EQUIpE tÉCNICA

A elaboração do Estudo Ambiental de Perfuração (EAP) contou com a participação de uma equipe 
técnica multidisciplinar composta por empresas/fundações especializadas, apresentados no quadro 13.1.   

AQUASIS (Associação de Pesquisa e 
Preservação de Ecossistemas Aquáticos)
PIR2

LABOMAR

PROOCEANO 

CARDuME
ALICECRIA Design

Meio Biótico (quelônios, aves e mamíferos marinhos).

Meio Biótico (avifauna, comunidades planctônicas e 
comunidades bentônicas).

Meio Socioeconômico (revisão dos aspectos voltados à 
pesca artesanal).

Meio Físico (meteorologia e oceanografia) e modelagem 
matemática da dispersão de óleo. 

Aspectos ambientais da atividade pesqueira. 
Layout do RIAP.

EMprEsA ItENs

64

62

Quadro 13.1 - Empresas e fundações participantes do estudo



A AECOM ficou responsável pelos demais itens presentes no Estudo Ambiental de Perfuração (EAP)  e 
ainda pela elaboração do Relatório de Impacto Ambiental (RIAP). O nome e a formação dos técnicos da 
AECOM responsáveis pela elaboração deste RIAP encontram-se apresentados no quadro 13.2.

Ana Cristina Santos
Leandro Monteiro
Luiz Henrique Barbosa
Mariana Gama
Natália Saisse
Tatiane Moraes

Engenheira Química
Biólogo
Oceanógrafo
Bióloga
Bióloga
Bióloga/Ecóloga

Nome formação

Lençois Maranhenses, MA

Fonte: www.redesustentabilidade.org.br

Quadro 13.2 - Equipe técnica responsável pela elaboração do RIAP
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